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NAUJA NAŠTA GULA LIETUVOS GYVENTOJUS
Okupuotoje Lietuvoje paskelbta 
valstybine paskola 1956 metams

SIMAS MIGLINAS, Vokietija
Šių metų gegužės 14 dieną Lietuvoje paskelbta Sovietų Sąjun

gos „liaudies ūkiui išvystyti“ valstybinė paskola 1956 metams 
Paskolos suma — 32 bilionai rublių.

Pavergtosios Lietuvos finansų ministeris Drobnys paskolos 
paskelbimo proga tikina, jog „pagrindinis paskolos principas — 
griežtas laisvanoriškumas ją pasirašant...“

Tai nebe pirmas panašus Drob-1-------- ~---------------------- --------
nio teigimas. Lygiai taip pat, ir traukim3 i biudžetą paskolų pa

vidalu“.
Tačiau jau sekančiais metais, 

tai yra 1954-siais, valstybinė pa
skola buvo paskelbta 16-kos bi- 
lionų rublių sumai. Gi 1955 me
tais jau 32-jų bilionų rublių su
mai, lygiai kaip ir šiais metais.

Taigi Sovietų Sąjungos finan
sų ministerio A. Zverevo 1953 
metais teigimas apie didėjimą»so- 
cialistinio ūkio piniginių sankau
pų pastaraisiais metais galėtų 
daryti priešingą linkmę, kadangi 
po to skelbimo sekančiais metais 
jau pradėjo didėti skelbtųjų vals 
tybinių paskolų sumos. Tačiau 
bene tiksliau būtų vertinti pasko
lų sumos didinimą su vis dides
niais Sovietų užsimojimais, ypač 
pramonės srityje.
Kiekvienas dirbantysis privalo 

atiduoti mėnesio uždarbį
Sovietų Sąjungos skelbiamos 

valstybinės paskolos kas metai 
paliečia kiekvieną dirbantįjį, vi
sai neatsižvelgiant į tai, kur jie 
bedirbtų ir kiek beuždirbtų. Kiek

beveik tais pačiais žodžiais, jis 
kalbėjo 1955 metais paskelbus 
Sovietų Sąjungos valstybinę pa
skolą. Apie laisvanorišką pasko
los pasirašymą Drobnys kalbėjo 
ir 1954 metais.

Tikrovė ką kita byloja. ..
Nors pavergtosios Lietuvos fi- 

annsų ministeris kiekvieneriais 
metais gyventojus tikinėja apie 
laisvanoriškumo principą pasko
lą pasirašant, tačiau tasai laisva
noriškumas toli gražu neišlaiko
mas ir jo visai nebojama. Nesiva
dovauja kokiuo nors laisvanoriš
kumo principu ir Maskva, skelb
dama valstybines paskolas. Mas
kvoje iš anksto nustatoma kiek
vienai respublikai tam tikra pa
skolos suma ir ji įvykdoma paly
ginti per trumpą laiką.

Tiesa, pavergtosios Lietuvos 
finansų ministeris teigia, jog pa
skolos pasirašymas vykdomas 
atsižiūrint gaunamo atlyginimo 
dydžio. Tačiau vidurkis siekia 
apie vieno mėnesio atlyginimą.

Tatai kartojasi kiekvieneriais vienas turi maždaug vieno mėne- 
metaįs šio uždarbį skirti skelbiamų vals-

Kad paskolos pasirašymas vyk tybinių paskolų lakštų pasirašy- 
domas ne laisvanoriškai, kaip mU1,
skelbia Drobnys, o panaudojant Skaičiuojama, kad visoje So- 
prievartą bei komunistų partijos vietų Sąjungoje, įskaitant ir 
spaudimą — būtų galima patiek-' pavergtąsias šalis, kaip Lietuvą, 
ti visą eilę faktų, rodančių, jog Latviją, Estiją, Besarabiją bei 
paskolos pasirašymas nėra vyk- Kareliją — yra apie 100 milionų 
domas laisvanoriškai. Pavyz- i dirbančiųjų. Šin skaičiun įeina 
džiui praėjusiais metais Šilutės tiek tarnautojai, dirbą įmonėse 
lentpjūvės keli darbininkai, spau kolchozuose. Taigi jei kiekvie- 
doje skaitę ir per Vilniaus radiją nas dirbantysis būtų įpareigotas 
girdėję finansų.ministerio DrSb-Uy&ią sumą paskolos pasirašyti 
nio tikinimus apie laisvanorišku- i tuo atveju kiekvienam tektų 
mo principą paskolą pasirašant,sovietinei valstybei „skolinti 
kai buvo vykdoma akcija už pas- 320 rublių. Tačiau kadangi vado 
kolos pasirašymą — minėtieji
darbininkai pareiškė, jog pasira
šymas vykdomas laisvanoriškai.
O kadangi šiuo metu jie neturį 
atliekamų pinigų, tai ir negalį pa 
sirašyti paskolos lakštų...

Netrukus po šio pareiškimo tie 
darbininkai buvo pakviesti pasi
kalbėti į slaptąją miliciją. Kas 
buvo kalbama — nežinoma. Tik 
po pasikalbėjimo grįžę darbinin
kai pasirašė paskolos lakštus, 

f
Pastaraisiais metais valstybinės 

paskolos didėja
Sovietų Sąjungos vyriausybės 

kas metai skelbiamos valstybinės 
paskolos, ir vis tuo pačiu moty
vu — „liaudies ūkiui išvystyti“
— nėra to paties dydžio. Paminė
tini pastarieji keli metai. 1952 
metais Sovietų Sąjungos valsty
binė paskola buvo paskelbta 30- 
čiai bilionų rublių sumai. • 1953 
metais valstybinė paskola „liau
dies ūkiui išvystyti“ buvo pa
skelbta 15-kos bilionų rublių su
mai. Tada Sovietų Sąjungos fi
nansų ministeris A. Zverevas ši
taip rašė:

„Šiais metais paskola išleista 
15 bilionų rublių sumai, tai yra 
dvigubai mažesnei negu 1952 me
tais. Paskolos išleidimo suma su
mažinta palyginti su praėjusiais 
metais ryšium su tuo, kad nenu
trūkstamai auga socialistinio 
ūkio piniginės sankaupos, suda
rančios pagrindinę TSRS valsty
binio biudžeto pajamų dalį. Dėl 
to vyriausybė laikė tikslingu žy
miai sumažinti gyventojų lėšų pri

Pavergtoje Lietuvoje
• Marijampolėje klebonauja Į 

kun. Petrauskas, buv. karo kape
lionas. Su juo Marijampolėje yra 
keturi kunigai, tarp jų — ir se
nukas kun. V. Dvaranauskas, be 
to, du jauni vikarai, baigę moks
lus jau'rusų okupacijos metais. 
Buvusi katalikų bažnyčia Vytau
to gatvėje, dabar vadinamoje 
Černiachovskio gatvėje, yra už
daryta. Joje įtaisyta knygų krau
tuvės sandėlis. Iš oro bažnyčia 
nepakeista, bet viduje sukrautos 
knygos. Tuo tarpu evangelikų 
bažnyčia Kauno gatvėje, kurios 
vardas paliktas senasis lig šiol, 
pakeista jau ir iš oro. Bokštas vi
sai nugriautas, o 1955 m. ten 
įrengta sporto salė.

• Bolševikiniuose laikraščiuo
se paskelbtas teatro direkcijos 
ir kitų užuojauta dėl teatro so
listės Veronikos Dagelytės mir
ties. Ji mirė balandžio 18 d. po 
ilgos ir sunkios ligos. Tačiau už
uojautos pareiškime nė puse žo
džio neprisimenama apie jos Sibi
ran ištremtą vyrą agr.. J. Valat
ką ir brolį J. Dagelį, buv. „Ūki
ninko“ redaktorių. Velionė 1938 
m. baigė Kauno konservatorijos 
dainavimo skyrių ir buvo priim
ta soliste į Kauno operą. Per 18 
darbo scenoje metų V. Dagelytė - 
Valatkienė buvo sukūrusi visą 
eilę ilgai atmintyje išliekančių 
vaidmenų.
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Sov. Rusijos vyriausybe, Cairo aerodrome. Sovietų ambasadorius E. D. Kisselev (dešinėje) įteikė dovaną

vaujamasi, kad paskolos lakštai 
būtų pasirašomi maždaug mėne
sinio uždarbio ribose — tuo at
veju paskolų lakštų pasirašymo 
sumos įvairuoja, žiūrint uždar
bio.

Tačiau, atsižvelgiant į ganh 
augštas Sovietuose tiek maisto 
produktų, tiek aprangos bei kitų 
kasdienio vartojimo reikmenų 
kainas ir palyginti gana žemus 
atlyginimus, mokamus nekvali
fikuotiems darbininkams ir ypač 
kolchozininlcams, — sovietinės 
valstybinės paskolos daugeliui 
dirbančiųjų tampa sunkia našta.
Kai žmogus iš gaunamo atlygini
mo pats tik vargais negalais išsi
verčia, tai paskolos lakštų pasi
rašymas jo sunkią būklę dar dau
giau sunkina.

Pavyzdžiui, Lietuvoje visoje ei 
Įėję kolchozų praėjusiais metais 
už darbadienį tebuvo mokama po 
1 rublį ir apie kilogramą grūdų.
Tačiau taip pat visoje eilėje kol
chozų Lietuvoje praėjusiais me
tais už vieną darbadienį tebuvo 
duodama po svarą grūdų, šito
kius atlyginimus gauną kolchozi-
ninkai skursta tikrąja žodžio' vyksta trėmimai. „Izvestija“ nr. 
prasme. Tačiau ir jie, vykdant'n2 praneša, kad iš Ivanovos į 

Pamarį, į to krašto kolchozus, at

Alžirijos sukilėliai neduoda
ramumo Prancūzijos kariams

ALŽIRAS,. Alžirija, geg. 23. — Alžirijos sukilėliai užpuolė 
prancūzų karinį konvojų 50 mylių vakaruose nuo Sentif pakelyje į 
Constantine. Sukilėliai nužudė tris vyrus, įskaitant du karininkus, 
ir penkis kitus sužeidė. *

Prancūzai kareiviai atsuko gin 
klus į sukilėlius, kurių 17 žuvo 
smarkioje kovoje.

Toli į vakarus, netoli Maroko 
pasienio, prancūzų sargybinis 
krito nuo sukilėlių kulkų.

Aiži re prancūzų kari nis teis
mas pasmerkė mirties bausme už 
akių kaip išdaviką prancūzų ka
reivį Henry Maillot, rezervo ka
rininką — kandidatą komunistą.

Prancūzų kariniai šaltiniai pa
reiškė, kad Henry Maillot nuva
žiavo su sunkvežimiu, kuriame 
buvo ginklų, į mišką š. m. balan
džio 5 d. ir ten susitiko su Alžiri
jos sukilėliais, ir nuo to laiko 
prancūzai jo nebematė.

Temouchent apylinkėje, pietuo 
se nuo Oran, policininkai arešta
vo šešis arabus, kurie turi ryšį su 
sukilėliais.

Pėstininkų kareivių būriai, re
miami tankų ir lėktuvų, jieško 
Alžirijos rytuose sukilėlių būrį, 
kuris nužudė 19 prancūzų karei
vių gegužės 18 d.

Buteliai j mindę
NEW YORKAS, geg. 23. — 

Alaus sunkvežimis smarkiai pa
sisuko prie Macy’s departamento 
krautuvės ir išbarstė apie 50 dė
žių bon'kų į minią, stovinčią ša
ligatvyje. Keturios motėrys ir 
vienas vyras sužeista.

Paskolos reikalai
SYDNEY, Australija, geg. 23. 

— Ronald Wilson, Australijos iž
do sekretorius, atvyko į Jungti
nes Amerikos Valstybes tartis 
paskolos reikalais.

Rusijoje trėmimai
MASKVA. — Pačioje Rusijoje

šiemetinės valstybinės paskolos 
lakštų pasirašymą, bus priversti 
rašytis paskolos lakštus.

gabentas antras traukinys su 
„poseletncais“ — iš viso 425 šei
mos, beveik 2,000 žmonių.

• Devyni žvejai iš raudonosios 
Kinijos atbėgo į nacionalistinės

Kalendorius

Gegužės 24 d.: šv. Joana; lie- 
Kinijos Matsu salą ir paprašė'tuviškas: Gina. 

prieglobos. Saulė teka 5:25, leidžiasi 8:11.• Vilkaviškyje, katedra per ka
rą buvo sulyginta su žeme. Vilka
viškio vyskupijoje ar kitur tebe
dirba šie kunigai: Pr. Adomaitis, 
dr. P. Bielskus, Petras Dvara
nauskas, Dumčius, Juozas Alek
sa, Akelis, Birbilas, Inkratas, Jo- 
3iukas, Luckus, Leonas, Mikele
vičius, Guzevičius, Pėstininkas, 
Reitelaitis, Maslauskas,. Rudai
tis, Merkevičius, Švelnys, grą
žintasis iš Sibiro Vizgirda, Vai
čaitis, . Vebeliūnas, Uogintas ir 
kiti. Stankevičius dirba Vilniuje. 
Klebonais yra paskirta ir jaunes
nių kunigų. Apskritai, krašte re
liginis gyvenimas, kiek okupaci
nės sąlygos leidžia, stengiamasi 
palaikyti gyvas, nepaisant viso 
prispaudėjų žiaurumo.

• Kun. J. Vailokaitis mirė ir 
palaidotas 1953 m. rugpjūčio 5 d. 
Paštuvos kapinėse, tarp Vilkijos 
ir Kulautuvos.

Šiltas gegužis 

Vilniuje

MASKVA. — „Izvestijų“ nr. 
112 spausdinama telefonu gauta 
žinia iš Vilniaus, kad tenai gegu
žės mėn. pradžia buvo saulėta ir 
šilta. Jau esą užsėta nemažai plo
to vasariniais javais. Matyt 
trūksta traktorių, kad kaikuriais 
jų dirbama dviemis pamainomis.

Armijos tyrnėjimų vadu lt. gen. James M. Oovin (dešinėja į knlhnsi 
su šen. Stunrt Symington (I)., Mo.) apie armijos šovinių modelius, 
prieš pradedant liudijimus oro jėgų pakomitečio posėdyje. Nuotrau
koje matome šovinių modelius, dėl kurių tarp ginkluotų jėgų vadų 
kilo nesusipratimas. f (INti)
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JAV apsaugos sekretorius už 
karinę pagalbą sąjungininkams
WASHINGTONAS, geg. 23. — Atstovų Rūmų užsienio reikalų 

komitetas nubraukė vieną bilioną dolerių karinėje pagalboje ir 100 
mil. dolerių ekonominėje pagalboje iš prezidento Eisenhowerio 
beveik 5 bilionų dolerių užsieninės pagalbos programos.

Dėl šio įvykio Baltieji Rūmai
Lakūnas iš padangių

įkrito į jūrę
SAN JUAN, Puerto Rico, geg. 

23. — Kapitonas Fred A. Treyz iš 
Tuscon iššoko iš F-84 sprausmi- 
nio lėktuvo su parašiutu, esant 
lėktuvui 20,000 pėdų augštumoje. 
Civiliai kapitoną nesusižeidusį iš
traukė iš jūros. Lėktuvas nukri
to 15 mylių nuo JAV Ramey oro 
bazės. Civiliai pamatė Treyz lei 
džiantis su parašiutu ir jį išgel 
bėjo iš jūros.

Du sprausminiai
lėktuvai susidūrė

FELIXSTOWE, Anglija, geg. 
23. — Du Jungtinių Amerikos 
Valstybių sprausminiai kovos 
bombonešiai susidūrė netoli Fe- 
lixstowe. Lėktuvai nukrito. Pi
lotas ir civilis asmuo žuvo.

Vienas lėktuvas smogė į namą 
netoli Felixstowe. Civilis buvo ta 
da name. Kitas lėktuvas nukrito 
į lauką. Šio lėktuvo pilotas iššo
ko su prasiūtu dar prieš nukren
tant lėktuvui. Pilotas, sunkiai su
sižeidęs, ištrauktas ii jūros.

‘ ■ I • *
• Ukrainiečiai Londone sako

si gavę žinių, kad apie 180,000 
ukrainiečių jaunimo norima per
mesti į Suomių — Karelų respub
liką, apie Archangelską, į pačias 
šiauriausias sritis, kur ypač sto
koja darbo jėgos kasykloms.

• Virbalio bažnyčios vietoje 
testūkso griuvėsiai.

gyvai susirūpino. JAV apsaugos 
sekretorius Charles E. Wilsonas 
pareiškė, jog „nukirsti karinę pa
galbą mūsų sąjungininkams vie
nu trečdaliu turėtų būti taip pat 
pražūtinga, kaip ir nukirsti treč
daliu mūsų fondus savo pačių ap
sigynimui“.

Valstybės sekretorius John 
Foster Dulles pasakė, kad admi
nistracija bandys senate gauti 
užsieninės pagalbos ilgam termi
nui patvirtinimą. Atstovų Rūmų 
komitetas atmetė užsieninę pa
galbą ilgam terminui.

James P. Richards (D., S. C.), 
Atstovų Rūmų užsienio reikalų 
komiteto pirmininkas, pasakė, 
kad nukirtimas nieko bendro ne
turi su Sov. Rusijos šypsenomis, 
bet atsižvelgiama į faktą, jog dar 
yra nepanaudotos sumos iš kari
nių ir ekonominių pagalbos fon
dų pakai senesnį paskirstymą. 
Richards pastebi, kad kariniame 
pagalbos fonde dar yra neišleista 
beveik 5(4 bil. dol. ir ekonomi
niame fonde — daugiau kaip 1% 
bil. dol.

Richards nurodo, kad komite
tas, kuris nutarė 18 balsų prieš 
11 balsų nukirsti užsieninę pa
galbą, savo žingsnį motyvavo 
tuo, kad Vokietijos apginklavi
mas labai silpnai progresuoja, o 
Prancūzija esanti apatiška apsi
gynime, net savo jėgas iš Nato 
perkėlė į prancūzų šiaurės Afri
ką kovoti prieš arabus naciona
listus. Jis taip pat nurodė, jog 
Britanija ketinanti savo karines 
jėgas sumažinti.

TRUMPAI IŠ VISUR
• Kanados ministeris pirmi

ninkas Louis St. Laurent prane
ša, jog Britanijos karalienė Elz
bieta patvirtino pasiūlymą, kad 
Kanados generalinis gubernato
rius Vincent Massey dar metus 
eitų gubernatoriaus pareigas. Jo 
penkerių metų terminas baigiasi 
1957 m. vasario mėn. Massey yra 
pirmas kanadietis gen. guberna
torius savo krašte.

• Izraelio parlamentas sutiko, 
kad 140 mil. dolerių būtų panau
dota ginklams, pasienio fortifi
kacijoms ir slėptuvėms, apsisau
goti nuo užpuolimų iš oro.

• Iranas parduos naftą Turki
jai be jokių trapininkų.

• Pripažįsta JAV pažangą. 
Net ir komunistų partijos orga
nas „Pravda“ nr. 132 pripažįsta 
JAV ūkinę pažangą, rašydamas, 
kad jeigu 1937 m. JAV pramonės 
indeksą laikyti 100, tai 1955 me
tais jau pasiekta 234.

• Amerikos kariniuose sluogs- 
niuose manoma, kad jeigu tikrai 
Sovietai paleidžia iš dirbtuvių 
1,000 sprausminių bombonešių, 
tai jie ruošiasi karui.

• Dr. L. Bistras tebesąs gyvas 
ir gyvena Lietuvoje.

Oras Chicagoje

Oro biuras praneša, Chicagoje 
(ir jos apylinkėje rytoj bus dali
nai apsiniaukę ir galimas lietus.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Kongresiniai komitetai nutarė pakelti taksas gazolinui ir 

pašto siuntiniams. Pirmos klasės vienos uncijos laiško siuntimas 
pakeliamas nuo S iki j centą, o oro paštu nuo 6 iki! centų.

—Londono policija patrigubino savo budrumą, kad apsaugojus 
Britanijos karalienės Elzbietos vyro, Edinburgho kunigaikščio Pi
lypo, gyvybę nuo Kipro salos pagrindžio narių. Sakoma, jog Kipro 
salos pogrindžio nariai atvykę į Londoną suvesti „sąskaitų“ su ku
nigaikščiu Pilypu už pakorimą dviejų graikų Kipro saloje. Pilypas 
gimė Graikijoje. Kaikurie kipriečiai graikai kungaikštį Pilypą 
laiko išdaviku.

— Naujas žemės ūkio įstatymas priimtas Atstovų Rūmuose ir 
Senate, ir pasiųstas į Baltuosius Rūmus prezidentui Eisenhoweriui 
pasirašyti.

— Penki vyrai vakar žuvo ir du laiveliai nuskendo, kai Michi- 
gan ežere kild audra. Jie žvejojo.

— Pierre Mendes - France, prancūzų radikalų vadas, vakar pa
sitraukė iš Prancūzijos premjero Guy Mollet kabineto. Mendes - 
France Mollet kabinete buvo ministeris be specifinių pareigų.
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGf), ILLINOIS

Ateitininkų šeimos šventei praėjus

Ketvirtadienis, gegužes 24, 1956

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

Medžiagą siųsti: Jonas Šoliūnas, 1213 Malu Str., Lrbana, Illinois

DEVYNI METAI
“Niekad dar ateitininkai ne- karalaitė — didingoji katedra.

buvo susirinkę konferuoti šito
kiomis aplinkybėmis, kaip da
bartinės... Šitą konferenciją, no 
rėdami pažymėti savo dvasios 
giminystę su idealistine, krikš
čioniškąja Vakarų dvasia, mes 
vadiname Reino Konferencija. 
Jos tikslas — įkvėpti jėgų ne 
tik kovai su naujai žmoniją ir 
mūsų tautiečius užplūstančia be 
prasmingumo, buržuazinio nihi
lizmo ir pasislėpusio ate'zmo 
banga, bet ir pasiryžimo auko
tis už tikrojo ir amžinojo-krikš
čioniškojo žmogaus ir krikščio
niškosios bendruomenės kūrybą. 
Šitoji kova ir šitokia kūryba yra 
kartu neklaidingas ginklas žy
gyje už. Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymą”.

Šitais žodžiais tuometinis 
MAS Centro Valdybos pirminin
kas V. Žvirzdys pradėjo istori
nę Reino konferenciją. Gražus 
pavasario vakaras, skleisdamas 
paskutinius begęstančios saulės 
spindulius, gaubė pievą Reino 
pakrantėje, kur buvo susirinkę 
visi konferencijos dalyviai iškil
mingam MAS konferenfcijos po
sėdžiui.

Sekančią dieną, palikę svetin
gąjį Honeff, dalyviai plaukė 
Koelnan aplankyti garsiąją ka
tedrą. Visi laukia, kada išnirs 
jos augštieji bokštai. Pagaliau 
pasirodo ir nuostabioji Reino

Taip jau yra organizaciniame 
gyvename. Iš minties išsivysto 
darbai, kuriuos realizuoti susi
buria tos idėjos šeimos naciai. 
Ir praėjusį žv. Sekminių sekma
dienį, gegušės 20 d., Chicagos 
at-kai sendraugiai, studentai ir 
moksleiviai sudarė vieną Dievo 
šeimą, kuri gausiai susirinkusi 
užpildė visą gražiąją Marijos 
augštęsn. mokyklos koplyčią. Ir 
maldos žodžiai, šv. Mišias atna
šaujant tėvui J. Kidykui, SJ, ir 
sol. D. Stankaitytės bei visų da
lyvių giesmės, ir M. Motekaičio 
vargonų bei ateitininkų himno 
garsai — viskas veržėsi iš sie
los ir skambėjo iškilmingai.

Susikaupimo dvasią vainikavo 
vysk. V. Brizgio pamokslo žo
džiai, priminę Šv. Dvasios reikš
mę apaštalų darbuose, at-kų di
džiojoje apaštalavimo misijoje 
bei at-kų vien'ngog šeimos iš-

Ji stebina konferencijos daly
vius savo augštaisiais bokštais, 
kurie tarsi dvi rankos kyla mal
dai j melsvąjį dangų.

Bet paliekama katedra, palie
kamas ir Koelnas. Vėl garlaivis 
skriodžia apdainuotojo- Reino 
bangas, vėl grįžtama j Honeff 
Nuo konferencijos atsiskiria am
glų zonos at-kai. Jie grįžta na- laikyme Tai buvo relkimingi 
mo. Atsisveikinimai, linkėjimai, fodž,a, tarti D|evo namuose.

tis, bet užtat padidino šventišką 
nuotaiką vieniems kitus matant, 
pasikalbant, bendraujant. Ir tai 
kartu visos — vyresniųjų, jau
nimo ir mažųjų — šeimos. Pra
vesta trumpa šventei pridęrinta 
meno programa, pamin:nt mie-1 
las motinas, brangius tėvus ir, 
pagerbiant gausiausias, po 5 at
kus turinčias šias šeimas: M. ir 
V. Liulevičių, M. ir J. Valaičių 
bei B. ir I. Kazlauskų, kurios ap 
dovanotos rožėmis. Susirinku
sieji nuoširdžiai sveikino pagerb 
tuosius.

Šventėje jieškota, kas iš da
lyvių anksčiausiai prisidėjo prie 
at-kų judėjimo. Nors ir tiksliai 
datos nenustačius, atrodo, kad 
nuo 1912 — 13 metų ateitinin
kų šeimai priklauso E. Račiūnie
nė.

Sendraugių skyriaus pirm. 
kun. A. Stašys gražiu trumpu 
žodžiu užbaigė programą.

Rašąs šiuos žodžius turėjo pa-
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ADOMAS VAITKEVIČIUS 
ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS 
Vbų rūšių namų apšildymo 
sistemos (vedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigos 

patarnavimas
ATLAS FUEL CO.

I I I I 0 T1 I
<819 So. Paulina St 

PRospect 6-7960 nninniiiiiniiiiiuiiiniinmuniimiiiiiui
reL ofiso 3E. 4.ee*9, re*. PR. 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1957 W. Garfleld Blvd.

V AL: 1—4 Ir 0—-9 
šeštadieniais nuo 1 Iki 4 vai. p. p. 

Išskyrus ketvirtad. Ir sekmad.

Dr. Mm KRIAUfcEUŪMAITĖ
(Gydytoja Ir Chirurge) 

BŠOTERŲ LIGI) IR AKUŠERIJOS
SPECIALISTE 

1750 West 71it Strert 
(Kampas 71st ir Callfornla)

TeL ofiso ir res. REpublle 7-4140 
Vai. 11-1 Ir 0-0 ▼. v. šešt 1-4 p. p. 

Priėmimas tik pasai susitarimą.
I  ............ Ll  ........... . '■ ■ '■ ..... 11 —

DR. IRERA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurge) 

KŪDIKI V IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTĄ

7150 South Western Avenos
(MEDICAL BUILDING)

Pirmad aDtrad., ketv. Ir penkta4, 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Tr.člad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11 
vai. ryto iki S vai. popiet.

Ofioe tel. RE. 7-1108
Res. tek YVAlbrook 5-S785

DR. I. I. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 6Srd 8t 
Ofiso tel. REUanoe 5-4410

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

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

Ofiso tel. CLlffslde 4-2896
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

ašaros. Paskutinis vakaras 
drauge. Rytoj skirstysimės. 
Bet rytojus dar toli.

Gegužės 22 d. anksti rytą gar 
laivis pakelia inkarą. Tikrai 
anksti rytą, nes kažkuris sen
draugis atplasnoja tuomet, kai 
garlaivis įplaukia vidurin upės. 
Na, reikia grįžti ir tą vargšelį 
paimti. Nejaugi paliksi jį vieni
šą svetimame krante?

Vakaras dalyvius sutinka jau 
Hanau. Liūdna skirtis, bet rei
kia. O dar taip norėtųsi pabu
voti draugų tarpe, išdainuoti vi
sas dainas dar kartą. Deja, ski
riamės.

Praėjo jau devyneri metai nuo 
to vakaro. Bet širdyje liko tos 
dienos, jos niekad neišblės. Tai 
vienas tų momentų ateitininki- 
jos istorijoj,e kurie nepamiršta
mi ir neapnešami laiko dulkė
mis. O gal kada ir vėl bus to
kia konferencija, gal ir vėl 
plauksime ir pro akis slinks ža-

kur at-kai jieško išganymo ir reigų šiai šventei, tarp kitų — 
palaimos savo darbams.

Tuojau po pamaldų svečiuota
si prie vaišių stalų. Tai buvo 
skirtingos nuotaikos šventė — 
jokių prakalbų ir sveikinimų. Se 
niai at-kai taip gausiai buvo su
sirinkę — daugiau 200 asmenų, 
kas prašoko visas rengėjų vil-

vūs vaizdai. Tik šį kartą, tikė 
kime, laivo vardas bus “Kęstu
tis”, o ne “Frauenlob”, ir kran
tus puoš ne viduramžių pilys, bet 
lietuviškosios bakūžės. Ir tą 
konferenciją pavadinsime Ne
muno Konferencija... V.

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE Ui Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS

STEPHENS LIQUORS

Choro vedėjas
K Steponavičius,

savininkas

4134-36 Archer Avenue
(Kampas Francisco gatvės)

Daugelis lietuvių jau žino, kad pas 

savo tautietį yra didesnis pasirinki

mas ir žemesnės kainos.

PASITIKRINKITE IR JŪS.

CANADIAN WH18KEY, 6 yrs. old . . .. 5th $4.39
TORINO VERMOUTH, Itališkas Kvorta $-| .29
ITALIŠKAS MIGDOLINIS VYNAS 5th $2-39
LACRIMA CHRISTI MALAGA

HAUTSAUTERNES . 5th $1-69
BOJOLAIS BURGUNDY

SUNNY BROOK IR SCHENLEY Whiskey 5th $3-59
BISQUIT, prancūziškas konjakas 5th $4.85
SPIRITAS — Grynas — 190 proof 5tli $4.85
PORTUGALIŠKAS KONJAKAS,

10 metų senumo

*
5Ui $3.89

FLORA DELLE ALPI

Itališkas likeris 5th $5.85

COINTREAU LIKERIAI

Įvairių skonių 5th $3-59
KRUPNIKAS, lietuviškas skonis 5th $3-39
ZUBROWKA, su importuota žole 5th $349

MIDUOLIS, lietuviškas receptas 5th $3-59
DIDELIS “PARKING LOT” NEMOKAMAI

Turiu naują didelį sunkvežimi 
ir apdraudas

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

DR. ARRA BALIURAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinta* —

8822 Se. Westera Aveane
Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 7-1 vai. 
va k. Šeštadieniai* 10-1 vai. Trečia
dieniai* uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3228 
Re» telef. WAlbrook 5-5070

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI
2300 West 51 et Street

informuoti. Tad, patiekęs šią 
paskutinę informaciją, jaučiu 
turįs dar vieną malonią parei
gą — nuoširdžiai padėkoti vi
siems, bet kuo prisidėjusiems 
prie šventės gražaus pasiseki
mo: ir tiems, kurie specialiuose vai. pirm. ir antr. įo iki 

I 2Iki 4 Ir 6 Iki 9 popiet;(Nukelta į 4 pusi.)
12 ryto, 
ketv. Ir

OC30'

1 ©
TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausit
■ Nem<8uunal 8-Jų m0n. pilną garan 

tlją — darbas Ir dalys.
» Nemokamai vidaus anteną Ir lnsta

llavimas.
• Iki gioo.oo Ir daugiau nuolaidos u) 

Jūsų seną televiziją.
Be to, visokiausi radijai, rekordą-

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

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKĄJĮ ♦ 
PATARNAVIMA8

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 Soufh Halsted Street
Telefonas CAlnmet 5-7252 

PRANAS KERSIS IR 
PAULIUS F. ENDZELIS

^fo«g|r«. ■ - :

penkt. 2 Iki 4 ir 6 Iki 9 popiet, 
tadlenials 10 Iki 2 vai. popiet.

Ofiso tel.PRospect 6-1795 
Re*, tel. GRovehlU 0-5008

Tel. ofiso HE. 4-6849. rez. HE. 4-2824

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. Z. DANIIEVIŠIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6817 South Westeri Avemo 
Chicago 20, 1U. 

Pasimatymai pagal sutartie* 
Telefonas REpublle 7-4000 

Rezidencija? GRovehlU 8-8101

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS
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PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. 18 artimų ir 

tolimų distancijų. Saukite sekančiai:

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

Telefonas — FRoatier 6-1882
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Pradčkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar prašilote tasyytl iltį. Itetavitttje 

įrtafgoj. — 9RI0HT9R SAVIR0S AM L9M I
Kiekvieno taupytojo indeliai apdrausti iki >13,000,00

BR16HT0N SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo California Avo.

CHARLES ZEKUS, Sekretortaa

OFISO VALANDOS: T”
Pirmad., antrad., penktad. Ir Trečiad. 9 ryto iki 12 v»l..
šeštad. 9 vai. ryto Iki 4:20 p.p. Ketvirtad. 9 vai. iki 8 vai. vak.

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAI.

TAUPYKITE TVIRTAI. APDRAUSTOJ 816,000,000 IŠTAIGOJE. AUKACI AURIAM, NAI JAI PADIDINTAS DIVIDENDAS U* PAII) UP 1NVE8TMEN- 
TAUPYMO SKYRIAI: OPTIONAL, BONUS, KAUft DŲ IR VAKACIJI,' SKYRIAI. GALITE TAUPYTI IR PF.R T.AIŠKI S. gV-

rAUPYRITE IŠfiAIDAS IšKEICIANT ČEKIUS IR APMOKANT VISOKIAUSIAS BILAS. VEI/TUI PATARNAVIMAS NARIAMS. fgKEIČTAM IR 
yĄI'D*,f>6 BONUS. NAMŲ PASKOLOS PRIEINAMIAUSI OM SĄLYGOM. SUŽINOT MŪSŲ AUKŠTA DIVIDENDĄ IR KITAS Bf-FORMACIJAS PAŠAUKIT — GROVIHIIJj 0-7575. v » »

CHICAGO SAVINGS and LOAH ASSOCIATIOH, 6234 SOUTH WESTERH AVL
PIRM. 12 VAL. — 8 VAL.; ANTRAD. IR PENKT. 9 Iki 4 VAK.; KET. 9 IKI 8 vai. vak.j Treč. UŽDARYTA VISA DIENA i šuEšrr. 9 IKI 9 POPIET

1 1" ' .......... . '■ ' ■ ■   ....................................... ■—il.w.i ■ — ...... ......... ..

Tek ofiso Y A. 7-5557, rez. RE. 7-4800

DR. FRANK C. KWINN
(KV1ECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1661 West 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:80 
Uždara treč. visa diena Ir šeštad. vak.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telef. TOwnhaU 3-0859 
2534 West 68th Street

Vai.: tik iš anksto susitarus. 
Teief. HEmlodt 4-7080, neatsakius

skambinu CEntral 0-2294.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrglnla 7-0030

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

Tek ofiso PRospect 0-2240
PRospect 6-4732

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

6700 S. Wood Street
Priėmimo vai. tik pagal susitarimą 
nuo 2—4 vai. kasdien ir nuo 6 Iki S 
vai. pirmad. ir penkt. Trečiad ir sek. 
uždaryta

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

10748 South Michigan Aveniu
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 
IšSkirus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUllman 5-0708 
Buto — ENglewood 4-4079

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas ir rezid.: 2416 W. Slst St
Tel. PRospect 8-1223 arba YVE 6-5577

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

Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

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

DR. V. P. TUMASOHIS
CHIRURGAS

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

Trečiadieniais, šeštadieniais Ir 
sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-8867

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

4055 Archer Avė.
Kampas Archer Ir Callfornla Ava. 

VAL.; 2—4 Ir 6—8 v. p. p, 
feešfc 2—-7 vai. p. p., 
Išskyrus sekmadienius.

Ofiso
Rezidencijos —( STowart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampas Halsted Ir 36-ta gatvš) 

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

Šeštadieniais !■—4 vai.

r. yj s i

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

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

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

Ofiso HEmlock 4-5815 
Rez. HEml. 4-3751

DR. Ar NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

6767 South Westem Avenuo
Valandos: pirmad., trečiad., ketvlrt., 
penkt. 6:30—8:80 v. vak. Antrad 
10—12 vai. ryto. Seštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
Vai. 1 iki 4 v. p. p. 

Šeštadieniais 1—
Ir 6—8 ▼. vak 
•4 v. p. p.

DANTISTAS

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

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

LAfayette 3-4040 
Namų — CEdarcrest 3-7780

Tel. ofiso PRospect 6-9400
Rezid. PRospect 0-0400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičiau)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue 

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

Tel. ofiso PR. 6-3888, rez. RE. 7-9199

DR. A. JEHKIHS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GYDYTOJAS)

2506 West 6Srd Street
VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:80 
Iki 9 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta

Telefonas GRovehlU 6-1696
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ 8PECIALI8T®

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

susitarimą išskyrus trečiadienius
2422 West Msrųuette Rd.

Telefonas REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
8925 West 59th Street

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

TeL ofiso Ir buto OLymplc 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4933 W. 15th St, Cicero 

Kasdien 1—i v. Ir 6—g v. vakara 
Išskyrus trečiadieniu*

Butas 1520 So. 49th Avė. 
šeštadieniais 12 Iki 4 dodIm

Ofiso telef. LAfayette 8-8210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzIe 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGfi

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

Trečiadieni tik an.ttarna

REMKITE “DRAUGĄ”.

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI
3259 South Halsted St.

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

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Restd. 2487
W. 62nd 8t„ tel. RepuhUo 7-8818.

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Ct., Cicero
Kasdien 10-12 vai ryto Ir 6-0 

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

vai

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue

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

Trečiad. Ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublle 7-2290 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS
8435 West 69th Street

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

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

keičia stiklus Ir rSmua.
4458 So. O&lifoniia Avė., Chicago

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

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

TeL ofiso CL. 4-0258, rez. GR.0-8870

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURGO 

4646 So. Ashland Avo., Chicago
Pirmad., antr., ketv. Ir penk. 

6:80—8:30 vai. vakare 
fl«št. nuo 2 Iki 4 popiet.

e Rez. 8053 S. Campliell Avė.

Tel. ofiso YA 7-4787, rez. PR 6-1980

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4646 8. Ashland Ava. (kamh. 111)
Vai. nuo 2—4 Ir S—8; trečiad., šeš
tad. Ir sekmad. tik pagal sutarti. 

Jeigu neatsilieps vlršmlnStl telefonai
Šaukite MIdway S-0001

M P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedaa - Protezlsto* 

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

(Areli Snpports) Ir LL
Vai.: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 

9850 W. 03rd SL Chicago 29, UI. 
Td. PRospect 0-5084.

2334 S. Oakley

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHERURGAS 

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

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

Tel. ofiso PR. 6-6440, rez. HE. 4-8158

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 0-6059

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

TcA. ofiso CA 0-0257, rez. PR 0-0059 
Rezid. 0000 S. Arteslan Avė.

VAL. 11 v. r. Iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAU 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. Y’Arda 7-1829 
Pritaiko akinius. 
Kreivas akis 

Ištaiso.
Ofisas Ir akinių dirbta vš 
756 VVest 35th Street 

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki 8. tre
čiad. nuo 10-12, penktadieni 10-3 h) 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų {tempimą, kuri. 

yra priežastis galvos skaudšjimo bei 
svaigimo Ir skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegyste ir tollregys- 
tę. Prlrenku teisingai akinius Vist 
egzaminavimai daromi su elektriniai* 
Instrumentais, rodančias mažiausius 
trQkumus. Speciali styda kreipiama 
| mokyklos valkus.

4712 South Ashland Avenue
Tel. YArds 7-1378

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

DRAUGAS 
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

Avė., Chicago S, BĮ. Tel. Vlrglnta 7-6841; 7-0649
Bntared a* Second-Clajui Matter March 31, 1916. *t ChloagO. IUlnol*

Unde. the Aet of March S, 1879.

Member of the Cathoilc Press Ass'n 
Publlshed dally, exept Bundaya, 

by the
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Boclety 88 00 per year 
Foretgn 8H-00
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Metams % motų 8 m6n.
89.00 8.00 81.78
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PARTINIS SUVAŽIAVIMAS
Vakar mūsų dienraštyje paskelbtas vašingtoniečių lietu

vių visuomenininkų pareiškimas apie vadinamąjį “lietuvių są
skrydi Washingtonan” ne vienam atidarė akis.

Pareiškime visai teisingai nurodoma, kad tai bus ne visų 
Amerikos lietuvių sąskrydis ar suvažiavimas, bet vienos politi
nės tautininkų grupės susirinkimas ar seimas, kurio proga bus 
ir koncertas, ir dailės paroda, ir banketas. Toks susirinkimas 
nė vienai bet kuriai politinei ar kultūrinei grupei nėra jokia 
naujiena. Čia skirtumas gali būti tik toks, kad kitos grupės 
tokius suvažiavimus šaukia New Yorke, Chicagoj, Bostone ar 
kituose miestuose, o tautininkai šį kartą suvažiuoja Washingto- 
nan. Kad jie tuo keliu eina, tai jų reikalas. Sakysime, Ame
rikos Lietuvių R. K. Federacijos kongresas bus š. m. spalio 
mėn. Bostone. Ši organizacija nėra politinė, bet labiau kultū
rinė ir visuomeninė. Todėl ji daugiau teisių turėtų visus lietu 
vius kviesti vykti į Bostoną dalyvauti jos kongrese, prašyti aukų 
iš visų; tačiau ji to nedaro. Ji kviečia tik katalikus ir tik iš jų 
teprašo aukų savo darbams paremti.

Tautininkai, kaip vašingtoniečiai pastebėjo, ir šį, ir kitus 
savo suvažiavimus kviesdami, kalba visų lietuvių vardu, aukų 
prašo iš visų lietuvių. Jei kas nori prie jų darbų prisidėti, gali 
važiuoti bet kur, kur tautininkų vadai juos pakviečia, gali jiems 
ir aukoti, bet težino, kad turimas reikalas su viena politine gru
pe, kuri turi teisę kalbėti tik savo, bet ne visų lietuvių vardu 
sostinėje ar kur kitur.

Pagaliau jie gali ir turi kviesti į savo suvažiavimus ir savo 
vadus, šį kartą jie pasikvietė iš Romos St. Lozoraitį, kuris 
paskutiniaisiais laikais stipriai reiškiasi, kaip tautininkiškųjų 
politinių grupių ir grupelių globėjas. Tai irgi yra išimtinai tau
tininkų grupės reikalas. Bet jie tenereikalauja, kad kiti prisidėtų 
kelti Lozoraitį* į pozicijas, kurioms jis neturi nė įgaliojimų, nė 
kvalifikacijų.

Mes nė kiek nepykstame, kad tautininkai savo, seimus or
ganizuoja. Mes neturime prasmės pykti, kad jie Washingtonan 
važiuoja. Mes nepykstame ir dėl to, kad jie užsimojo savo gru
pinį vadą p. Lozoraitį pagerbti. Nepykstame, kad ir Amerikos 
politikus savo svečiais pasikviečia. Tai yra-jų reikalas. Tačiau 
savo akcija jie tenepretenduoja kalbėti visų lietuvių vardu. Tai 
yra perdaug.

Amerikos lietuvių vardu kalbėti teisę teturi tik viena Ame
rikos Lietuvių Taryba, kuriai priklauso ir tautininkų grupė. 
Jei toji grupė norėjo, kad šiuo metu visų lietuvių vardu būtų 
tartas žodis sostinėje, jiems reikėjo tartis su šia bendra lietu
vių organizacija, kuri yra apjungusi visas mūsų politines gru
pes, fraternalines ir ideologines organizacijas, klubus bei drau
gijas išskirtinai Lietuvos laisvinimo darbams dirbti. Kai Alto 
grupės partizaniškai išeina kalbėti visų vardu, tai jau aiški 
netvarka, tai noras skaldyti lietuvių vienybę ir tuo pačiu silp
ninti akciją už Lietuvos išlaisvinimą.

Įsijungusios į Altą organizacijos teveikia savo rėmuose, te
vykdo savo programą. Tam niekas negali būti priešingas. Ta
čiau Lietuvos laisvinimo darbuose turime būti vieningi ir visų 
Amerikos lietuvių vardu kalbėti palikime Altui. Tam jis yra 
suorganizuotas ir tam mes visi į jį esame įsijungę.

Ta pačia proga mes dar norime pabrėžti taip reikalingai 
lietuvių vienybei sąlygą — eiti visų mūsų grupių ir organiza
cijų susitarimo keliu, bet neišeiti į partizanišką partinį darbą 
ir jieškoti tik pritarimo. Susitarimo kelias yra natūralus, de
mokratiškas, o tik pritarimo jieškojimas yra vadizmo liguistas 
palikimas.

Kodėl draustis lietuviškoj organizacijoj?
PRANAS KKRL1N SKAS, Rrockton, Mass.

Šis rašinys yra laimėjęs pir
mąją premiją ($100.00) LRKSA 
Sukaktuvinių straipsnių kon
kurse. Redakcija

Apsidraudimas yra tam tik
ras taupymo būdas nelaimės 
atvejui. Tad visai suprantama, 
kodėl draudžiantis renkamasi 
saugiausia ir geriausias sąly
gas duodanti draudimo ben
drovė. Jų yra gana daug, bet 
visos maža viena nuo kitos 
tesiskiria. Visai skirtingą 
draudimosi būdą sudaro lietu
viškos draudimosi organizaci- 
jos. Šio rašinio siauruose rė
muose paliesime tik svarbiau- 
sias jų savybes. Iš čia ir pa
aiškės, kodėl1 reikia draustos 
lietuviškoje organizacijoje.

Įnašų saugumas
Lietuvių draudimosi organi

zacijas saisto tie patys valsty
bės įstatymai, kaip ir komerci
nes draudimo bendroves. Val
džia prižiūri, kad būtų laiko
masi nustatytų draudimo tai
syklių, kad žmonių santaupos 
visais atžvilgiais būtų apsau
gotos. Kiekviena draudimosi 
organizacija turi gauti val
džios leidimą ir turi būti užre
gistruota. Kiekvienais metais 
organizacijos vadovybė turi 
duoti Apdraudos Departamen
tui metinę apyskaitą.

Draudimosi sąlygos
Lietuvių organizacijos duo

da geresnes apsidraudimo są
lygas, negu komercinės drau
dimo bendrovės. Jei kaikurių 
lietuviškų draudimosi organi-

nų nuo įmokėjimo termino. Gi 
apsidraudęs lietuviškose orga
nizacijose nepraranda teisių, 
nesumokėjęs įnašų net ketvir
tį metų. Ir P° to, šešių mėne
sių laikotarpyje dar gali at
gauti apsidraudusiojo teises.

Pelnas apsidraudusiųjų 

rankose

Lietuvių draudimosi organi
zacija yra tam tikra koopera
cija. Visi apsidraudusieji, ir 
tik apsidraudusieji, yra teisėti 
tos organizacijos nariai. Tai 
tikrieji organizacijos šeiminin
kai. Jie renka savo kuopų 
valdybas, delegatus į suva
žiavimus bei seimus. Seimuose 
delegatai renka vyriausią or
ganizacijos vadovybę. Taip su
daryta vadovybė tvarko visus 
organizacijos reikalus, neišski
riant ir pelno. Vadovybės dar
bus prižiūri seimo išrinktoji 
Kontrolės Komisija, o juos 
tvirtina seimas. Kuomet or
ganizacijos turtas viršyja ap
draudos rezervuose valdžios įs
tatymų reikalaujamą sumą, 
vadovybė gali išmokėti na
riams dividendus. Taigi tik 
organizacijos nariai, t. y. apsi
draudusieji, gali pasinaudoti 
organizacijos pelnu.

Teisingumas

Lietuvių draudimosi organi
zacijos teisingai sudaro draudi
mosi sutartis ir vykdo visus į- 
sipareigojimus apsidraudusio
jo atžvilgiu. Čia draudimo a- 
gentai ne bet koki samdomi 
žmonės, bet tik sąžiningi orga-

zacijų mokėtini įnašai ir nėra nizacijos nariai. Sutartys per- 
mažesni už komercinių, tai žiūrimos ir pasirašomos vy-

TELEVIZIJA AR PANDOROS DĖŽĖ?

Kas yra ta Pandoros dėžė? 
Pandora yra graikiškas žodis: 
pan (viskas) ir dora (dovanos). 
Pandora yra pasakiška graikų 
moteris, gavusi iš vyriausio grai 
kų dievo Dzeuso dovaną — pa
slaptingą dėžę. Ištekėjusi už 
Titano sūnaus Epimetejaus, iš 
smalsumo atidarė dėžę, iš ku
rios išbėgo visos ten buvusios 
nelaimės, pasklisdamos visame 
pasaulyje. Liko tik Vlltfe dė
žės dugne.

Ar televizija, tas nuostabus 
mūsų laikų išradimas, nėra kar
tais ana Pandoros dėžė? Auk
lėtojai yra rimtai susirūpinę blo 
ga televizijos įtaka į jaunąją 
kartą.

Trisdešimt du milionai JAV 
šeimų turi televiziją, kuri kas
dien veikia apie 5 valandas. 
Jaunimas iki 15 metų ją žiūri 3 
ar 4 valandas mokyklos dieno
mis, dar daugiau šeštadieniais 
ir sekmadieniais. Taigi apie 30 
valandų į savaitę, t. y. daugiau 
laiko praleidžia prie televizijos 
negu mokykloje.

Ką vaikučiai mato? 80% ma
to šaudymąsi, muštynes, kaba
retinio pobūdžio komedijas, kri
minalinius nusikaltimus, popie
rines marionetes ir įvairiausią 
kitokį šlamštą, tik 20% rimtes
nės programos.

Jaunimas praleidžia vakarus 
įsmeigtomis akimis į televizijos 
ekraną, pripildydami savo gal
veles siaubingais vaizdais. Se
kančią dieną eina į mokyklą, 
pasakodami draugams ir drau
gėms apie vakar dienos matytas 
įvairiausias nusikaltimų seenas.

Koks čia gali būti auklėjimas ir 
kokia mokslo pažanga? Neuž
tenka tik skubomis paruošti pa
mokas, yra reikalinga ir apsi
skaityti, norint pasiekti vispu
siško išsilavinimo, augštesnės 
inteligencijos. Bet visam tam 
nebelieka laiko.

Per 10 metų, kaip rodo sta
tistikos duomenys, televizijai iš
leista šešiolika miliardų dolerių, 
t. y. trys miliardai daugiau, ne
gu tuo pačiu laiku kainavo mo
kyklų pastatymas ir jų išlaiky
mas. Televizija tapo reikšmin
giausiu Amerikos industrijos 
propagandiniu įrankiu. Tokiu 
būdu visas vedėjų dėmesys nu
kreiptas į biznį, o programos 
yra tik antraeilis dalykas. Šian
dien jau yra 600 TV stočių. 
Joks kitas išradimas nesugebė
jo taip trumpu laiku ir taip ga
lingai užvaldyti milioninų masių 
smegenis.

Vienas humoristas klausė, ar 
Amerika taps užkerėta televi
zine tauta. Ne. Tylus pasiprie
šinimas jau jaučiamas visoje 
tautoje. Daug šeimų atidaro te
leviziją tik rimtesnėms progra
moms pasižiūrėti. Yra šeimų, 
kurios savo vaikučiams leidžia 
žiūrėti tik parinktas programas. 
Tad šalia visų negerumų dar y- 
ra likusi viltis

— F. M. Dostojevskis 
Niekas nesiekia tauresnio 

tikslo už tą, kuris rūpinasi dč- 
rai išauklėti ne tik savo, bet ir 
kitų vaikus. — Sokratas

juos sumažina mokami dividen
dai. ' Narys, išbuvęs (ilgesnį 
laiką draudimosi organizacijo
je, gali gauti tam tikrą nuo
šimtį, kaip dividendą. Tokiu 
būdu apsidraudusiojo mokėtini 
įnašai atatinkamai sumažėja.

Kaikurios Ijietuviškos drau
dimosi organizacijos duoda sa
vo nariams nemokamai jų lei
džiamą laikraštį ar žurnalą. 
Pavyzdžiui, Lietuvių Rymo 
Katalikų Susivienijimas Ame 
rikoje siuntinėja savo nariams 
nemokamai savaitraštį “Gar
są”, Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikių Moterų Sąjunga — 
mėnesinį žurnalą “Moterų Dir
vą”. Tai žymus priedas tose 
organizacijose apsidraudu- 
siems. Be to, apsidraudęs ko
mercinėje draudimo bendrovėje 
nustoja teisės gauti pašalpą, 
jei nesumoka įnašų per 30 die-

riausių organizacijbs vadovų. 
Kylančius nesusipratimus ir 
ginčus sprendžia seimo išrink
toji Teismo Komisija ir, jei 
reikia, galutiną sprendimą pa
daro seimas.

Senieji ateiviai daug yra pa
tyrę nesąžiningumo ir neteisin
gumo . iš komercinių draudimo 
bendrovių agentų. Nesąžinin
gi agentai kartais siūlo vieno
kias sutarties sąlygas, o pasi
rašant aktą patiekia kitokias. 
Daug nesusipratimų būna ir 
pašalpas išmokant. Kai ap
draustasis savo teisių jieško 
teismo keliu, jis susiduria su 
prityrusiais draudimo bendro
vių advokatais.

Tai medžiaginė pusė. Bet 
yra nepalyginamai didesnių 
vertybių, kurių ąiekia lietuviš
kos draudimosi organizacijos. 
Jos įneša didelį indėlį į taip

svarbų lietuvybės išlaikymo 
darbą, į tautinės kultūros pa
laikymą bei kėlimą, į jauno
sios kartos švietimą bei auklė
jimą. Per savo leidžiamus lai
kraščius, suvažiavimus, kuopų 
susirinkimus kelia gimtojo 
krašto, savo tėvų bei protėvių 
žemės meilę. Ne tik moraliai, 
bet ir medžiaginiai remia Lie
tuvos laisvinimo darbą.

Ne be pagrindo sielojamės, 
kaip mūsų jaunimą išugdyti 
lietuviškoje dvasioje. Lietuviš
kos organizacijos (turi lemia
mos reikšmės. Lietuvių drau
dimosi organizacijos yra kartu 
ir tautinės — kultūrinės orga
nizacijos. Jų įstatuose, šalia 
šalpos, yra aiškiai pabrėžta ir 
tautiniai — kultūriniai uždavi
niai. Įrašydami priaugančią 
kartą į lietuvių draudimosi 
organizacijas, iš vienos pusės 
palaikysime tas reikšmingas 
lietuvybės išlaikymo instituci
jas, iš kitos — priaugančiai 
kartai sudarysime sąlygas, 
daugiau ar mažiau, pabuvoti 
lietuviškoje aplinkoje.

LRKSA

Šalia vietinio pobūdžio pa- 
šalpinių draugijų, mes turime 
puikių centralizuotų lietuviškų 
draudimosi organizacijų, ku
rios savo kuopomis apjungia 
visą Ameriką, Seniausia ir 
plačiausiai paplitusi yra L. R. 
K. S. A. ši garbinga organi
zacija šiais metais švenčia sa
vo 70 metų jubilėjų. Taigi or
ganizacija įsteigta tada, kai 
dar maža tebuvo lietuviškų 
kolonijų, lietuviškų parapijų 
bei organizacijų. Šios organi
zacijos konstitucija rodo jos 
steigėjų didelę savo gimtojo 
krašto meilę ir norą suburti vi
sus išeivijos lietuvius į lietuvių 
organizacijas bendram tauti
niam — kultūriniam darbui. 
Mūsų pirmieji ateiviai, nors 
daugelis tebaigę mokyklą tik 
prie motinos ratelio, atsivežė į 
šį kraštą gilią tėvynės meilę. 
Lietuvis jieškojo lietuvio. Bū
rėsi į kolonijas, steigė parapi
jas, mokyklas ir įvairias orga
nizacijas. Kiekviena lietuvių 
kolonija tapo maža Lietuva.

Per 70 metų Katalikų Susi
vienijimas daug nudirbo ne tik 
savišalpos srityje, bet ir lie
tuviškoje veikloje.* Ši organi
zacija ir toliau siekia garbingų 
tikslų ir pastoviai vykdo savo 
uždavinius. Ypač pabrėžtina 
rūpinimasis lietuviais mokslei
viais bei studentais, duodant

DL KONKURENTAI SVEIKINASI

Senatorius Kefauver ir Adlai Stevenson, abu pretenduoją būti demo
kratų nominuoti j prezidentus, sveikinasi abu prieš pradedant radijo 
debatus Miami, Fla.

stipendijas ir apmokant sto- tautos kamienas žiauraus ko- 
vyklavimą lietuviškose jauni-Į munizmo yra visokeriopai nai- 
mo stovyklose. Tat mums be- ( kinamas, o mūsų išeivija lais- 
lieka tik tęsti tą gražų Katali- Į vės kraštuose tirpsta tautų 
kų Susivienijimo darbą. 70 mišinyje.
metų sukaktis ir garbinga šios -------------------
organizacijos praeitis duoda 
mums pilną pasitikėjimą.

Katalikiškoji akcija

Žurnalas nukreipė į 
vienuolyną

Katalikai turi dar vieną 
svarbų motyvą už lietuviškos 
— katalikiškos draudimosi or
ganizacijas. Tai tų organiza
cijų katalikiškoji akcija

Pripuolamai rastas senas žur 
nalo numeris vieną airių jaunuo 
lį nukreipė j Maryknoll vienuo
lyną. Jis 1949 m. atvyko iš Ai
rijos. Gavo darbą New Yorke. 

t :e. i Pora metų padirbėjęs ėmė svars
tuvių .katalikiškos draudimosi!^* apie savo pašaukimą. Mel-f
organizacijos, kaip pav. Lietu
vių Romos Katalikų Susivieni
jimas Amerikoje, Lietuvių Ro
mos Katalikių Moterų Sąjunga 
dirba garbingą apaštalavimo 
darbą. Jos yra Romos Kata
likų Federacijos nariais. Kai

dėsi, kad t k Dangus reikiamai 
jo gyvenimą pakreiptų.

Vieną dieną jis nuėjo savo 
drabužių ir ten rado seną žur
nalo numeri, kur buvo aprašy
ta Maryknoll vienuolių darbas. 
Jam taip patiko, kad pasiryžo 

Amerikoje /katalikai tesudaro | įstoti. Jo vardas — Brolis Au- 
tik menką procentą, kai žymi gustinas Mayo.
lietuvių katalikių dalis nukry
po laisvamanybėn, kai bedieviš
kas komunizmas vis plačiau ir 
plačiau apjuosia pasaulį, ka
talikiškoji akcija yra kiek
vieno kataliko šventa pareiga. 
Geriau tą pareigą atliksime, 
dalyvaudami katalikiškose or
ganizacijose.

Taigi mes turime visais at- Į 
žvilgiais puikias lietuviškas 
draudimosi organizacijas. Jos 
yra -mūsų organizacijos, jos 
duoda mums geriausias drau
dimosi sąlygas, ir per jas mes 
atliksime savo pareigas mūsų 
tautos likiminėje kovoje.

Tat lietuviams nereikia savo 
sunkiai uždirbtais centais sta
tyti komercinių draudimo ben
drovių dangoraižius, jie kils ir 
be mūsų. Mūsų centai 1 ietu- 
viškose ^draudimosi organiza
cijose statys mūsų tautos kul
tūrinius paminklus. Ypač tai 
svarbu šiais kritiškais mūsų 
tėvynei laikais, kada mūsų

Sekmadienis Hollywoode

Maryknoll vienuoliai pasirū
pino paruošti radijo programą 
— “Hollywoodas sekmadienį”, 
kur visai kitoje šviesoje, negu 
įprasta, perstatomi Hollywoodo 
aktoriai. Tą programą per tris 
mėnesius buvo panaudojo 250 
radijo stočių. Programoje daly
vauja Bing Crosby, Loretta 
Young, Perry Como, Danny 
Thomas, Ann Blyth. Jie visi pa
sipasakoja, kokią įtaką į jų gy
venimą turėjo dvasiškija. Fil
mas turi tikslą ugdyti pašauki
mus į kunigus ir į vienuolinį 
gyvenimą.

Ateitis priklauso tikintiems, 
o ne abejojantiems ir netikin
tiem*. Ateitis priklauso drą
siems, kurie tiki ir veikia, o ne 
bailiams ir neryžtingiems. A- 
teitis priklauso mylintiems, o 
ne neapkenčiantiems.

— Pius XII

BIRUTt PŪKBLBVtCIŪTt

107 tęsinys
Ir ėmė verkti.
Nuo lentynėlės žiūrėjo į mus Vladas: išeiginėj Lie

tuvos karininko uniformoj, jaunas, sveikas, pilnas gy
venimo džiaugsmo — kaip tąsyk, savo jungtuvių dieną. 
Jo stačioj apikaklėj blizgėjo du auksiniai Gedimino 
stulpeliai — antrojo pėstininkų pulko žen'klai.

Savo jaunai žmonai Vladas nespėjo suteikti paža
dėtos meilės. Jis jai nespėjo padovanoti nei švento na
mų slenksčio, nei prietėmos ties lopšiu — šypsnio ties 
miegančiu pirmagimiu. Jis jai paliko tik jungtuvhf 
žiedą ir našlystės dalią. Ir liūdną, priekaištingą žvilgs
nį iš paskutinės savo nuotraukos.

Bet kokią teisę turi mirusieji į gyvųjų meilę?
Į antrą, trečią, ar ketvirtą? Jų rankos, dar godžios 

ir senoviškai pavydžios, jau tėra vien kaulai, jų apkabi
nimas — tik šaltas vėjo pūstelėjimas.

Jie jau kita gentis — nebylūs mūsų priešininkai.

Sausio vidury prasidėjo didžioji ofenzyva. Buvo 
patys šalčiai, patys speigai.

Aš neturėjau net žieminio palto: ant savojo užsi- 
vilkau tėčio rudeninį, apsimoviau jo kelnėm ir jas susi
kišau į Holldorfo padovanotus batus.

Ir mes vėl pradėjom eiti. Tik dabar, už mūsų ir už 
Valaičių vežimo, per sniegą stūmėsi dar ir kitas. Jame 
sėdėjo lentpjūvės viršila — kareivis Šveikas. Mes tebe- 
sivadinom „Tankholzkommando“...

properšas, aš matau kareivius, neštuvus ir sanitarų 
raiščius — baltus, su raudonais kryžiais.

Iš giraitės neša sužeistuosius ir, man rodos, aš net
užuodžiu šilto, šviežio kraujo kvapą-------------

Dabar mes laukiam rusų kiekvieną minutę. Nuo 
vežimuko nušoka mūsų viršila, susišaukia aplink save 
vyrus ir padalina jiems granatas.

— Ginsimės! — šaukia jis. — Ginsimės iki pasku
tinio kraujo lašo!

Ir aš matau, kaip tėtis bailiai vartalioja rankoj 
3avąją granatą...

Bet išaušta rytas ir mes tebestovina čia. Giraitės

Baisi buvo toji kelionė. Dieną ir naktį, dieną ir 
naktį — per šlapdribas, per slidžią lijundrą, per pūgas 
ir svilinančius vėjus — per užpustytus Rytprūsius, snie
gu aplipusiais vežimų ratais... Visi keliai buvo užtvenk
ti pabėgėliais, bet tarp jų vežimų jau maišėsi ir kariškos 
gurguolės, didieji artilerijos pabūklai ir pėstininkų 
voros.

Naktys tamsios ir naktys žvaigždėtos, rytų pusėj 
nesiliaujantis Stalino vargonų dundėjimas ir penkia- 
pirštės šviesos danguje — garsieji tankų kyliai.

Ties Prieglium turėjo įvykti lemiamos kautynės.
Todėl mes skubėjom pasiekti upę ir persikelti kiton jos 
pusėn. Bet į Nordkitten tiltą susibėgo trys keliai: visaPus^j tylu, tik žvarbus vėjas pusto sausą sniegą.
atkrantė juodavo arkliais, žmonėm ir vežimais. Mes 
Čia turėjom laukti net ketverias paras.

Paskutinioji naktis buvo skaisčiai raudona. Rau
donos raketos, raudonos žvaigždės, raudonas sniegas. 
Čia pat, kelio pašonėj, juodavo giraitė, ten be paliovos 
pleškino kulkosvaidžiai.

Aš nežinau, kas pirmas pratarė tuos žodžius — jie 
nušlamėjo, nubangavo per Visą minią, susigrūdusią ties 
tiltu, lyg šiurpus šnabždėjimas, lyg kvapą užimanti 
grėsmė... Atrodė, kad juos kartoja tūkstančialūpė, 
tūkstančiabalsė naktis:

— Ivan is da-------------
Pakelės giraitėj jau buvo Ivan...
Ir tas ištęstas kirtis ant pirmojo skiemens, toji ilga, 

gūdi raidė „I", aštri ir sminganti, kaip yla — visą žodį 
nusmelkė bauginančiu drebuliu. Aš jau nebeturėjau 
paskirų žmonių vaizdo. Ten, pakelės giraitėj, buvo Ivan: 
didelis, laukinis, tamsiai raudonas...

Kulkosvaidžiai šaudo be perstogės.
— Kelią! Duokit kelią! — staiga už mūsų ima 

šaukti vyriški balsai.
Žmonės paskubomis traukiasi, žvengia už žąslų 

tetmpiami arkliai, pro galvas, pro susigrūdusių pečių

Pagaliau pajudam ir mes.
Kai prasistumiam veik iki tilto, vėl visa vežimų 

vora užsitvenkia. Tiltu, iš anos upės pusės, rieda didieji 
tankai. Pro atdarus liukus dar stovi išsikišę vyrai, 
jauni vyrai, be kepurių; vėjas draiko jų plaukus, jų vei
dai švelniai paraudę nuo saulėtekio dangaus. Nes šian
dien jie pasitinka savo mylimąją, savo skaisčią, išsva
jotą mylimąją — savo mirtį.

Toli .tuščiame lauke, jau liepsnoja uždegti šieno 
kūgiai. Tuoj prasidės tankų mūšis.

Mes ir vėl pajudam, bet dabar grūdasi prie tilto 
visi. Mūsų sartukas ima baidytis ir tėtis nebenulaiko 
vadžių. Staiga ir mane užrėžia ratą šaltas vėjas, karo 
aistros sūkurys — ir aš, Dieve, ir aš juntu tą keistą 
baimę ir džiaugsmą, tą didžiulį mirties troškimą, kai 
dar gali mirti jaunas ir tvirtas, -kai dar gali matyti te
kančios saulės pažarų ugnis...

Stipriai nutveriu sartukui už žąslų ir pro visą žmo
nių minią, pro ratų dardėjimą ir balsų išgąstingą kle
gesį — prasistumiu iki tilto.

Ten, tuščiame lauke, kur liepsnoja šieno kūgiai, 
jau šaudo didžiosios tankų armotos; sviediniai krinta 
aplink mus, į užšalusio Priegliaus ledą.

(Boa daugiau)
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PAVERGTŲJŲ LAISVINIMAS
“Daugelio dabar pas mus ir Senatui įteiktą “Freedom Admi- 

užsienyjc siūlomoji koegzisten-' nistrštion” projektą, pagal kurį 
ei ja su Sovietų Sąjunga yra pa- numatoma sudaryti prezidento 
vojingiavsia klaida”, pareiškė, žinioje specialią įstaigą, pavadin

S38
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šen. Paul H. Douglag savo kal
boje Lithuanian Chamber of 
Commerce of Illinois metiniame 
bankete, Bismarcko viešbutyje, 
Chicagoje.

Senatorius, specialiai atvykęs 
iš Washingtono, bankete pasakė 
pagrindinę kalbą apie pavergtų
jų tautų išlaisvinimo politiką. 
Jo kalbos tema buvo “Liber
ation or appeasement”. Jis pri-

tą “Laisvės Administracija”. Ji 
susidės iš 7 pavergtų tautų kil
mės amerikiečių, k. t. vokiečių, 
lenkų, lietuvių, vengrų, rumunų, 
čekų, latvių ir estų atstovų. Ji 
rūpinsis pavergtųjų tautų išlais
vinimu. Lėšas tam darbui pa
rūpins pusė nuošimčio iš užsie
nio pagalbai skriamų kreditų, 
o taip pat bus naudojami JAV 
užsienyje esantieji specialūs

. . , , . . . T.„ fondai. Metinė šios “Laisvės Admine, kad įau 1946 metais JAV .. • ,. ’ , . x «• .....* ministraciios sąmata sieks a-vyriausybe turėjo pasipriešinti
buv. savo karo metu sąjungi
ninko — Sovietų Sąjungos —

w .
wr

* » ■

♦ :<S

Balto pirmininkas kan. dr. J. B. Končius su vaikučiais Vokietijoj prie 
Bachnang barakų. Jiems ir šimtams kitų vaikų reikalinga vasaros 
stovyklos, kuriose jie galėtų sustiprėti.

pie $24,000,000. Senatorius jau
esąs davęs parodymus dėl to

„ _. . , x. . , projekto JAV Senato užsienioužmačioms užgrobti ir sukomu- •, .. . ,
..... r r> -j x m reikalų komisijoje. Dabar yranistinti pasaulį. Prezidento Tru 

mano Graikijai ir Turkijai pa
siųsta karinė ir medžiaginė pa
rama padėjo tiems kraštams ap
siginti nuo komunistinės agres:- 
jos. Prieš sovietų agresiją JAV 
vyriausyb/ės panaudotosios “con 
tainment” - sulaikymo politikos 
dalis buvęs ir Marshallo planas, 
kuris padėjo po karo nualin
tiems kraštams ekonomiškai at
sistatyti ir tuo būdu apsisaugoti 
nuo bolševizmo. Pagaliau, kai 
bolševikai atvirai ginklu užpuo
lė Pietų Korėją, jiems buvo at
sakyta jėga. Europoje buvo su
daryta laisvų Atlanto kraštų ka
rinė sąjunga — NATO, kurios 
pagrindinis uždavinys pasiprie
šinti-sovietų agresijai Europo
je. Savo laiku buvo daug kriti
kos dėl šios JAV “containment” 
politikos, tačiau senatorius Paul 
H. Douglas manąs, kad tai bu
vęs būtinas etapas JAV .politi
koje su Sovietų Sąjunga. Po 
to turėjęs sekti pavergtųjų kraš 
tų išlaisvinimas.

Liberation — išlaisvinimo 
politika

IŠ ATEITININKU 
GYVENIMO

(Atkelta iš 2 psl.)
šis projektas svarstomas kitose 
Senato komisijose. “Laisvės Ad
ministracijos”^ projektas yra Uždaviniuose talkino, 5r tiems, 

kurie prie bendrų darbų prisi- 
dėj'o. Kas visą laiką darbus vyk 
dė, matė, kaip nuoširdžiai vy
resnieji, studentai ir moksleiviai 
drauge talkno, būdami ar nebū
dami šventės komiteto nariais. 
Labai gaila, tačiau neturime 
tiek vietos at-kų skyriuje, kad 
galėtume visus darbščiuosius 
išvardinti. Ačiū visiems!

Tebūnie leista išimtis, pami
nint motinėlę M. Juozapą įr sės. 
M. Kristiną bei kitas seseles, 
mus priglaudusias savo patal
pose, ir Tuųiosų maisto produk
tų parduotuvę, tvarkingai mais
tą parūpinusią.

Pagaliau primintina išvada — 
daugiau 30% šventės dalyvių iš 
anksto buvo neužsiregistravę, 
ko ateityje turėtų nebūti ir an
tra — maloni išvada — gauti 
gausūs pageidavimai sako, kad 
at-kų šeirpos šventė turėtų būti

John Foster Dulles ir gen. D. 
Einnchowerio 1952 metais duo
tų pažadų konkretus realizavi
mas, todėl Paul H. Douglas tik
si, kad jis dabartinės administra 
cijos bus priimtas. Šio projekto 
idėją jam davė Amerikos Lietu
vių Taryba ir inž. Antanas Ru
dis. Senatorius prašė visų Ame
rikos piliečių aktyvios paramos 
šiam projektui pravesti Senate.

Senatoriaus Paul "H. Douglas 
nuoširdi ir turininga kalba visų 
banketo dalvių išklausyta ir pa
lydėta gausiais ‘plojimais.
Pagerbtas inž. Antanas Rudis 

Banketo metu Lithuanian
Chamber of Commerce of Illi
nois prezidentas Edward C. Sta
se kaitis inž. Antanui Rudžiui už 
io nuopelnus pavergtųjų tautų 
išlaisvinimui ir darbuotę preky
bos rūmų naudai įteikė specia- 
l’ą bronzinę garbės lentą. Inž
Rudis, sujaudintas to pagerbi-,
mo, savo trumpoje kalboje pa-j orSan zuojama ir kitais metais 
dėkojo visiems ir žadėjo, kiek, Chicagoje i,r tuo pačiu tapti kas 

Toliau senatorius pacitavo vi- j jo jėgos leis, ir toliau darbuotis raetine- gražia tradicija 
są eilę John Foster Dulles ir Į Lietuvos labui.
gen. D.' E'senhowerio 1952 me- Bankete dar kalbėjo Lietuvos 
tais padarytų pareiškimų dėl pa ' konsulas dr. Petras Daužvardis 
vergtųjų tautų išlaisvinimo bū- ■ ir “Draugo” redaktorius bei A- 
tinumo. Senatorius Paul H. merikos Letuvių Tarybos pirm.

Leonardas Šimutis. Banketo 
“toastmasteriu” buvo rūmų vi

Douglas labai apgailestavo, kad 
nei Dulles, nei Eisenhovveris de
ja neišlaikė rinkimų metu cluo- cepirm. Peter C. Masale. Vyriau
tų pavergtų tautų išlaisvinimo 
pažadų, bet priešingai nuvyko 
Genevon į keturių didžiųjų kon
ferenciją, nuo kurios laikų labai 
garsiai pradėta kalbėti apie ko
egzistenciją su sovietais. Sena
toriaus Paul H. Douglas nuomo
ne, Genevos konferencija Vaka
rams buvo žalinga, nes joje ru
sams pasisekė daugeliui suda
ryti įspūdį, kad jie iš tikrųjų 
siekia taikos. Koegzistencija

siu banketo šeimininku buvo Li 
thuanian Chamber of Commer
ce of Illinois perzidentas Edward 
Stasukaitis. Prie garbės stalo sė
dėjo senatorius Paul H. Doug
las, dr. Petras Daužvardis, An- 
thony J. Rudis, kun. dr. J. Vaš
kas, kuris perskaitė invokaciją, 
sanitarinio distrikto prez
thony A. Olis, miesto iždininkas 
Morris B. Sachs, Urugvajaus 
konsulas Felix Stungevič us, L

KSž. TRlMva

šokiai, kuriems grojo muziko J. 
Byansko vadovaujamas orkest
ras. • ,

PADEKIME KNYGAI!
Šis mėnesįs yra skirtas lietu

viškajai knyga. Knyga vaidina 
svarbią rolę inteligento, gyveni
me. Ji lieka neatskiriama jo 
draugė. Taip yra teorijoje. Pa
žiūrėkime į praktiką. Nors ir 
skaudu, bet reikia pripažinti, 
kad mes nesame pilnai supra
tę knygos svarbos, šiuo atveju, 
lietuviškosios knygos. Keista, 
kad apie ją daug kalbame ir ra
šome, tačiau jos neskaitome, ne
perkame ir neplatiname. Užei
kime į inteligento at-ko butą. 
Čia rasime naujausią televizijci 
modelį, puikius baldus, brangų 
kilimą, bet... pasigesime knygų 
spintos. Tiesa, gal pastebėsime 
ir ją, tačiau ji čia dažnai atrodo 
nereikalinga? O ir knygos ap
neštos dulkėmis, senos, gi nau
jos knygos dažnai net su padi
dinamu stiklu neatrasime. Kam 
baryje bėgioja vienas ar du vai
kučiai. Gal jiems nebereikės lie 
tuviškos knygos? Gal jie pasi
tenkins tik '“Meškiuku Rudno- 
siuku”?

Šis vaizdas neliečia visų. Su
tinkame, kad kiekviena taisyklė 
turi išimčių.. Ir čia jų yra, de
ja labai mažai Prie savo pavar
džių prisegame daug titulų, bet 
•nepajėgiame nusipirkti ir per
skaityti lietuviškos knygos. Ne
apsivilkime savaisiais diplomais’

Jie vieni neatlaikys nutautėj mo 
bangos. Reikia ir kitų priemo
nių. Viena jų — knyga.

Vertėtų šį mėnesį praverti sa
vo knygynėlių stiklines duris, 
nuvalyti dulkes, pažiūrėti, ko 
trūksta mūsų rinkniui ir užpil
dyti tas spragas. Kažkas kartą 
sakė, jog, kai grįšime Lietuvon, 
prie sienos niekas mūsų ne
klaus, kiek dolerių uždirbome, 
kiek mašinų sudaužėme ir kiek 
namų turėjome, bet paklaus tik 
vieno, kiek knygų turėjome. Ar 
neteks rausti prieš broiiį parti
zaną, atsakant šį klausimą? Da
bar pats laikas susirūpinti lie
tuviškąja knyga. Ateitininke, 
ji tavęs- laukia! K.

STUDENTAI AT-KAI 
VOKIETIJOJE

Šiuo metu Vokietijoje studi
juoja 19 studentų at-kų: K. A- 
šoklis, V. Damijonaitis, V. Dra
gūnas, G. Dubauskaitė, E. Ga-. 
siūnaitė, B. Juodviršis, A. Ka
valiauskaitė, P. Kazirskis, R. 
Krekoveckait'ė, J. Medušauskas, 
E. Milkauskas, V. Natkevičius, 
dr. J. NorkaiLs, S. Samušis, V. 
Totoraitis, J. Uleckas, L. Venc
lovas, V. Žemaitienė ir A. že
maitis. Norintieji su jais susira 
šinėti, prašomi kreiptis į šio sky
riaus redakciją.
N

ATEITININKAS VASARI
Gegužės mėn. pabaiga studen 

tams yra pati darbymetė -L- bai
giamieji egzamnai. Linkime vi
siems kolegoms sėkmės egzami
nuose! Jei ir kelias naktis ne
išmiegosite, nenusiminkite, vi
sa vasara prieš akis. Tiesa, ir

Rūpestingai ir pigiai taisau

TELEVIZIJOS
APARATUS

Garantuoja darbą ir dalis.

I. M I G H 8 A S 
Tetai. — HUmbold 6-1038

Bankete dalyvavo 
kaip 350 .asmenų.

daugiau 
A. B.

GERIAUSIOS•
net 8 8 ženklais rašomos mašinos su 
visada naujausiais patobulinimais. 
HOYAI, didžiausia firma pasauly. 
Jums pagamins kokiu tik norite rai
dynu Jūsų pasirinktu stilium.

Kaina $09.95 ir aukščiau.
4-jl šimtine liaigiabia siuntinėtiAn- •užsisakantiems. Pranešę adresų, dy

kai gausite smulkias informacijas ir 
paveikslus per:

reiškia dabartinio “status quo”, Š rautis, dr. Pijus Grigaitis, M. 
Europoje pripažinimą ir sovietų Vaidyia, teisėjai Alfonse F.
pavergtų tautų išdavimą. Se- 
natrius įspėjo nekartoti klaidų 
ir nepasitikčti sovietų gražiomis 
kalbomis. 1939 metais sovietai 
buvo žadėję laikyt:s kartu su 
Vakarais prieš Hitlerio agresiją. 
Bet visi gerai prisimename, kaip

Wells ir John T. Zuris, Richard 
Stengei, “Chicago American” 
red. Harry Reutlinger, Edvvard 
C. Stasiukaitis ir Peter C. Mas- 
sic. Banketo dalyviai buvo su
pažindinti su buvusiu L thua
nian Chamber of Commerce of

J. L. GIEDRAITIS 
1632 Broad St., Ilarford 6, Conn., • 
kuris “Draugui” žinomas, kaip ; 
■sąžiningas asmuo

Dabar jūs galite pirkti BABUŠKA BRAND FARM STYLE 
CHEESE-SURĮ čia pat Chicagoje. Pagamintas senovišku būdu 
“taip, kaip bobutė kad gamindavo.” Gaunamas jūsų apylinkės 
krautuvėje arba reikalaukite, kad jo parūpintų tuojau pat.

Rooseveil Furnitūra Miegamo Rakandų Išpardavimas!
11 gabalų — tiktai už $169.00 1 1 * *

netikėtai Stalinas susitarė su Illinois prezidentu Alcxander G.
Hitleriu ir, atsigrįžęs prieš de
mokratijas, sunaikino Lenkiją 
ir užgrobė Pabaltijo valstybes. 
Kas gali duoti garantiją, kad 
dabar vėl nepasikartos ta pati 
istorija. Diktatūros kraštuose

• užsienio politika gali keistis per 
vieną naktii. Senatorius taip pat 
apgailestavo, kad dabartinė ad
ministracija, Stalinui mirus, pra
leido gerą progą ' paremti pa-

. vergtųjų tautų išs laisvinimo pa 
stangas, pasireiškusias sukili
mu Rytų Vokietijoje, Lenkijoje, 
Čekoslovakijoje ir kitur*.

Laisvėti Administracija 
Toliau savo kalboje senato

Kumskiu, kuris dabar yra de- 
ęnokratų partijos kandidatas į 
sanitarinio distrikto trustistus.

Banketo meninę programą at
liko Miss Iręne Kelly, buv. rū
mų pirm. Jono Kalcdinsko duk
tė, padainavusi A. Vanagaičio 
“Mamytę”, ariją iš operos “Ma- 
dame Butterfly”, dainą iš vei
kalo “Oklahoma“ ir popularią 
"Kur bakūžė samanota”.

Labai publikos pritarimo susi
laukė galingas bar tonas Jonas 
Vaznelis, padainavęs liaudies 
dainą “Oi kas sodai”, rinkini! dai 
nų iš “Chimes of Normandy" ir 
“South Pacific”. ' J. Varneliui 
akompanavo muzikas Alęksand 
ras Kučlūnas. Po banketo buvo

MOVI N G
V* BENIULIS atlieka įvairius 

perkraustymus ir pervežimus 

iš tolimų ir artimų atstumų.

TeL BĮ, 7-7075 arba 
PB 8-9842

RAOIO PR0GRAM4~
Lįsi. Radio Programa U atAi.h* 

WBMH. 1090 kll. «pkroadtonlal* II— 
12:80 vai. per pietų*: liet. muslk* 
daine*. Ir Magdutėa Pasaka. Btxnl< 
ralkalate kreipti* į Steponą Minką 
Haltlc Klortata, Gėlių Ir Dovanų Krau 
tuvą. 6 02 K. Broadway So Boatoi 
27. Mas*. Tel. So. 8-04*9. Tau pa 
gaunama lai k. .. Dranga*“.

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

ROOSEVELT FURNITURE CO

fabrike ne pyragai, bet blogai 
vistiek nebus. Nepamirškite, 
jog esate at-kai ir vasaros me
tu. Įsijunkite į savo vietovės 
draugovės veiklą. Jau pradėki
te galvoti apie stovyklą. Tau
pykite tentus, nes iš jų susidaro

i doleriai, kurie paskiau suteikia 
j progos pastovyklauti ir pagy
venti ateitininkišku gyvenimu 
vieną kitą savaitę. Tad su š’o- 
mis maloniomis mintimis sėskite 
prie knygų ir bandykite nugalė
ti egzaminų slibiną.

OINSUUfD į ■ ■ 
UPIO-/ .L

FEDERflL 
5RVING

& LOAN AR8N

MUTUAL FEDERAL 
S A V I N G S

pataria:
1. Nepraleiskite visų uždirbtų pinigų. 

Taupykite nors dalį.

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

3. Planingas tai pymas visados moka 

gerus dividendus.

2202 WEST CEKMAK ROAD 
Tel. Vlrginia 7-7747

JOHN J. KAZANAUSKAH. Prea.

Chartered and Snpervised by the U. S. Government
ĮSTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 9-tos ryto Iki 5 vai. po piety. Ketv. 
nuo 9-tos vai. ryto Iki 8 vai. vak. SeSlad. nuo 9 vai. ryto Iki 1 vai. po 
piety. Trefiiad. visai neatidaroma.

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS IR GASOLINO STOTIS
Atliekami lyginimo ir dažymo darbai. Taisomi motorai, stabdžiai 
transmisijos ir t. t. M0BILGAS benzinas, įvairių rūšių slyva, 

baterijos ir automobiliams dalys. Firestone padangos.
1934 West 59th Street Tel. GRovehill 6-913S

M. CESAS, patyręs Mito specialistas

KĄ GALI JUMS

3524 So. Halsted St.
JURJONO BENDROVE

Tel. BIshop 7-3371 CHICAGO 9, ILL.
pasiūlyti? 0 gi štai ką:

SIENPOPIERIŲ:
įvairiausių spalvų, puikiausios rūšies, naujausios laidos, pradedant nuo 
20e vientisi^ volelį.

DAŽŲ:
Žvilgančių, pusiau -žvilgančių (šilkinio žvilgėjimo), matinių iš vidaus 
ir iš oro dažymui, pradedant nuo $1.93 galionų.

NAMŲ RUOŠOS REIKMENŲ:
I’ictų, kavos ir arbatos servyzų, poreelano ir fajanso vietinių ir impor
tuotų. Kepimui formų, blokų ir elektrinių indų kaina žemiau konku
rencijos 1

D0VANINIŲ PREKIŲ:
įvairioms progoms: vestuvėms, gimtadieniams, vardadieniams ir liet 
kokioms sukaktuvėms. BIRUTES ir DAKIAl'S-GlRfiNO ŠOKORADI- 
MŲ SALDAINIŲ.

IMPORTUOTŲ PREKIŲ:
Vokiškų kišeninių pluksnakočių, pradedant nuo $1.50 vienetas, tempe
ratūrai matuoti termometrų C & F padalinimų, pradedant nuo $1.10 
vienetas, krištolo dirbinių ir ehrominių padėklų su puikiausiais vaiz
dais ant stiklo dugno, pradedant nuo $3.38 vienetas ir

DAUGYBĘ KITŲ PREKIŲ,
kurių čia neįmanoma išvardinti. Reikia pačiam užeiti, pa matuti ir Įsi
tikinti.

A. TVERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

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

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIISIIIIIIIIKIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlIlIlIlIlI

MARŲUETrE GĖLIŲ KRAUTUVĖ
KORSAŽAI, GELftS VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS IR 

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

2143 Wesl 691h Street ' Tel. PRospect S-0T81
. (priešais 8v. Kryžiaus ligoninę)

nmnmiiimininiininninniinninnninnummiminnnunmnmiiiiiininnnmn

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 RASTU — 1QQ<VO

SEGHETTI TRAVEL BUREAU
Z45I Se. Oakley Aveniu Tel. YArdt 7-32T8

rius Paul H. Doglas išdėstė jo

2310 WEST ROOSEVELT ROAD TeL SEeley 3 - 4711
Pellx Kandonia, sav. Ir menedžeri*

Krautuvą atidaryta aekmadlenlala nuo 11 Iki 4:S0.
' 1 ‘U ' .... I.. ! I. I I I H I II -llllll* I

AND LOAN 
ASS’N

2355 WEOT 17lh STREET LA Fa,ve tie 8*1 AKS
B. R. Pietkievvicz, prez.; E. R. I’ietkieuicz, snkr. ir arlvokatas 

Mokame augštus dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodamo ir 
išperkamo valstybės bonus. Tanpytojams patarnavimai voltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITA ŠIANDIEN—Apdrausta iki $10,IMKI. 
Darbo valandos: plrmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki*&{ treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio.

CRANE SAVING S

MES PAKOPIMAME KELIONES LĖKTUVAIS, GEL2KE.LIAJ.S. 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

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

MMAUSTr/S
15 TOLI IR ARTI ''■J

NAUJI DIDĖLI TPOK4I-NAUJAUSI KPAUSTM (MNKfA! 
H6U MĖTU PATM/NIAS- PtSUS SĄŽININGAS AATANNAVNfAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 V/. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tai. WAlU>*k 5-9209

MOVI H C
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Lietuviu Prekybos Namai

BALDAI “ NAUJAUSIO STILIAUS ~
E BROKŲ

SĄSKAITOS BE 

FINANSŲ

KOMPANIJŲ

I

E

3^

Mokslo metų pabaiga

Didžiulis pasirinkimas svečių kambario 

baldų, 100% vilna ar nailon, su dviem 

ar vienu foteliu nuo $"| 50-00-—1

Vien 50 įvairiausių 
valgomųjų, Maha- 
goni, riešuto, ar 
ąžuolo, vyšnios 
medžio — 7 dalių 
valgomieji nedega
mu viršumi Formi- 
ca labai puikaus, 
stiliaus pas mus 
tiktai................ $“| 00

Miegamieji ąžuolo, 

riešuto ar Mahago- 

ni medžio—su šli

fuotu sidabro vei

drodžiu dreseris — 

komoda — lova — 

dvi lempos, • pas 

mus tik . . . . $“| ĄfJ.OO

g. m. birželio 3 d. (sekmadie
nį) 12:15 vai. šeštadieninė ir Ii-, 
tuanistin’š mokyklos ruošia His- 
panos Unidos salėje viešą savo 
mokslo metų užbaigimą, kurio 
metu bus įteikiami pažymėjimai 
mokyklą baigusiems ir dovanos 
geriausiems klasė3 mokiniams.

Taip pat abiejų mokyklų mo
kiniai suvaidins vaizdelį “Guvus 
Vincels”, kurį pagal vyskupą 
Motiejų Valančių parašė ir re
žisuoja režisorius Justas Pusdeš 
ris.

Mokslo metus baigiant šešta
dieninės mokyklos vedėju yra 
Albertas Misiūnas. Mokyklos 1 
skyriuje yra 13 mokinių. Jį mo
ko seselė pranciškietė Lyona
II skyriuje yra 17 mok nių; mo
ko — Antanas Januškevičius.
III skyriuje yra 27 mokiniai; 
moko — Kristina Daugvydienė 
(maždaug iki Velykų šį skyrių 
mokė ir mokyklos vedėja buvo 
Ona Balzerytė). IV skyriuje y- 
ra 35 mokiniai; moko — Alber
tas Misiūnas. Be to šeštadieni
nėje mokykloje tikybą dėsto 
kun. Kazimieras Simonavičius, 
o dainavimą moko seselė pran
ciškietė Juozapina. Viso šioje 
mokykloje yra 92 mokiniai.

Lituanistnės mokyklos vedė-, 
ja yra Valerija Kundrotienė. 
Taip pat ji yra auklėtoja V sky
riaus, kuriame yra 16 mokinių. 
VIa skyriuje yra 13 mokinių; 
jo auklėtoja — Ona Valienė. 
VIb skyriuje yra irgi 13 moki
nių; jo auklėtc.aa — Antanas 
Vaškelis. Viso lituanistinėje 
mokykloje yra 42 mokiniai, o 
abiejose mokyklose kartu mo
kosi 136 mokiniai.

Visiems išvardintiems moky
tojams LB Detroito apylinkės 
valdyba yra giliai dėkinga už 
mūsų jauniausios kartos lietu
višką švietimą ir auklėjimą. Jų 
sunkų darbą tik tas tesupras 
ir tinkamai įvertins, kuris arba 
pats tokiose sąlygose mokytoja
vo, arba yra tampriuose ryšiuo
se su mokykla.

Pagarba ir padėka priklauso 
ir visiems vaikučiams už mokyk 
los uolų lankymą, bet ypač jų 
tėveliams už tai, kad jie leido 
savo sūnus ir dukras į lietuviš
ko židinio pastogę, kad jie troš
ko juose palaikyti gyvą lietu
višką žodį, dvasią, gyvą Lietu
vos krašto atmintį. Už tai, kad 
jie nenorėjo jų palikti aklų sa
vajam raštui, savajai maldai, 
savajai lietuviškai dainai.

Todėl tiek visi vaikučiai, tiek 
jų tėveliai, tiek ir visi kiti lietu
viai ateikime birželio 3 d. (sek
madienį) 12:15 vai. į Hispanos 
Unidos salę ir visi kartu pasi
džiaukime mūsų lietuviškojo ži
dinio, mūsų šių dienų vargo 
mokyklos darbo vaisiais.

V. Kutkus

DETK3ITIETI, NEPAMIRŠK 

KNYGOS!

Mūsų seneliai ir proseneliai 
lietuvišką spausdintą žodį nešė 
į savo kraštą pro ginkluotas 
sargybas Lietuvos pasienyje. 
Ne vienas jų ten ir savo galvas 
paguldė arba buvo už tai ištrem 
tas j Sibiro taigas. Jau tada lie
tuvis giliai suprato spausdinto 
žodžio reikšmę ir visomis prie
monėmis kovojo už jo atgavimą.

O mes? Mums už tą patį 
spausdintą lietuvišką žodį kovo
ti nereikia, tik nepastatykim pa
tys savęs į caro arba jo žanda
ro vietą, slopindami jį savo abe
jingumu lietuviškai knygai. Ne
laikykime jos trunyjančios san
dėlių lentynose, bet pirkime ją, 
skaitykime ir turtinkime savo

šeimos bibliotekas — mūsų pa
sididžiavimą, o kas jų neturime, 
nieko nelaukdami pradėkirite.

Lietuvių Bendruomenės Det
roito apylinkės valdyba, atsiliep
dama į Bendruomenės centro 
kvietimą, buvo sušaukusi Det
roito organizacijų atstovų pasi
tarimą knygos mėnesio reikalu, 
kur susitarė šį knygos platini
mo mėne&į Detroite pratęsti ir 
birželio mėn. Į tą darbą pasiža
dėjo įsijungti skautai, ateitinin
kai, Federacija ir kt., kurie su 
lietuviška knyga stengsis pasiek 
ti kiekvieną lietuvį ar tai na
muose, ar tai piknikuose, ar ki
tose vietose.

Mielas, detroitieti, neatstumk 
jų, bet palengvink jiems naštą, 
paimdamas iš jų krepšelio vie
ną kitą knygą.* Taip pat per šį 
mėnesį nepatingėk užsukti į lie
tuviškų knygų kioskus ir pasi
rink sau tinkamiausias knygas.

Gerai žinokime, kad pirkdami 
knygas mes atidarome durig į 
gyvenimą naujoms knygoms ir 
leidžiame joms išvysti dienos 
šviesą. V. Kutkus

BILETAI DAINŲ ŠVENTEI

Lietuvių Bendruomenės Det
roito apylinkės valdyba, pasita
rusi su kitų organizacijų atsto
vais Detroite, nutarė, kad det- 
roitiečiai; neturėdami savo cho
ro, kuris juos reprezentuotų Dai 
nų šventėje Chičagoje, turi šį

(Nukelta į 7 psl.)

DETROIT'o BIZNIERIAI 
IR PROFESIJOHALAI

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

ELSEA BEAETY & INVEST- 
MENT COMPANY 

atstovą
VLADA BARAUSKĄ
Telefonai: Įstaigos VA 2-9790, 

Residencijos — TA 6-4360
Ši įmonė yra pati stambiausia Mi- 
chigano valstijoje. Detroite turi 4 
skyrius ir sėkmingiausiai patar
nauja savo klijentams._________

M. MIŠKINIS, M, D,
GYDYTOJA ir CHIRURGE 

X-RAY
393 We»t Grand Boulevard

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

Pirm. antr. ketv. ir penkt. 12-3 ir 6-8 vaL 
Treč. ir šeit. 12-3 vai.

Telef. TA 6-0686

VINCAS KIRŠINĄS 

11420 Steel Avenue

Detroit 27, Michigan
Tel. WE. 4-6165 

GENERAL CONTRAOTOR
Atlieka. įvalrl'ia statybos, pataiay 

mo ir pertaisymo darbus — stalinin- 
kystSs cemento, mūrijimo, elektros, 
plumbingo, dažymo ir dekoravimo 
Atskirų kambarių bei butų Įrengimas 
pastogfise ir skiepuose.

Klausykit* 
UTHUfiNIAN MELODiES

Ann Arbor — WPAG — 1050 kilo 
cycles

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

15756 Lesure — Detroit 27,
Michigan

r • -7SMB9 •*» ,VM- :: • ■’ivb r'

Virtuvės stalai chro

mo su formica vir

šumi, 5 dalių sta

las ir 4 kėdės 

nuo . $39-00—$99.00

☆

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO-

STASYS LITWINAS, Prez.
3030 U Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty
mą Teikiame Nemokamai

Raštinė atidara kaudlea ano
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir 
šeštadienius iki 8 vai. vakaro.

JOS. F. SUDRIK
FURNITURE, INC.

3241 S. Halsted St.

Tel. CAIumet 5-7237
Augštos kokybės
Rakandai, Pripildyti
3 kambarius: Pečius
Šaldytuvas, Televizija,
5 šmotų miegamo kambario 
setas, 5 šmotų Valgomo 
setas.
5 šmotų svečių Parior setas 
Viskas vertės $455.00, už $299. 
Lengvos išmokėjimo sąlygos 
9x12 Klejankes po $4.95 
Gold Seal arba Armstrong 
Klejankes po 49 c. už yardą 
Dideli Bedroom karpetai 
po $9.95.

Budriko Radio Valanda Ketvirta
dienio vakarais nuo 6 iki 7 va), 
iš WHFC stoties. 1450 kil. su gy
vais dailininkais ir orkestru.

Mįslių kontestas.
Atdara 7 dienas savaitėje 

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

Stay nent, fresh and dainty alt-year 
Iong with a I a c'y Sunbeam Shave- 
master. Its gentie, sure -erformance 
will always saf-guard your per
lonai, feminine charm. Tbii clcctric 
shaver is especially designed to serve 
thc nccds of womcn. The I-dy Sun
beam shaves both legs and under- 
arans with eųually perfect resolts. It 
is smail—no iarger than a oompact. 
Ends muss and fuss, nieks and euts 
of soap and blade. Won<’-rf,-l at 
home, or for travclling. H 4.50

SHAVEMASTER

Hess a shaving iicatl with ons 
edge crpocially greund to shavs tho kgs, and tho 
otuer ed^je cc^ccio”y rrounu un^srarm yso

FC3 SHATiKG

r 2”. r:-' 
UNOZRARMS

ARBET’S, INC.
2442 W. 47tfi St. 1746 W. 47th St.

Tel. VI T-07M Tel VI 7-3377
Chicago, Illinois

Kilimai 100% vilna, 9x12 puikių spalvų...................................................$S9>00
Šaldytuvai 8 cub.-pėdų, 1956 motų tik.............................................$“| *75-00
Parcelano pečiai virimui: Crown, Univcrsal, Morge ir daug kt. $99" 1 4-9

Knygoms spintos/stiklo durim tik................. ..............................................$29-00
Kavos staliukai ąžuolo ar riešuto mcd žio tiktai................ ............. $6 50

Telcionui staliukai, ąžuolo, riešuto ai Mahogani, tiktai.................... .'.$2-50
9X12 Lnolcum įvairių spalvų tik ............................. ............................................$6-50

FURNITURE CENTER, hw.
3224-26 South Halsted Street Telefonas - VIctory 2-4226

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

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

r

tAes 

******

PEA 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVE

v 4038 Archer Avohho Tel. LA3-671? 
AUGUST SALDOKAS Prezidentei

MES PRISTATOME AUGUS BEI 
PEČIAUS ALIEJŲ

^ĮDĖLIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS
Mes taipgi perkrauatome jūsų baldus aaugiai — keletą bk>' 

Ikų ar keliaedeAimta mylių. Reikale šaukite mus į
I Vieno kambario baldus arba Viso namo — kreipkitAs P**’ 
‘muk. Turį daug metų patyrimo perkrauatymo darbe.
STASYS FABIJONAS

I2IM U NuyM Tel. Virgiui. 7-7097<

NARIAI UETUVIV TAUP. IR SKOMO
B-VIŲ LYGOS, KURIOS!

Klok vieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00
10

Paskolos Duodamai Namu Įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO i SAVIHGS t LOAN ASSN.
(234 S. We«tem Avė. Chicago 36, Dl.

CRANE SAVIHGS t LOAN ASSH.
2555 W. <7th St. Chicago 32, III.

DIS7RICT SAVIHGS A LOAN ASSH.
3430 So. Halsted Street Chicago 8. III

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

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



DfENRAATIs DRAUGAS, CfftCAGO, ILLfNOtt Ketvirtadienis, gegužis 2-f, 1056

PAJIEŠKOJIMAI

Pajieškomis ANTANAS• GRIGA
LIŪNAS, arba jo vaikai ar giminės, 
kilę iš Bukunų km., Panevėžio apsk. 
.. FELIKAS GRIGAS, kilęs iŠ Pa
nevėžio apskr., Kupiškio vaisė., No- 
riiimj km. POVILAS SUKIS, anks
čiau gyvenęs Clevelando. Prašomi 
atsiliepti šiuo adresu:
Thomas Poškus, 5931 Northwest 

Highway, Chicago 31, III.
, Tel. ROdney 3-6353.

Giminės Lietuvoje jieško Bene
dikto Urvido ir jo sūnų Zigmo ir 
Boleslovo. Jie patys ar apie juos 
Žinantieji kreipkitės j “Draugo” 
redakciją.

LINKSMIAU
Kam? ®

— Žinai, poniute, mūsų šu
nelis dingo.

— Kaip gaila. Toks protin
gas šunelis buvo. O kodėl ne
ieškote jo per laikraščius. Rei
kėjo duoti skelbimą...

— O kam, poniute? Juk jis 
skaityti nemoka.

Pats žinojo
— Žiūrėk, Jonai, tu mano ge

riausias draugas, o Kairaičiui
Sesuo iš Lietuvos pajieško DA

NAUSKO, Stasio, kilusio nuo Viek
šnių; manoma, gyvenąs Biooklyno: 
Atsiliepti šiuo adresu: J. K., 9204-
So. Broadway, Los Angeles 3, Ca- 
lif. Gausite daugiau informacijų.

sakei, kad aš esąs visiškas idi- 
jotas!

— Neee! O kam man saky
ti... Jis pats save gerai pažįsta.

. Trūko žinių?
— Girdėjau, kad tamstos sū

nus atvyko j Ameriką? — sa
ko mokytojas sutikęs savo bu
vusio mokinio tėvą.

— Taip, jis norėjo čia at
skristi, bet, deja, buvo privers
tas nusileisti Afrikoje...

— Šitaip!... Geografijoje jis 
visada buvo silpnokas... — ap
gailestavo mokytojas.

BUILDING & REMODEL1NG

KONTRAKTORIITS 
STANDARD Bl !|IJ>F.RS, INO. 
3523 W. (19 st. CbiCAgo 29, 111.,

PKospeckt 8-3792 
A. GINTNKR1S — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedėja*
Lietuvių Statybos Bendrove:
• stato nunms pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• Įrengia aluminljaus langu* ir 

duris.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE

Vyras 42 m. amž., vidutinio ūgio, 
pasiturintis, nori susipažinti su mo
terim 30 iki 40 m. amž., vedybų 
tikslu. Atsiliepti — DRAUGAS, Box
No. 4920, 2334 S. Oakley Avė., Chi
cago 8, Ilk

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PREC1N PHOTO STUDIO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav, 

4058 Archer Avenue
Telefonas VIrginia 7-2481

ROYALE
OINNERWA>I

//i ////i m:iu:u,

MELMAC 
DINNERWAR^

Unb^

in Smart 
Decorator Colors

ACTOMOBIDEb — TOPOK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KOŽICOS 
lietuviška gazolino stoti* Ir auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai ir keldamos daly*

CALL-ME-MOTORS CO.
5759 S. AVESTERN AVĖ.. PR 8-9533

VVomen of good tąste approve Royale for 
every family meal, parties and buffets, too. 
It’s truly ideal for outdoor living . .. guar- 
anteed not to break, chip or crack in one 
full year of normai ūse. Stays cheerful and 
lustrous through countless vvashings ... 
not affected by boiling vvater. Available 
In three smart colors ... Charcoal Grey, 
Gardenia White, Flame Pink ... Stunning 
in mixed sets. Oividad Vag. 

Bowl 
$4.50

16-PIECE STARTER SĖT
4 cups—8 oz., 4 saucers, 4 bread 
and butter platės—6 in., 4 dinner 
platės—10 in.

V. ŠIMKUS 

Įvairūs pataisymai Ir pardavimo*.
Jei norite pirkti ar užsakyti namų 
kuria būtų gerai Išplanuotas, pato
gus, gražus Ir pigus, pirkite ar užsa
kykite pas

Susitarti šaukite RFJiance 5-8202
nuo 5 vai. p. p. kasdien Ir taipgi 
sekmadieniais nuo 10 iki 4 vnl 

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

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West Tįsi Sireei

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

Tel. — HEmlock 4-6881

'JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU  
= LIETUVIŲ STATYBOS | 
= BENDROVEI ž

1 MORAS i
į BUILDERS, INO. | 
= . Stato gyvenamuosius na- = 
= mus, ofisus ir krautuves pa- E 
s gal standartinius planus ai E 
s Individualinius pageidavimus £ 
£ Įvairūs patarimai statys E 
= bos bei finansavimo reika- E 
£ lais, skiciniai planai ir na- E 
s uių įkainavimas nemokamai. c 
E Statybos reikalais kreiptis E 

, s į reikalų vedeją šiuo adresu: S
flONAS STANKUS!
= kasdien nuo 4 vai. popiet = 
= Tel. PRospect 8-2013 =
= 6800 SO. CAMPBELL AVĖ, =

Chicago 29, Illinois B
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiF

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Nauja#) specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap
drauda. Pigus Ir sąžiningas 
patarnavimas.

R ŠERĖNAS
4546 S. Wood 8t., Chicago 9,

Illinois, tel. VI 7-297S

a

Salt and 
Ftppar (Pr.)Ptppar (Pr.)
”•"£) (D Ireunar

$1.75

VIKTORAS ŠIMAITIS 

General Contractor

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

ŠIMAIČIAI 
Realty - Bullders - Insurance 

2737 West 43rd Street

2442 W. 47th St. 
1746 W. 47th St.

Bulttr Dlsh 
W/Cov«r
$2.95

OPEN STOCK AVA/IABIE

A R B ET’S, INC.

PROGOS — Opportunities

PARDAVIMUI TAVERNA. Se
niai įsteigtas biznis. Parduoda dėl 
silpnos sveikatos. 1538’ S. 49th Avė., 
Cicero.

Chicago, III. 
Chicago, III.

Tel. VI 7-0700 
Tel. VI 7-3377

Self Service”1 groserių krautuvė.
Prie kampo. Lietuvių ir lankų apy
linkėje. $85 mėn. nuoma, kartu 4 
kamb. butas užpakaly. Reikia pama
tyti, kad įvertinus. LĄfayette 3-9035

New Sizzle”.,i?y
daugiausiai parduodamam

Skubiai turiu parduoti mėsos ir 
groserių krautuvę. Gerai išdirbta 
prekyba. Nupirks geriausias pa- 
siųlymas. Smulkiau sužinoti krau
tuvėje — 1812 S. Halsted St. CA- 
nal 6-7835.

BRIGHTON PARKE
Prie put lietuviškos mokyk. mūr. 

su rūsiu ir pastoge — 5 (3 mieg.), 
t ir 3 k. Garažu*. Kaina $23,500.

Mūrinis su pastoge 3 po 5 J,. (3
mieg.). Savininko butas Slld. guzu. 
švarūs butai. Kaina $22,500.

Medinis namus ant 50 pėdų skly
po 2 po 4 k. Rūsys. Centr. 611d. aly
va. Garažas. Parduodama pigiai.

.MARQI'KTTK l’ARKEl mūrnis, 
bungalovv stogas. Centr. šildymas. 2 
po 5 k. ir 3 k. Garažas. Prieina
ma kaina.

VENTA 
4409 S. Fairfield Avė. 

LAfayette 3-3881

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir sekmad.)

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

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 W. 71st St. — WA1. 5-6015

PARDUODAMAS DIDELIS 
MŪRINIS NAMAS

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

BERWYNE mūrinis 2-jų butų. A- 
pylinkėje 22nd ir Ridgeland. 5 ir 
6 kamb. karštu vand. alyva apšild. 
Tile virtuvė. Kilimai. $27,500. SVO 
BODĄ 6013 Cermak Rd. Bl 2- 
2162.

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

JUOZAS STANAITIS
COOK COUNTY BUSINESS 

BROKERS
9016 S. Cottage G rovė Avė., Chicago 

Tel. HUdson 3-7828 
Namų PRospect 8-2530

CICERO 3-jų butų bungalovv 5, 
6, 4 kamb. Karštu vandeniu alyva 
apšild. 60 pėdų sklypas. $20,900; 
įmokėti $6,000 SVOBODA, 6013 
Cermak Rd. BIshop 2-2162.

Geriausiai Rekomenduojame

GERIAUSIOS REKOMENDACI
JOS MR. A. J. SVOBODA, 3739 W. 
26t'h; skyr. 6013 W. Cermak Rd., 
Ciceroje. Mes pirkome giažų namų 
ir jis mums parūpino paskolų labai 
gerom sąlygom.

John Simonek
2419 S. Troy St., Chicago.

IŠNŪOMUOJAMA

REAL ESTATE

.. LIETUVIŲ KOLONIJOSE ..
VERTINGI NAMAI:

Mūr. 5 k., automat. Slld., gar. $15,700 
Mūr. 2 po "4 k., naujas, gar. $34,500 
Mūr. 2 po 4 k., dekor., gar. $27,000 
Mūr. 2 po 5 kamb., 3 mieg., 2 boil., 
dviguba* lotas, garažas .... $28,500 
Mūr. 2 po 6, nauj., inod. fr. $36,800 

GERI BIZNIAI:
Vaistinė Ir 6 kam., garažas. $30,000 
Krautuvė, gero biz., su jreng. $6,000 
Vasarviete su jreng. motorlaiviu, prie

Chicago*, gera proga — $2,200.
Parūpinam gerom sąlygom paskolas

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

P. STANKOVIČIUS
REAL ĖST. ir INSUR. BROKERI! 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 

3133 So. Halstcd St.

Ph. DAnnbe 6-1791 
Padeda plrkltl - parduoti namo* 
ūkiu*, bizniu*. Parūpina paskola* 
draudimu* ir daro vertimu*. Tvarkc 
Imigracijos dokumentu*. Oflaa* atda
ra* kasdien nuo 10—7.

HELP WANTED — VYRAI

GERIAI SI PLRKIN1A1 Sl.> 
SAVAITĘ

MarųuoUe Parke: M,ūrinis 2 po G 
k.; naujas mūrinis 2 po 5 k.; naujasi 
mūrinis bungalow — 7 k. (5 mieg.)
2 «vonios; mūrinis bungalovv 5 k. (2 
mieg.) tik $18,000; mūrinis 6 k. bun- 
galow šiaurės vakarų parko kampe, 
$17,000.

Gnge Parke: Visai naujas mūrinis 
vakarinės Kedzie pusėj — 2 po 5% 
k. (3 mieg.); mūrinis bungalow 6 k. 
tik $15,000.,

Brighton Parke — naujas mūrinis 
1% augšto — 2 po 5 k.; gražus mū
rinis 2 po 4 k. Kaina $19,500.

ŠIMAIČIAI >
Realty, Builders, Insurance

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

JANITOR
Man under 50 

FOR JANITOR W0RK

2 P. m. to 10 P. m. Shift. 
Some Saturday overtime. 

Employee benefits. 
Permanent position. 

Mušt be sober, dependable 
and speak English.

NATIONAL LEAD 

COMPANY 

900 W. 18th Street 

CAnal 6-3712

SODA FOUNTAIN MAN 
EKPERIENCED 
Full or part time

TOPPERS RESTAURANT 
4752 Touhy 

ORchard 5-5100
Veltui duosiu kamb. su patogu

mais moteriškei, kuri sutiks pasau
goti mažų vaikuti 2 vai. j dienų (3 
iki 5 p.p.) 4 dienas sav. M. Rudis, 
5428 S. Morgan St., Chicago.

» HELP WANTED MOTERYS

MERGINŲ
MOTERŲ

PRUDENTIAL BUILDING 
RESTORANE

Ir kitose artimose vidurmiesčio 
vietose 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 hospitalizaclja 
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

MISCELLANEOUS 

Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGENTŪRA
Visų rQšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlata*. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdrauda* kltuT 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENOY 
5900 K. Ashland Avė.. Chicago 36. III.

ŠILDYMAS
A. Stanėianskas ir A. Lapkui

Inatoliuoja visų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (furnaces), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi- 
tioners) ir atlieka visus skardos 
darbus.
1546 S. 49th OOURT, CICERO 

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

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

HELP WANTED — MOTERYS

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

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

C.ERA VIF.TA praleisti atostogas 
prie pat Mlchigan ežero. Tik 50 
mylių nuo Chicagos. Po 2 ir po 4 
kamb. išnuomuojama šeimom savai
tei ar mėnesiui. Skambinti—TOvvn- 
liall 3-1964.

PLATINKITE “DRAUS*” Skelbkitcs “Drauge ”!

SEWING MACHINE 
OPERATORS

Experienced 
Good starting rate 

plūs pay for piece work 
5 day week 

8 to 4:30 P.M.
Near North Side

SCHOLL MFC. COMPANY 
213 W. Schiller

T Y P I S T 
GENERAL OFFICE

SOME BILLING 
Air-conditioned Office 
Frce ITospitalization

EMFIRE TABLE CO. 
6437 S. State

£ I^B I N
Licensed, bonded plumbers

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

Tel. REpublic 7-0844 

WAlhrook 5-3451
m

FORD V-8

Dabar jūs galite turėti geriausiai
veikiantį 225-H. P. V-8 motorą
visuose Fairlane ir Station Wa-
gon modeliuose!
Ne svarbu kurį Fairlane ar Station 
Wagon modelį jūs pasirinksite, jūs jį 
galite gauti su Fordo galingu 225-h. p. 
Thunderbird Special V-8 motoru! Jis 
teikia daugiau "torąue” (sukimo jėgos) 
užpakaliniams ratams negu bet koks 
kitas motoras žemųjų kainų automobilių. 
Arba jūs galite gauti 202-h. p. V-8 ga
lingiausi standartinį “eight" iš visų 
šios rūšies Fordų! šis 202-h. p. V-8 da
bar gaunamas taip pat ir Customlinc 
bei Mainline modeliuose.

FORD DEALERS OF METROPOLITAN CHICAGO

EXCEPTIONAL
engineering opportunities

witn a nationally established manufacturer of carrier tele-En- 
gmeenng on commercial communication eauipment

PERMANENT OPENINGS
for people wfio are interested to Deaign and Development En- 
gineermg on commercial communication eąuipment.
We are aeeking people who desire maximum opportunities for 
professional and personai advaneement. Engineers who are in 
terested in such opportunities are invited to eontact our MR

JOSEPH HALINA.
NEEOED

Electronic Engineerg for Circuit and system development. 
Mechanical Engineers for eąuipment packaging.
Engineep for transito applications.
Systems Application Engineer with telephone transmission 

Ejcperience. ,
Draftsmen — Electrical and Meehanical.

ĄPPLY, IVRITE OR WIRE COMPLETE RESUME TO-

LYNCH CA RRI E R
SYSTEMS, INC.

695 Bryant St. San Francisco 7, California

r? =^i

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ'

V. Adamkeviėlatu apianka 
niaakrmu* »u pinigai* alųaklt*:

8» P«l., kata* |2.M 
ORAT1OAA taa4 8. Oakley Ava^

•, m

Slo* nuoetablo* ir nepapraato* kny
gos personalu* Mtatp {vertina ra- 
Rytoja* Gliaudą: M...Welga* — p^ 
niekinta* nleklntojaa, bet turi* 
■avyje Fra Angelloo angelų varsų 
gama, Tatjana—nesuprantanti ste
los sųvokos. bet mylinti skaleli* 
meile. Pagaliau Jullua... pasiilgę 
■kalstomo Ir nesuvokia* jo samia 
drąsus b* draaoe, nsenprantge pa
vojaus bepruiljtmo pro pese“

Likę Outboard Motors?

Z zS»*

DESIGNERS...
... DRAFTSMEN

' t
Interested in exciting work on America’s most ad- 

vanced outboard motorą? Positions are available in the 
Design Department of leadir$g manufacturer, located in 
the heart of Wisconsin’s vacationland. Experince on intemal 

combustion engines desirable būt not necessary. For details 
or interview, write, wire, or phone:

P. D. HUMLEKER

Kiekhaefer Aeromarine Motors, Ine.

Fon du Lac, Wis.
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DETROITO ŽINIOS
(Atkelta iš 5-to psl.)

didelį ir reikšmingą ivykį pa

remti visais įmanomais būdais. 
Vienas jų yra gausus mūsų da
lyvavimas šioje šventėje. Skau
tai ateitininkai ir kitos jaunimo 
organizacijos galbūt organizuos 
ekskursijas į Chicagą. Norint 
palengvinti biletų jsigij'.mą vi
siems kitiems, susitarta, kad jų 
užsakymus priims Vedeikos ir 
Pdtalausko krautuvė “Gaiva”, 
VI. Paužos krautuvė “Neringa” 
ir sekmadieniais prie Šv. Anta
no bažnyčios veikiantis knygy
nas. Ten pat yra ir aukų lapai 
Dainų šventei paremti. Kiek
vienas nepagailėkime pinigo ir 
prie šio kilnaus ir gražaus dar
bo prisidėkime ne žodžiais, bet 
auka. Taip pat aukų lapai yra 
pas Algį Šimoliūną, Praną Za- 
ranką, Vytautą Kutkų ir kt.

V. Katkus

EKSKURSIJA Į “NIDOS” 

VASARVIETĘ

Gegužės 27 d. Detroito Lietu
vių Kultūros Klubas rengia eks
kursiją j Kodačių “Nidos” vasar 
vietę, esančią 16228 Haviland 
Beach Road, Linden, Mich. prie 
Lobdell ežero. Ekskursija įvyks 
šia tvarka: 11:50 visi ekskursi
jos dalyviai renkasi prie Wood- 
ward Avė ir 7 Mile Rd. kampo 
pagal vaistinę. Turintieji auto
mobilius paima asmenis, netu-

Norintieji gauti smulkesnių 
informacijų, prašomi skambinti 
klubo sekr. J. Sapliui telef. LI- 
6-9626. Kultūros Klubo V-ba

PIRMOJI KOMUNIJA

Šv. Antano parapijos bažny
čioje Sekminių švenčių nuotai
kas padidino vaikučių pirmoji 
šv. Komunija. Seselės pranciš- 
kietės rūpestingai paruošė gra
žų būrelį: 15 mergaičių ir 15 
berniukų. Mokyklos patalpose 
sutvarkyti į darnią eiseną, pa
ženklinti baigtais kaspinais ir 
su žvakutėmis rankose buvo 
dvasios vado kun. cf. I. Boreišio 
pasitikti ir atvesti į bažnyč ą 
Šalia jų rezervuotose vietose 
motinos, tėvai ir artimieji besi- 
melsdami, dažnas ir susijaudi
nęs, sekė savo vaiko pirmąjį 
žingsnį prie Dievo stalo. Sekmi
nių dienai skirta Evangelija ir 
dvasios vado kun. dr. I. Boreišio
pamokslas buvo tarsi dar vie- Tikrai pitsburgiečiams yra 
nas padrąsinimas jaunutei vaiko liepos 4 diena istorinė, nes ji 
sielai žengiant į eucharistinį gy
venimą.

RADUO KUBO 

SUSIRINKIMAS
Brooklyn, N. Y.

Žurnalistų susirinkimas

Amerikos Lietuvių Radijo Bal 
so Radijo Klubas š. m. gegužės! Lietuvių žurnalistų sąjungos, 
27 d. 1 vai. p. p. YMCA patai- New Yorko skyriaus, susirinki-

įnešant pageidavimą daugiau ir 
dažniau turėti panašių susirin
kimų. Po susirinkimo buvo už
kandžiai.

pose, prie Clark parko šaukia 
visuotinį narių susirinkimą.

MARIJOS DIENA

Š. m. gegužės20 d. Detroito 
universiteto stadione buvo su
ruošta Marijos diena jaunimui. 
Iš lietuvių tarpo organ:zuotai da 
lyvavo ateitininkai. St. G-kas

Pittsburgh, Pa.
Iškilminga Lietuvių Diena

Švento Pranciškaus Vienuo
lyno rėmėjai rūpestingai ren
giasi iškilmingai Lietuvių die
nai, kuri bus liepos 4 dieną šv. 
Pranciškaus seselių daržuose. 
Jau per 33 metus pitsburgiečiai 
linksmai apvaikštinėja šią isto
rišką dieną.

mas įvyko gegužės 19 d. Liet. 
Pil. klubo patalpose. Pirm. T. 
B. Mikalauskas, O.F.M., pradė
jo susirinkimą, pakviesdamas 
V. Gadgaudą, “Vienybės” re
daktorių, laikyti paskaitą. Kal
bėjo labai įdomiai apie šių die
nų prancūzų spaudą, kurią ge
rai pažįsta, nes Paryžiuje stu
dijavo žurnalistiką. Po paskai
tos sekė klausimai, į kuriuos 
prelegentas išsamiai atsakinėjo. 
Toliau sekė

Giminės iš Lietuvos prašo 
atsiliepti šių asmenų:

Dobrovolskiene Uršulė, Jono, 
kilusi iš Dabužių ir ištekėjusi už 
Dobrovolskio Karolio. Amerikoje 
gyvenanti apie 30 metų.

Vildžiūnaitė Marijona, Adomo, 
ištekėjusi už Biliūno iš Niūronių 
km. Anykščių vlsč. Amerikoje ap
sigyveno apie 1914 m.

Sta*sys Silva, gyvenantis Chica- 
goje apie 5 metus. Kilęs iš Anyk
ščių.

buvęs tei-

i Vilmonytė Ona, iš Anykščių mic 
sto.

į Jonušienė Gaida iš Anykščių. 
Gyvenanti Detroite.

Jakniūnaitė Bronė (Vedeckienė) 
ir Jakniūnaitė Aldona. Kilusios iš 

| Anykščių.

Gudelis Albertas ir Pranas, ki
lę iš Anykščių.

Rašykite šiuo adresu:
Miškinis Bronius, 1683 Banker 

Avė., Niagara Falls, Ont., Canada.

einamieji reikalai, Slėnys iš Anykščių,
sėjas. Dabar gyvenantis Chicagoj.

P.&J JOKUBKA
FV, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas Ir Taisymas
4077 So. Archer Avė. 

Chicago 32, III. — Tel. LA 3-8617

Ilgai neužmirš kiekvienas 
įgavęs dovanų fonografą su ra
diju, kuris veikia ir namie ir 
visur kitur: miške, paežerėj ar 
laively *— plokštelių muzika, 
kur tik nori. Pas Gradinską, 
J. G. Television Co., 2512 W. 
47th St. FR 6-1998.
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GU2AUSKŲ
BEVEBLY KILLS GEUNYČIA
Geriausios g61Sa d81 vestuvių, banke
tų, laidotuvių Ir kitų papuošimų.

8448 WEST 03RD STREET 
TeL PRospect 8-0833 Ir PR 8-0834

ankstyva gegužine

yra viena nė tik Pittsburgho, 
bet ir visos apylinkės lietu
viams. Visiems yra malonu at
silankyti į Lietuvių dieną ir 
paremti seseles, kurios rūpinasi 
tikėjimo ir mokslo skleidimu.

Švento Pranciškaus vienuo
lynas yra vadinamas Dievo Ap
vaizdos Kalneliu. Seselės dirba 
už labai mažą atlyginimą, paly-

Šv. Antano, Šv. Rožančiaus 
draugijų, L. Vyčių 102 kuopos 
ir Lietuvių Katalikų Veteranų 
posto 1722 suruošta gegužinė 
(piknikas) susilaukė daugelio 
čių. Gegužės 20 d. buvo gana
šalta, tačiau tas netbaidė žfno- ginant su kitais darbininkais, 

vingio, i-™ !ni« susirinkti į Beeeh-Nut Grove tačiau vienuolyno pastatas di-
ir d4ja ir w,inlrt8 graiėji dėka 

tams. Reikia važiuot, US 10 ^vaišinant, heaiSneku- lankotoji- Ia anksto dekojame
ciuojant su pažįstamais, šokių (visiems, kurie atsilankys į Lie- 
patalpoje, besilinksminančio jau Ituvių dieną, nes tokiu būdu pakeliu, šiaurės kryptimi. Priva

žiavus 87 kelią, sukti kairėn ir 
važiuoti iki Fenton miestelio. 
Nuo Fenton važiuoti Silver La
ke Rd., pervažiuoti Linden mies 
telį ir už dviejų mylių (perva
žiavus Linden) sukti Lobdell 
Rd. keliu. Prie Lobdell Rd. yra 
didelė iškaba “Nida” ir toliau 
pagal iškabą vasarvietę' rasite. 
Tai gera proga gamtos prieglobs 
tyje, ąžuolų pavėsyje praleisti 
popietę. “Nida” yra ideali vie
ta gegužinėms, ir visiems verta 
su ja susipažinti. Po ąžuolais 
rasite eilę stalų ir ugniakurių 
vietas, galėsite pasigamipti 
karštų užkandžių. Bus galima 
gauti. įvairių šaltų gėrimų. Eže
ras yra žuvingas, ir mėgėjai tu
rės progą pažuvauti ir pasiirs
tyti laiveliais.

Prašome rie tik K. Klubo na
rius, bet ir šiaip Detroito lietu-

nimo tarpe buvo matoma ir ži
lagalvių šokėjų. Suprantama, 
kad tokiam orui esant reikia su
šilti, nors saulutei šviečiant bū
tų maloniau už stalo sėdėti. Ren 
gėjai gana sumaniai šeiminin
kavo. Mokėjo savo svečius pa
vaišinti skaniais užkandžiais. 
Uoliųjų šeimininkių burtų ke
liu buvo surasti ketUri laimin
gieji ir apdovanoti taupymo to
nais.

RALFO GEGUŽINĖ

Balfo 76 skyriaus valdyba ir 
jos talkinnka: ruošiasi tradici
nei gegužinei, kuri įvyks š. m. 
birželio 3 d. Birutis darže. Ge
gužinės pradžia 1 vai. p. p.

Jeigu prie šitos gegužinės pa
sisekimo neprisidėtume, tada be 
reikalo kalbėtume apie artimo

rems seselių sunkius darbus, 
padės platinti tikėjimą ir palai
kyti lietuvybę.

_Kun. J. V. Skripkus

OTTO SCHONWALD
Gyveno 739 W. 33nl St. Tel. FR. 6-2134

Mirė geg. 23 d;, 1956, 5:30 vai. ryto, sulaukęs 54 m. amžiaus.
Gimė Vokietijoje. Amerikoje išgyveno 30 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Karolina (Zablockaitė), 

brolis William,' brolienė Martlia, gyv. New ifaven, Conn., 2 se
serys: Ema Danirauj jos vyras Adolt' ir Frieda Polkic, jos vyras 
Carl, gyv. Sau Francisco. Calif., 3 švogerkos: Kazimiera Zab- 
loėkas, Ona Venckus su šeima, ii- Barbora Anužis, jos vyras Pet
ras ir jų šeima, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Povilo Ridiko koplyčioje 3354 S. llalsted 
St. Raidotuvėjs įvyks šeštad., geg. 26 d., iš koplyčios 8:15 vai. 
i-yto bus atlydėtas į Šv. Juigio parapijos bažnyčių; kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionies sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, brolis, seserys ir kiti giminės.

Laidotuvių direktorius Povilas Ridikus. Tel. YArds 7-1911.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West Illth Street.

Vienas blokas nuo kapinių.

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste!

5 Telef — CEdarcrest 3-6335

ANTHONY B. PETKUS
UUDOTUVIQ DIREKTORIUS

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

T0wnhaH 3-2109

meilę: “Mylėk savo artimą kaip 
viškąją v:?ucmenę su šeimomis! pats save»
gausiai dalyvauti. Pelną Kult. 
Klubas skiria Vokietijos lietu
vaitėms snautėms paremti.

Mieli detroitiečiai, vieni savo 
atsilankymu, kiti aukomis pa
remkime šį kilnų darbą. P. P.

H

GLIZID’O self WlXli O SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALI PHONES — VVALBROOK 5-82OŽ .
GEGUŽES 24, 25, 2G d. d.

*

GRAIN ALCOHOL, 190 Proof U. S.P. Fifth $4-79
VODKA. W) Proof Flfth $2.59
HALLERS DISTILIsED GfeY GIN Fiftli $2-59
AS8ORTED FLAVORED LIQUERS Flfth $2-89
KIJAFA WINE 5th $1.69
CINZANO VERMOUTM

Sweet or Dry Flfth $1.39
FLORA DELLE ALPI $3-99
GOLD LEAF (MJGNAC Fifth $3-59
B1S0U1T TURE!; STAR COGNAC

Fifth $4-69
KOI, BEER, Uase of 24 caaa

V..——. J.--------------------------- : „H =

Case $2-69

SOPHIE BARDUS 
RADIO PROGRAMA

16 WOffS stoties — Banga 1880
NUO PIRMAI). IKI PENKTAD. 

8:45 Iki 8:80 vai. ryte 
SESTAD 8:10 iki 8:80 ryte

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 V. 
g^KAT) 8:80—8:80 v. r. 14 atotlee 

VVOPA — 1480 klL 
Cblcago 28, AL HEmlock 4-8418 

7181 So. ROCKWELL ST.

M irę

LIŪDESIO
Staillt

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

8845 So. Western Avė. Air Conditioned koplyčia 
BEpnbllo 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 
* Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; sausime

koplyčių arčiau Jūsų namų.

NUO UŽSISENĖJUSIU 

SKAUDANČIU ŽAIZDŲ

IR ATVIRU ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, , 
negali ramiai sčdStl ir naktimis' 
miegoti, nes jų užsisenBjuslos žaizdos j 
niežti ir skauda. Kad pašalinti tų 
uležGJlmų ir skaudėjimų senų atvi
rų Ir skaudžių žaizdų, uždekite, 
LEGULO Ointment Jos gydymo! 
ypatybes palengvins Jūsų skaudOJl- i 

mg Ir galSsite ramiai miegoti nak- 
tj. Vartokite Jų taipgi nuo skaU- 
džtų pudeghnų. Ji taipgi pašalina 
nieže JI uių Ilgos vadinamos PSORIA- 
81 S. Taipgi pašalina peršejimg Ilgos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos Ir perplyšlmų 
tarpptrščtų. Yra tinkama vartoti nuo 
džlūstančios, suskilusios odos dedlr- 
vlnlų, odos išbOrimų Ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų. JI yra gera gyduole nuolA 
vlršlnlų odos ligų. Lo
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
et., 11.26, Ir <1.50.
Pirkite vaistinėse Chl 
eagoj Ir apylinkėse—
Mtlvraukee, Wisc„ Ga 
ry.Ind.irDetrOtt, Ml- 
chlgan arba rašyki
te ir atetųvktte Mo- 
oey order |

LEGULO, Department D. 

5618 W. Eddy St OUca<o 84, UL

A. A.

STEPONAS DERINGIS
GYVENO LOS ANGELES, CALIFORNIA

gegužės 21 d., 1956, sulaukęs 40 m. amžiaus. Gimė Chi
cago, III.

Pasiliko dideliame; nuliūdime žmona Adella (Patrick), tėvai: 
Kazimiera ir Antanas Deringiai, 2 seserys: Josepliine Hornck, 
švogeris Joseph,'jų sūnus Micliacl; ir Stella Doringis, 3 broliai: 
Antanas, brolienė Mariona, jų duktė Mary Gale; Kazimieras, bro
lienė ilelcn; ir Edwardas. Teta Ona Ramanauskienė, pusbrolis 
Benediktas Ramanauskas su šeima, dėdė Kazimieras Paplauskas, 
2 pusseserės: Stella Miller su šeima ir Katie Pocius, jos vyras 
Benediktas, kiti giminės ir draugai.

Priklausė: Califomijoje A.L.T Bendruomenės Brang., Baliui, 
Šv. Kazimiero parap. chorui ir buvo Šv. Kazimiero parapijos ko
mitetas; Chicagoje: Jaunų Lietuvių Organizacijai (Y.L.O).

Kūnas bus pašarvotas penktad.'popiet John. F. Eudcikio kop
lyčioje, 4330 S. Califomia Avė.

Laidotuvės įvyks geg. 26 d., iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėtas į Švonč. Panelės Nekalto Prasidė.fiino parapijos bažny
čių, kurioje įvykis gedulingos pamaldos už velionies sjelų. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, tėvai, seserys, broliai ir kiti giminės.

laidotuvių direktorius John F. Eudeikis..Tel. LAfayette 3-0440

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605 07 South Hermitage Aveirae
Tel. TA 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

TELEVIZIJOS
Ir Radlo Aparatu Taisymas

Sąžiningas lt garantnotsi darbas
at KIRKUS. <817 0. ftnry# St 
Tel VI 7-0067 — VI 7-300

33

MOKANTIEJI YBA NARIAI CHJCAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DlBEKTORIU ASOCIACIJOS

Ambuiansų patarna- turime koplyčiai

Ivlmaa dieną Ir nak- įn" viaose Chlcagoa ir

I tj. Reikale šaukite Roselando dalyse ir

maa* jau patarnaujamo

PETRAS DIEU0NA8
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. TcL LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS “
S3OT a UTVAN1CA AVĖ. ' Tel. V Arda 7-3401

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

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

POVILAS J. RIDIKAS
3354 3. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. M1C1UGAN AVĖ. Tel. COmmodare 4-2228

“ JURGIS F. RVDMIN
3819 S. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-1188-11391

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

ZIGMUND (ZODYK) ZUDYCKI
1343 W. 4eth STREET YArds 7-3731

STEPONAS 0. LA0KAWIC2
2424 W. 69th STREET REpabUe 7-1213(
2814 W. 23rd PLACE Vlrgfcifa 7-0672 (



PRAVCA9, cfflCAOO, ILLINOIS Ketvirtadienis, gegužės 24, 1956
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X Sėkmingos misijos šv. 

Kryžiaus parapijos bažnyčioje. 
Šią savaitę misijos yra šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčioje. 
Žmonės susidomėję šiomis mi
sijomis. Pamokslus sako kun. 
A. Spurgis, MIC. Vakarais pa
mokslai sakomi 7:30 vai., ry- i 
tais 9 vai. Misijos baigsis šį 
sekmadienį (gegužės 27 d.) 3 
vai. p. p. Kun. kleb. A. I.inkus 
kviečia pasinaudoti gausiomis 
Dievo malonėmis.

X Sol. Stasio Baranausko
studijoms remti susidarė Chi- 
cagoje komitetas organizuoti 
jo išleistuvėms koncertą. Ko
miteto pirmininkas yra K. Klei
va, sekretorius kun. I. Urbo
nas, iždo globėjais kun. S. Šan- 
taras, V. Abramikas -ir A. 
Dzirvonas. Programos meninę 
dalį organizuoti sutiko A. 
Sprindis. Jiems talkins kiti ko-' 
miteto nariai, kurių sąrašas 
dar nėra atbaigtas.

X Rašytojų susirinkime, įvy- 
. kusiame gegužės 20 d. pas P. 
Orintaitę, J. Švaistas kalbėjo 
apie knygų leidimo sunkeny
bes. Šį reikalą konkrečiais duo
menimis paryškino LRD pirm. 
Babrauskas. Diskusijose daly
vavo P. P. Gaučys, Jurgelionis 
ir kiti. Jurgelionis su didele 
meile ir pagarba prisiminė kun. 
A. Miluką, kuris visas savo 
santaupas ir laiką įdėjo į lie
tuviškų knygų leidimą.

X D. Vaikutytė-Murray,
“Moterų Dirvos” redaktorė, 
gyvenanti Brighton Parke, yra 
išrinkta informacinės komisi
jos pirmininkė prie Dainų šven
tės darbų. Komisiją sudaro 8 
lietuviai, kurie apie busimąją 
Dainų šventę informuos ame
rikietiškąją spaudą, radiją ir 
televiziją.

X E. ir R. Kazlauskų nauja
gimės Teresės Angelos krikšty
nų žinelė, atspausdinta vaka
rykštėj laidoj, reikalauja pa
tikslinimo ta prasme, kad 
krikšto tėvu buvo ne naujagi
mės, bet jos motinos brolis Įeit. 
Jonas šimutis.

X Stasys Barzdaitis, turėjęs 
krautuvę Toronte, Kanadoje, 
su žmona šiomis dienomis ap
lankė Chicagą ir Draugo re
dakciją. Nekurį laiką yra nu
matęs pavažinėti po Ameriką, 
aplankyti gimines, o grįžęs vėl 
imsis kokio nors biznio.
' X 10 m. Kristaus Vynyne. 
Kun. Jurgis Malinauskas, MIC, 
Marijonų Naujokyno magist
ras ir kun. Edmundas Budrec- 
kis, MIC, misionierius, buvo 
išventinti kunigais 1946 m. ge
gužės 26 d. Abu jubiliatai gy
vena Marijonų namuose, Cla- 
rendon Hills, III.

X Prel. K. Bičkauskas ma
loniai sutiko leisti gegužės 20 
d. šv. Pranciškaus parapijos 
bažnyčioje padaryti antrąją 
rinkliavą Balfo 95 skyriaus 
vardu. Ta proga surinkta 
$168.51 ir pasiųsta Balfo cent
ram

X Dr. Jurgis Starkus ir gail. 
nesuo O. Jurkšaitienė gegužės 
12 d. pakrikštijo Birutės ir 
Aniceto Sadauskų dukrelę.

NEPAPRASTA PROGA
įsigyti beveik urmo kaina TV, 
radijo aparatus, vėdintuvus bei 
vėsintuvus, dulkiasiurblius ir 
įvairius elektrinius reikmenis 
dabar, kai Daina televizijos 
krautuvė paskelbė išpardavi
mą visų prekių persikėlimo į 
didesnes patalpas proga. Kreip
kitės į “DAINA” Telev. kraut., 
3130 S. Halsted St. Tel. DA 6- 
6S87.

X laiškai iš Lietuvos “Drau
go’,’ administracijoje yra šiems 
asmenis: B. Balčiūnui — iš 
Daugų raj., Vilniaus ar., Alex 
Vitkauskui — iš Merkinės, Va
rėnos raj., Antanui Ceglauskui
— iš Jurbarko, J. Augaičiui — 
iš Skirsnemunės, Jurbarko 
raj., I>eo Radžiūnui — iš Kau
no, Kaziui Narbutui — iš Šiau
lių, Antanui Lizgaičiui — iš 
Kauno, V*ktorui Savėnui — iš 
Jurbarko, Leonui Petravičiui
— iš Vokietijos ir dr. Konstan
tinui Šalkauskiui — iš Romos.

X Chicagos Augštesniosios 
Lituanistikos .mokyklos lietu
vių kalbos ir literatūros moky
tojas Domas Velička sudarė
montažą iš dr. Vinco Kudirkos ^ėvų Marijonų vienuolyno koplyčia pastatyta, tik dar daug trūksta 
raštų “Didysis atsivertėlis”. Į jos įrengimui. Čia matome tos koplyčios fasadą. Reikia dar nemažų 
montažą įdėti rašiniai 8 klasės sumU altorių, vitražų bei kitų koplyčiai reikalingų daiktų įrengimui.

, , , . Aukas prašome siųsti kun. V. Parulis, MIC, 2334 S. Oakley Avė., mokinio Ričardo Sukadolskio • chicago 8 III.
ir 7 kl. mokinės Vidos Tama- 
šūnaitės. Montažą režisuoja 
aktorius Dikinis.

Montažas statomas birželio 
17 d. Šv. Jurgio parapijos sa
lėje.

X K. Leonaitienė su dukra 
persikėlė pastoviam gyveni
mui į nuosavą namą Beverly 
Shores, Ind., kurį pirko iš N.
Zabukienės šį pavasarį.

Šiuo metu namas pertvarko
mas', gražinamas. Ten bus iš
nuomojami kambariai vasaros 
bei žiemos poilsiui su maistu ir 
visu išlaikymu. Laiškus rašy
ti šiuo adresu: K. Leonaitis, %
Post Office, Beverly Shores,
Ind. H

X Dr. Aldona Rugienė-Ka- 
tiliutė išlaikė valstybinius gy
dytojų egzaminus Illinois vals
tybėje. Tuo pačiu metu ji už
baigė savo specializavimosi 
kursą vaikų ligose Cook Coun- 
ty ligoninėje, Chicaigoje. Dr.
Rugienė mano dar toliau 'spe
cializuotis šioje srityje.

X Knygų platinimą reikalin
ga padaryti sekmadieniais prie 
bažnyčios durų, kad knygų 
platinimo mėnuo būtų pilnai 
išnaudotas ir duotų gerus re
zultatus. Pasirodo, kad žmo
nės knygas myli, tik neprisi
rengia jų nusipirkti. Padėkime 
jiems tai padaryti šia proga.

X Antanas Tveras,. laikro
džių .parduotuvės sav., 2646 W.
69th st., Chicagoje, dovanojo 
Balfo piknikui elektrinę lempą 
su statulėle, pastatomą ant te
levizijos aparato. Ši dovana 
bus paskirta birželio 10 d. Bu
čo darže, Willow Springs, UI.

X Rytoj prasideda karnava
las Šv. Jurgio parapijoj, kuris 
baigsis birželio 3 d. Kleb. prel.
B. Urba kviečia parapiečius 
karnavalą paremti.

X Laima Pupelytė, gyv.
3345 W. 23 str., priims pirmą
ją šv. Komuniją gegužės mė
nesio 27 dieną Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje.

X Nemunas žydi autorius ir
režteorius G. Velička ir aktorių 8kautM- Vatav“ >^'1° tautl 
trupė iš Omahos atvykau i niais rūbai8 ir 8kautiikal F“ 
Chicagą su savo stipriausiu
veikalu: Minija vėl išsiliejo.

Jauni žmogžudžiai
Per paskutinius 11 mėnesių 

Chicagoje devyni žmonės .mirė 
nužudyti jaunuolių, dar nesu
laukusių 18 metų amžiaus. Nu
žudymo priežastys: godumas, 
pyktis, kerštas, baiMė, noras 
pasirodyti, gašlumas.

Dingo $11,400 vertės 
žiedai

Armour & Co. prezidento 
žmona F. Specht, sugrįžusi iš 
Denverio į Chicagą, pasijuto 
nebeturinti trijų žiedų, kurių 
bendra vertė — $11,400. Ji pa
ti nežino, ar juos pametė, ar 
kas pavogė.

Lietuvi, padek Sibire kenčiančiam — 
pasirašyk Jaunimo PeticijąI

NAUJOS KOPLYČIOS FASADAS

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Algis Banevičius, pasižy
mėjęs skautų studentų veikė
jas, organizuoja parašų rinki
mą Lietuvių Jaunimo Peticijai 
Bostone.

Z ;

— Liutaveras K. Jurskis, 
sūnus prof. A. Jurskio, birže
lio mėn. 23 d. susituokia su 
Julija Marija Žilinskaite. Su
tuoktuvių apeigos įvyks 11 vai. 
Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioje, Philadelphijoje. Su
tuoktuvių vaišės 6 vai. v. Šv. 
Andriejaus parap. salėje.

— Sofijos Oželienės, Kuni
gaikštienės Birutės dr-jos pir
mininkės, pasveikinti su var
dinėmis gegužės 20 d. į Man- 
teno, 111., buvo suvažiavę ke
liasdešimt draugų ir pažįsta
mų; jų tarpe buvo ir neseniai 
iš Europos atvykęs buvęs Vil
ko Vykdomosios tarybos pirm. 
Zaikauskas su žmppą, broliu ir 
broliene; generolas ir pulk. 
Rėklaičiai ir labai daug biruti- 
ninkių bei kitų visuomenininkų 
ir kultūrininkų.

KANADOJ
( — Toronto SLA kuopa savo 
susirinkime nutarė paskirti 25 
dol. auką Dainų šventės reika
lams.

VOKIETIJOJ• 1 ' į. «. ••
— Maldos ir atgailos diena 

Vasario 16 gimnazijoje. Amen*; 
koje esančių katalikiškųjų or
ganizacijų dvasios vadai krei
pėsi į viso pasaulio lietuvius, 
kad š. m. gegužės 13 dieną 
švęstų kaip maldos ir atgailos 
dieną už Lietuvos laisvę ir pa
saulio taiką. Į šį atsišaukimą 
atsiliepiant, gegužės 13 d. Va
sario 16 d. gimnazijoje buvo 
suruošta maldos diena.

10 vai. įvyko šv. Mišios. Į 
bažnyčią buvo nešamos vėlia
vos: tautinė, ateitininkų ir

puošę mokiniai. Mišias laikė 
gimnazijos kapelionas kun. dr. 
J. Petraitis. Savo gražiame pa
moksle kun. Petraitis priminė 
šios dienos esmę ir reikšmę. 
Taip pkt priminė, kad prieš 5 
metus Lietuva visų tremtyje 
esančių lietuvių vyskupų, buvo 
paaukota Nekalčiausiąjai Ma
rijos Širdžiai. Todėl ragino ir 
šią dieną ypatingai su maldo
mis kreiptis j Švč. Panelę Ma
riją, ptašant pasauliui taikos, 
o mūsų tėvynei laisvės, šiam 
Marijos Nekalčiausios Širdies 
pasiaukojimui atnaujinti, šv. 
Mišių metu visi mokiniai priė
mė šv. Komuniją.

Šiai susikaupimo dienai dar 
labiau atžymėti ir atsiduoti 
maldai, visą dieną bažnyčioje 
buvo išstatytas Švč. Sakramen

tas su adoracija. Mokinių gru
pės po keturis, po pusę valan
dos adoravo švč. Sakramentą 
ir kalbėjo rožančių. Adoracija 
baigėsi vakare 20 vai. iškilmin
gomis gegužinėmis pamaldo
mis. ši diena praėjo susikaupi
me ir rimtyje.

— Vasario 16 gimnazijos 
ateitininkų M. Valančiaus kuo
pa įsirengė savo nuosavą bib
liotekėlę. Deja, ši bibliotekėlė 
yra dar labai maža, nes trūks
ta naujų knygų bei kitų lietu
viškų leidinių. Todėl Vasario 
16 gimnazijos ateitininkai ma
loniai prašo visų lietuviškųjų 
leidyklų ir spaustuvių paauko
ti jų bibliotekėlei lietuviškų 
knygų.

A'(.

ARGENTINOJE
• i

— Lietuvių draugijų orga
nizacijų suvažiavimas svarstė 
darbo koordinavimo reikalą. 
Suvažiavimą atidarė Lietuvai 
Išlaisvinti Centro pirm. Z. Juk
nevičius. Suvažiavime dalyva
vo visų svarbiausių Argentinos 
lietuvių organizacijų atstovai. 
Pasisakius dėl- veiklos koordi
navimo ateityje, buvo prieitas 
bendras nutarimas, jog Argen
tinoje reikia sudaryti tarybą, 
kuri, neliesdama atskirų orga
nizacijų veikimo, apimtų visas 
Argentinoje esančias organi
zacijas. Toks organas prisidė
tų prie lietuvybės išlaikymo, 
kultūrinio bendradarbiavimo 
sustiprinimo ir pagyvintų pa
čią organizacijų veiklą. Išsi
aiškinta, kad nekliudys vieni 
kitų veiklai nei Argentinos 
Lietuvai Išlaisvinti Centras, 
kuris jungia pritariančias 
draugijas kovai dėl Lietuvos 
laisvės, nei Argentinos Lietu
vių Bendruomenė, apimanti vi
sus Argentinoje gyvenančius 
lietuvius, nei Taryba, apimanti 
ir tas draugijas, kurios net ne
priklauso Lietuvai Išlaisvinti 
Centrui. Už Tarybos įsteigi
mą pasisakė *26 atstovai. Nu
tarta palikti laikinis prezidiu
mas iš tų asmenų, kurie pasi
rašė po atsišaukimu, būtent: 
V. Šimoliūnas, Z. Juknevičius, 
A. Mičiūda, J. Cikštas, V. Di- 
minskia.

AUSTRALIJOJE
— Australijos L. K. fed. val

dyba pagerbė jaunimo litera
tūros laureatą, laimėjusį 500 
dolerių, Bronių Zumerį, Fede
racijos sekretorių.

— Australijoje D. Jonės 
meno galerijoj .moderniojo me
no parodoje dalyvauja ir lietu
vis dail. H. Šalkauskas, įsta
tęs tarp kitų modernistų 3 sa
vo darbus.

— Adelaidėje gyveną lietu
viai dailininkai pastaruoju me
tu suaktyvino savo veiklą kū
rybos srityje. Jau ruošiamos ir 
individualios paveikslų paro
dos.

— Adelaidėje ėjęs.dvisavaiti
nis laikraštis “Australijos Lie
tuvis” nustojo ėjęs. Šiuo metu

CHICAGOS ŽINIOS kaskąirkur
Chicagos arkidiecszija — 

didžiausia
Chicagos arkidiecezija, ap

imanti Cook ir Lake apskritis, 
turi 1,899,357 narius, arba — 
43,322 daugiau, kaip pernai. 
Savo didumu Chicagos arkidie
cezija pralenkia visas kitas 25 
arkidiecezijas šiame krašte. 
JAV-se yra 33,396,647 katali
kai, kuriems vadovauja 4 kar
dinolai, 37 arkivyskupai, 173 
vyskupai bei 48,349 kunigai.

Katalikų mokyklose dirba 
135,406 mokytojai. JAV kata
likai turi 254 kolegijas ir uni
versitetus, 2,383 augštesniąsias 
mokyklas, 9,568 pradžios mo
kyklas ir 143 globos įstaigas. 
Katalikų kolegijose mokosi 
241,709 studentai. JAV katali
kai turi 795 bendrąsias ligoni
nes, 136 specialias, 341 gailes
tingųjų seserų mokyklą ir 302 
invalidų ir senelių namus.

Jūrų uostas Chicagoje
Sherman viešbutyje, Chica

goje, buvo jūros šventės iškil
mės, kuriose kalbėjo meras Da- 
ley, reikšdamas tvirtas viltis, 
kad Chicaiga pasidarys vienas 
didžiausių vidury sausažemio 
esančių jūros uostų. Pirmoje 
to uosto paruošimo fazėje bus 
sunaudota $24,000,000. Jau 
nuo sekančios savaitės prasi
dės numatytoje vietoje Calu- 
met ežero gilinimas, išimant 
apie 900,000 kubinių jardų že
mės ir kitų nuosėdų. Susidarys 
naujas plotas apie 100 akrų, 
kur išaugs daug tankų skysta
jam kurui. Netoliese 100 akrų 
bus pavesta sunkvežimių sto
čiai. Bus įtaisyta miliono dole
rių vertės plaukiojanti sala 
perkėlimui krovinių tarp baržų 
ir laivų.

Australijoje išeina du savait
raščiai: “Tėvikėšs Aidai”, lei
džia Australijos Lietuvių Kata
likų Federacija Melbourne ir 
“Mūsų Pastogė”, leidžiamas 
Australijos Lietuvių bendruo
menės Sydnėjuje.

Kada Chicaga ruošiasi didin
gai dainų šventei, Adelaidėje 
nustojo veikęs choras Lithua- 
nia, taip pat ir Melbourne cho
ras “Aidas” sustabdė repetici
jas dėl choristų trūkumo.

—- Adelaidės universitete 
šiuo metu studijuoja 26 lietu
viai. 11 mediciną, 8 inžineriją, 
3 architektūrą, ekonomiją, far
maciją, lingvistiką po 1. Ade
laidės universitetą baigė jau šie 
lietuviai: S. Čibiras — teisę, 
Garbaliauskas ir Pocius — in
žineriją. Tai pat trijų metų kur
sus išklausė ir gavo teisę vers
tis gydytojo praktika dr. J. Mi
kužis ir V. Alęksandravičienė.

Gegužės 13 d. Lietuvių šv. 
Juozapo bažnyčios salėje su
ruošė savo darbų parodą dail. 
Leonas Zygas. Išstatė 21 pa
veikslą.

Marijos apsireiškimų Fatimoje 
1917 metais aprašymas 

128 pusi. Kaina $1.00 
CJsakymus kartu bu pinigai* siųskite.’

‘‘DRAUGAS’’ 
2334 S. Oaklay Avė., Chicago 8, m.

Pamokos per televiziją
Per auklėjamąją televizijos 

stotį WTTW (kanalas 11) pra
dėtos duoti algebros ir fizikos 
pamokos Chicagoje. Klasėse jų 
klausėsi didelės moksleivių 
grupės maždaug po 40 kiekvie
noje. Pamokos perduodamos 26 
colių. televizijos priimtuvais. 
Tęsėsi po pusvalandį. Mokslei
viai klausėsi atidžiai, atrodo, 
tik nelabai buvo patenkinti, 
kad negali mokytoją kaiko pa
klausti.
Prieš spausdintą šlamštą

Chicagos Miesto tarybos Tei
sinis komitetas gegužės mėn. 
25 d. savo posėdyje .svarstys 
pagriežtinimą kovos prieš pla
tinimą spausdinių, kurie vaiz
duoja terorą, brutališkumą, ne
padorumą. Ta proga bus ir vie
šas liudininkų apklausinėjimas 
šiuo reikalu. Taipgi numatoma 
griežčiau uždrausti pavėžinimą 
automobiliais nepažįstamų, sto
vinčių pakelėse, nes su tuo ri- 
šasi daug nusikaltimų.

Lietuva Vatikano 
Knygoje

Kaip praneša Chicagos spau
da, Vatikanas išleido vadinamą 
Raudonąją knygą, kurioje iš
samiai surinkti faktai apie ti
kėjimo persekiojimą Sovietų 
valdomuose plotuose. Knygoje 
nemažai vietos skirta ir Lietu
vos Bažnyčios persekiojimams 
apibūdinti.

Paliko pusę miliono
Gegužės pradžioje mirusi 

Josephine Chapin, 76 m. Čika- 
igietė, paliko turto pusę milio
no vertės. Didžiąją dalį pavel
di — ispanas M. Fontecha, bu
vęs velionės dainavim0 moky
tojas, ir jos giminaitė Susan 
Chapin.

Gondolos Chicagos upėje
Plečiant Illinois vandenis, 

numatoma praplatinti ir Chi
cagos upę. Atsiranda žmonių, 
kurie Chicagos merui siūlo 
įvesti pasivažinėjimus gondo
lomis Chicagos upe, kas įneštų 
miestui daugiau romantišku
mo. Ši mintis gali rasti pritari
mo.

Po $10 kačių išlaikymui
Teisėjas Charles Fleming iš 

vyro priteisė Eleanorai Lau- 
ritsen alimentų $35 per savaitę 

' ir dar po $10 kas savaitę išlai
kymui jos penkių kačių. Jeigu 
kuri katė nugaiš, tai Eleanoros 
vyras, su kuriuo ji persiskyru
si, galės reikalauti, kad būtų 
sumažinta suma tų kačių išlai
kymui.

GEGUŽES MENESIO . 
PASISKAITYMAS 

APIE MARIJA
PAŽVEIiKIME I MARIJĄ. Nuo

stabus 8vč. Marijos gyvenimas, pa
radytas pasiremiant Dievo aptvtestų- 
Jų regėtojų pasakojimais (iv. Brigi
tos. Marljes Agreda. sės. Katarinos 
Emmerlch ir kt.). 260 pusi. Knyga 
talpina 31 pasakojimu su 'nepapras
ta: puikiais spalvotais paveikslais. 
Patrauklūs kieti viršeliai Ir tekai
nuoja tik 88 00. šią pulki* knygą 
paraše prel. dr. F. Bartkus.

MARIJA MUM8 KALBA. švč. Ma
rija laiko bCgyje apslrelftkO įvairiose 
pasaulio vietovėse. Alos knygos au
torius Kun. J. Kusmlckls, Salia mū
sų UetuvlSkų Šventovių apraSo Ir ki
tur žinomus, Dievo Motinos apstreti- 
klmus, kaip: Ia Salette. Lurde, Fa
timoje; apie Stebukllngųj, MedaiIkS- 
l| ir kt. įžangoje Ir pabaigos žodyje 
autorius svarsto švč. Marijos Nekal
čiausios širdies kultą, ir Iškelia Ma
rijos kaip malonių Tarpininkes vaid
menį. Knyga turi 163 psl.. paveiks
luota, (rista | kietus virftellus Ir kai
nuoja 33.00,

AUŠROS ZVAlGftDft. 16 tautų Ir 
68 didžiųjų pasaulio poetų dailiausi 
žodeliai mūsų danglSkajal Motinai 
Marijai pagerbti. Tuos per 800 m. 
žybtelėjusius raSytoJų perlus IS (vai
rių kalbų surinko ir sutvarkė A. Ty- 
ruolls. Tai knyga apie Mariją, kurt 
turėtų rastis kiekvienuose namuose. 
110 psl. Kaina |2.00.

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
2384 So. Oakley Avenue
CHICAGO 8, ILLINOIS

— Chicagos ir apylinkės Lietu- 
vlų Fronto Bičiulių tradicinė pa
vasarinė iškyla gražiame p. Jony
no ūkyje ruošiama birželio 9-10 
dienomis. Iš Chicagos mašinomis 
išvykstama birželio 9 d., šeštadie
nį, 10 vai. rytą. Visi Chicagos ir 
apylinkių frontininkai į iškylą 
kviečiami su šeimomis ir svečiais. 
Birželio 9 d. bus bendras fronti
ninkų susipažinimas, užkandžiai. 
Vakare laužas su įdomia menine 
programa. Lietuvis, ilgesnį laiką 
gyvenęs Pietų Amerikoj, specialiu 
būdu ant laužo keps jautį iškylos 
dalyviams. Toliau vakarienė ir pa
silinksminimas. Birželio 10 d. an
ksti rytą bendros pamaldos ir su
sirinkimas, kuriame paskaitą skai
tys Vytautas Vardys. Po susirin
kimo iškylos dalyviai grįžta į Chi
cagą dalyvauti Balfo piknike.

Frontininkai, kurie neturi susi
siekimo priemonių, bus nuvežti ir
Sarvežti, lygiai kaip ir jų svečiai, 

ikylos dalyviai registruojasi pas 
Ireną Lozaitytę, telef. LUdlow 5- 
2629.

Gražioji Jonynų rezidencija nak 
vynei talpina 80 asmenų. Laukia
mą frontininkų atvykstant iš Cle- 
Velando ir Detroito.

—- Alumnų susirinkimas. Nese- 
i niai įsisteigęs Chicagoje lietuvių 
akademinis alumnų klubas kviečia 
visus augštąjį mokslą turinčius ir 
šiais mokslo metais tuos laipsnius 
gaunančius kolegas bei koleges 
dalyvauti alumnų susirinkime, ku
ris įvyks gegužės 2T d., šį sekma
dienį, 1 vai. Don Varnas poste, 
6816 S. Western Avė. Programo
je bus svarstoma einamieji klubo 
reikalai ir pirmojo alumnų susi
važiavimo rengimas JAV šią va
sarą. Valdyba

— Sudriko radijo valanda iš
radijo stoties WHFC 1450 K., ge
gužės 24 d., ketvirtadienį nuo 6 
iki 7 vai. vakare. Programoje rink 
tinė lietuviška muzika ir dainos, 
mįslių konkursas ir laimėtojų pa
vardės, svarbūs pranešimai lietu
viams ir lietuvių gyvenimo aktu
alijos. Tik kartą savaitėje. Nepra
leiskite šios reto gražumo lietu
viškos radijo valandos, kurią lei
džia Budriko baldų, televizijų ir 
brangenybių krautuvė 3241 S. Hal
sted St., Chicagoje.

Jonas. špokas

— Biletai į Dainų šventę. Dai
nų šventės biletai Chicagoje gau
nami šiose vietovėse: Marąuette 
Parke pas A. Krutulį, 2449 W. 
69th Street;

Brighton Parke — S. Penčylos 
krautuvėje, 4501 S. Talman Avė.;

Bridgeporte — J. Karvelio pre
kyboje, 3322 S. Halsted St.;

Town of Lake — N. Zajančaus- 
ko krautuvėje. 4551 S. Hermitage 

1 Avenue;
Boselandė — Rose Room resto

rane, 10758 So. Michigan Avė. Vi
sos vietos yra numeruotos. Ne- 
Chicagoje gyveną lietuviai, bile- 
tus gali užsisakyti paštu pas Mrs. 
J. Putrimas, 6600 So. Laflin Avė., 
Chicago, III. Užsakant biletus paš- 

I tu, reikia kartu siųsti ir piniginį 
1 orderį.

— LB Town of Lake Apylin
kės valdyba gegužės 27 d. 11:15 
vai. šaukia informacinį susirinki
mą A. Ramonio salėje, 1820 W. 
46th St. Bus apsvarstyta aktua
lieji dabarties klausimai ir iš val
dybų veiklos patiektas revizijos 
komisijos pranešimas. Tautiečiai 
visi, kuriems tik rūpi mūsų gyvy
biniai svarbūs kultūriniai ir lie
tuvybės išsilaikymo klausimai, 
prašomi šiame susirinkime daly
vauti.

LB Town of Lake Apyl.
Valdyba

— Filatelistų draugijos susirin
kimas. Penktadienį, geg. 25 d., 
7:30 vai. vak. įvyks svarbus lie
tuvių filatelistų draugijos susirin
kimas Liet. Vyčių salėje, 2453 W. 
47th St. Prašoma narių susirink
ti, nes bus svarstoma apie rengia
mąją pašto ženklų parodą, kuri į- 
vyks spalio 20 ir 21 d.

Valdyba
SEZONO UŽDARYMO BALIUS

Įvyks šių metų gegužės mėnesį 26 
d., šeštadienį, 7 vai. 30 min. vaka
re. Lietnvii) Auditorijoje, 3137 So. 
Halsted gatvėj. Chicagos šaulių 
Klubo Meno Kuopelė suvaidins nau
ją veikalą “BUS AUDRA” iš pa
vergtosios Lietuvos gyvenimo. Da
lyvauja jaunimas, enkavedistai ir 
partizanai, šokiams gros B. Jonušo 
orkestras. Gėrimų bufetas. Įeinant 
aukojama $1.50, student. ir moks
leiviams 75c. Bilietai iš anksto gau
nami p. Karvelio ir Terros knygy
nuose.
Nėra įdomesnės knygos už kelionių 

aprašymus

VLADO RAMOJAUS

LENKTYNES SU ŠĖTONU
yra Lietuvos batalijono karo kelio 
aprašymai, labai noriai skaitomi ir 
jaunimo ir užaugusių.

Knyga papuošta modemišku dail. 
V. Virkau viršeliu, turi 292 pusi., 
kaina $3.00. Lietuviškos Knygos 
Klubo leidinys.
UCarJcymua Ir pinigus siuskite 

‘‘DRAUGAS” 
2384 South Oaddey Avenne 

Chicago 8, Dlhioto


