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SOVIETAI STIPRINASI RYTINĖJE VOKIETIJOJE
11 Mes reikalaujam laisvės Pabaltijo 
kraštams" — pareiškė studentai

f 5 *
JUOZAS LINGIS

. : Mūsų bendradarbis Švedijoje

STOCKHOLMAS, geg. 24. — Stockholmo ir Upsalos universi
tetuose Švedijoje studijuoją pabaltiečiai š. m. gegužės 16 d. buvo 
Stockholfee suorganizavę didelę demonstraciją prieš augščiausiojo 
sovieto delegaciją, kuri tomis dienomis viešėjo Švedijoje. Tą dieną 
sovietų delegaciją kaip tik buvo priėmęs ir švedų karalius ir švedų 
vyriausybė buvo jiems suruošus pietus.

Organizatorių buvo numatyta 
suruošti demonstracijas keliose 
vietose Stockholme, tačiau di
džiausias susikaupimas buvo prie 
Grand Hotel, kur toji delegacija 
liuksusiniame komforte buvo ap
sistojus.

Sąjungą galvoja ir kuo ji tokias 
delegacijas laiko. Sovietų oficia
lūs „taikos“ ir „sugyvenimo tarp 
tautų“ jieškotojai, kur tik jie 
laisvajame pasaulyje besilanky
tų, kur žodžio, minties ir susirin
kimų laisvė nesukaustyta, jie tu
ri visada jausti, kad kruvinas še
šėlis juos visur persekioja ir per
sekios tol, kol jie neatpirks ne
kaltai pralieto kraujo ir išlietų 
ašarų konkrečiais darbais, kurie 
įrodytų jų skelbiamų pastangų 
tikrumą ir nuoširdumą.

se ir kur buvo painformuota apie 
delegacijoje esančius pabaltie- 
čius kvislingus Kabiną ir Volt- 
manį. Tačiau tiek policija, tiek 
demonstrantai buvo tikrai geroje 
nuotaikoje ir susitarė, kad de
monstrantai greit išsisklaidys. Ir 
vieni ir kiti savo pažadų laikėsi. 
Susirėmimų ar suėmimų nebuvo, 
nors šią demonstraciją švedų po
licija laikė neatitinkančią švedų 
įstatymams ir tvarkai. Demons
trantai išsiskirstė geruoju, nes 
savo jie buvo jau atsiekę — de
monstracija jau buvo įkarštį pa
siekus. Policija tai palaikė „mė
ginimu demonstruoti“, o už mė
ginimą nusižengti švedų tvarkos 
įstatymui, sako, nebaudžiama. 

Kruvinas šešėlis juos persekioja

Tiek ši pabaltiečių studentų 
demonstracija, tiek didžiulis ge
gužės 12 d. mitingas už Pabalti
jo valstybių laisvę ir nepriklau
somybę, tiek nuoširdus švedų de
mokratinės spaudos reagavimas 
į šią aktualią problemą aiškiai 
parodė sovietų delegacijai, ką 
laisvasis pasaulis apie Sovietų

Švedų visuomenės viešosios 
nuomonės pareiškimas dėl Pa
baltijo kraštų yra didelis kartus 
lašas tose vyno ir šampano tau
rėse, kurį augščiausiojo sovieto 
delegacija turėjo nuryti besivai- 
šindama Švedijoje.

Anglų artistai

Sovietų Rusijoje
MASKVA. — „Izvestijos“ nr. 

109 rašo, kad SSSR Kultūros mi
nisterijos kviečiami Sovietų Są
jungoje gastroliavo grupė anglų 
artistų. Rusai augštai vertina 
svetį smuikininką Alfredą Kam- 
poli, puikiu dirigentu vadina Ar
tūrą Bliss ir kitus. Maskvos dien 
rastis tvirtina, kad „anglų artis
tų pasirodymas praėjo su dideliu 
pasisekimu ir buvo šiltai sutik
tas“. Jų pasiklausyti buvo nuėję 
Bulganinas, Mikojanas, Chrušče- 
vas.

• Kalkutoje, Indijoje siaučia 
choleros epidemija. Kasdien ji iš
tinka iki 150 asmenų.

Sovetų Rusija stato oro
bazes Rytų Vokietijoje

BERLYNAS, geg. 24. — Sov. Rusija sistematiškai stiprina 
raudonąją armiją ir oro bazes Vokietijoje Sovietų zonoje, nore 
Kremlius kalba apie nusiginklavimą.

, . ............. Vakarų slaptoji žvalgyba tvir-
t tina, kad Sovietai sumažina savoIndonezijos meras 30,000 vyry Ryty

išvyko į Kiniją Vokietijoj. Jei ir butų įvyk- 
7 t J“ dyta, vistiek tas Sovietų stipry-

JAKARTA, Indonezija, geg. bės nepaliestų palei geležinę už- 
24. — Jakarta mėras Sudiro ir dangą.

Sugiedojo Pabaltijo kraštų 
himnus

Demonstrantai, tiek jauni stu
dentai, tiek senesnio amžiaus 
akademikai žygiavo su Pabaltijo 
kraštų ir Švedijos vėliavomis, bu 
vo sugiedoti ir Pabaltijo tautų 
himnai. Eilė automobilių buvo 
apsirūpinę plakatais, tokius pat 
plakatus nešė ir demonstrantai.
Plakatuose tekstas buvo ir rusiš
kas ir švediškas. Juose buvo gali
ma įskaityti: „Komunizmas — 
mirtis laisvei“, „Mes reikalauja
me laisvės Pabaltijo kraštams ir 
visai rytų Europai“, „Po sovietų 
regimu ir tu būtum buvęs politi
nis belaisvis“, „Kvislingas (t. y.
Norvegijos išdavikas) niekada 
nebuvo atsilankęs Švedijoje, ką 
čia veikia Kabin ir Voltmanis“
(t. y. delegacijos atstovai komu
nistai, estas Kabin ir latvis Volt
manis, abu Kremliaus auginti- "1 ■
niai, niekada nebuvę tų kraštų C • i • • • ■ •
piliečiais, išėję komunistinių uOVIGTČII ITON priVOTSlI 
agentų mokslą Sovietuose), „Kur 
yra Roul Wallenberg? Kur yra 
164 pabaltiečiai seimo nariai?
Kur yra 300,000 deportuotų pa
baltiečių? Kur yra 16,000,000 
vergų?“ (Čia minimas Roul Wal- 
lenberg buvo švedų diplomatas 
Budapešte ir per karą sovietams 
įžygiavus į Budapeštą buvo so
vietų suimtas ir apie kurį ligi 
šiol jokios žinios nežiūrint net 
kelių švedų vyriausybės demar- 
šų, o apie Wallenbergą Sovietų 
kalėjimuose yra girdėjęs ne vie
nas į laisvę grįžęs iš Sovietų 
vergų stovyklų).

Paskleidė lapelius

Ši pabaltiečių studentų de
monstracija buvo manoma ruošti 
plačiu mastu, tačiau oficialus lei
dimas demonstracijai, buVo ne
gautas. Policija apie demonstra
ciją apsimetė nieko nežinanti ir 
Utv^kę.tikįtada, kai vienas iš au
tomobilių pradėjo skleisti lape
lius „Dėmesio!“, kur buvo apra
šytos sovietų padarytos ir daro
mos aūekšybės Pabaltijo kraštuo-

dr. A. Maceiną grįžti į Lietuvą
Kokių šėtoniškų priemonių bolševikai gali imtis prieš žmogų, 

skelbia latvių laikraštis „Laiks“ š. m. gegužės 19 d., nr. 40. Šis 
dukart savaitėje išeinąs latvių laikraštis pirmame puslapyje įsidė
jo žinią, įvardintą: „Sensacingas Sovietų mėginimas pasiekti re
patriaciją“. Ilgame, dvi skiltis užimančiame pranešime rašoma, 
kad į Vokietiją iš Lietuvos atvykusi dr. Antano Maceinos žmona, su 
kuria jį perskyrė karas, išblokšdamas jį 1945 metais į vakarus.

Dr. Maceinos žmona atvykusi į
Vokietiją legaliai, su visais do
kumentais, Sovietų įgrasinta par 
gabenti prof. Maceiną atgal į Lie
tuvą, kur bolševikų kontrolėje 
yra pasilikę du jų vaikai. Jeigu 
dr. Maceina arba išleista jo par- 
vilioti į Lietuvą žmona nesu
grįžtų, jiems duota suprasti, kad 
tada nukentėtų jų abudu vaikai.

Latviai rašo, kad norėdami 
šias informacijas patikrihti, jie 
kreipėsi į Vliko įstaigas Reutlin- 
gene, bet čia jiems buvo nurody
ta, kad jie turi kreiptis į patį dr. 
Maceiną. Toliau latviams besi
teiraujant, pasirodė, kad prof. 
Maceina yra susirgęs, gydosi, ir

jokių informacijų neteikiąs bei 
prie jo latviai nebuvę prileisti. 
Latviai toliau rašo, jog nenuosta
bu, kad toks didelis vidaus įtem
pimas dr. Maceiną nubloškė į li
goninę, kada jam dėl sovietų ne- 
žmoniuškumo, savo vaikus gelbs
tint, tektų rizikuoti ne tik savo 
gyvybe, bet ir savo žmonos lais
ve ir gyvybe, kuri turėtų grįžti 
drauge su juo.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Iš New Yorko pranešama, jog Sov. Rusija pakvietė JAV 

jungtinių štabo vadus apžiūrėti sovietų armijos tarnybas. Wa- 
shingtonas apie tai dar nieko nežino. !

— Korėjos prezidentas Syngman Rhee sušauks sekmadienį 
spaudos konferenciją. Jau beveik vieneri metai kaip Rhee neturėjo 
spaudos konferencijos.

— Singapūro delegacijai Londone nepavyko susitarti su Bri
tanija Singapūro nepriklausomybės klausimu. Singapūro delegaci
jos nariai viens po kito išvyksta namo. Singapūro delegacijos vado 
ministerio David Marshall nepasisekimas dėl Singapūro nepriklau
somybės stiprina kartąjį sparną ir komunistus, vadovaujamus Lee 
Kuan Yew.

— Šveicarijos laikraštis rašo, kad Sovietų jūrininkai nužudė 
Britanijos laivyno narą Lionei Crabb, kai Bulganinas ir Chruščevas 
lankėsi Anglijoje.

— Vakar po pietų Baltieji Rūmai pareiškė, kad JAV jungtinio 
štabo vadai greičiausia priimtų pakvietimą aplankyti Sov. Rusiją, 
jei toks pakvietimas būtų.

Latvių laikraštis augštai ver
tina dr. Maceinos mokslinį dar
bą, primena jo turiningą kalbą 
Baltijos studentams, pažymi, 
kad jis yra žinomas mintytojas 
ir kovotojas dėl laisvės, prieš ko
munistus. Anot latvių, jeigu 
prof. Maceina grįžtų, šis pasise
kimas Sovietams būtų naujas pa
skatinimas nesivaržyti su prie
monėmis siekiant tremtinių grą
žinimo, ir tada jį patį panaudotų 
kaip įrankį naujiems vilioji
mams. Vakarų santvarkoje nėra 
jokių teisinių nuostatų, kuriais 
remdamasis žmogus galėtų prie
šintis tokiems nežmoniškiems 
aktams, ir todėl, rašo „Laiks“, 
prof. dr. Maceina su savo žmona 
esą palikti savo apsisprendimui, 
kas šiuo kartu jau nebus laisvas 
apsisprendimas.

Savo pranešimo pabaigoje laik 
raštis primena Latvijos komiteto 
paskatinimą — garsinti sovietų 
repatriacinių pastangų užmačias, 
kad būtų įspėjimas prieš tai prie
šintis ir kad būtų mobilizuoja
mas viso laisvojo pasaulio nusi
statymas prieš šias sovietų suk
tas klastas. —

JAV apsaugos sekretorius Charles E. Wilson (kairėje) po konferenci
jos su prezidentu Bisenhoweriu. Admirolas Arthur W. Radfond, jung
tinių štabų pirmininkas, uždega tVilsonui cigaretę. JAV apsaugos sek
retorius Wilson tarėsi su prezidentu apie armijos ir oro jėgų ginpą dėt 
kontroliuojamo -šovinio. Prezidentas nepatenkintas, kad armijos oro 
jėgų vadai snsiljirto. (INS)

Muzulmonai studentai nenori 
stoti į Alžirijos sukilėlių eiles

ALŽIRAS, Alžirija, geg. 24. — Trys tūkstančiai prancūzų ka
reivių, palaikomi tankų ir lėktuvų, geg. 23 d. atžygiavo į Palestro 
apylinkę jieškoti sukilėlių, kurie praėjusią savaitę nužudė prancūzų 
rezervistus.

Prancūzų kareiviai rado nužu
dytus savo rezervistus. Palestro 
apylinkėje jau 19 prancūzų ka
reivių nužudyta iš pasalų.

Kai prancūzai įžengė į kalnus 
ir bandė apsupti sukilėlius, atėjo 
žinios, jog sukilėliai smarkiai su
sirėmė Constantine departamen
te toliau į rytus.

Hodna kalnuose prancūzai ra
do 30 sukilėlių lavonus po apšau
dymo iš lėktuvų.

Bou Zegza kalne irgi vyksta 
kovos. Čia veikia prancūzų heli
kopteriai ir tankai. Šioje kovoje 
krito 100 sukilėlių.

Maj. Charles Maire, Alžiro po
licijos vadas, buvo pašautas geg. 
23 d. Užpuolikas pabėgo. Polici
jos vadas nuvežtas į ligoninę.

Alžire muzulmonai studentai 
sustreikavo, kai nacionalistai pa
reikalavo, kad jie stotų į kovą 
prieš prancūzus.

Robert Lacoste, Prancūzijos 
ministeris rezidentas Alžire, pa
reiškė spaudos konferencijoje, 
kad sukilėliai deda visas viltis į 
teroristinius veiksmus, nes jie ži
no, kad kariniu veiksmu negali

^laimėti. Ir Lacoate pastebėjo, kad 
sukilėliai savo teroristiniais 
veiksmais Alžiriją nori įtraukti 
į tarptautinę problemą, o Iš tik
rųjų, girdi, Alžirija tebesanti 
prancūzų vidaus reikalas.

Kaimyniniame Maroke pran
cūzų motorizuotos pėstininkų jė
gos jieško prancūzo sargybinio, 
vieno karininko ir septynių vyrų, 
kurie dingo geg. 22 d. 25 mylios 
šiaurės vakaruose nuo Oujda.

Studentai susimušė
su policija

PORT AU PRINCE, Haiti, 
geg. 24. — Trijuose Haiti mies
tuose įvestas modifikuotas karo 
stovis dėl to, kad studentai su
kėlė riaušes ir susimušė su poli
cija. Vyriausybė įsitikinusi, kad 
priešvalstybiniai gaivalai nori 
nuversti prezidento Paul Magloi- 
re vyriausybę.

Baltgudžiai Vilniuje

MASKVA. — „Izvestijos“ nr. 
128 praneša apie baltgudžių dar
bininkų bei inžinierių — techni
kų atsilankymą iš Vitebsko į Vil
nių. Atvykuai jų didelė grupė ir 
„Žalgirio“ fabrike demonstravo 
metalo apdirbimo būdus. Matyt, 
jog vilniečiai okupantams dirba 
nenoromis, ir kad daugiau paska
tintų, įvestas „socialistinis“ lenk 
tyniavimas su baltgudžiais.

jo žmona šiandien išvyko į Pei 
pingą, kur jie bus raudonosios 
Kinijos vyriausybės svečiais.

Sudiro taip pat priėmė iš Sov.
Rusijos vyriausybės pakvietimą . ..... «.
atvykti į Maskvą, bet dar neži- Mrtematiskai rao&a soTOty zoną 
nia kada jis važiuos. komunistą ataka, priež Vakarus.

Sovietų Rusija turi 35 moder
nias oro bazes Rytų Vokietijoje 
— dvigubai daugiau negu yra oro 
bazių Vakarų Vokietijoje. Visos 
tos bazės taip pastatytos, kad jo
mis galėtų naudotis sprausmi- 
niai. Dar dvylika naujų oro ba
zių statoma.

Sovietų armija mano ilgai sto
vėti Rytų Vokietijoje.

Sovietai Rytų Vokietitjoje sta
to oro bazes, atsargų stotis ir gar 
nizonams pastatus.

Jau nuo 1948 metų Sov. Rusija

Trumpai iš visur
Amerikos darbdavių delega-

Nemokamas valgis
CHARLESTON, W. Va. — Vy

ras, kuris pasakė teisėjui, kad 
sulaužė „parkinimo miterį“, kad 
jam reikėję pinigų maistui, gaus 
180 kartų valgyti nemokamai 
miesto kalėjime.

Sako, kad nepraktiška
LONDONAS, geg. 24. -e- Bri

tanijos užsienio reikalų ministe
rija pareiškusi, kad dabar nebū
tų praktiška Indonezijos prezi
dentui Sukamo atvykti vizitui į ta* Tarptautinėje Darbo organi- 
Angliją. Indonezijos prezidentas žarijoje sugestionavo, kad Jung

tinės Amerikos Valstybės išstotų 
iš organizacijos, jei nebus išveng
ta komunistų dominavimo orga
nizacijoje. „Komunistai jau stovi 
prie Tarptautinės Darbo organi
zacijos durų“ — pareiškė M. L 
McGrath, Cinclnnati verslinin
kas — „ir jie yra pasiruošę paim
ti organizaciją į savo rankas“.

• Kipro salos turkai sukilo Ni- 
cosia mieste už nužudymą turko 
policininko. Į turką policininką 
kulkos buvo paleistos iš automo
bilio graikų rajone.

dabar lankosi JAV.

Liublino katalikų 
universiteto veikla

labai suvaržyta
LIUBLINAS. — Tuo tarpu kai 

Lenkijos komunistai kaskart vis 
stiprina Bažnyčios persekioji
mus, jų propagandinė spauda už
sienyje nuolat skleidžia žinias 
apie tariamus bažnyčių atstaty
mo darbus ir katalikiškų įstaigų 
veiklą. Paskutiniu laiku ši ko-
munlzttoė propaganda daug kai- ske kad 19% u dėu 
ba apie tariamai laisvą veiklą navlgaclja linlja L™0-

molskas - Gdanskas, o kiek vė
liau ir linija Klaipėda — Gdans-

Laivų navigacija. Bolševikai

Liublino katalikų universiteto.
Iš tikrųjų šio vienintelio už gele
žinės uždangos išlikusio katalikų t, ,» . ... ,• —U. * •, 1 , 1. . kas. Iš Vokietijos rytinės zonosuniversiteto veikla yra labai su- . . , J . . .varžvta Buvo kalbama net aoie!gautas Plrmasis krovininis mo-

• • r zi m-v t ?.C torlaivis, kuris plaukios linija Pa
visišką jo lividavimą. Tik Lenki- L .... ’ . ... , .
jos katalikų pasišventimu ir au- J^8 . n !J°8 &

Numatomi gauti dar 4 tokie mokomis ši augštojo mokslo įstaiga 
galėjo iki šiol išsilaikyti.

• David Lilienthal, buvęs ato-

Nasser kvies ’
Kinijos komunistą

CAIRO Egiptas, geg. 24. — 
Egipto ministeris pirmininkas 
Gamai Abdel Nasser greitai pa
kvies Chou En - lai, Kinijos ko
munistinį premjerą, Atvykti į 
Egiptą.

Pagalba vengrams
ŽENEVA, geg. 24. — Jungti

nės Amerikos Valstybės nukentė-
Senstorius Lyndon Johnson vado- jusiems nuo potvynio Vengrijoje 

vaua Texaa valstybės demokratų de*-
legaeijai demokratų partijos auva- lPa>i'mtt $3,500,000. Pagalba 
žiavimti (INS) įteikta per Raudonąjį Kryžių.

torlaiviai. Prasidėjo navigacija 
ir Kuršių mariose, šiemet jau ir 
turistai su Palangos kurortinin- 

minės energijos komisijos vedė-' kais galėsią lankyti Kuršių Ne- 
jaa, verslo reikalais išvyko į Ira- ringą, taip pat Juodkrantę, Prei- 
ną. 'lą, Nidą.

Egipto premjero žingsniai
kelia didelį susirūpinimą JAV

CAIRO, Egiptas, geg. 24. — Egipto premjeras Gamai Abdel 
Nasser priėmė pakvietimą aplankyti raudonąją Kiniją. Taip pat 
vyriausybė šiandien pranešė, kad Egipto krašto apsaugos ministe
ris maj. gen. Abdel Hakim Amer taip pat priėmė pakvietimą pa
siųsti Egipto karinę misiją aplankyti raudonąją Kiniją.

Egiptas tik praėjusią savaitę
pripažino raudonosios Kinijos 
režimą. Tai pirma arabų valsty
bė pripažinusi Peipingo vyriau
sybę.

Egipto vyriausybės pranešėjas 
pastebėjo, kad Nasser nustatys 

' datą savo vizitui į raud. Kiniją, 
j Komunistinės Kinijos pastovi 
prekybos delegacija Caire infor
muoja, jog Nasser priėmė prem
jero Chou En - lai pakvietimą.

Jungtinių Amerikos Valstybių 
pareigūnai Washingtone praėju
sį trečiadienį smarkiai susijaudi- 
Įno ir nusivylė, kad Nasser paėmė 
prokomunistišką ir priešvakarie- 
tišką kryptį.

I Yra baimės, kad Egiptas ne
taptų Sov. Rusijos satelitine vals 
,tybe.

Geras receptas
BOSTON. — Švenčiantis 60 

metų vedybinio gyvenimo sukak
tį, William C. Joy, 84 metų, bu
vo paklaustas, kaip jis pasilikęs 
taip ilgai laimingas vedybiniame 
gyvenime. Sukaktuvininkas trum 
pai pasakė: „Kai aš tik supykda
vau, tai aš tuojau eidavau į rūsį 
ir pjaudavau medžius“.

Kalendorius
Gegužės 25 d.: iv. Grigalius; 

lietuviški: Agis ir Milusa.
Saulė teka 5:24, leidžiasi 8:12.

Oras Chicagoje
Oro biuras praneša: Chicagoje 

ir apylinkėje rytoj bus švelni oro 
temperatūra.
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ris turėjo laimę matyti žmogų 
iš mūsų žemės, greitai klausia
me, ar jis kalbėjosi.

Toliau iš Prancūzijos rašo: 
“...17 valandą buvau jų viešbuty

kitoje vietoje vėl bandė užmegs- žiūrėdamas į mane, atsakė: Ne-

Redaguoja JONAS &OUCNAS, 1213 W. Mato Street, 

Urbana, llltoois

ti ryšj su lietuviais: “...Viii žai
dėjai ir žurnalistai kombinavo, 
kad galėčiau būti netoli lietuvių. 
Nieko negalėjau padaryti. Bu
vau vieną metrą nuo latvių, ta* ir valgiau kartu su jų trene- {,a„ jų ambasados autrauka „u. ,alįko

būk čia, eik sau. Ir aš vėl pasi
keičiau vietomis su Levet”. 

Taigi jie “sportuoja” 
Kažinkokių komentarų dėl šio

Vieno laiško proga 
j. šoucnas ■

Su daugeliu kitų sutinku, kad I Štai, kaip žinovas krepsinin- 
mes savo darbų planuoti labai, kas įvertina rusus bei jų ko- 
gerai nemokame. Tokia jau J mandoje esančius lietuvius. Šis
mūsų prigimtis. Teesie taip. Ta 
čiau beveik tas pats yra ir su 
mūsų rašytu žodžu. Va, ko
kiam nors svarbesniam įvykiui 
jau visai priartėjus, mes taip 
užpilam periodinę spaudą straip 
sniais, liečiančiais tą beartėjantį 
nuotykį, kad kartais net koktu 
darosi ir skaityti nusibosta.

Šiemet yra olimpiniai metai., 
Sporto aikštėse vyksta atkak
lus pasiruošimas kovai dėl per
galės olimpinių žaidimų metu. 
Ir kas dar svarbiau — ne vie
nas tikrasis sport'ninkas ruošia
si, kad patektų į savos tautos 
rinktinę. Taip yra kraštuose, 
kur sportas yra pramoga ir prie 
monė per sveiką kūną ugdyti 
dvasines galias. Taip yra kraš
tuose, kur vyrauja įsitikinimas, 
kad žmogui geriau išsiauklėti ir 
sustiprinti savo valią. Sportas 
yra viena geriausių priemonių 
tam tikslui atsiekti.

jo teigimas yra tuo charakte 
ringas, kad priešingai daugumos 
nuomone visame pasaulyje jis 
aiškiai pasako, kad šiandien Ru 
sija savo krepšinio klase negali 
didžiuotis. Na, o ką gieda ap
mulkinti Amerikos ar kitų kraš
tų sportiniai rašeivos? Nagi 
čiauškia ir sako, kad Rusija — 
krepšinio tvirtovė. Sapnas. Jau 
pats faktas, kad daugumas rink 
tinės narių yra pavergtieji pa- 
baltiečiai, rodo, kad Rusijos rink 
tinė negali būti stipri. Kiekvie
nas mūsų žino, kad dvasiniai nu
žudytas žmogus negali vien tik 
fizinėmis jėgomis atlikti to, ką 
jis pajėgtų padaryti būdamas 
dvasinių ir fizinių jėgų harmo
nijoje. Žmogus nėra nei papras
ta mašina, nei gyvulys. Gi Rus- 
jos “taikos balandėlių” globoja
mi šiandien visi jos sportinin 
kai yra daugiau ar mažau be
dvasiai robotai. Sportuoja dėl 
to, kad gyventų.

riu Nikitin, prezidentu, inspek
torium (jis sakėsi, kad buvo de
leguotas iš Ta-ryž aus ambasa
dos, tačiau mano nuomonė yra 
kitokia). Žaidėjai buvo šalia 
prie kitų stalų. Pasisveikinome 
su “Sveikas”. Po to 18 vai. žai
dėjai nuėjo į savo kambarius. 
Jie kalba tik rusiškai. Jų d ri- 
gentai rioi’Jjo pasivaikščioti ir 
labai nemaloniai paklausė, ko
dėl neinu pailsėti, nes būtų daug 
rimčiau. Taigi ir nusiėmiau”.

Štai, kaip mūsų tautietis ban 
dė po vienų krepšinio rungtynių 
užmegzti ryšį su lietuviais: J iš
manęs paklausė apie tave. Pa
sakiau, kad eai Amerikoje. Dau
giau nieko negalėjome pasikeis
ti. Po rungtynių atsiradau ša 
lia X Ir Y prie baro. Vieno pa
klausiau, ar alus geras. Tačiau 
kalbėti buvo sunku: fotografa
vo ir 1.1. Kuomet jie pamatė 
prie baro su X ir Y, jų dirigen 
tai juos greitai nuvarė į auto
busą”

Mūsų krepšininkas vis dar ne 
nustojo vilties pasikalbėjimui ir

vo tarp mūsų. Lietuviai keturi Į Mūsų 
metrai prieš mane su prancūzų) 
žaidėju Levet. Jis... į mane žiū
rėjo, kėlėm stiklus ir nieko dau
giau. Po to susikombinavau su 
Levet pasikeisti vietomis. Visi 
labai gerai suprato. Ir kuomet 
ėjau užimti Levet vietą, tu nie
kuomet neatspėsi, kas atsitiko... 
Lietuvininkai — ruskiai pradė
jo dainuoti “Maskva moja, bu
bi moja”... Aišku rusai jiems pa 
dėjo. Aš buvau prie jų stalo.
Jie nė vienas nežiūrėjo, suko 
galvą. Kuomet paklausiau jo... 
ar nori, kad pasilikčiau, jis, ne-

ištraukos nereikalinga, 
pavergtieji sportininkai,
(Nukelta J 7 psl.)

TeL ufldo HE. 4-8rea. PR. 6-7883

OR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1967 W. Garfleld Blvd.
VAL: 1—4 Ir 4—1 

šeštadieniais nuo 1 Iki 4 vai. p. p. 
Išskyrus ketvirtad. ir sekmad.

DR. ANNA BALIURAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES Ht 

GERKLES LIGOS

Dr. NIm KRIAUCELIONAITE
(Gydytoj* Ir Chirurgė) 

■8OTERŲ LIGŲ IR AKUŠERIJOS 
Sl’ECIALISTfi:

1760 We*t 71it Streot 
(Kampa* 71st Ir Callfornla)

TeL ofiso Ir rea. REpubUo 7-4146 
Vai. 11-1 Ir 8-9 v. ▼. lošt 1-4 P P 

Prlimlmas tik pagal susitarimą

— Pritaiko —
M22 So. Weatern Avenue

Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 7-6 vai. 
vak. Šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku nusitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-8888 
Ro» telef. WAibrook 8-8078

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ Idi 
SPECIALISTO 

TUO South Western A
(MEDICAL BUILDING) 

Plrmad., antrad., ketv. Ir penkta *. 
nuo 11 vai. ryto — 1 ▼. p. p. Ir nuo 
6 ▼. — 8 vai. vakare. Trečl&d. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. fleštad 1’ 
vai ryto Iki S vai. popiet.

Ofloe tol. RE. 7-1168
Bes. tel. WAlbrook 8-8788

IGU

DR. J. 1. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St
Ofiso teL KEUance 5-4-110 

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

Penktad. tik po pietų.
Trečlad. Ir šeštad. pagal nutarti

Ofiso tel. CLlffside 4-2898 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Tel. ofiso YA 7-8687, re*. RE. 7-4988

DR. FRANK C. KWINN
(KVLECIN’SKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1661 West 47th Street

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

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ? 

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

Telef. TOwnhaU 3-0959 
2534 West 68th Street

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

skambinti CEntral 6-2204.

Buvę seni Chicagos bizhieriai Ja
dvyga ir Jurgis Peldys, dabar ati
darė viešbutį ir restoraną vasa
rotojams. Kambarius galima už
sakyti iš anksto. Graži vieta pra
leisti atostogas. Netoli ežeras. Gra 
žus pliažas. Adresas — R-2, Box 
172, Chestertoa, Indiana. Tremont 
ir 12-as kelias. Tel. Chesterton 
8679.

Tel. ofiso PRospect 6-2240
PRospcct 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BPEO. CHIRURGINfiS LIGOK 

... , 6700 S. Wood Street
.Hi'. P“®* *nt7’ 10 Priėmimo vai. tik pagal susitarimą.
21kl 4 Ir 6 Iki 9 popiet: ketv. Ir nuo 2—4 vai. kasdien ir nuo 6 Iki S 

penkt. 2 Iki 4 Ir S Iki 9 popiet.
tadlenials 10 iki 2 vai. popiet.

Ofiso tel.PItospect 6-1788 
Re*, tel. GRovehlU 6-5603

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2800 West 51 et Street

vai. plrmad. Ir penkt. Trečlad ir sek. 
uždaryta

Visa tai, apie ką č:a buvo už
siminta, mes žinome. Aiškinti 
nereikia, nes nereikalingas aiš
kinimas žmogų snaudulin stu
mia.

Nagi dirstelėkime dar į vieną 
rūšį sportiniame gyvenime. Ge
riau sakant — dvi, bet antrąją 
stipriau spustelėsime. Pirmiau
sia ne paslaptis, kad sporto 
reikšmė emigraciniame bei trem 
ties gyvenime yra dalinai iš
kreipta. Mes norime (ir su tuo 
pilnai sutinku), kad šiandien 
mums sportas turėtų būti prie
mone lietuviškam vaiko išliki
mui apsaugoti. Mes nenaudoja
me jos. Kodėl? Trubūt neturi
me laiko arba paprasčiausiai e- 
same dar užtektinai dideli ig- 
norantai ir į tą vietą, ant ku- 
"rios uždedame dvidešimties do
lerių vertės kepurę, dar nesame 
įkalę, kad sportas yra irgi vie
nas iš kultūros šeimos narių. 
Kadangi dėl šitos minties reikia 
da.r gerai aiškinti ir varyti at
virą propagandą, todėl palikime 
ją vėlesniam laikui.

Laiškas iš prancūzų žemės

Prieš kiek laiko mūsų sky
riaus bendradarbis gavo iš sa
vo draugo ir žinomo krepšinin
ko NN Prancūzijoje laišką. Ne- 
sukiyj'u ssfkydamas, kad šis 
laiškas bus bene geriausias pa
vyzdys, kaip nūdieniniai “taikos 
balandėliai” išnaudoja paverg
tąją sportininką savo propagan
dai ir kokiose sąlygose tas spor
tininkas yra priverstas dirbti.

Pirmiausiai laiške rašoma a- 
pie Rusijos rinktinę bendrai. Ra 
žo: “...Rusijos krepšinio koman
da — keturi lietuviai — Petke
vičius (kap.), Stonkus (labai ge 
ras), L&uritėnas (190 —geras), 
Radikas (nežaidė) ir plius 3 
latviai — Valdmanis (geras), 
Knecht (nežaidė) ir Kruminš 
(2.23 m). Baisi gorila; jis anks 
čiau kirto medžius netoli Rygos. 
Mclbuome prieš amerikiečius 
bus juokingas — nemoka žais
ti — kuomet turi kamuolį, nie
ko negali padaryti; nepašokęs 
stumia tiesiaij krepšį. Gynime 
užima daug vietos. Kiti žaidė
jai yra rusai. Turi labai gerą 
kondiciją, šiaip technika indivi
dualinė, žino mažiau vž mus. Jie 
laimėjo prieš čekus, tačiau nė
ra jokio palyginimo — čekai žai 
džia daug geriau”.

Ar kalbėjatM su lietuviu?
Žmogiška ir tremtiniška, kad 

mes dabar, susitikę ką nors, ku-

NUO UŽSISENRJUSIŲ 
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT

VIRŲ Ir SKAUDŽIŲ ZAIZDŲ, 
negali ramiai sėdėti Ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjuslos žaizdos 
niežti Ir skauda. Kad padalinti t* 
niežėjimų ir skaudėjimų senų atvi
rų Ir skaudžiu žaizdų, uždekite 
LEGULO Ointment. Jos gydymo 
ypatybės palengvins jūsų skaudėji
mų Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite Jų taipgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi padalina 
niežėjimų ligos vadinamos PSORIA- 
SIS. Taipgi padalina perdėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos Ir perplydlmų 
tarpplržčių. Yra tinkama vartoti nuo 
džlOstančios, suskilusios odos dedir- 
vinlų, odos išbėrimų Ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudus ldbėrimas nuo vysty
klų. JI yra gera gyduolė nuo 1Ą 
virtinių odos ligų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 76 
et., 11.26, Ir |S.60.
Pirkite valstln ėse Chl 
cagoj Ir apylinkėse—
Milvraukee, Wlsc.,Ga 
ry. Ind. ir Detrolt, Mi
chigan arba rąžyki
te ir atsiųskit* Mo- 
ney order J

LEGULO, Department D.
5618 W. Eddy St Chlcągo 84, I1L
GHHHHHMKBBMHKBBBmisrnaaHffiaM

P.&J. JOKUBKA
IV, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas ir Taisymas

4077 So. Archer Avė. 
Chicago 32, III. — Tel. LA 3-8617

TELEVIZIJOS
r Radi* Ipvrty Taisymas
Sąžiningas ir garantuotai durhae 
M. BOIKUS, 4617 S. «ewye< St 
Tel. VI 7-0087 ~ VI 7-8087

Duonų ir įvairias skoningas 
biilkutea kepa

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

TeL Cliffaide 4-6376 
Pristatome J visa* krautuve* 
Ir restoranus, taip pat Iš
siunčia J visus artimuosius 

miestus.

cizip’o self®IMr O SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALI PHONES — IVALBROOK 5-8202
GEGUŽES 24, 28, 26 d. d.

GRAIN ALOOHOL, 190 Proof U. S.P. Kttth J4..79
. ;*e.i

VODKA. 80 Proof Fifth $2-59

HALLĘRS DI8TILLED GRY GIN Fifth $2-59

ASSORTED FLAVORED LIQUERS Fifth $2-89

KIIAIA AVINE 6th $i.69 ■■

CINZANO VERMOUTH 
Sweet or Dry

FLORA DELLE ALPI

GOLD LEAF OOGNAC

6lSQUIT THREE STAR COGNAC

KOL BEER, Case of 24 cfins

Fifth $1.39

$5.29
Fifth $3-59

Fifth $4.69

Case

&
3=

82.89
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PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. U artimų ir 

tolimų distancijų. Saukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8415 S. LITUANICA AVB,, CHIGAGG) IU.

DR. VL BLAŽYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4701 South DamOa Avenue 
(Kampas 47-tos Ir Datpen Avė.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečlad. ir kitu laiku pagal sutart}. 

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Re*.: WAlbrook 5-8048

Tel. ofiso HE. 4-6849. re*. HE. 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč. Ir žežt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

6317 South Westen Aveaus 
Chlcago 29, III. 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas REpubUo 7-4806 

Rezidencija: GRovehUl 6-8181

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

; 4157 Archer, Avenue
Ofiso vai.: nuo 2-4 (r nuo 6-8:10 v. 
vak. Šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrglnla 7-0038

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244
TeL ofiso VI. 7-0600, re*. RE. 7-6867

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. 
šešt. 2—7 vai. p. p.,
Išskyrus sekmadienius.

Telefonas — FBenMer 6»1M2 
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Pradfkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoji
Taigi, dabar pradėkite taupyti lia|* IMu.llkafi 

fjtalgnje — BRIGHTON SAVINGt AND IMN I
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $19,000,00

BRIGHTON SAVINGS AND 10AN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarui nuo CalUornU Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

Plrmad., antrad., penktad. ir 
šeštad. 9 vai. ryto iki 4:80 p. p.

OFISO VALANDOS:
Trečlad. I ryto Iki II v«l.. 

Ketvirtad. 9 vai. Iki 8 Vai. vak.

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAI.
TAUPYKITE TVIRTAI. APORAU8TOJ 816.0(81.000 IŠTAIGOJE. AUKŠCI AUHIAH, NAUJAI PADIDINTAS I>IVII>EM1AH U* PAID UP iNVEHTMtN- 

KfTI TAUPYMO SKYRIAI: OPTIONAU, BONU8. KAUft DŲ IR VAKACIJU SKYRIAI. GALITE TAUPYTI IR PER LAUKUS. SU
TAUPYKITE IŠlxAIDAN IŠKEIAIANT OEKIUH IR APMOKANT VINGRIAUSIAM PILAS, VELTUI PATARNAVIMAS NARIAMS. ISKEIOIABŠ IR 
[‘^•’UODAM VALDŽIOS BONUS. NAMŲ PASKOLOS PRIEINAMIAUSI <>M SĄLYGOM. 8UA1NOT MOŠŲ AUKŠTA DIVIDENDĄ IR KITAS IN- 
b’ORMAGUAS PAŠAUKIT — GROVKHILL 6-7678.

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH NESTERN AVĖ. ...
PIRM. 18 VAL —8 VAL; ANTRAD. IR PENKT. D Ud 6 VAK.; KET. S IKI 8 vai. vak.; Trafi. UŽDARYTA VISA DIENAI ŠEŠT. 8 IKI D POPIET

DR. JULIJA MOKSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURG8 

10748 South Michigan Aveniu
Vai.: kasdien nuo 8 v. v. Iki 9 ▼. 
Idskirus trečlad. Šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUUman 6-6768 
Buto — ENglewood 4-4876

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

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

6767 South Western Avenue
Valandos: plrmad., trečlad., ketvlrt, 
penkt. 6:20—8:10 v. vale. Antrad. 
10—12 vai. ryto. Sežtad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimų.

DANTISTAS

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

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

LAfayette 3-4949 
Namų — CEdarerest 8-7788

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3260 South Halsted St 

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

Trečlad. ir kitu laiku pagal sutarimų 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2417
W. 62nd St., tel. Republic 7-8818.

Ofiso telefonas — BIsbop 7-2625
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue 

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

Trečlad. ir sekmad. tik susitarus

Ofiso taef. YArds 7-1166
Beaideneijos — 8Tewart 8-4811

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Weet 35th Street
(kampas Halsted Ir 36-ta gatve) 

VAL 1—4 ir 6:80—8:30 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą

šeštadieniais 1—4 vai.

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.
Trečlad. ir šeštad. pagal sutarti 

Tel. ofiso PR. 6-2838, res. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GTDtTOJAS)

2500 Weut Mrd Street
VkL kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:80 
Iki 9 vai. Trečlad. Ir šešt. uždaryta

Tslefsna* ORovehIU 8-1595
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTO

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

susitarimų išskyrus trečiadienius
2422 Weet Marąuette Rd.

Telefonas REliance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 West 59th Street

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

Tek ofiso Ir buto OL/mpio 2-41A8
DR. F. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St, Cicero 

Kasdien t—S v. Ir 6—I v. vakara 
Išskyrus trečiadienius

Butas 1526 Ho. 49th Avė. 
Aeštadienlaia 18 Iki 4 poplst

Ofiso telef. TAfayette 8-8210, jei 
neatsiliepia, šaukit* KEdzte 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGO

4146 S. Archer Avė.
VAL Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak. pirm., antr., ketvlrt. 6-,0t66 W. 

Trečiadieni tik eusttarna

REMKITE "DRAUGĄ".

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SPEC. MOTERŲ LIGOS
Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st St
Tel. PRosi>ect 8-1223 arba WE 6-5577

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

Šeštadieniais 2-4 vai. popiet 

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. PR. 6-8484

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South VVestern Avenue
V AL. kasdien 2—4 p. p. Ir 7—9 vak.

Trečiadieniais, šeštadieniais ir 
sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. YALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street

Vai. 1 Iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak. 
Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PItospect 6-9400
Rezid. PRospect 6-9400

OR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičiūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue 

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

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

, vak. šeštadieniais 10-2.
OHm) ir“ Liiū? tel. QLympic 2-1381

Tel. ofiso Vlctory 2-1881
Rez. Vlctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IK CfflKUKGA. 

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

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpubUo 7-2290 
8P«CIALYBfi CHIRURGINI 

ORTOPEDIN8S LIGOS
2435 Weet 69th Street

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

Dr. Antanai Rudokas, 0. D.
Tikrina akis: pritaiko akintas, 

keičia stiklus Ir rėmus.
4485 So. Oaliforaia Avė., Ohicago 

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

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

IR

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-3180

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-0059

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

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 0-6659 
Rezid. 6600 S. Arteslan Ava 

VAL. 11 v. r. Iki 8 p. p.; 6—9 v. »

TeL ofiso CL 4-0988, re*. GR.8-8876

DR. A. Z. SAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURGO 

4945 So. Ashland Avė. Ohicago 
Plrmad.. antr., ketv. Ir penk. 

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

. Re*. 8053 S. Campbell Avė.

TeL ofiso YA 7-4787, rea. PR 8-1830

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 8. Ashland Avė (kamh. 211)
Vai. nuo 2—4 Ir 6—8: trečlad., šeš

tad. ir sekmad. ‘ tik pagal sutarti- 
Jeigu neatsilieps viršmlnštl telefonai

šaukite MIdway 8-0001

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - Proteslstas 

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

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

2850 W. 63rd St. Chicago 28, UL 
Tel. PRospect 8-8084.

2334 8.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 28 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 
Pritaiko akinius 
Kreiva* akis 

Ištaiso.
Ofisas ir akinių dirbtuvė 
756 West 36th Street 

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki S, tre
člad. nuo 10-12, penktadieni 10-2 la 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

Skclbkiičs “Drauge”!
DRAUGAS 

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
Oakley A»e., Chicago 8, 111. Tel. Vlrglnla 7-4641; 7-4449

■ntarad g* Becond-Class Matter March 21, 1914. at Chicago. IUlnels 
Unde. the Aot of March S, 1879.

Member of the Cathollc Press Aas’n 
Publlsbed dally, ezept Bundays,

by ths
Ultbuanlao Cathollo Press Soclety
PRENUMERATA: Metams
Chicago) Ir Cloeroj |9.00
Kitur JAV Ir Kanadoj* >*-00
Užsienyje ’ <*■' >11.66_____________________________________ ____

Rsdaketja straipsnius taiso savo nuoštftra. NMunaudotų straipsnių
saugo,. juos grųšlna Uk iš anksto susitarus Redakcija uš sfcolMmų tarini 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymų

BUB8CRIPTION RATE8 
88.00 per year outslde of Chicago 
89.00 per year In Chicago A Clooro 
88.00 per year tn Canada 
Porelgn 811.00 per year.
U metų 1 raėn. 1 mCs

6.00 19.76 •1.16
84.60 81.69 81.44
86.66 88.09 81.16
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= LAISVĖS PLANAS
Senatoriaus Paul Douglaso pasiūlymą įsteigti JAV prezi

dento globojamą “Laisvės Administraciją” žinomas “Chicago 
American” kolumnistas George Murray savo straipsnyje, at
spausdintame gegužės 23 d., pavadino “Laisvės planu”. Pasi
rodo, kad šis žurnalistas dalyvavo Lietuvių Prekybos Rūmų ban
kete praėjusį sekmadienį ir besiklausydamas kalbų, pirmoje 
eilėj pagrindinio kalbėtojo šen. Douglas kalbos, prisirinko savo 
geram straipsniui reikalingos medžiagos.

MfcNfcASTO DRAUGAS, CHICAGO, ILLfNOTS

SAULĖTOJ ITALIJOS PADANGĖJ
DR. 4. SAV., Roma

Visa Italija šiomis dienomis kad didžiausi priešai — komu- 
yra rinkimų ženkle. Nors tai nistai ir monarchistai su neofa- 
yra tik miestų ir provincijų sa- šistais — paduos rankas, kad nu 
vivaldybių rinkimai, tačiau J galėtų bendrą priešą — dabarti- 
jiems rengiasi visos stamibos.os nę koaliciją.

Savo straipsnį p. Murray pradeda pasisakydamas, kad jis 
yra gana gerai susipažinęs su Jungtinių Valstybių Informacijų 
Agentūra (USIA) ir “Radio Free Europe” (RFE) veikla. Abi 
šios JAV agentūros dirbančios svarbų darbą užsienio reikalų 
dirvoje. Tačiau tarp šių agentūrų yra nemažas skirtumas. Pir- 
m°ji — USIA — yra finansuojama ir diriguojama pačios JAV 
vyriausybės ir todėl gali kalbėti tik apie JAV reikalus, jų po
litiką, vienus ar kitus laimėjimus, apie jų demokratinę santvar
ką ir t.t., bet nieko blogo negali sakyti apie savo “sąjungininkę” 
Sovietų Sąjunga. “Radio Free Europe" tokiais varžtais nėra 
suvaržytas, nes jis privatinėmis amerikiečių aukomis palaikomas. 
Jis gali kalbėti apie sovietų vergų darbo stovyklas, apie geno
cidą ir kitus sovietų žiaurumus už geležinės uždangos.

Bet, anot teisingo p. Murray teigimo, nė viena šių agentū
rų nesurado priemonių, kaip panaudoti milžinišką energiją tų 
amerikiečių, kurie yra kilę iš komunistų užgrobtųjų kraštų. 
Nepraeinanti nė viena savaitė tokioje Chicagoje, kurioje bet 
kuri grupė — čekų, lietuvių, lenkų ar kitų amerikiečių — ne
keltų protestų prieš jų tėvų kraštų pavergėjus ir persekiotojus. 
Šiose grupėse yra daug energijos, daug potencialo ir ryžto, ir vi
sa tai dar nėra tinkamai užkinkyta kovai prieš komunizmą ir 
vis dar nepanaudojama.

Straipsnio autorius mano, kad kas nors, kuomet nors suras 
tinkamą formulą, kad panaudotų šių amerikiečių pirmos ir ant
ros kartos energiją pavergtųjų išlaisvinimui. Lietuvių Preky
bos Rūmų bankete jis sužinojęs apie šen. Douglaso planą, kurį 
vykdant būtų sudaryti “laisvės komitetai” iš tų amerikiečių, 
kurie yra kilę iš pavergtųjų kraštų. Jų darbą koordinuotų JAV 
“Laisvės Administracija”, kuri būtų tiesioginėje prezidento ži
nioje. Tokį sąjūdį finansuotų sumos, gautos iš užsienio para
mai skiriamų pinigų (pusė nuošimčio).

Pasiūlymas, kaip jau sakiau, man atrodo, yra rimtas. Juo 
daugiau aš apie jį galvoju, juo labiau jis man patinka”, rašo 
George Murray, kuris pastebi ir tai, kad pirmos ir trečios kar
tos amerikiečiai iš Rytų Europos laikosi ir tų kraštų tradicijų 
bei kalbos. Tuo atžvilgiu jie esą beveik panašūs į airius. Taip 
kaip ir airiai betkurią dieną jie gali pasidaryti ta jėga, kuri 
išlaisvins tuos kraštus, iš kurių jie yra kilę. Jis primena, kad 
Airijai laisvė laimėta daugumoje JAV opinijos dęka. Airijai 
palankią opiniją suformavo ne kas kitas, o tik Amerikos airiai. 
Atsižvelgdamas j tai, p. Murray norėtų, kad šen. Douglas pa
siūlymas būtų rimtai svarstomas, priimtas ir (įgyvendinamas. 
Tai būtų trečia galingoji agentūra šalia USIA ir RFE.

šios “Chicago Americąn" žurnalisto pastabos yra labai ge
ros ir teisingos. Jas turime vertinti ir jomis pasinaudoti. Jos 
turi mus paraginti imtis skubaus darbo remti šen. Douglaso 
svarbųjį pasiūlymą Senate. Kaip užvakar rašėme, siųskime Se
nato užsienio reikalų komiteto nariams prašymus laiškais ir 
telegramomis, kad jie balsuotų už pasiūlymą. Rašykime trum
pai. Užtenka šių kelių panašių žodžių: “Please, support Sena- 
tors Douglas’ Freedom Plan”. Senatorių vardai ir adresas bu
vo atspausdintas šioje dienraščio vietoje gegužės 23 d.

politinės partijos, kurios išsta 
to savo kandidatus ir varo už 

i juos propagandą. Paprastai sa
vivaldybių rinkimai, kurie paro
do visuomenės nuota kas, yra ro

Rinkimų į tat y mus

Be šių stambesn ųjų ir jau ži
nomų partijų, atskirose vieto
vėse “ad hoc” susikūrę partijė-

VETERANŲ VAKARAS

Sovietai prisipažino
Neperseniai sovietų Rusijos Vi

daus Reikalų Ministerija paskel
bę, kad Rusijoje veikianti priver
čiamojo darbo stovyklų sistema 
netolimoje ateityje — metų kitų 
bėgyje — bus panaikinta.

Paskelbusi šį pranešimą S. Ru
sija viešai prisipažino, kad joje 
ligšiol veikė priverčiamojo darbo 
stovyklos, nors to fakto jos ko 
munistiniai pareigūnai tiek kar
tų išsigindavo.

Kartu S. Rusijos valdovai pa
skelbė, kad iki spalio mėn. bus 
stengiamasi paleisti visus nekal
tai kalinamus kalinius. Ir tuo at
žvilgiu jie prisipažįsta, kad ne
buvo nei vakariečių, net tremti
nių propaganda, jog komunistinia
me režime nė vienas žmogus nėra 
saugus, jog daugybė nekaltu su
imami ir tremiami į darbo stovyk
las.

Pataikūnų pozicija

Vakarų valstybių komunistai ir 
komunizmo simpatikal ligšiol pa
tys netikėjo, kad nekalti žmonės 
gali patekti į sovietų kalėjimus ir 
darbo stovyklas. Jei buvo kelia
mas tokių žmonių paleidimo klau
simas, buvo atšaunama, jog jie 
matyt buvę kalti ir nusipelnę bau
smės.

1954 m. anglų komunistų 
“The Daily Worker” dienraštis 
rašė: “Niekuomet nebuvo dides
nio melo, kaip melas apie vergų 
darbą Sovietų Rusijoje” Visa ei
lė ‘darbininkų delegacijų’ keliavo 
į S. Rusiją, norėdami įrodyti, kad 
kalbamos apie priverčiamojo dar
bo stovyklos buvo melas.

1951 m. tokios vienos delega
cijos narys pareiškė:

“Aš naudojausi kiekviena pro
ga patikrinti priverčiamąjį ir ver 
gų darbą... Aš klausinėjau dir
bančius darbininkus, gatvėje su
tiktus žmones, profesinių sąjungų 
pareigūnus ir vadovybes. AŠ taip
gi naudojausi savo, kaip britų 
dirbančio žmogaus, patirtimi Ir 
nuomone ir, kiek galėjau matyti 
visai tai nėra kas kita, kaip žur
nalistų ir kaikurių pareigūnų šlyk 
štus melas tikslu vesti karinę pro 
pagandą prieš Sovietų Sąjungą.”

žeidžiančių pie’:in'ų. kokių ma
tydavome kitada Lietuvos sei
mų rinkimų metu. Galima sa
kyti, kad rinkiminč-ie propagan
doje plakatuose šį kartą domi
nuoja “tėvo ir mokytojo” Sta- 
l'no atvaizdai. Ir tai visai ne 
komunistų partijos, o jų priešų 
plakatai. Pvz. Stalinas ištiesęs 
į priekį ranką, o apačioje para
šas: “Aš esu banditas. Italų 
komunistai eina su manimi, tad 
nebalsuokite už juos”. Arba: di 
džiausią Stalino f gūra. Ant pe 
ties laiko baisų kuoką, o po jo 
kojų liliputai Togliatti ir kiti ko
munistų vadai rodo jam špygas. 
Sąmojaus yra pilni ir dvikovi- 
niai plakatai. Kai komunistai iš 
lipdė plakatą, vaizduojantį, kaip

*

diklis į busimuosius parlamento 1 lės ir sambūriai išstato savo są- 
------ - ’• rašus. Vyriausybė, žinodama i-

talų palinkimą skaldytis ir smul 
kintis, be to iš prakt kos paty
rusi, kad iš tokios mozaikos su
darytos savivaldybės yra nepa
jėgios tvarkyti vietos reikalų,

...................... ... pataisė rinkimų įstatymą taip,
džiųjų koalicijos ir -opoMcijos kad apribojo proporcinę rinki- 
partijų, savo kandidatus išstatė, ų 8-gtemą norėdama stipriau-
iš numirusiųjų pnsikeęs °”10igįai partijai ir jos sąrašui duoti Ibuv. Romos burmistras (krikš 
Qualanque ’ sąjūdis, kuris kita- galimybę paimti į savo rankas Įčionis demokratas), kuris nesu

rinkimus. Todėl tiek daug dė
mesio kreipiama ir į šiuos vie
tinius rinkimus.

Savivaldybių rinkimuose kar
tais iškyla ir viena kita nauja 
partija. Pvz. Romoje, šalia di-

da buvo surinkęs gana daug 
balsų į parlamento rinkimus. 
Tai yra sąjūdis visų tų, kurie 
yra nusivylę esančiomis partijo
mis, visi tie eiTniai gatvės filo
sofai, kurių kiekvienas turi sa
vo formulę, kaip galima tvarky
ti Italijos politinį gyvenimą, 
kaip pagerinti “eilinių” piliečių 
gyvenimą.

Gegužės 18 d. “The Daily Te- 
lagram” D. Floyd gražiai klausia:

“Man įdomu, ką šiandien turi 
pasakyti Mr. Andrev Rothstein a- 
pie sovietų bausmės ir darbo pot- 
tvarkių reformą. Jis vienom 
buvo nepaprastai iškalbingas, gin 
damas sovietų metodus. 1951 m. 
jis patvirtindamas citavo kito dar
bininkų delegato į Rusiją pareiš 
kimą: “Ko mes niekuomet nema
tėme buvo priverčiamasis darbas. 
Visi šitos delegacijos nariai buvo 
darbininkai ir mes galėtume pa
sakyti, ar dirbą darbininkai bu
vo laisvi ir savanoriai. Jūs nega 
lite kaltinti brito darbininko ši
tokios rūšies dalykais.”

Ir daugiau “paslapčių”
Taipgi sovietų pareigūnai ne 

seniai paskelbė potvarkį, kad a- 
teityje darbininkai galėsią nebau 
džiami keisti savo darbovietes. Ši
tas potvarkis gražiausiai “demas- 
koja” panašias į ankščiau minė
tas pasakas, jog britų darbinin
kas buvo kvailinamas melu, jog 
sovietų darbininkai nesą laisvi net 
darbo atžvilgiu.

Toliau tame pačiame laikraštyje 
minimos kaikurios naujienos Len
kijoje. Nore iš šalies atrodo, kad 
komunistai klek atleidę savovarž- 
tus, tačiau laikraštis tuo nelabai 
tiki. Jo vedamajame tik išreiškia
ma pagarba lenkams, kad jie taip 
pasiaukoję kovoja už laisvę. Užsi
minęs apie Lenkijos nepriklauso
mybę, laikraštis vlsdėlto pažymi, 
kad tas reikalas tuo tarpu esąs 
"out of the ąuestion”.

J. Kuzmionfa

Nauji sąjūdžiai

Italai būtų apsileidę ir atsi
likę nuo pažangos, jei būtų ne
pasekę pažangia Prancūzija ir 
neįsteigę itališkos poujad:stų 
partijos, kuri čia pasivadino 
“Partito Italiano dėl Sasso” (I 
talų akmens partija), su savo 
ženklu — saujoje suspaustu 
akmeniu, kurie grasina išdaužy
ti langus ligšiol blogai administ
ruojamų savivaldybių būsti
nėms. Bent tokia šio ženklo 
simbolika.

Naujai pasirodė ir neseniai į- 
kurta italų radikalų partija, at
skilusi nuo liberalų ir savo pro
gramoje įsirašiusi be pasigai
lėjimo sunaikinti klerikalų įsi
galėjimą Italijos viešajame gy
venime. Panašiai ir monarchis
tai šį kartą išeina dviemis sąra
šais po to, kai pernai metais 
nuo monarchistų partijos atski
lo Neapolio burmistro vadovau
jama “Monarchistų liaudies par
tija”. Kuo ji skiriasi nuo seno
sios monarchistų partijos, žino 
turbūt tik joB vadas A. Lauro, 
kuris veda intensyvią kovą už
sitikrinti sau ir toliau Neapolio 
burmistro kėdę.

Senosios partijos

Kitos partijos jau iš seniau 
pažįstamos: krikščionys demo
kratai, socialdemokratai, respub 
likonai, liberalai (šios rinkimuo 
se sudaro koaliciją) — tai da
bartinės valdžios partijos. Opo
zicija aiški: komunistai, social- 
komunistai, misinai (neofašis- 
tai) ir monarchistai. Ir šiuose 
rinkimuose kaikur bus tokių ku 
riozų, kaip seniau yra buvę,

savivaldybių tvarkymą. Įstaty
mas skirsto vietoves pagal gy
ventojų skaičių į tris kategori
jas: vietovėse iki 10,000 gyven
tojų tas sąrašas, kuris gauna 
daugiausia balsų, praveda 4 
penktadalius atstovų, o sekan
tis gauna vieną penktadalį. Vi 
sų kitų balsai pražūna. Vietovė- 
vėse iki 25,000 gyventojų dau
giausia balsų gavęs sąrašas pra
veda tris penktadalius atstovų, 
o visi kiti sąrašai garma du 
penktadalius. Pagaliau vietovė
se, turinčiose daugiau 25,000 
gyventojų atstovus sąrašai pra
veda proporcingai — pagal gau 
tųjų balsų skaičių.

Suprantama, kodėl komunis
tai ir jų pakalikai (nenistai) 
visą laiką prieš šį įstatymą ko
vojo, vadindami jį “lege truf- 
fa” (apgaulės4* įstatymas), nes 
jie pramato, kad daugelyje vie
tų, nesurinkus rėkiamo balsų 
skaičiaus, jie negaus nė vieno 
atstovo. Todėl rinkiminė kova

i
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Prezidentas Eisenhower ir žmona kalbasi su veteranu Marshall iš 
Kalamazoo, Mich., sužeistų veteranų pobūvyje, kuris įvyko Baltųjų 
rūmų scde. (INS)

tiko daugiau kandidatuoti, per
duoda papuoštą stalo šakutę 
forchetta) savo įpeėdiniui su 
parašu: “Nors sargyba keičia
si, bet šakutė (forchetta) ta pa
ti”, kitą dieną romėnai šypsoda
miesi žiūrėjo į tokį plakatą: Sta 
linas perduota kartuves (for- 
cha) Chruščevui, o apačioje pa
rašas: “Nors sargyba keičiasi, 
bet kartuvės (forcha) tos pa
čios”.

Netrūksta ir humoro

Be rinkiminių plakatų kova ei 
na visais kitais frontais: mi
tingai uždarose salėse ir viešose 
miesto aikštėse, būriai agitato
rių, kurie betkur improvizuoja 
mažus mitingus ir ginčijasi su 
oponentais. Toki improvizuoti 
disputai kartais sutraukia ne
mažus būrius žiūrovų, kurie ak
tyviai įsijungia į ginčus ir suda
ro žiūrovams — klausytojams 
gardaus juoko, nes ir čia neap
sieinama be italams įprasto hu-

sauksmas pavergtųjų vardu

Didžiausias JAV, o gal ir vi
same pasaulyje, katalikų Mar
ąuette universitetas esąs Mil- 
waukėje ir turįs 10,000 studen
tų, savo 75 m. sukakties proga 
suorganizavo specialią studijinę 
konferenciją apie padėtį už ge
ležinės uždangos. Ta konferen
cija buvo praėjusį sekmadienį. 
Iš ryto Gesu bažnyčioje kun. N. 
Felica atlaikė šv. Mišias Bizan
tijos apeigomis už persekioja
mus, o jų kančią pamoksle pri
minė vysk. R. Atkielski.

Po pietų Marąuette universi
teto religinės' muzikos choras, 
vadovaujamas kun. dr. P. Gau- 
thier davė koncertą, švelniais, 
išlavintais balsais atlikdamas 
gregorianišką giedojimą ir Pa-

Nuo Korėjos iki Lietuvos

Milwaukės arkivyskupas Alb. 
G. Meyer priminė savo kalboje, 
kad persekiojimas yra penktoji 
tikrosios Bažnyčios žymė. Ka
talikų Bažnyčia ta žyme yra at
žymėta nuo Nerono iki dabarti
nio komunizmo dienų. Mes kal
bame apie šaltą karą, o paverg
tieji kenčia kruviną mirtį. Rau
donieji veda karą prieš Dievą ir 
tuos, kurie juo tiki, nuo Korė
jos — iki Lietuvos. Vakarai 
turėtų pakilti visi kaip vienas, o 
čia jaučiamas indiferentizmas. 
Mes keliame balsą. Kenčian
tiems broliams ir patiems perse
kiotojams mes rodome kryžių, 
iš kurio vieni tur semtis jėgos 
ištverti, kiti — ryškiai matyti,lestrinos, Cascioli, Lotti ir kitų . , , ’ . . ,kad kruvina prievarta tampa 
nugalėta.

ir eina už “žūt, ar būt”: arbaimoro. Policijai tenka tik ištolo
viskas, arba: nieko.

Rinkimų įstatymas apribo
jo ir išorinę propagandą. Pvz. 
pagal nuają įstatymą, kuris įsi
galiojo nuo gegužės 1 d., neva
lia lipinti plakatų ant namų sie
nų, o tik specialiai paskirtose 
vietose. Rinkiminiam reikalui 
yra pastatyti tam tikri plaka
tams lipinti laikiniai pastovai, 
kurie bjaurina miesto gatves, 
bet apsaugoja namų sienas. O 
popierio rinkimams išleidžiama 
nesigailint. Seniau praėjus rin
kimams reikėdavo su vargu 
krapštyti nuo pastatų sienų 
nuo tvorų rinkiminės propagan

žiūrėti ir sekti, kad nuo žodžių 
nebūtų pereinama į veiksmus, ir 
patiems ne kartą gardžiai nusi
juokti iš besiginčijančių sąmo
jaus. Pasikalbėjimų temose daž 
nai figūruoja Stalino kulto kriti 
mas, kas komunistams sudaro 
nemaža vargo ir prakaito tinka
mai, pagal partijos liniją, aiš
kinti kalusytojams, kas yra į- 
vykę su visų darbo žmonių “tė
vu ir mokytoju”.

Kaikuriose vietovėse ši rin
kiminė kova eina už asmenis, 
ypačiai, jei jie yra stipriau pasi
reiškę savivaldybių gyvenime. 
Florencijoje visos opozicijos pa-

kompozicijas.
Vienintelė organizuota laisvės 

' gynėja
Toliau pradėta studijinė kon

ferencija. Slavų instituto, esan
čio prie Marąuette universiteto, 
prof. F. Svietliak įžanginėje kal
boje priminė, kad katalikų Baž
nyčia yra vienintelė organizuota 
laisvės gynėja sovietų paverg
tuose kraštuose. Turi kilti ir 
viso laisvojo pasaulio protestas 
prieš dabarties barbariškumus.

dos popierį; dabar teks pašalin- trankos nukreiptos į keistąjį
ti tik tuos pastovus su apkrau
tais plakatais.

Ir Stalinas figūruoja

O tie rinkiminiai artijų pla
katai — yra į ką pasižiūrėti! 
Italai turi sumanumo ir humoro. 
Nematyti šlykščių, neestetiškų 
partinės neapykantos, kitus į

krikščionių demokratų burmist 
rą La Pirą, kuris valdo miestą 
ne tiek žiūrėdamas įstatymų, 
kiek pasiskaitydamas Evangeli
ją, prieš Bolonijos burmistrą 
komunistą, prieš kurį visą rin
kiminę akciją veda Bolonijos kar 
dinolas Lercaro, prieš Neapolio 
burmistrą miliardierių ir Ita

lijos laivyno karalių, monarchis 
tą Lauro ir kt.

Ką atneš gegužės 27 d. įvyk-’ 
siantieji rinkimai, šiandien sun
ku atspėti. Italai yra linkę val
dančiuosius smarkiai pakritikuo 
ti, todėl atskirose vietovėse ga
li būti staigmenų. Dabartinės 
vyriausybės visa viltis — tai rin 
kiminė sistema, kuri susiblo
kavusiam koaliciniam vienetui 
gali atnešti laimėjimą, nes prieš 
keturių partijų bloką sunku bus 
kitiems atsilaikyti, žodžiu, bu
simieji rinkimai bus veidrodis,

Prof. Chr. Spalatin, kalbė
damas apie padėtį Kroatijoje, 
pacitavo, jog raudonieji Jugo
slavijos vadai vienu metu pa
reiškė, kad kaip vokiečių “kul- 
turkampfas”, taip ir prancūzų 
revoliucija padarė klaidas, duo
dami kankinius, bet nesunaikin
dami religijos. Jugoslavijoje 
stengiamasi tikėjimą likviduoti, 
kiek galima nepaliekant kanki
nių. Visdėlto kaikurios bažny
čios išsprogdintos dinamitu. 
Pats Tito mokytojams pareiškė, 
kad nevalia mokytojams prakti
kuoti religiją. Komunistai daug 
kalba apie laisvę, bet kas yra 
laisvės šalininkas, rodo ne žo
džiai, o darbai, ų -, -
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Gyvoji jėga

Prof. Fr. Schwarzęnberg (Lo- 
yolos univ.) pareiškė, kad ka
talikybė visada buvo gyvoji jė
ga Čekoslovakijoje. Dabar ka
talikybė tapo vadovaujančiu 
veiksniu visiems laisvės ištroš- 
kusiems čekams, net ir ne- 
katalikams. 1949 m. Čekoslova-

kuriame atsispindės šių dienų i- Į kijoje buvo sudarytas specialus 
talų nuotaikos. 1 (Nukelta į 4 pust)

BIRUT t PŪKKLgVICtOTt dar nusnūstam vežime, o tėtis visą laiką sėdi ant pa
sostės. Naktį aš susirangau šalia jo ir juntu pro miegą, 
kaip jis retkarčiais mane apklosto, apkamšo mano 
kojas palto skvernais .pataiso nusmukusią skarelę. Gir
džiu, kaip girgžda sniegas po vežimo ratais, kaip mes 
riedam nesibaigiančion naktin, lyg bedugnėn, lyg be
dugnėn... O jei pr&plėšiu akis — pro vežimo būdą spindi matydavo.

čia ji čia pat, man už nugaros. — Ta veislė brangesnė 
tau buvo už tėvus...

Ir aš vėl jį matau — tą geltoną iltinį dantį!
— Mes taip pat tylėjom! — staigiai atsisuku bū

dos kampan. — Liaušiuose Jūs gi lašinius vogėt. Ar 
nepamenat? Jūs pasninkaudavot tik prie stalo, kai visi

Viešpats Dievas nori, kad 
kiekvienas žmogus žemėje dir
btų kokį savo darbą. Jis ne
mėgsta ant lauko ežių atsisė
dusių ir į sėjėjų bei arėjų dar
bą žiūrinčiųjų. Reikia tau ne
delsiant pasirinkti darbą, kurs 
duotų tavo gyvenimui tikslą Ir 
prasmę.

— G. Paptai

108 tęsinys ~

Aš suklumpu tik kitoj upės pusėj. Bet kai pasike
liu, sviedinio skeveldra tėra praėjusi pro rudeninio tėčio 
palto šoną, abiejose pusėse išnešusi skyles ir įsmigusi — 
sniegam..

O paskui ir vėl — dienos ir naktys, naktys ir die- iš kumetvno, ir visą laiką kažką bumba po nosim. Lyg 
uos — apsnigtais keliais, miškais, laukais. Man rodos, toji pasakos senė, užsisėdusi sodiečiui ant nugaros. Vy- 
jau baigiasi sausis, nors niekas neskaičiuoja dienų. gos tėvas eina šalia vežimo, apsiavęs veltiniais, pasi-

Kartą mes sustojom miegui kažkokioj daržinėj ir, rarasčiuodamas lazda, 
aš pirmą kartą nusiaunu guminius savo batus. Tėtis Tik sutemus, kai mes visi sulipom būdon, tik tada

žvaigždės — jau vasario nakties žiburiai.
Tėčio skruostų raumenys įkritę, veidas apžėlęs; jo

barzda dabar būtų visai žila...
Dienos metu vežime sėdi tik Vygos motina. Ji tūno

pačiame kampe, ant pataliukų, kuriuos mes pasiėmėm

man padeda juos nutraukti, nes mano pėdos ištinę, at
rodo, kad pilnas batas priaugo kojos, Ivg ant mielių 
kylančios tešlos. Dabar aš vėl juntu niežtintį pirštų 
jautrumą, saldžią pado šilumą ir noriu rąžytis, raičiotis 
šiene, unkšti iš džiaugsmo...

Bet kitą rytą negaliu apsiauti batų.
Jau reikia važiuoti tolyn, jau reikia eiti iš daržinės,

o aš sėdžiu ties savo kojom, didelėm, pamėlusiom, iš- 
brinkusiom — lyg ne mano tai būtų kojos, o dvi nejud
rios kaladės. Ir kemšu jas į batus, ir vėl stenėdama 
traukiu atgal, ir verkiu, ir verkiu... Pagaliau tėtis 
įpjauna batų užpenčius ir aš sugrūdu savo kojas Vidun.

Su Holldorfu mes jau seniai pasimetėm, tik mūsų 
viršilos vežimėlis tebeaiatumia iš paskos.

Važnyčioja tėtis.
Mes dar kartais nueinam pakelės trobon pasišildyti,

prasideda kasdieninės rietenos. Dažniausiai kertamės 
tik mes trys: Vygos motina, tėtis ir aš.

Aš ir pro tamsą juntu rudas akis, įsmeigtas man 
pakaušta, aš ir pro nugarą, net neatsisukdama, matau 
tą geltoną iltinį dantį... Kad ji bent tylėtų! Kad bent 
tylėtų! *•*'

Bet tuojau pat prasideda. Visuomet nuo Vlado. 
Jog per jį užgriuvo jų šeimą visos nelaimės, jog per jį 
šita kelionė, šita baisi žiema...

— Nelieskit Vlado! — šaukiu aš ir jaučiu, kaip 
man dreba rankos. — Tik paminėkit Jūs jį dar kartą!

— Mama, mama... tylėkit!... — šnabžda Vyga ve
žimo fale.

Bet senoji rėkia visa gerkle:
— Ai jau gana prisitylėjau! Tylėjau, kai tu tekė

jai, tylėjau, kai tu šitai piemenei pataikavai, — šnypš-

Juntu, kad dabar mano žodžiai smeigia jai pačion 
jautriausion vieton. Ir noriu dar jai įgelti, ir dar... Man 
net saldu, net šilta nuo šito karštligiško blūdo, nuo šito 
aklo pasiutimo.

— Aš mačiau, kaip Jūs tą paltį iš kamaros ne- 
šėt! — ir kikendama užsisuku.

Tai pati stipriausia mano korta. Ja aš visuomet 
kertu paskutinį smūgį ir užčiaupiu senei burną. Tikrai, 
ji nutyla.

— Tą dieną Jūs taip pat susilaikėt nuo mėsos. Pas- 
ninkavot, ar ne? Taip, berods, tai buvo antradienis — 
šventojo Antano diena...

— Birute, — maldauja Vyga ir, užsikimšusi ausis, 
prisiploja prie būdos krašto.

— Aš negaliu čia su jais būti! — šaukia mano prie
šininkė. — Aš negaliu žiūrėti į tą mergiščią!

Bet dabar įsikiša tėtis:
— Tai lipkit. lipkit iš vežimo ir eikit sau viena.
— Ką? Jūs mane iš vežimo metat? Vyga, girdi — 

tavo motiną meta iš vežimo! Žinokit, — rėkia ji atsi
stojusi ir grasindama tėčio pusėn. — Antosė tą arklį 
mums visiems davė. Vladas jai toks pat pusbrolis, kaip 
ir tu!

— A... — prakoiiu aš pro dantis. — Dabar jau vėl 
Vladas geras!

(Bus daugiau)
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bažnyčioms tvarkyti biuras, e- 
sąs raudonųjų kontrolėje, kur 
vykdomas cezaropapizmas: tas 
biuras tvarko nuosavybę, tvar 
ko religijos mokymą. Ekskomu
nikuoti ir suspenduoti dvasinin
kai pastatyti vadovauti diecezi 
joms. Nėra nei vienos diece 
zijos, kurą valdytų legaliai pa
skirtas vyskupas. Iš 7,000 ku
nigų apie 3,000 internuoti, iš 
12,000 seselių apie 6,000 inter 
nuota. Ir vis tik katalikų Baž
nyčia ir Čekoslovakijoje pasi
lieka gyva.

Raminimas politiniams 

analfabetams

Prof. B. Kovrig, kalbėdamas 
apie padėtį Vengrijoje, priminė, 
kad raudonųjų persekiojimai, 
tai ne spontaniški neapykantos 
prasiveržimai, o planuotas reli
gijos naikinimas. Viso pasaulio 
užkariavimo sovietinėje strate
gijoje numatyta kova prieš re
ligiją. Dabartiniai tariami pasi
keitimai Rusijoje tai tik rami- 
minimas politiniams analfabe
tams, kad juos užmigdytų ir 
nugalėtų. Vengrijoje savo dva
sinėms pareigoms kunigai turi 
gauti raudonosios vyriausybės 
leidimą ir didelė jų dalis — jo 
neturi. Kunigų seminarijoje pri
verstinės marksizmo — leniniz
mo pamokos. Profesorius "kvietė 
kovoti prieš naująjį barbarizmą 
ir varpams skambant “Viešpa
ties Angelas”, melstis už kan
kinius.

Lietuvoje

Dr. Prunskis savo paskaitoje 
priminė, kad Lietuva yra vie
nintelis katalikiškas kraštas, 
klasta ir jėga padarytas ketu
riolikta sovietine respublika. Jei 
satelituose religija persekioja
ma, tai čia yra naikinama. Nu
pasakojęs teisines ir policines 
priemones prieš tikinčiuosius o-

Ukrainiečiai — rytų airiai 

Prof. L. Dobriansky (George- 
town univ.), kalbėdamas apie 
Ukrainą, ukrainiečius pavadino 
rytų airiais, prisirišusiais prie 
savo tikybos. Dabartinė komu
nistų taktika panaši į caro — 
sunaikinti ukrainiečius. Bažny
čia dabar ten ne tik persekioji
mo, bet i rgenocido objektas. 34 
ukrainiečių vyskupai ir 3,000 ku 
nigų mirė kalėjimuose ir ištrė
mime. Ir visdėlto Bažnyčia slap 
tai gyvuoja dideliuose plotuose. 
JAV kongresui įteiktas sumany
mas ištirti religinius persekioji
mus Ukrainoje.

Komunistų taktika

Prof. R. Smal - Stocki, dary
damas išvadas iš visų kalbėtojų 
kalbų, sovietų taktiką religijos 
atžvilgiu taip apibūdino:

1. Sovietų Sąjungoje nėra ko
egzistencijos su religija. Komu
nizmas yra šėtoniška religijos 
versija ir šalia savęs tikros re 
ligijos nepakenčia.

2. Sovietai pradžioje lyg sten
gėsi likviduoti ir stačiatikių baž 
nyčią, bet dabar jų patriarcha
tą pavertė savo propagandos į- 
rankiu viduje ir užsienyje.

3. Kur rusų okupuotuose kraš 
tuose yra katalikų mažuma, ten 
stačiatikiai su policija pasisten
gia katalikų Bažnyčią likvi
duoti.

Katalikiškuose kraštuose lik
vidavimo procesas vykdomas 
trimis laipsniais:

a. Vadinamoji apolitizacija — 
neva neleidžiant bažnyčiai poli
tikuoti, tikrumoje ji išstumiama 
iš kultūrinio gyvenimo ir įta
kos. Tai — separacija.

b. Nukrtimas dvasinės vyriau 
sybės ryšio su tikinčiaisiais. Pa
sauliečiai, komunistų patikėti
niai, įvedami net į vyskupų kan 
celiarijas kontroliuoti. Ta’p 
stengiamasi pravesti Bažnyčios 
stbordinciją valstybei.

yra kliūtis revoliucijai. Mes no
rime neapykantos. Tik tuo keliu 
užkariausime pasaulį.

Profesorius ragino spirtis 
prieš tas raudonųjų užmačias, 
nes sukilimas prieš tironą — 
paklusnumas Dievui.

Veržtis į laisvę

Užbaigdamas tą studijų kon
ferenciją Marąuette universite
to prezidentas E. J. O’Donnell 
priminė, kad laisvasis pasaulis 
turi kalbėti vietoje tų, kurių 
lūpos yra užčiauptos. Tiems, 
kurie kenčia ir miršta, norime 
pasakyti, kad jų aukos pripil
do laisvųjų širdis veržtis į lais
vę. Lai Dievas sutrauko jų pan
čius.

Visos kalbos buvo užrekorduo 
tos radijo transliacijoms už ge-

SPORTAS
(Atkelta iš 2 psl.) 

nors ir būdami užsienyje, yra 
stropiai saugojami.

Šitas mūsų tautiečio noras pa 
sikalbėti su pavergtais broliais 
gražiai pailiustruoja, kaip šian
dien niekšingai komunistai išnau 
doja sportą. Tačiau, kaip ma
tome, rusų komanda nebėra stip 
ri, nes jinai nebeturi to būti
niausio ginklo priešininku nu
galėti — vidinio dvasinio pasi
ryžimo ginti savo tautos gar
bę. Mes nė kiek neabejojame, 
kad ir pavergtieji lietuviai to 
pasiryžimo neturi. Jie sportuo
ja, kad gyventų. Tad ir viltis 
ką nors geresnio atsiekti su ro
botais nėra didelė.

Šiandien, kai pavergtas lietu
vis sportuoja, kad gyventų, mes

ležinės uždangos. Tų paskaitų turime sportuoti, kad išliktume, 
pasiklausyti buvo susirinkę uni
versiteto profesoriai, studentai 
ir šiaip Milwaukės žmonės. Bu
vo ir lietuvių bičiulis Kersten.
Iš Chicagos buvo nuvykę lie
tuviai J. Andrišiūnas, Pranas ir 
Antanina Juškai

DETROITO LSK KOVAS 
ŽINIOS

Geriausia, ką mes 
gyvenime daryti, yra 
gerą, būti linksmam ir 
žvirbliams čiauškėti.

Don Bosco

galime 
skleisti 

leisti

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

musu specialyj>6

PRECIN PHOTO STUD10
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav, 

4058 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-2481

c) Anihilacija — Kata likų 
Bažnyčios naikinimas schizmo
mis, kūrimu naujų pravoslavų 

, ..... . ... (Maskvos kontroliuojamų) pa-
upuooje Lietuvoje, suminėjo,; kurios išvien su komu-

kad 1954 m. lapkr cio men. Chru
ščevas išleido dekretą, kuriuo 
nttrodė vengti administracinių
priemonių prieš Bažnyčią, bet 
išplėsti antireliginę propagandą. 
Okupantai skelbiasi Lietuvoje 
turį 100,000 jaunimo, sutraukto 
į komsomolo organizaciją, ir 
164,828 vaikus į raudonuosius 
pionierius. Per 1953 m. Lietu
voje buvo 13,716 antireliginių 
paskaitų. Ligšiol L’ctuvoje iš- Į 
leista 6,000,000 knygų ir brošiū-! 
rų marksistinio, priešreliginio Į 
turinio.i- -ia * 1 • e ' > *Priminė pabėgusių žvejų, at
vykusio iš Sibiro buvusio belais
vio liudijimus, kad lietuviai vis
dėlto pasilieka religingi. Papa
sakojo apie atvežtą stulą, pasiū
tą sovietų ištrėmime ir atgaben
tą volfiečių belaisvių, kaip relik
viją, papasakojo apie lietuvių 
kilmės lenkų pilietę, grįžusią su 
lenkais iš Sibiro, kuri visą trem 
ties metą išslapstč į batus sū- 
kišusi rožančių, gautą Aušros 
Vartuose. Papasakojo apie Šv. 
Kazimiero kolegiją Romoje, kur 
kiekvienas kunigas prieš įsišven 
tinimą prisiekia grįžti Lietuvon, 
kai ten bus galima darbuotis.

nistais eina prieš Vatikaną.
Kodėl bolševikai persekioja re 

ligiją? Į tai atsakymą galima 
rasti Lunačarskio pareiškme:

— Mes nekenčiame krikščio
nių, nes jie skelbia meilę, kuri

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IP Iš TOLIAU

K, EIDUKONIS
Tunu naują didelį sunkvežimį 

ii apdraudaa
2313 W. 91it St. Chicago, m. 

Tel. PRescott 9-2781

otao ostoa

1956 d
f REVIZIJOS FONOGRAFAI ] ^^l*‘ 
Tik pat mus pirkdami gausit

JOS. F. BlllRIK 
FURNITURE, INC.

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

TELEVIZIJŲ IŠPARDAVIMAS
21 c. CBS, Stalinė $89.95 
21 c. Zenito Stalinė $119.95 
21 c. Admiral. Gonsole $149.95 
17 c. ftCA Victor $69.95 
21 c. RCA Victo, $129.95 
21 c. PHIlco $139.95 
21 c. Travler $99.95 
21 c. General Electric 
Conscfe $139.95
24 c. Uonsoiettc $139.95 
24 c. General Electric $159.95 
24 c. N. Kaimus $109.95 
21 c. Sonora radio ir Phomogra- 
fas kombinacija $140.95 
21 c. Admiral Kombinacija vertės 
$595.00 už $279.50 
Trumpųjų bangų Ir F.M. radi
jo* $89.95.
H. Ė. Cohsole radijo Ir automa
tiškas Phonografas vertės $299.50 
už $149.50
F. M. ir X. M. Radijo* po $24.95 
Radijo* su laikrodžiu $14.95 
Mažos radijo* atpigintos $11.95 
RCA Victor automatiškas Phono
grafas N r. 45 nupiginta* $24.95 
Stalini* (3 speed) automatiškas 
phonografas ir radijo $34.95 
Springsiniai Phonografai po $19.95 

maži phonografai

Gegužės 27 d. Birutės darže 
rengiama gegužine rūpinasi ger 
biamieji klubo rėmėjai, talkinin
kaujami 25 Detroito ir Windso- 
ro lietuvių organizacijų vadovų 
klubo valdybos ir narių.

Be gegužinėje įvyksiančio do
vanų paskirstymo, komiško spor 
to varžybų ir kitų įvairenybių, 
bus ir meninė programa, kurią 
maloniai sutiko atlikti Clevelan- 
do tautinių šokių grupė Grandi
nėlė ir kartu atvykstanti Cle- 
vclando jaunųjų akordeonistų 
grupė. -• r _
' Kaip žinfa, visas gegužinėje 
gautas pelnas skiriamas Detroi
to LSK Kovui, organizuojan
čiam VI šiaurės Amerikos Lietu 
vių Sportinių Žaidynių II rato 
varžybas.

Klubo nariai, nuoširdžiai dė

kodami visiems sporto bičiu
liams už pastangas bei teikiamą 
paramą, maloniai kviečia visus 
gausiai dalyvauti gegužinėje.

Movi N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 

perkraustymua ir pervežimus 

ii tolimų ir artimų atstumų. 

teL BĮ, 7-7075 arba 

PR 8-9842

| Iš klubo valdybos pasitraukus 
l vicep’rm. I. Anužiui, jo vietą 
i užėmė A. Rugienius. Kartu į- 
vyko ir sekcijų vadovų pasikei
timai. šachmatų sekcijos va
dovas B. Petkauskas pareigas 
perdavė M. Gilvidžiui, o lauko 
teniso sekcijos vadovas A. An- 
takauskas vadovavimą perleido 
A. Kušeliauskui. Lengvosios at
letikos vadovavimui klubo val
dyba, visiems nariams prita
riant, pakvietė žinomąjį spor
tininką St. Butvilą.

Klubo valdyba, besirūpinda
ma artėjančiomis II rato sporti
nėmis ža’dynėmis, buvo sukvie
tusi visus sekcijų vadovus pasi
tarimui. Pasitarimo metu buvo 
sprendžiami organizacinio ir var 
žybinio komitetų sudarymai ir 
kiti svarbūs su sporto žaidynė- 
nėmis susiję klausimai.

— o —
V. Baziliausko vadovaujama 

klubo futbolo komanda gegužės 
19 d. turėjo pirmenybines fut
bolo rungtynes su lenkų White 
Eagles, kurias laimėjo pasekme 
4:1. Iš vykusių J. Idzelevičiaus 
ir V. Ragucko pasuočių tris į- 
varčius pelnė A. Ponelis ir vie
ną A. Tačiliauskas. šios rung
tynės buvo iš eilės ketvirtos. De 
ja visos ankstyvesnės dėl blogo 
oro arba dėl šlapios aikštės ne
įvyko ar net neįpusėjus buvo 
nutrauktos.

Vėlyvas ir lietingas pavasa
ris labai trukdo pirmenybines 
futbolo rungtynes.

« —o—
Gegužės 20 d. Detroite viešė

jo meksikiečių Oecidente futbo
lo komanda, kuri žaidė su Michi 
gan futbolo rinktine.

Kaip žinoma, Michigano fut
bolo rinktnei vadovauja LSK 
Kovas futbolo komandos kapito
nas V. fiaziliauskas.

Po apylygio žaidimo rungty

nės baigtos 2:1 meksikiečių nau 
dai. Reikia paminėti, kad rung
tynių metu už rinktinę žaidęs 
Jurgą Idzelevičius buvo meksi
kiečių žaidėjo stiprokai sužeis
tas. Visi klubo nariai linki Jur
giui greito pasveikimo ir laukia 
sugrįžtant į futbolinnkų eiles. 

— o —
Detroito LSK Kovas narys 

Jurgis Gerulaitis, pasižymėjęs 
dideliu sportiniu aktyvumu, ne
seniai sportinę aprangą pakeitė 
į karinę uniformą. Jam linkima 
daug sėkmės Dėdės Šamo ka

colių, viena* po

• Nemokamai J-jų m«n. pilną garao 
tlją — darban ir dalgi.

• Nemokamai vldaua antenų Ir Ineta 
ltavimaa.

• Iki f 100.00 Ir dsuglan nuolaidos ui
Jūsų iena televlatjų.
Be to. visoklaual radijai, rekordą 

rimo aparatai, lempoe, batnrljoa. da 
tya Ir kitų firmų televlaljoa

NUOŠIRDUS T.iETTTVieiran 
PATARNAVIMAS

Prof. Szczesniak (Notre Da- 
rre) pranešė, kad Lenkijoje 
1952 m. nauja konstitucija pra
vedė Bažnyčios atskyrimą nuo 
valstybės, nebepramatė autono
minių laisvių Bažnyčiai tvarky-
tis. Jaunimui neleista priklau-j Frank’s TV and Radio 
syti net ir toms mažai beliku-] pardavimAs m taikymas 

sioms religinėms organizaci- 3240 South Hfttsted Street
joms. 95^ Lenkijos gyventojų 
yra katalikai, ir antireliginė pro 
paganda ten neaėkminja.

Telefonas CAlumot 5-7252 
PRANA8 KERAIS IR

PAULIUS F. ENDZELIl 

i o e3oc======a o esu e£2-:

Maži rekordai, 7 
7 centus.
Budrika* viską garantoja ką par 
duoda. '
Televiziją* ir radijas j 30 dienų 
turite progą apmainyti.
Sutaisomo televizija* pigiai.

LENGVI I&MOKfiJIMAI
Atdara Pirmadieniais ir Ketvir

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

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

Iš ARTI IR TOLI BALDŲ

PERKRAUSTVMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimi* su pilna ap- 
drauda. Mgus ir sąžiningas 
pa tanui vlmas.

R S £ R e R A S
454S S. Wood St., Chicago t,

Illinois, tel. VI 7-2972

ftoosevelf Furnifure Miegamo Rakandy Išpardavimas!
11 gabalų — tiktai už <169.00

Į šį setą įeina lova, dreseris, ko
moda, springsai, tnatrasas su vidu
jinėm spifdOklėm, 3 variity stiliaus 
lempos, 2 miegamo* pagalve* ir 
kilimas. Didelis pasirinkimas it 
kitokių baldų. Galima užeiti vaka 
Mūs. Parduodame išmokėjimais.
Ui 6 mėnesių išmokėjimus neitka- 
me jokių nuošimčių. Prieš perkant 
baldus, užsukite J šią lietuvišką 
krautuvę, apžiūrėkite baldus ir pa
tirkite kainas.

ROOSEVELT FURNITURE CO
MIO WE8T ROOSEVELT ROAB Tel. SEelef «-«ll

Fell. Kandant*, sav. Ir menadierls 
Krautuvą atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki 4:10.

iiiSSBSlB- - gj
!-Sl '“-fe si__ i-'Ti

C R A N E SAVINGS ATSS'.«'N
2555 HEffl 47th STREET LAfayette 3-1083

B. R. Pietkievvicz, prez.; E. R. Pictkiewicz, *ekr. ir advokatas 
Mokame adgštd* dlvtdėndu*. Keštuojame čekiu*. Parduodame Ir 
Išperkame vat*tybė* horiu*. Taupytajam* patarnavimai veltui 
Atidarykite sąskaitą mandikn.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 

.antr, ir pęnk. 9, iki a teit, ųųpv9 iĮti vidurdienio.

riuomenės eilėse.
Kitas klubo narys Algis Ba

nys laukiamas sugrįžtant. Kaip 
jau spaudoje buvo minėta, A. 
Banys kariuomenėje pasižymėjo 
stalo teniso žaidimu.

Birželio 23 — 24 d. Roches- 
terio LSK Sakalo rengiamose 
JAV ir Kanados lietuvių lauko 
teniso varžybose Detroito LSK 
Kovą atstovaus dvi lauko teniso 
komandos.

Varžybų nugalėtojui yra pa
skirta Toronto Lietuvių Namų 
pereinamoji taurė. Ptr.

BUICK’AS

LIETU VISK AS

AUTOMOBILIS

DIDELIS PAVASARINIS 
IŠPARDAVIMAS
GAUTAS DIDELIS KIEKIS NAUJŲ PAVA

SARINIŲ RCBŲ IR BALTINIŲ,

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

SUMAŽINTOMIS KAINOMIS 
PIRKSITE LIETUVIŠKOJE 

KRAUTUVĖJE

Joscph’s Dry Goods Store
3218 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO 8, ILLINOIS

A. TVER AS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

Pardavimas ir taisymas
2646 W. 69fh Sf. REpubtte 7-1941

iiiiiiiiiiiii»fiiiiiiiiiiniiiiniiiiifiiiiiiiiiiiii«iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiim»«
MARQUETTE GELIŲ KRAUTUVE

KORSAŽAI, GfiLES VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS IR 
KITOMS PROGOMS. Atidarą vakarais ir sekmadieniais.

Savininkai: ANDRIUS ir ELENA (SANDOM) STANIUOS
2743 West 69th Sfreet Tel. PRespecf 6-0781

(priešai* 8v. Kryžiau* ligoninę) 
iMHiiiinnnnin»iiiniWifniiiiinmiuuniiiutiuiiiiuiiiiuiuiiiiiiiiiiiimniiiiium"»t

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

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

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

,, , į , - - a A r ę. • '

SEGHETTI TRAVEL BUREAU
2451 So. Oakley Avenue Tel. YArdt 7-3278

MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, OFTAK IBI JAIS, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

Sutvarkome dokumentus norintiems atvažiuoti 1 Ameriką. Pa
rūpiname dokumentus norintiems išvykti 1 užsienį. TITRImE IR 
LIETUVIŲ Skyrių. Pildome afidei vitus. Pasinaudokite.

“^MISIĄS ™
15 TOLI IR ARTI

NAUJI 0/DCU T»O*AI- NAUJAUSI KAAUSTM) (ItANK/AI 
ILGU MSTų AATT/UMAS- AMUS I#SĄtl/IIM6AS AArAANAV/NAt

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. WAIU>«lt 9-9209

g-JT"
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Pavasarėjantis Clevelandas

Chicagoje.

Praėjusį savaitgalį Clevelan- 
do lietuviai buvo užimti ateiti
ninkų parengimais, šeštadienį 
įvyko Ateities Klubo spektak
lis, kurio metu suvaidinta A. 
Gustaičio “Sekminių vainikas’’. 
Vaidino Elena Bridžiuvienė, Jū
ra GailiušytS, Mindaugas Lek- 
nickas, Ingrida Stasaitė, Vidman 
tas Prikockas, Stasė Urbonavi
čienė, Juozas Kijauskas, Viole
ta Žilionytė, Vida Orintaitė, Au 
dronė Alkaitytė, Valdas Grauži
nis ir Rimantas Laniauskas. Vie 
no veiksmo vaizdelį režisavo ak
torius Ignas Gatautis. Po vaidi
nimo jaunimas, grojant Cathed- 
ral Latin mokyklos džazui, pasi
šoko, o senimas pasivaišino gra 
žiai atremontuotoje apatinėje sa 
Įėję.

Sekmadienį, tuojau po pamal
dų, ateitininkiškasis jaunimas 
sukvietė lietuvius į lietuvių sa
lę paminėti brangiąsias moti
nas. Stud. at-kų draugovės pir
mininkas J. Puškorius, pradėjęs 
minėjimą, paprašė susirinkusius 
sugiedoti “Marija, Marija”. 
Trumpu, bet giliu ir prasmingu 
žodžiu į gausią auditoriją pra
bilo Estera Alšėnienė - Golšans- 
kienė. Stud. Dalios Prikockytės 
parašytą montažą “Našlaitiės 
laiškas motinai” atliko mokslei
viai, jaunčiai ir studentai. Mon 
taže nuskambėjo gražiųjų liau
dies dainų sutartinės, susirinku
sieji gėrėjosi tautiniais šokiais, 
girdėtos mūsų poetų eilės, mon
tažo autorės įpinta daug gražių 
ir jautrių prisiminimų apie tėvų 
žemę ir joje pasilikusią motiną. 
Tautiniais rūba's apsirengusios 
jaunutės mergaitės pašoko dar 
vieną šokį, o Livija Kasperavi- 
čiūtė pašoko “Kepurinę”. Mon
tažas ir jo apipavidalinimas pa
liko tikrai visiems gražausiusl 
įspūdžius. Minėjimo rengimui 
vadovavo Estra Alšėnienė, pa- 
dema akt. Petro Maželio ir tau
tinių šokių grupės vadovo Liu
do Sagio.

Šis, nors ir pavėluotas, m'nė- 
jimas (ncgal ma buvo gauti sa
lės) buvo vienas geriausiai pa
sisekusių Motinos dienos minė
jimų Clevelande. Prie tokio sti
liaus minėjimų ir ateity turėtų 
būti einama: trumpi, įspūdingi 
ir prasmingi.

rapijos salėje rengia kortavimo 
vakarą. Pradžia 3 vi. p. p. Prie 
įėjimo bus laimėjimų. Šeiminin
kės ruošiasi svečius skaniai pa
vaišinti. Biletai po vieną do
lerį. Visa pelnas skiriamas nau
josios parapijos mokyklos sta
tybai.

— Gegužės mėnuo — knygos
Įsigyk bent vieną lie

tuvišką kygą Spaudos kioske, ar 
tiesiog iš leidyklų. Neleiskime 
spausdintam lietuviškam žodžiui 
suskursti bent šiame krašte.

S. G.

PASKUBĖKIME!

Prieš du mėnesius spaudos 
puslapiuose kreipiausi į visus ge 
ros širdies tautiečius, pagelbėti 
mūsų broliams ir sesėms, džio
va sergantiems Vokietijoje. 
Šiandien galiu pasidžiaugti, kad 
surinkau jau 285.30 dol. Švęs
damas savo 60 metų gyvenimo 
sukaktį, pasiryžau šią sumą pa 
kelti iki 500 dol. Tai bus gra
ži pagalba Vokietijoje sergan
tiems, ir man didelis džiaugs
mas mano 60 metų amžiaus su
kakties proga.

Norėdamas greičiau pasiųsti 
pinigus, dar kartą kreipiuosi į 
tuos, kurie nesate aukų įteikę, 
kiek nors paaukoti. Pagelbėki
me vargstantiems. Auką įtei
kite man asmeniškai arba pali
kite lietuvių klube. Nuoširdžiai 
visų sergančiųjų vardu dėkoju.

Aleksas Banys

SKAUČIŲ TĖVŲ 
SUSIRINKIMAS

(sks) Sekmadienį, gegužės 6 
d. “Dirvos” patalpose buvo Cle- 
velando Neringos tunto skaučių 
tėvų susirinkimas. Darbingoje 
nuotaikoje praėjusiam susirinki
mui pirmininkavo Steponavičius, 
o sekretoriavo Zyg’enė. Tėvų ir 
mamyčių nuotaikos parodė, jog 
esama puikių norų ir jėgų skau 
čių veiklai paremti. Našesniam 
darbui išrinktas k-tas iš Joku- 
baitienės, Mockaus ir Obelenio. 
Susirinkimas užbaigtas diskusi 
jomis artėjančios vasaros sto
vyklos reikalais. Su skautėmis 
stovyklauti žada vykti ir kelios 
jų mamytės.

menuo

JAU IŠKYLAVO!

Clevelandas šiai šventei, nors S /sks) GcSužed 4 — 6 dieno- 
ji ir įvyks Chicagoje, intensy-| y118. rePrezentacinč Clevelando 
viai ruošiasi Kelionės išlaidoms, Ner,m«os skaučn* tunfco skiltis 
dengti LB apylinkė rengia dide->akld0, Puifti3s d enas savait‘ 
li vakarą - ‘balių birželio 2 d.lga i° Iskylojc Julla Gr™cld sto
7:30 vai. puikioje vėsinamoje 7^^ Pric RichficM- O- 

luo. Iškylauto jos grįžo pilnos

ARTĖJA DAINŲ ŠVENTĖ

PABALTIJO UNIVERSITETO 
SUVAŽIAVIMAS

Šią vasarą Chicagoje vienu 
metu įvyks du ypač reikšmingi 
lietuviams įvykiai — Kultūros 
Kongresas ir masinė Dainų šven 
tė. Abu šie suvažiavimai šau
kiami patogiu laiku — šeštadie
nį ir sekmadienį prieš Indepen- 
dence Day. Dargi žinant, kad 
ekskursantai gauna žymų ke
lionės papiginimą, tikima, kad 
pasaulio lietuvių sostinėn Chi- 
cagon suplauks tikrai gausybė 
žmonių net iš tolimesnių JAV 
bei Kanados liet. kolonijų. Pa
vyzdžiui, vien Dainų šventėje 
dalyvaus 40 chorų (1,500 dai
nininkų), gi publikai numatyta 
9,000 vietų, o kur dar Kultūros 
Kongreso dalyviai ?! žodžiu, 
Chicaga laukia masinio lietuvių 
sąskrydžio!

Keliolikos tūkstančių suva
žiavusių lietuvių tarpe tikrai 
bus bent keli šimtai buvusių Pa
baltijo Universiteto studentų ir 
profesorių. Todėl Chicagoje gy
veną buv. Pabaltijo U-to studen
tai nutarė išnaudoti šią auksi
nę progą ir suorganizuoti su
važiavusių kolegų pasimatymą, 
surengiant (kaip atskiros Kul
tūros Kongreso sekcijos) Uni
versiteto 10 metų sukakties pa
minėjimą, o vėliau — vaišes su 
menine dalimi ir šokiais. Tam 
sumanymui aptarti buvo su
šaukta (Z. Dailidkos ir J. Ja
saičio iniciatyva) pora susirin
kimų, išrinktas 7 asmenų komi
tetas (O. Tunkūnaitė, V. Dalin- 
kevičius, D. Šatas, P. Augusti- 
navieius, M. Jasbutis, L. Rama
nauskas ir R. Snarskis - Geru
lis), kam ir pavesta minėtu rei
kalu rūpintis.

Komiteto nariai laiškais susi
rišo su išsisklaidžiusiais po 
Šiaurės Amerikos kontinentą 
kolegomis ir atsiklausė jų nuo
monės. Šiuo metu jau gaunami 
atsakymai su entuziastingu pri
tarimu. Vienas iš U-to steigė
jų, buvęs rektorius, didžiai visų 
gerbiamas ir mėgiamas prof. 
Vladas Stanka tuo reikalu iš 
Washingtono rašo: “Pabaltijo 
Universiteto 10 metų sukakties 
paminėjimo sumanymas yra, 
mano nuomone, labai gražus ir 
sveikintinas. Proga, kurią ko
legos parinkote, yra labai tinka
ma. Asmeniškai aš labai norė
čiau šitą iškilmę aplankyti ir 
joje dalyvauti. Visais atvejais 
siunčiu širdingiausius sveikini
mus ir draugiškus linkėjimus, 
visiems iniciatoriams, o taipgi 
visiems P. U. profesoriams ir 
studentams, kurie susirinks. Aš 
linkiu visiems, kad šitos reikš
mingos mūsų kultūrai datos 
paminėjimas praeitų iškilmin
gai ir įspūdingai. Tikėkime, kad 
Pabaltijo Universiteto 15 metų 
sukaktuvės galės būti atšvęstos 
jau Laisvoje Lietuvoje”.

Be kitų augštų svečių, tikima

ŪKININKAS IR KARYS

Izraelio farmeris, po darbo ūkyje, 
penketą valandą yra karo tarnybo
je: saugo sieną nuo pgiptieeių.

atvyksiant ir Mr. Robert C. Rig- 
gle — tą didįjį pabaltiečių bi
čiulį ir mūsų kultūros rėmėją. 
O taip pat yra kviečiami ir es
tų bei latvių kolegos. Tikima, 
kad ši šventė praeis tikrai gra
žiai ir įspūdingai.

Norintieji U-to minėjime ir 
vaišėse dalyvauti prašomi iš 
anksto registruotis pas Euge
nijų Gerulį, 4428 S. Western 
Avė., Chįcago 9, III. telef. LA- 
fayette 3-4105.

—Eugenius Gerulis

v

East Side Turncrs salėje, 1616:
(netoli nuo Supę-Į puikių įspūdžių iš pavasarčjan- 

čios gamtos, kurioje jos nak
vojo dvi naktis palapnėse.

PADĖKA

East 55 Str,
ror Avė). Įėjimas iš Harlem1 
Avc.

Numatyta įdomi programa, 
geras orkestras, atskiri staliu
kai ir dovanų paskirstymas, ku- į Gr. Pautienių!, žiūrėjusiam 
riame bus galima gauti RCA Vic mano tėvelį ligos metu, dėkoja. 
Vtr naują televizijos aparatą.
Biletus platina bendruomenės ir 
ansamblio atstovai. Jų galima 
gauti Spaudos kioske ir “Dirvo
je”. Visuomene kviečiama šį 
gražų užsimojimą paremti. Roi 
kia atsiminti, kad vien iš Cleve- 
lando vykg arti šimto daininin
kų, tad jų kelionės išlaidos su
sidarys labai didelės, tad padė
kime nors pinigine parama mū
sų dainos entuziastams. J Dai
nų šventę vyks Čiurlionio an
samblis ir fiv. Jurgio parap jos 
choras.

TRUMPAI
— Demokratinių grupių pre

zidiumo vadovyhčn išrinkti šie 
asmenys: pirm. Jonas Daugėla, 
vicepirfn. ir ižd. A. Paškonis ir 
sekr. A. šemėta.

— Dainos choras gegužės 27 
d (SĮ sekmad enį) naujosios J»a-

Bagdonaitė

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių It A Alų 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITVINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty
mą Teikiame Nemokamai

Raštini ai Ida ra kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir 
ieštadienials iki 8 vai. vakaro.

JOS. F. BliOttlK
FIRNITURE, INC.

3241 S. Halsted St.

Tel. CAIvmet 5-7237

Augstos kokybės
Rakandai, Pripildyti
3 kambarius: Pečius
šaldytuvas, Televizija,
5 šmotų miegamo kambario 
setas, 5 šmotų Valgomo 
setas.
5 šmotų svečių Parior setks 
Viskas vertės $455.60, už $209. 

Lengvos išmokėjimo sąlygos 
9x12 Klcjankes po $4.95 
Gold Seal arba Armstrong 
Klejankcs po 49 c. už yardą 
IMdeli ftedroom karpetal 
po $9.95.

Budriko Itadio Valanda Ketvirta- j 
dienio vakarais nuo 6 iki 7 va). 
iŠ WHFC stoties. 1450 kil. su gy
vais dailininkais ir orkestru.

Mįslių konteslas.

Atdara 7 dienas savaitėje 
Pirmadienio ir ketvirtadienio va
karais iki 9:30. Sekmadieniais nuo 
10 iki 5.

Athol, Mass.
Lietuviškų dainų koncertas

Gegužės 27 u. 4 vai. p. p. 
šv. Pranciškaus parapijos salė
je rengiamas lietuviškų dainų 
koncertas, kurį atliks Worces- 
terio Meno Mėgėjų Ratelio cho
ras, vadovaujamas muziko Z. 
Snarskio. Atholyje reta tokia 
proga pasiklausyti lietuviškos 
muzikos koncerto, todėl reikėtų 
visiems lietuviams kuo gausiau 
į koncertą atsilankyti.

Auksinė vedybų sukaktis

bergo stovyklose, eidamas įvai-' 
Irias pareigas Komitete. Atvy
kęs į JAV daugiau kaip penkis 
metus išdirbęs fizinį darbą fab
rike, šiuo metu gyvena iš pen-, 
sijos.

Jo. gyvenimo palydovė Elena 
yra baigusi 1904 m. konservato-, 
riją Maskvoje ir virš pusės šimt
mečio mokiusi jaunimą muzikos 
meno. Dėstė pianą Kauno M u-1 
zikos Kursuose, turėjo privačią 
piano studiją, akompanavo so
listams ir ruošė partijas su 
Valst. Operos dainininkais. Dės

ite muziką ir tremtinių stovyk- 
50 metų bendro gyvenimo l°se Vokietijoje, 

sukaktį atšventė Athol, Mass.,
apsigyvenę Elena ir Petras Ado
mavičiai.

P. Adomavičius, kilęs iš Va
balninko parapijos, baigė Šiau
lių gimnaziją ir Maskvos univer
sitete gavo teisių diplomą. Bai
gęs universitetą, caro valdžios 
tuojau, tik spėjęs sukurti šeimą, 
su mažamečiais vaikais buvo 
nugrūstas į Turkestaną. Tačiau 
ir Turkestane nenutraukė ryšių 
su Lietuva ir su lietuviais, gau
damas liet. spaudą ir bendrauda
mas su kitais savo tautiečiais 
ten pat nublokštais. 1921 mt. 
grįžęs į gimtąją, jau neprikl. 
Lietuvą, paskirtas Kauno Apy
gardos teismo nariu, dalyvavo 
Lietuvos teismų kūrime. Vėliau 
visą laiką išbuvo Vyriausiojo 
Tribunolo teisėju civil. byloms, 
iki pat savo pasitraukimo į Va
karus 1944 m. Vokietijoje gy
veno Hanau, Detmolde, Blom-

Sukaktuvinins pokylis balan
džio 6 d. jiems buvo suruoštas 
Bostone ten gyvenančių jų sū
naus ir marčios Vlado ir Jadvy
gos Adomavičių ir anūkės su 
vyru Ivonos ir Jurgio Laurina
vičių. Svečių tarpe būta bosto
niečių, brocktcniečių, taip pat 
atvykusių iš Athol ir kitų mie
stų. Gauta daug sveikinimų.

E. ir P. Adomavičių sūnus 
yra architektas ir muzikas V. 
Adomavičius, jų duktė Veroni
ka Adomavičiūtė (mirusi Wor- 
cestery prieš 6 metus) buvo 
Liet. Valst. Baleto solistė. A-is

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka 

aes jis yra plačiausiai skaitomas 

lietuvių dienraštis, o skelbimu 

kaina yra prieinama visiems.

MELMAC 
DINNERWARE

I* $Mrt> a ,

Women of good taste approve 
Royale for every family meal, 
parties and buffets too. It’s 
troly ideal for outdoor living 
. . . guaranteed not to break, 
chip or crack in one full year 
of normai ūse. Stays cheerful 
and lustrous through count- 
less washings . . . not affected 
by boiling water. Available in 
three smart colors... Charcoal 
Grey, Gardenia White, Flame 
Pink...Stunning in mixed sets.

20 PIKE STAKT IR ŠIT ONLY
4cups, 4sauc.ri,4dinn.r 
plotas, 4 c.r.ol bowls,
4tumbler«. . . .

OPEN STOCK AVAILABLE

A R BET’S, INC.
2442 W. 47th St. Chicago, III. 

Tel. VIrginia 7-0700

ARBET’S, INC.
1746 W. 47th St., Chicago, III. 

Tel. VIrginia 7-3377

#/9’!

Keto

' SHAVEMASTER

Mas a shaving hcad wsth on3 
ed^e esęecially ground f o shave fhe Fegs, and fhe 
othcr edgc crjrsciaSIy grour.d for underarm ūso
Stay neat, frcsb and daJnty alf-year 
Iong with a lady Sunbcam Shave- 
mastcr. Its gentie, sure jjerformance 
will altrays safcguarl your per
sonai, femirrine cliarm. Tbfs electric 
shaver is esptrialTy Jesfgffed to serve 
the needs of wotflen, The Lady Sun
bcam shaves both lcgs and under- 
arms wlth erpially perfeet results. It 
is smail—no larger than a compact. 
Fnds nross and f urs, rtldts and cuts 
of soap and bladc. Y7onderful at 
home, or for travelkng. U4.3O

I

I

fo* siIAVirs
tcz-s

ros SKA.T

15-kos m. sukakties1 specialus išpardavimas!

Westwood Liųuors
2441 WEST 69TH STREET — Tel. PR 5-5951

FLOR D’ALPĘ, Dessert Liųueur, 
originalas Milano likeris $5-89

LEMON - ICE, gaivinantis likeris 5tli $3.89
WESTWOOD LIQUOR, 5 metų senumo

Kentucky degtinė, 3 bonkos už $ -J Q.Q0

CHERRY BESTLE, Danijos vyšnių likeris 
buvo $6.50, dabar didelė bonka $4-45

JULĖS HENRY, 3 star prancūziškas 
konjakas 34.85
IZARRA, nepaprastas likeris, Benediktino 

skonio. Buvo $6.50, dabar parduoti amas už $5-50
VERMOUTH, itališkas vynas, didelė bonka 51-35
SCHVTARZTĖ KATZE, vokiškas vynas $.90
GRAINBELT, Minnesotta alus, 24 butelių dėžė $3-39
FOX HEAD 400, Waukesha, Kiše. afus

24 kenų dėžė 53.69
Prie čia pažymėtų kainų, taksui priskaitoisi atskirai. Šiame 

skelbime yra išvardinta tik maža dalis gėrimų. Per 15 metų patar- 
navnm sųžiningai lietuviams netik iš vietos apylinkės, bet ir iš to
limesnių vietų. Sukakties proga papighiom, gėrimus netik čia išvar
dintus, bet taip pat ir kitus. Yra gaunama krautuvėje: Zubrowka, 
importuota iš Europos; Prancūzijos, Italijos, Ispanijos, Vokietijos 
ir kitų kraštų vynai ir kiti gėrimai. Yra vyno virš 50 metų senumo. 
Užsakant didesnį kiekį, pristatome į namus.

ALEKSAS ŠIMKŪNAS (Joniškietis)

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

T«. VI 7-G7M Tel. VI 7-3377
Chicago, Illinois

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO
SS 1tAeS ’ 

mok***
MIDLAND

■ ,n i <)' □ l.Od r
ci ,fiori

n.’suoi a p 

r.ž

FER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDkOVČ

4138 Archer Avmhc t«I. LA3-671V 
AUGUST SALDOKAS Prezidento*

MES PRISTATOME ANOLIS BEI 
PE6IAUS AUEJŲ

OIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS !
Hea taipgi perkrauMtome jūsų baldus saugiai — keletą blo-l 

Ikų ar keliasde&imts mylių. Reikale laukite taus.
Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitla pas'1 

'mus. Turį daug metų patyrimo perkrauatymo darbe

STASYS FABIJONAS
'2148 S». H.,n. 4venų. Tel. Vlrginit T-T097i

B-VIŲ LYGOS, KURIOSE
Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00

IR
jnoaamos namę rgfjfiittit 

Lengvomis Selygemit

eHIOAGOi SRVIHGS t L04N (SSR.
6234 S. We«tem Rve. Chicago 36. UI.

IRAKE stvmes ILOAK ASSR.
2553 W, 47fl> St______________ Chicago 32, M.

RI5TRICT SBVIN631 LOAN ISSN.
3436 So. Hahted Street Chicago 8, Itt

ST. AHTRORY SAVINGS S LOAK ASSK,
1447 S. 49th Ct., Cicero 50, III., Tel. TO 3-8131-32

DRIVERSRL SAVIRGS * LOAK ASSR,
I3G0 8. Halitad St Chicago 8. m

Paniuaudokitc "Draugo" Classilied skyriumi.



-G. DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHlČAGO, ILLINOIS Penktadienis, gegužės 25, 1956

Panešt? — ne; pavežt? — 
taip. Kalbama apie kambario 
vėsintuvus (air conditioner). 
Gradinskas, J. G. Television 
Co., 2512 W. 47th St, FR 6

PADĖKA
Hartfordo LithuanistinėR Mokyk

los Tėvų Komitetas širdingai dė
koja Ainiui Giedraičiui už š. m. 
gegužės mėn. 12 d. veltui paauko-

PADĖKA BUILDING & REMODELING

1998 parduoda kambario vė- jpUZį,^'<^^’OS va*tani‘ plokštelių 
sintuvus, lengvai vežiojamus iš I ' ** Komitetas

kambario į kambarį

t
A A.

PRANCIŠKUS KUNČIUS
Gyveno 2609 W. 69th St.

Mlrfi geg. 24 d., 1906. 4 vai. 
ryto, sulaukęs pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tei
sių apskr., Narintaičių parapi
jos, Sukinių kaimo.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona Domicėlė (Dankintaitė),
2 dukterys: Valerla Herbert, ir 
Bernlce Pogor, žentas Louis,
3 anūkai: Lawrence ir Ronald 
Herbert ir Dolores Pogor, 2 
broliai: Petras, su šeima ir 
Jonas; 2 brolavaikiai: Juoza
pas. jo žmona Kunigunda ir 
Antanas, jo žmona Marija ir jų 
šeima, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami. Lietuvoje liko 2 se
serys Ona ir Petronėlė ir bro
lis Juozapas.

Priklausė: Liet. Piliečių"Dar
bininkų Pašalpos klubui.

Kūnas pašarvotas Mažeika - 
Evans koplyčioje, 6845 S. Wes- 
tern Avė.

Laidotuvės įvyks geg. 28 d.,
iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėtas į Švenč. Panelės Gi
mimo parapijos bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, dukterys,
žentas ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Ma- 
žeika-Evans. Tel. RE 7-8600.

Popiežius dovanojo 

Teresei Neumaimaitel 
šv. Kryžiaus relikviją

Popiežius Pijus XII dovanojo 
iv. Kryžiaus relikviją šių laikų 
stigmatizuotojai Teresei Neuman* 
nalteL

Apie Teresės Neumanaltės gy 
venimą — kaip ji pergyvena Kri
staus Kančias, kaip jai pasidaro 
ant rankų ir kojų stigmos (žai- 
dos), ii kurių teka kraujas — 
plačiai aprašyta knn. J. Burkans 

1 parašyto j knygoj TERES® NEU- 
I MANAIT®. Knygoje yra daug 
nuotraukų su Teresės Neuman- 
naitės pergyvenimais. Gražus J. 
Kelečiaus viršelis. Knyga didelio 
formato, 268 pus. Kaina $3.00.

Pinigus bu užsakymais siųsti: 

"DRAUGAS”.

2834 S. Oakley AvSm 
Chicago 8, IU.

Skaučių Seserijos Vadi jos pava
sario balius geg. 5 d. praėjo su ne
paprastu pasisekimu. Todėl Baliaus 
Rengimo Komisija nuoširdžiai dė
koja Čikagos lietuviškai visuomenei, 
o ypač mūsų jaunimui, už taip gau
sų atsilankymų. Ypatingai nuošir
dus lietuviškas ačiū konsului dr. P. 
Daužvardžiui su ponia ir visam Gar
bės Komitetui, dienraščiams “Drau
gui” ir “Naujienoms”, radijo vai. 
vedėjai p. K. Barčus ir “Margučio” 
p. I* Vanagaitienoi. Taip pat gili 
padėka aktoriui Kelečiui, mus. 
Liaugminienei, balerinai Parokaitei 
ir jos draugei šokėjai, p. šilingienei 
ir jos tautinių šokių grupei ir vyr. 
skaučių komitetui. Ačiū skaučių 
mamytėms už dovanas bufetui, o 
tėveliams už talkų ir nepaprastų ba
liaus rėmimų, ypačiai: Ėigeliui, Sa
kalauskui, Svarui, Žičkni ir Vepštui. 
Pagaliau, skautiškas dėkui visoms 
skautininkėms ir mieloms talkinin
kėms živilietėms.

Baliaus Rengimo Komisija

KONTRAKTO RIUS 
STANDARD BIII.DERS, INO. 
2523 W. 69 st. Chicago 29, IU.,

FRospcdit 8-3792
A. GINTNERIS — pirmininkas 

V. P. PETRAUSKAS — atat. vedėjas
Lietuvių Statybos BendrovG:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• Įrengia alumlnijaus langus 

duris.
ir

V. 8 I M K U 8
(vairūs pataisymai Ir pardavimas.

Jei norite pirkti ar užsakyti namą 
nuris būtų gerai išplanuotas, pato 
gus, gražus ir pigus, pirkite ar užsa 
kyklte pas

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

4645 S. Keating avė.. Chicago 32, UI.

CLASS1FIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE HELP VVANTED — VYRAI

iiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiuiiiiniiiiiiiniiiniiBi»
Skelbtis “DRAUGE” apsimoka, 

lietuvių dienraštis, o skelbimų 

nes jis yra plačiausiai skaitomas 

kaina yra prieinama visiems.
UUIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIHIIIIIIIini

ftemkite dien. Draugu!

A. f A.

JUZĖS GORINIENĖS-KIRLYTĖS
Vienerių metų mirimo sukaktį minint, š. m. geg. 27 d. (sek
madienį) 9 valandą ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje, 5541 So. 
Paulina St., bus atnašaujamos Šv. Mišios. Giminės, draugai 
ir pažįstami prašomi dalyvauti.

VYRAS IR VAIKAI

l

J. GLIAUDĄ

OKAPftO
NIOBIS

PREMIJUOTAS
ROMANAS

įdomiausias romanas!

Gyva Intriga Ir šiurpūs 
įvykiai, išsamiai pavaizduo
tas bolševikinis gyvenimas 
Lietuvoje, dail. V. K. Jonyno 
16 originalių iliustracijų.

Abi dalys vienoje knygoje 
448 psL — tik $4.00

Užsakymus siųsti:

“DRAUGAS“ 
2884 So. Oakley Aveaoe 

Chicago 8. Dlinou

f

SCHREIBER ELECTRIC
COMPANY

Elek. laidų įvedimas - Fixturės - Reikmenys

1450 Adams St. Gary, Ind. Tel. 2-1766

A. C. SCHREIBER, Mgr.

KVIEČIAME ATVYKTI IR SUSIPAŽINTU
J. JANUŠAITIS IR J. MAŽEIKA

Midwest Maisto Krautuvėje

Atidarė SPECIALU GĖRIMU Skyriy
2515 W. 69th St., Tel. PR 8-9259

atidarė specialų gėrimų skyrių
[Gaunama importuoti ir vietiniai visų rūšių 

gėrimai ir alus.
Prieš pirkdami gėrimus vestuvėms, krikštynoms ir parengi

mams, pirmiau pasitarkite su mumis.
Kainos neaugėto*

Be to, čia galima gauti lietuviškų aūrių, importuotų grybų, įvai
rių rūšių užsieninių uogienių, lietuviškos įvairios duonos.

Prieš kapų puošimo dieną kviečiame visus aplankyti mūsų 
krautuvę.

Perskaitę dienr. "Drausk”, duokite, jį kitiems.

PAJIESKOJIMAI
Paj ieškomas ANTANAS GRIGA

LIŪNAS, arba jo vaikai ar giminės, 
kilę iš Bukimų km., Panevėžio apsk.

FELIKAS GRIGAS, kilęs iš Pa
nevėžio apskr., Kupiškio valse., No- 
riūnų km. POVILAS ŠŪKIS, anks
čiau gyvenęs Clovelandc. Prašomi 
atsiliepti šiuo adresu:
Thomas Poškus, 5931 Northwest 

Highvray, Chicago 31, Ilk
Tel. ROdney 3-6353.

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

Jieškomi: PRANAS JANKAUS
KAS, kilęs iš Maigių km., Kurkliai 
— Utena; ANATALUA KUGYTfi 
ir HENRIKAS ŽALKAUSKAS — 
iš Užugajų km., Kurkliai — Utena. 
Jieško: Rozalija Kugytė. Rašyti: Z. 
Krasauskas, 4120 So. Artesian Avė., 
Chicago 32, III.

Petras Tiešius, gyv. 26623 Osmnn, 
Roval Oak, Mich., pajieško:

1. KVEDERAVIČIAUS VYTO,
kilusio iš Ukmergės apskr.

2. MUSTEIKIO Jono, kilusio
Utenos apskr.

3. GRINEVIČIAUS POVILO, ki
lūšio iš Ukmergės apskr.

iš

D E M E Al 0

ANTANAS LUKAS IR SONUS
2717-19 West 7lit Street

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

Tel. — HEmlock 4-6881
~--------.-r---------, . - r - - -

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinuiiiiiiiiiiiin 
= LIETUVIU STATYBOS = 
= BENDROVE =

M O RAS
BUILDERS, INO. 

Stato gyvenamuosius

o-zuia= TeL PRospect______
= 8800 SO. CAMPBELL AVBL. = 
= Chicago 29. Illinois = 
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii^

VIKTORAS SIMAITIS
General' Contractor

Stato rezidencinius Ir komercinius 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; Išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-4229 
arba rez. tel. BI 7-3340. Kreiptis —

ŠIMAIČIAI 
Realty - Builders - Insurance 

2737 Weq$ 43rd Street

■Nuo liepos mėn. 1 d. Drovers ^OGOS ->PPORTUNITIKS

Trust and Savings Bank, 47th ( PARDAVIMU? TAVERNA. Se- 
St. ir Ashland Avė., padidins. niai jstcigta,s bijenig 
niir^čimčina mnkamiia 117 Han-

silpnos sveikatos. 1538 S. 49th Avė.,
nuošimčius mokamus už san 
taupas iki 2%.

Mr. Leo R. Gruber, Preziden
tas Drovers bankų šiandien pa
reiškė: “Drovers bankų valdy
ba ir toliau tęs savo programą 
padrąsindami ir atlygindami 
taupumą mūsų bankų rajone. 
Taupymo sąskaitos mūsų kny
gose nuo š. m. liepos 1 d. paro
dys nuošimčių padidėjimą.

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

Žemaičių žemėje
Čia aprašomos istorinės vieto

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

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

Užsakymus ir pinigus siųskit:

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL.

Rūpestingai ir pigiai taisau

TELEVIZIJOS
APARATU S

Garantuoja darbą ir dalis.

J. MIGLINAS
Teiti. — HUmbeld 6-1038

-------------------------

rtoberriri
34-.tr

Manei 
t »Ar»

UL* •- ■—«-
IV^TV MERI

ONGBEACH t 4898
Afc a o/J* A,s rtfrA/tp . a y r. j

Cicero. ■4a

Self Service’’ ; groserių krautuvė.
Prie kampo. Lietuvių ir lenkų apy
linkėje. $85 mėn. nuoma, kartu 4 
kamb. butas užpakaly. Reikia pama
tyti, kad įvertinus. LAfayette 3-9035

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

Perskaitę 
kitiems!

‘Draugą” duokite

Skaitykite “Draugą”!

BRIGHTON PARKU
Prie pat lietuviškos mokyk. milr. 

su rūsiu ir pastoge — 6 (8 mieg.), 
4 ir 3 k. Garažas. Kaina (23,500.

Mūrinis sm pastoge 3 po 5 k. (3 
mieg.), Savininko butas Aild. gazu. 
švarūs butai. Kaina (22,500.

Medinis namas ant 50 pf-dij skly
po 2 po 4 k. Rūsys. Centr. Aild. aly
va. Garažas. Parduodama pigiai.

MARQl'ETTE DARKEI mūrnis. 
bungalovv stogas. Centr. šildymas. 2 
po 5% k. ir 3 k. Garažas. Prieina
ma kaina.

VENTA 
4409 S. Fairfield Avė. 

LAfsyette 3-3881

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

KUTRA-RORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

2405 West 51 St. 
YY'Albrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir sekmad.)

Nejud. turto pirkimas-pardavimas, 
visokia apdrauda, notarijatas

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 W. 71st St. — YVAI. 5-0015

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 7-7804 arba 
rašykite DRAUGAS Box 4041, 
2334 S. Oakley Avė., Chicago, III.

2-jų butų mūrinis namas, 5 ir 5 
kamb. Karštu vandeniu apšild. aly
va, 1 kamb. rūsy su vonia. 2 auto 
garažas. Kreiptis—0830 S. Maple- 
wood Avė. 2-as augštas.

DIDELIS BARGENAS. Sav. ap
leidžia miestą. Parduoda 3-jų butų 
namą, 3 po 4 kamb. 2 kam. pas
togėje. Arti 24th ir Christiana. 
$10,500; įmokėti $2,000. SVOBO- 
DA, 3739 W. 26th St. LAwndale 
1-7088._____________________________

DIDELIS BARGENAS. Sav. aplei
džia miestą. Parduoda 3-jų butų 
po 4 kamb. 2 kamb. pastogėje. 
Arti 24th ir Christiana Avė. 10,- 
500; įmokėti $2,000. SVOBOD.A, 
3739 W. 20th St. E'Awndale 1-7038

PROGOS — OPPORTUNITIES

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

%

Skelbkitės “Drauge”!

EXCEPTIONAL
engimeering opportumities

with a nationally established manufacturer of carrier tele-En- 
gineermg on commercial communication eouipment

PERMANENT OPENINGS
for people are intererted to Design and Development En- 
gineering on commercial communication eųuipment.

aeeking people who desire majcimum opportunities for 
professional and personai advancement. Engineers who are in 
tejOSEPH SALINA’0'1'11111’68 inVited 10 °°ntact our MR-

NEEDED
Electronic Engineers for Circuit and system development. 
Mechanical Engineers for eųuipment packaging.
Engineer for transito applications.
Systems Application Engineer with telephone transmission 

Experience.
Draftsmen — Electrical and Mechanical.

APPLY, WRITE OR WIRE COMPLETE RESUME TO-

LYNCH CARRIER
SYSTEMS, INC.

6SS Bryant St. San Francljco 7, Callfomia

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ'

V. “Hitui apianka
nSnakymua nu plntaala aiųaklta:

M» imL, kaina 82.50 
ORĄ D O AB. a*S4 8. Oakley Av«l.

a iiL

*to* nuoetabloa Ir n«p*pr**toa kay- 
yoa peraonalun Altai p įvertina ra- 
Aytojaa Gliaudą: M...Welma — 9*. 
nleklntaa niekintoja*, bet turi* 
■avyje Fra Anrelloo ans«lų varnų 
raina, Tatjana—nesuprantanti nle- 
loa aąvoko* bet mylinti nkaiečla 
meile. Paraitau Julius... paritina 
■kalntumo Ir neeuvokl** Jo eeml* 
dr*su* be drąsos, neeuprantąa pa- 
vojau* beprviljlmo procesą”

.. LIETUVIU KOLONUOSE .. 
VERTINGI NAMAI:

Mflr. 5 k., automat. Alld., gar. $15,700
Mflr. 2 po 4 k., naujas, gar. $34,500
Mflr. 2 po 4 k., dekor., gar. $27,000
Mflr. 2 po 5 kamb., 3 mieg., 2 boil.,
dvigubas lotas, garažas .... $23,500 
Mflr. 2 po 6, nauj., inod. fr. $36,800 

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

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

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

P. STANKOVIAIUS
REAL ĖST. ir INSUR. BROKERIU 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3133 So. Halsted St 

Ph. DAnnbe M7M 
radeda plrkltl - parduoti namus 
aklus, biznius. Parūpina paskola* 
draudimu* ir daro vertimus. Tvarki 
imigracijos dokumentu*. Ofisas atd*
ras kasdien nuo 10—7.

GI’JtlAUSI PIRKINIAI 
SAVAITĘ

Marųuettc Parke: Mūrinis 2 po 6 '/j 
k.; naujas mūrinis 2 po 5 k.; naujas 
mūrinis bungalow —- 7 k. (5 mieg.)
2 vonios; mūrinis bungalow 5 k. (2 
mleg.) tik $18,000; mūrinis 6 k. bun- 
galow Siaurės vakarų parko kampe, * 
$17,000.

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

Brlghton 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

HELP WANTED MOTERYS

MERGINŲ
MOTERŲ

PRUDENTIAL BUILDING 
RESTORANE

ir kitose artimose vidurmiesčlo 
vietose dabar samdomos

PADAVĖJOS 
VIRTUVAS MOKINĖS 

VIRALINĖS
MAISTO SANDELIO (PANTRY)

Vedėjos
1. Patyrimas nereikalingas
2. Uždarbiai užtikrinti
3. Valgis ir uniformos duodami
4. Grupinė apdrauda
5. Grupinė bospitalizacija 
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

SEWING MACHINE 
OPERATORS
Experienced 

Good starting rate 
plūs pay fov piece work 

5 day week 
8 to 4:30 P.M.

Near North Side

SCHOLL MFC. COMPRNY 
213 W. SchiUer

<!f

SODA FOUNTAIN MAN 
EKPERIENCED 
Full or part time

TOPPERS RESTAURANT 
4752 Touhy 

ORchard 5-5100

HELP VVANTED — MOTERYS

T Y P I S T 
GENERAL OFFICE

SOME BILLING 
Air-conditioned Office 
Free Hospitalization

EMPIRE TABLE CO.
6437 S. State

MISCELLANEDUS
Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGENTTRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudė* kttut 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-5871

INTERSTATE INSURANCE AOENCY 
5900 S. Ashland Avė.. Chicago 36. I1L

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas ir A. Lapkus 

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

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

2-6752 ir OLympio 2-8492

PETER S AK I N S KAS 
Carpenter and General Contractor 
Stato naujus namus pagal užsa
kymą. Atlieka visokius senų na
mų pataisymus.

7207 So. Maplewood Avemue 
Tel. PRospect 6-9819 po 6 v. v.

PARDAVIMUI

Parduoda ServeI šaldytuvą—$50.00; 
riešuto medžio valg. stalų, 3 šmotų 
svečių kambario baldus, balt. splV. 
dujinį virt. pečių. Turi greit par
duoti — viską, už $80.00.

ESterbrook 8-5341 
4712 W. Rače

IftNUOMUOJAMA

Išnuom. kambarys rimtam, tvar
kingam vyrui.

4438 S. Tnunbull Avė.

Roselande išnuom. kamb. su pa
togumais ir atskiru įėjimu. 10841 S. 
Indiana Avė., Chicago, Tel. IN 8- 
8869.

AUTOMOBILE^ — TRUOK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KOŽICOS 
Uetuvlška gazolino stotie ir auto 

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

CALL-ME-MOTORS C0.
6759 S. U’ESTERN AVĖ.. PR 8-9533

Likę Outboard Motors?

DESIGNERS...
... DRAFTSMEN

Interested in exciting work on America’s mest ad- 

vanced outboard motors? Positions are available in the 

Design Department of leadinjg manufacturer, located in 

the heart of Wisconsin’s vacationland. Experince on internal 

combustion engines desirable būt not necessary. For details 

or interview, write, wire, or phone:

P. D. HUMLEKER
Kiekhaefer Aerotnarine Motors, Ine. 

Fon du Lac, Wis.
£
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A. A.
LORETTA PETRAUSKAS 

(Cegielakyte)
Gyveno 2860 W. 22nd Place 

Tel. BlHhop 7-8685
Mirė geg. 24 d., 1956, 11:15 

vai. ryto, sulaukus 35 m. aini
Gimė Chicago, 111.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras John, tėvai: Jacob ir Su- 
san Cegielski, 3 seserys: Gene- 
vteve, švogeris Edward Pietr- 
zyk, Rita, švogeris Edward 
Chroba, Rosemary, švogeris 
Edward Milewski, 2 broliai: 
Harry, brolienė Hazel ir Vale- 
ry, brolienė OUvia, ir jų šei
mos, 3 švogerlal: Anthony Pet
rauskas, Adam Petrauskas ir 
Cąsiinir Petrauskas, 2 švoger- 
kos: Bernice Gregory ir Stella 
Janik Ir jų šeimos, kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas John F.
' Eudeikio koplyčioje, 4605 S.

Hermltago Avė.
Laidotuvės įvyks pirmad., 

geg. 28 d., iš koplyčios 9:30 v. 
ryto bus atlydėta į Šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą.. Po pamaldų bus 
nulydėta į Sv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: Vyras, tėvas broliai, 
seserys ir kiti giminės.

Laidotlvių direktorius John 
F. Eudeikis. Tel. YArds 7-1741

Banke turi $13,000, 
o vagia važmą

Chica&os policija areštavo 72 
m. amžiaus vyrą Walter Ther- 
len, gyvenantį 1234 W. Madi- 
son. Jis miesto autobuso šofe
riui padavė pasenusi biletą, su 
neteisingai užstampuota nauja 
data. Šoferis jį perdavė polici
jai. Jo kišeniuje rasta apie 90 
panašių senų biletų (trans- 
fers), kaikurie jų turėjo už- 
štampuotas naujas datas. Kai 
jį suėmė policija, paaiškėjo, 
kad jisai banke turi apie $13,- 
000. Jis buvo perduotas teis
mui už netvarkingą elgesį ir už 
apgaudinėjimą. Jis būtų buvęs 
išleistas už $25 užstato, tačiau 
atsisakė tiek pinigų įnešti ir 
išviso pareiškė neatsakinėsiąs 
į jokius klausimus.

800 porų rekolekcijose

Santa Barbara, Calif. mieste 
veikia rekolekcijų namai vedu
siųjų poroms, pavadinti La Ca- 
sa de Maria Retreat House. 
Vienu kartu čia gali atlikti re
kolekcijas 25 vedusių poros. Iš 
viso per metus čia atliko reko
lekcijas 800 porų. Šis rekolek
cijų namas numatomas praplės
ti, kad galėtų sutalpinti dar 
16 porų.

Linijas gelbės be kentėjime
Vokietijos vidaus ligų gydy

tojų konferencija pripažino 
sveikatai nekenksmingą naują 
preparatą, kuris padeda sulie
sėti. Preparatas duoda darbo 
skrandžiui ištisom valandom, 
bet neduoda kolorijų. Būsią ga 
Įima sėdėti prieš kvapiausią 
kepsnį ir visai jo nenorėti.

Mūsų mielam globėjui ir prieteliui

A. a. STEPONUI DERINGIUI
mirus, p. Adelei Deringienei ir artimiesiems liūde
sio valandoje nuoširdžią užuojautą reiškia

Angelė, Algis, Pranas, Julius ir Paulina 
ftaulinaičial

Katalikų ligoninių 
suvažiavimas

Šiemet katalikų ligoninių, e- 
sančių JAV-se ir Kanadoje, at
stotai suvažiavimui buvo pas
kirta gegužės 21-23 dienos. Su
važiavimų vieta — Mihvaukee 
Auditorium. Ligon:nių sąjungos 
prezidentas yra prel. R. A. Ma- 
her iš Toledo, Ohio.

Tabletės nuo saulės
Dr. Thomas B. Fitzpatrick ir 

dar du mokslininkai iš Univer- 
sity of Oregon Medical School 
daro tyrinėjimus su vaistais, ku

SOPNIE BARČUS 

RADI0 PROGRAMA
n WGKH stoties — Banga 1S90

NUO PIRMAD. IKI PENKTAS. 
8:46 iki 9:10 vai. ryte 

6EBTAD. 8:80 iki 9:10 ryte 
PlRitADIENNIO vak. nuo 7—I v. 

-4KKAD. SiSd—«:SO v. r. U etoUee 
WOPA — 1490 kll.

Chicago 29, -11. HEmlock 4-1419 
7121 So. ROCKWELL ST.

rie išgelbėtų vasarą besisauli- 
nančius nuo skaudžių nudegi
mų. Bandymams naudojami sa
vanoriai.

t
A. A-

ANTANAS SENKUS
Gyveno 2241 W. 23rd Place

Mir6 geg. 23 d., 1956. 1 vai. 
popiet, sulaukęs 64 m. amžiaus.

GimS Lietuvoje.
Pasliko dideliame nuliūdime 

draugai Ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Lackawioz 
koplyčioje, 2314 W. 23 Place.

Laidotuvės įvyks šešt., geg 
26 d., iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėtas į Aušros Vartų 
parapijos bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nies sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Sv. Kazimiero kapines

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
draugus ir pažįstamus dalyvau
ti šiose laidotuvėse.

Laidotuvių direktorius Ste
ponas Lackawlcz. Tel. Vlrginla 
7-6672.

PADĖKA 
A. a. JUOZAS LIUBINSKAS

miręs gegužės 9 d. ir palaidotas gegužės 12 d.

Reiškiame širdingiausią padėką velionio broliui Vincui ir žmo
nai Anelei Liubinskams už atsiųstą užuojautą ir jo dukterim 
Onutei Yčas su šeima, atvykusiems iš Kanados, ir Birutei Tam- 
pauskas su šeima už mums išreikštas užuojautas ir dalyvavimą 
laidotuvėse.
Nuliūdę: žmona Ona, sūnus Juozas, dukterys Elena ir Aldona 

žentai Adolfas ’r Stasys ir trys anūkai.

1

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West Ulth Street

Vienas blokas nno kapinių.
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste 1

5 Telef — CEdarcrest 3-6335

Ilgamečiui choro valdybos pirmininkui ir nariui, 

A. a. STEPONUI DERINGIUI 
mirus, p. Adelei Deringienei ir artimiesiems nuo-

širdžią užuojautą reiškia

Musų visų gerbiamam

A. a. STEPONUI DERINGIUI
mirus, kartu su p. Deringiene ir artimaisiais liūdi 
ir nuoširdžią užuojautą reiškia

Amerikos Lietuvi? Taryba, Liet. Bendruomenė Ir 
Balf’o Los Angolos Skyriai

Los Angeles iv. Kazimiero Parapijos 
Choro Valdyba

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

T0wnhall 3-2109

JUOZAPAS KNASH
Gyveno 5622 S. Ada St.
Tel. Wentworth 6-9497

Mirė geg. 24, 1956, 9:05 vai. 
ryto. Gimė Lietuvoje. Kilo iš 
Tirkšlių parap., Sparganų km.

Amerikoje išgyveno 56 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

2 dukterys: Julia Winkler, žen
tas Frank ir Natalie Augusti
ne, žentas Stanley, 4 posūniai: 
Adam Savage, marti Bernice, 
Frank Savage, marti Georgia, 
Anthony Savage, marti Carmel- 
la, ir John Savage; marti He- 
len, 15 anūkų, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 S. Ll- 
tuanica Avė.

Laidotuvės įvyks pirmad., 
geg. 28 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Jurgio parapijos bažnyčią., ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, posūniai, 
žentai, marčios ir anūlkai.

Laidotuvių direktorius Anta
nas M. Phillips. Tel. YA 7-3401

Bhmbmbbhhhhhmhmi

Mūsų mielam choristui,

A. a. STEPONUI DERINGIUI
mirus, kartu su p. Adele Deringiene liūdi ir jai 
užuojautą reiškia

Los Angeles šv. Kazimiero Parapijos 
Choristės ir Choristai

A. A.

PETRAS SINEVIČIUS
Gyveno 6728 S. Campbell Avė. Tel. HEmlock 4-0937

Mirė gegužės 23 d., 1956, ll::40 vai. vak., sulaukęs senatvės. 
Gimė Lietuvoje; kilo iš Panevėžio apskr., Ramygalos miestelio.

Amerikoje išgyveno 48 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Agota (Šumaitė), duktė 

Lueillo Vanis, anūkė Cyntliia, sesuo Ona Nedvariemė su šeima, 2 
pusseserės: Veronika Marozienė ir Ona Skipitienč ir jų šeimos, 
kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Šv. Vardo Draug., Lietuvos Ūkininkų Draug. ir 
Lietuvių Piliečių Darbininkų Pašalpos Klubui.

Kūnas pašarvotas Luckawicz koplyčioje, 2424 W. 69th St.
Laidotuvės įvyks šeštad., gegužės 26 d., iš koplyčios 8:30 v. 

ryto bus atlydėtas į Gimimo Panelės Švč. parapijos bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielų. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: ŽMONA, DUKTĖ IR ANŪKE

Imidotuvių direktorius Steponas Lackawiez. Tel. RBpublie 
7-1213.

LICIDČS1O VALANDOJ 
šuskifo

MAŽEIKA & EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Western Avė. Air Condttioned koplyčia 
REpnbUc 7-8600 — 7-8601 Automobiliam* vieta

Tiems, kurte gyvena kltoee mieste dalyse; gausime 
koplyčių arčiau Jūsų namų.

JONAS VAIŠTARAS
Gyveno 10753 So. Wabash
Staigiai mirė 1956 m. geg. 21 

d., 11 v. r., sulaukęs pus. amž.
Gimęs Telšių aps., Alsėdžių 

parap. Amerikoj išgyv. 49 m.
Paliko nuliūdę: žmona Ju

zefą, pagal tėvus Pranskus, 
duktė Violet Janulionis, žentas 
Anthony, 3- sūnūs: John marti 
Margaret, Zenon, marti Hophic. 
Anthony, marti Ann, 6 anūkai: 
Edward Janulionis, John Ro- 
bert, Amelia, Lorraine ir Rt- 
chard, Vaištaras, proanūkas, 
John the Thtrd, brolis Domi
nikos, švogerka Valcria Venc
kus ir Jos šeima, giminaičiai: 
Charles Urnlk, Bruno Platakls 
ir šeima Barbara Pranskus ir 
šeima, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami. Lietuvoje liko brolis 
Vincentus ir kiti giminės.

Kūnas pašarvotas Bukausko 
koplyčioj, 10821 Mlehigun avė.

šešt. geg. 26 d. 8:45 v. ryte 
bus lydimas iš koplyčios į Visų 
Šv. parap. bažnyčių, o po ge
dulingų pamaldų bus laidoja
mas šv. Kazimiero kuplnėsc.

Visi a.a. Jono Valštaro gimi
nės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse Ir suteikti Jam pa- 
skutnį patarnavimų Ir atsis
veikinimų.

Nuliūdę lieka: Žmona, duk
tė, žentą-, sūnūs, marčios, anū
kai, proanūkas, brolis, iioger- 
ka ir giminės.

laidotuvių direktorius L. Bu
kauskas. Tel. CO. 4-22 28.

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

Mirė geg. 2.3 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 Martha, gyv. New llaven, Conn., 2 se
serys: Erna Dailintu, jos vyras Adolt' ir Frieda Polkic, jos vyras 
Carl, gyv. San Francisco. Calil'., 3 švogerkos: Kazimiera Zab- 
loe.kas, Ona Venckus su šeima, ir Barbora Anužis, jos vyras Pet
ras ir jų šeima, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Povilo Ridiko koplyčioje 3354 R. Halstcd 
St. laiidotuvūs įvyks šeštad., geg. 26 d., iš koplyčios 8:15 vai. 
ryto bus atlydėtas į šv. Jurgio parapijos bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos jaimaldos už velionies sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, brolis, seserys ir kiti giminės.

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

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue

TeL YA 7-1741-2 it LA 3-9851
4330-34 South California Avenue

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patam*. Mos turime koplyčia*
i rimas dieną Ir nak- Ttooae Chicago. Ir

I tj. Reikale laukit* Roaelando dalyse Ir

mua- uojau patarnaujame

PETRAS BIELIONAŠ "
4848 8. CALIFORNIA AVĖ. TeL LAfayette 3-8572

A HTAU A S M. PHILLIPS ‘
8307 S. LITUANICA AVĖ.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY Hn.KM OEIINVCIA 
Geriausios gSlšs dėl vestuvių, banke- 
tų. laidotuvių Ir kitų papuošimų.

2443 WEHT DKD STREET 
Tel. PRoapect H-0H3S Ir I’R 8-OAM

A. A.
STEPONAS DERINGIS

GYVENO LOS ANGELES, CALIFORNIA

Mirė gegužės 21 d., 1956, sulaukęs 40 m. amžiaus. Gimė Chi
cago, 111.

Pasiliko dideliame nuliūdime Žmona Adclla (Patriek), tėvai: 
Kazimiera ir Antanas Deringiai, 2 seserys: Josephinc Hornek, 
švogeris Josepb, jų sūnus Michacl; ir Stella Deringis, 3 broliai: 
Antanas, brolienė Mariona, jų duktė Mary Gale; Kazimieras, bro
lienė Helen; ir Eduardas. Teta Ona Ramanauskienė, pusbrolis 
Benediktas Ramanauskas su šeima, dėdė Kazimierais Paplauskas, 
2 pusseserės: Stella Miller su šeima ir Katic Pocius, jos vyras 
Benediktas, kiti giminės ir draugai.

Priklausė: Califomijoje A.L.T Bendruomenės Draug., Baliui, 
Šv. Kazimiero parap. chorui ir buvo Šv. Kazimiero parapijos ko
mitetus; C'hieugoje: Jaunų Lietuvių Organizacijai (Y.L.O).

Kūnas bus pašarvotas penktud. jiopict John F. Eudeikio kop
lyčioje, 4330 S. Calit'omia Avė.

Laidotuvės įvyks geg. 26 d., iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėtas į Švenč. Panelės Nekalto Prasidėjimo parapijos bažny
čių, kurioje įvyk* gedulingos pamalldos už vofionies sielų. Po pa
maldų hiui nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, tėvai, seserys, broliai ir kiti giminės.
Jaiidotuvių iii rektorius John F. rtudėiftis. Tel. LAfayette 3-0440

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH), Vloc-Presldent

6810 Ss. YYsrtsrn Ate. Tel, GRevehilI 6-3745

t

Tel. YArds 7-8401

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

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd., Riveraide, Dl. TeL OLymplc 2-5245

POVILAS J. RIDIKAS
SS84 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1811

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 a MICH1GAN AVĖ. Tel COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
2219 a UT0AM1CA AVĖ. Tel. YArds 7-11S8-1U9,

YASAITIS - BUTKUS
1448 8. 50th AVĖ., CICERO. Dt TeL OLympte 2-1008

<g
ZJ

ZI6MUND (ZU0YK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWiCZ
2424 W. Wk STREET "TmMIn 7-12UI
2114 W. IM PLACE VI^Mi 7-M72

Į paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 
transportaciją automobiliu.

Atdara kasdien ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto Iki 4 vai. popiet 
Nuo pirmadienio Iki penktadienio atdara vakarais. 

IŠSIRINKITE DABAR — BBS PASTATYTA VAINIKU DIENOJE! {Skaitykite ir platinkite dienraštį “Draugą”.
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IS ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Dr. Vytautas Majauskas,
nuoširdus visuomenės veikėjas 
ir kultūrininkas Detroite, ati
darė savąjį kabinetą 5703 Ver- 
nor West, prie Holy Redeemer 
bažnyčios. Apie jį šiame dien
raštyje bus išsamesnis ir pla
čiau supažindinąs rašinys. Pa
žįstami ir bičiuliai jam linki 
sėkmingos medicinos praktikos 
ir našios darbuotės lietuviško
je veikloje.

— Baltic American draugija 
New England darys susirinki
mą gegužės 27 d. 3 vai. p. p. 
International Institute of Bos-

X Prof. Pijus Dambrauskas
po operacijos sėkmingai sveiks
ta ir šios savaitės pabaigoje, 
tikirųasi, galės apleisti šv. An
tano ligoninę; kol sustiprės, 
apsigyvens pas savo brolį 8918 
S. Rockwell, tel. PRospect 6- 
6336.'

X Viktoras Petrikonis susir
go ir guli Masonic ligoninėje, 
834 W. Wellington st. 626 kam
bary.

X M. Petrauskas iš Bristol, 
Conn., naujajai Tėvų Marijonų 
statybai peremti paaukojo 
$100. Tėvai Marijonai už aukąl 
nuoširdžiai dėkoja.

X Matui Valinčiui yra iš
Lietuvos laiškas pas V. Gelbo- 
gienę, 3814 Deodar st., E. Chi- 
cago, Ind. Draugo redakcijoj 
randasi laiškas iš Lietuvos Jo- 
cob Andrek. Laiškas siųstas iš 
Skaudvilės pašto.

X Gegužės mėnuo — knygų 
platinimo mėnuo. Tačiau kny
gos bus platinamos iki 15 d. 
birželio. Atsiskaitymas užsitęs 
iki liepos mėn. 1 d. Katalogai 
jau išsiuntinėti. LB Apylinkės 
jau pradeda knygų vajų. Kiek
viena vietovė vykdo pagal savo 
planą ir sąlygas. Žmonės tei
raujasi knygų reikalu. Jau 
daugelis užsiprašė jų atnešti į 
namus. Knygos mylėtojų skai
čius didėja ir plečiasi.

X Sigma Epsil Theta Soro- 
rity pažadėjo visokeriopą tąjką 
Dainos šventei ir paskyrė 15 
dol. auką. Ši organizacija yra 
įdomi tuo, kad teturi 13 narių 
ir visos yra Amerikos lietuvai
tės, kaikurios antros ir trečios 
kartos. Šios organizacijos pir
mininkė yra Juzė Milerytė.

X Sol. Pr. Bičkienė gegužės 
11 d. grįžo iš Italijos, kur bu
vo nuvykusi studijuoti dainavi
mo. Solistė grįžimo ir vardinių 
proga gegužės 19 d. buvo pa
sveikinta bičiulių. Sol. Pr. Bič
kienė jaučiasi labai patenkinta 
galėjusi pasilavlnti dainavime, 
o taip pat galėjusi pamatyti 
įdomių istorinių vietų.

X Juozapas ir Marijona Su
deikiai, kurie gyvena ir dirba 
Holy Family viloje, gegužės 24 
d. šventė savo 48 m. vedybinio 
gyvenimo sukaktuves. Sudei-

ton, 190 Beacon St. Mrs. Eve- pelnus Nepriklausomai Lietu-
lyn Windau kalbės tema: “Aš 
vizitavau Pabaltijo žmones 
Australijoj’’. Meninę progra
mos dalį atliks sol. Jadvyga 
Adomavičius ir muzikai Han- 
sen ir Kalam.

— Algimantas Kazakevičius,
sūnus Kazakevičių, gyvenančių 
Baltimore, Md., antrą kartą 
yra paskelbtas garbės sąraše 
Milwaukee School of Engineer- 
ing.

— Lietuvių Jaunimo Petici
jos akcijon įsijungė sekančių

X Algirdas Budreckas su
žmona vieni iš pirmųjų įsigijo 
biletus į Lietuvių Kultūros 
kongreso dalyviams pagerbti 
banketą.

X Tekle Narbutienė, plačiai 
žinoma gerų darbų rėmėja ir 
visuomenininke, prieš porą mė
nesių buvo susižeidusi ir dabar 
jau baigia sveikti.

X Chicagos Augštesn. Litu
anistikos mokykloje mokslo 
metai baigiami birželio 16 d. 
Abiturientų aktas ir mokinių 
koncertas-vakaras įvyks birže
lio 17 d., sekmadienį.

X “Marginiai”, sav. p. Šim- 
kevičiūtė, 2511 West 69th St., 
Chicagoje, paskyrė vertingą 
dovaną Balfo pikniko daly
viams. Ši dovana bus paskirta 
birželio 10 d. Bučo darže.

X Apie Bernardo Brazdžio
nio poeziją Augštuosiuose Li
tuanistikos Kursuose šį šešta
dienį 2—4 vai. kalbės Benys 
Babrauskas, 4—6 vai. dr. P. 
Jonikas skaitys lietuvių kalbos 
istorinę gramatiką. Po šių bai
giamųjų paskaitų nuolatiniams 
AL Kursų klausytojams Litu
anistikos Institutas įteiks pa
žymėjimus.

X New Yorko uostan gegu
žės 24 d. atplaukė iš Europos 
laivas su naujais emigrantais, 
tarp kurių yra ir šie lietuviai 
arba Lietuvos piliečiai: Kazys 
Deltuva, apsistoja Los Ange-

kiai yra susipratę lietuviai ir ieS) Alfred Senger, Brooming- dentams sociologiją.
katalikiškų draugijų rėmėjai 
Jie išaugino pavyzdingą šeimą 
— tris sūnus ir dukterį, kurie 
visi yra vedę ir gražiai gyvena.

vėdintu vai.

ton, III., Albert Hess, Emil 
Kaspereit, Reinhard Lukat, 
Ruth Tunat, Helen Heske, 
Herta Drochner, visi atvyksta

Sudeikiai turi 9 anūkus ir 1 į Chicagą. Franz Stefan apsi- 
proanūką. Bičiuliai ir pažįsta- stoja Cicero, III., Barbara Lip- 
mi linki sulaukti auksinio ju- sys e. Chicago, III. Robert 
bilėjaus. j Dickmann vyksta į Cedar Falls,

i Iowa, Alfonsas Narbutas, Bal- 
X Greitosios pagalbos stotis timore, Otto Pluskat, Minnea- 

bus įrengta Dainų šventei. Jai ’ polis, Irma Phillip, Brownmood, 
budėtojus parūpins Amerikos Texas, Johan Wenskus, Wa- 
Lietuvių Gydytojų draugija,! shington, D. C., ir George Kai
kurios pirmininku yra d r. M J weit, Racine, Wis.
Strikol.

X Dainų šventės komitetas, 
norėdamas visiems palengvinti 

Kam kankintis per karščius, susižinojimą šventės reikalais, 
Persikėlimo proga pigiomis įrengė savo būstinę 2523 W. 
kainomis išparduodama Dainos 69 st., Chicago 8, III., į kurią 
televizijos krautuvėje, 3130 S. galima kreiptis visais Dainų 
Halsted str., DAnube 6-6887, šventės reikalais žodžiu, raštu 
vėsintuvai (air conditioner) ir ar telefonu. Telefonas: PR 8- 

5952. Darbo valandos pirm., 
antr. ir ketvirt. nuo 10 vai ry- 

Užeigos atidarymu* Birželio 1, 2 to ligi 10 vai. vakaro. Treč., 
ir 3 d. d. ruošiamas Onos ir Stasio penkt. ir šešt. nuo 10 vai. ryto 
Martinkų užeigos, 3139 So. Hals
ted St., atidarymas.

Kviečiami visi lietuviai dalyvau
ti atidaryme. Svečiai bus gerai pa
vaišinti ir turės progą jaukiai ir 
■magiai praleisti laiką,

ligi 6 vai. vakaro.

Lietuvi, padėk Sibire kenčiančiam — 
pasirašyk Jaunimo Peticiją!

vietovių lietuviai: Norevood, 
Masu. — parašus renka R. 
Liutkevičius, Sterlinb, III. — 
G. Sidrys, liūdno n, N. Y. — J. 
Vegelis, Lyons, III. — M. Van- 
sauskas ir Westfleld, Mass. — 
K. Ramonas. Kviečiame kitų 
vietovių lietuvių veikėjus pa
sekti šių asmenų pavyzdžiu ir 
organizuoti parašų rinkimą.

VOKIETIJOJ
— Lietuvos Steig. Seimo 

met. sukaktuvių proga, buv. to 
seimo narys prel. M. Krupavi
čius 1956. V. 15 per Amerikos 
Balsą pasakė į kraštą kalbą, 
kurioje išsamiai nušvietė Stei
giamojo Seimo darbus ir nuo-

vai. Steigiamasis Seimas Lie
tuvos valstybei nustatė tvirtus 
pagrindus. Steigiamojo Seimo 
priimtąją konstituciją net sve
timieji mokslininkai rado pa
žangiausia. Tokios žemės re
formos nebuvo pravedusi nė 
viena valstybė. Su bolševikais 
pasirašytąja sutartimi Sovie
tai visiems laikams atsižadė
jo savo pretenzijų į Lietuvą. 
Bet paskiau paaiškėjo, jog tai 
būta biaurios klastos. Pranešė
jas savo kalbos gale pareiškė 
tvirtą įsitikinimą, jog iš bolše
vikų ugnies išėję mūsų tautie
čiai sugebės ateityje dar gra
žiau Lietuvą tvarkyti.

DIDŽ. BRITANIJOJ
— DBLS visuotinis skyrių 

atstovų suvažiavimas Londo
ne išrinko naują S-gos valdybą. 
S-gos pirmininku perrinktas 
M. Bajorinas, o valdybos na
riais išrinkti : kun. A. Kazlaus
kas, Žymantas, Nenortas, Gri- 
kinas, Dargis ir Vilčinskas. 
Lietuvių Namų Akc. B-vės, ku
ri dabar valdo namus Londone, 
24 ha ūkį netoli Londono ir 
turi nuosavą spaustuvę, — ak
cininkų suvažiavimas nutarė 
padidinti B-vės akcinį kapita
lą iki 15,000 svarų sterlingų. 
1957 m. bus ruošiamas Sąjun
gos 10 m. sukakties minėjimas.

AUSTRALIJOJE
— Baigęs Sydney un-to hu

manitarinių mokslų fakultetą 
aukščiausiu laipsniu Vyt. Do- 
niela už savo mokslinį darbą 
“Esmės sąvoka” gavo minimo
jo un-to filosofijos magistro 
laipsnį. Darbas įvertintas aukš
čiausiu pagyrimu. Jaunas lie
tuvis mokslininkas yra pasižy
mėjęs savo veikla ALB krašto 
valdyboje, “Šviesos” sambūry
je ir kitur.

— D. Žilinskienė, 1954 m. 
baigusi su pagyrimu Melburno 
un-to sociologijos kursą ir su 
pasižymėjimu dirbusi St. Vin- 
cent ligoninėje, pakviesta un-te 
dėstyti trečių metų kurso stu-

— Pirmieji lietuviai Pietų 
Australijoje. Mūsų tautiečio 
Jono Vanago surinktais davi
niais, 1841 m. kartu su 275 vo
kiečiais danų laivu Skjold at
vyko iš tuometinės Prūsų val
stybės ir viena lietuvių šeima, 
Varnas. Varnų šeima kartu su 
18-ka vokiečių šeimų, kurioms 
vadovavo e v. pastorius Fritz- 
sche, apsigyveno dabartinio 
Lobethalio vietoje ir pradėjo 
kurtis. Varnų šeimoje, be tė
vo, buvo motina, sūnus ir dvi 
dukterys. Tačiau iki šiol nėra 
išlikę Lobethalyje nė vieno Var
no. Visi susimaišė su vokie
čiais ar australais ir jų tarpe 
ištirpo.

ARGENTINOJE
— Argentinos dviratininkų

lenktynes, kuriose dalyvavo 
per 400 dviratininkų, laimėjo 
jaunas lietuvis G. Adamavi- 
čius. Jį sportininkai išnešė ant 
rankų.

KETUKI08 IŠ PENKETUKO

Matonie ketndAs seseris iš buvusio penketuko. Viena jų, Marie, Mon- 
trėalyje, Kanada, atidarė gėlių krautuvę. (INS)

CHICAGOS ŽINIOS
Naujo stiliaus bažnyčia
Amerikiečių spaudoje jau bu

vo įdėtas paveikslas naujos Šv. 
Tomo bažnyčios, kuri šį rudenį 
bus pradėta statyti ties 81 gat
ve ir California. Bažnyčia nau
jame modemiškame stiliuje 
kainuos apie $800,000.

Laimėjo darbininkai
Westem Electric darbinin

kai, priklausą Elektros darbi
ninkų unijos vienetui, laimėjo 
didesnį atlyginimą — gaus po 
2—17 centų daugiau per va
landą.

Areštavo gembliuotojus
Chicagos policija areštavo 

devynis žmones, atradusi juos 
begembliuojančius trijose vie
tose vakarinėje Madison gatvės 
dalyje.

BRAZILIJOJE
— Bom Retiro rajonui gegu 

žės 27 d. Sas Paulyje Vila Ze- 
linos ateitininkai, vadovaujami 
kun. Juozo Šeškevičiaus, suvai
dins nemokamai J. Genušio 
“Paparčio Žiedą”. Prie progra
mos prisidės ir lietuviškų mo
kyklų mokiniai.

— Motinos i Diena Vila Belo
ję. 13 gegužės Vila Belos po
piečių lankytojai, vadovauja
mi muziko,. Jono Kaseliūno, su
ruošė Motinos dienos minėji
mą. Buvo pagerbtos gėlių 
puokštėmis 90 metų motina 
Vasiliauskienė ir nusipelniusio
ji lietuvybei motina Morta A- 
damavičienė, 79 metų amžiaus, 
kurios suaugę vaikai dirba lie
tuvybės darbą, o anūkai kalba
si tarpusavy lietuviškai ir ak
tyviai dalyvauja Vila Belos po
piečiuose. Programą atliko po
piečių lankytojai, būtent, tėvai, 
jaunimas ir vaikai. Mergaitės 
Irena Bendoraitytė, Irena 
Skurkevičiūtė ir Sandra Kin- 
durytė padeklamavo eilėraščius 
apie Motiną Tėvynę ir Motiną. 
Be to, Skurkevičiūtė, Bendo
raitytė, Julė Rakietytė, Juozas 
ir Vytautas Bendoraičiai pa
skambino trimis balsais ant 
bonkų keletą* lietuviškų daine
lių. Jaunimą prieteliai Petras 
ir Jonas Norbutai padainavo 
liaudies dainas “Raiba Gegutė” 
ir “Miškas ant Kalno”. Juozas 
Budreika pagrojo armonika, o 
Marija Kindurienė pakanklia- 
vo dvigubomis kanklėmis ke
letą liaudies dainų. Netrūko ir 
akordeono, kuriuo pagrojo Vy
tukas Bendoraitis. Be to, visi 
minėjimo dalyviai, pradėjus 
vaikams, sudainavo keletą dai
nelių. Pertraukų metu grojo 
patefonas. Prie lietuviškų 
plokštelių darbavosi jaunuolis 
Rimvydas štaudė. Programa 
buvo užbaigta spalvotu aiški
namu filmu iš Kristaus gyve
nimo. Be to, dar buvo loteri
ja, kurios daugumą fantų su
darė popiečių lankytojų darbai. 
Loterijai vadovavo jaunuoliai 
Vilius Pundzevičius Ir Algirdas 
Saviekas. J. V-tl

Aukų rinkėja gavusi 
$250,000

Covenant klube Chicagoje 
bus pagerbta aukų rinkėja, or
ganizatorė finansų įvairiems 
fondams Paulina Resch, 64 m. 
amžiaus, kuri iš viso yra sukė
lusi jau ketvirtį miliono dole
rių.

Penki milionai 
geležinkeliui

Illinois gubernatorius Strat- 
ton pasiūlė įmokėti $5,500,000 
už tam tikras dalis Chicago, 
Aurora and Elgin geležinkelio 
linijos. Tas įmokėjimas duotų 
teisę Illinois valstybei visiškai 
atpirkti tą ruožą ateityje, o da
bar — būtų pratęstas tame 
ruože traukinių ėjimas, nes 
bendrovė grasina sustabdyti, 
kadangi jai neapsimoka eks
ploatacija. Gubernatorius nori 
įgyti teisę panaudoti geležinke
lio bendrovei priklausančią že
mę ekspresiniam keliui ir tada 
nebebūtų kliūčių jį ta kryptimi 
nutiesti.

Vieškelis į O’Hare 
aerodromą

Galutinai pasiektas susitari
mas pratiesti platų kelią nuo 
Cicero ir Lawrence gatvių į 
O’Hare aerodromą, šiuo keliu 
bus galima naudotis be jokio 
muito. Apie tai pranešė Austin 
L. Wyman, Illinois Apmuitina
mų Kelių komisijos pirminin
kas. Tame plačiame kelyje bus 
taipgi ištiesti bėgiai masiniam 
keleivių pravežimui.

Didelė nelaimė ežere
Pakrančių sargybų laivai ir 

lėktuvai išsiskubino jieškoti 
dviejų čikagiečių, kurie dingo 
skęstant vienai pakrančių sta
tybos mašinai. Ji buvo velkama 
laivo, bet 10 pėdų bangos nu
daužė lyną ir ta mašina nu
skendo. Septyni žmonės tikrai 
prigėrė, jų tarpe nemažiau 
kaip keturi Čikagiškiai, tačiau 
dar dviejų nebuvo surasta ir 
jų likimas vakar rytą dar ne
buvo žinomas. Nelaimė įvyko 
Michigan ežere, netoli Milwau- 
kės. Tarp žuvusių — lietuviškų 
pavardžių nematyt.

Šalina kliūtis naujiems 
keliams

Illinois Apmuitinamų Kelių 
komisijos advokatas tariasi su 
ketvertą asmenų, kurie buvo 
iškėlę bylą, trukdančią pradėti 
tiesimą didžiųjų ekspresinių 
kelių. Numatoma, kad bus su
sitarta.

Pelės sukandžiojo... 
gyvatę

Vienas Glencoe priemiesty 
gyvenąs moksleivis pirko mės- 
ėdę gyvatę ir paštu ją parsi
siųsdino iš Floridos. Ją atsiga
beno į biologijos klasę New 
Trier Twp. Augšt. mokyklon. 
Gyvatė tuo metu buvo tik iš
sinėrusi iš savo odos, kas visiš
kai normalu jų gyvenime. 
Moksleiviai nutarė, kad ji turi

būti alkana ir įleido porą pe
lių į gyvatės narvą. Praslinkus 
parai jie atrado, kad pelės te
bėra gyvos. Net dar blogiau: 
jos buvo apgraužusios uodegą 
ir nasrus gyvatės, kuri buvo 
labai gležna, kol sukietės jos 
nauja oda. Moksleiviai išėmė 
peles, kad išgelbėtų gyvatės 
gyvastį. Brookfiieldo Zoologi
jos sodo direktorius Bean pa
reiškė, kad gyvatės, kartą pri- 
ėdusios, gali ištisus tris mėne
sius išgyventi be maisto.

Iš ežero ištraukė lavoną
Kariai pamatė ties 63 gatve 

Michigan ežere beplaukantį la
voną. Ištraukus jį paaiškėjo, 
kad tai buvo Raymondas 
White, 42 m. amžiaus, gyvenęs 
4942 S. Champlain, kurs ba
landžio 21 d. nuskendo drauge 
su Lulu Georgia Peterson, 40 
m., kosmetikos pardavėja. Ta 
moteris skenduolė buvo iš
traukta anksčiau, balandžio 
mėnesį, kai ji buvo pastebėta 
besiblaškanti vandenyje. Sken
dimo priežastys nenustatytos.

Už $2.51 — metai kalėjime
Albin Syverton, 36 m. am

žiaus, nubaustas metams kalė
jimo už tai, kad jisai iš meto
distų bažnyčios Rogers Parke 
pavogė pašto ženklų už $2.51. 
Nusikaltėlis jau anksčiau bu
vo baustas už moterų užpuoli
mą ir vagystes.

30 metų kalėjime už 
nužudymą

šešiolikos metų berniukas 
David Smith, gyvenąs 10644 
S. Lawndale, Chicagoje, nu
teistas 30 metų kalėjimo už 
nužudymą restorano savininko. 
Jis buvo užėjęs į Normeyerio 
restoraną, paprašė antro puo
duko kavos, jam nepatiko sa
vininko elgesys ir jis įpykęs iš
sitraukė revolverį ir peršovė 
keturiais šūviais. Teisme buvęs 
psichiatras paliudijo, kad prie 
to žiauraus veiksmo berniuką 
iš dalies pastūmėjo detektyvų 
filmų stebėjimas. Teisme buvo 
ir jo tėvai, labai susijaudinę.

Pavojai taikai
Du vadovaujantieji arabai: 

pulk. M. Kamai A. Hamid ir 
Nihad EI Kassem, kalbėdami 
Arabų Informacijų centre, 37 
S. Wabash, Chicagoje, pareiš
kė, kad Izraelio valstybės toli
mesnis buvimas tokiame daly
je — sudaro pavojų taikai vi
duriniuose Rytuose. Izraelis 
jau esąs 35% didesnis, negu 
kad Jungt. Tautos turėjo in
tencijų tai valstybei kuriantis. 
Vienas iš tų arabų yra iš Syri- 
jos, kitas iš Egipto, abudu 
augšti pareigūnai.

Nuo karščio mirė jūrininką;
Great Lakęs Laivyno ligoni

nėje mirė 17 m. amžiaus jūri
ninkas Maurice Everett. Lavo
no skrodimas parodė, kad ne
laimingasis mirė dėl karščio 
smūgio. Jis buvo rastas be są
monės.

MARUOS MENESĮ PRALEISKI-
ME GEGUŽINIŲ PAMALDŲ 

DVASIOJE
Gegužinių pamaldų dvasia yra to

kia gili, tokia maloni Ir tokia 
lietuviška

ši dvasia yra puikiai išreikšta 
Jo Ekscelencijos 

Vyskupo Vincento Briigto 
gegužiniuose skaitymuose:

MARIJA DANGUJE 
IR 2EMEJE

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

Knyga papuošta puikiu dali. J 
Pilipausko viršeliu. Ji turi 144 
psl. ir kainuoja tik $1.50. Ją iš
leido Lietuviškoj, Knygos Klubas.

Užsakymus Ir pinigus siuskite:

DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė.,

CHICAGO a ILL.

KAS KĄ IR KUR
SEZONO UŽDARYMO BALIUS

Įvyks šių metų gegužės mėnesį 28 
d., šeštadienį, 7 vai. 30 min. vaka
re. Lietuvių Auditorijoje, 3137 So. 
Halsted gatvėj. Chiragou šaulių 
Klubo Meno Kuopelė suvaidins nnu- 
jų veikalų “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.

— Kviečiame piety. Geg. 30 
d; po pamaldų šv. Kazimiero 
kapinėse visi kviečiami į Palos 
Park, kur vyčių sendraugių 
kuopa rengia išvažiavimą-pik- 
niką.

Iš kapinių reikia važiuoti 
111-ta gatve į vakarus iki Kean 
Avė., kuria pasukti į pietus ir 
važiuoti mylią iki didelės iška
bos : Forest Preserve Palos 
Park Woods NORTH. čia dide
lė aikštė automobiliams pasta
tyti ir pikniko vieta.

Pietums bus šilto ir šalto 
valgio. Komisija

$28,000 astmos studijoms
Astmatiniams Vaikams Gel

bėti organizacija Chicagoje 
įvairioms mokslo įstaigoms yra 
davusi $28,000, kad tik būtų 
sėkmingiau jieškoma kovos 
būdų su astma.

Plės kolegijas
Chicagos miesto superinten

dentas Benjamin C. Willis, pra
matydamas didėjantį studentų 
skaičių, siūlo dabar mieste 
esančias tris kolegijos šakas 
išplėsti iki septynių, įkurti jas 
įvairiose vietose; apie 1972 
metus jos turėsiančios apie 
40,000 studentų.

GEGUŽES MENESIO 

PASISKAITYMAS 
APIE MARIJA

PAŽVELKIME 1 MARIJA. Nuo
stabus Svč. Marijos gyvenimas, pa
radytas pasiremiant Dievo apflvlestų- 
Jų regėtojų pasakojimais (šv. Brigi
tos. Marijos Agreda, sės. Katarinos 
Emmerich ir kt.). 260 pusi. Knyga 
talpina 81 pasakojimų su 'nepapras
tai puikiais spalvotais paveikslais. 
Patraukiąs kieti vlrSellal Ir tekai
nuoja tik $3.00. Šių puikių knygų 
parade prel. dr. F. Bartkus.

MARIJA MUMS KALBA. Švč. Ma
rija laiko bėgyje apsireiški Įvairiose 
pasaulio vietovėse, šios knygos au
torius Kun. J. Kucmlckis, dalia mū
sų lietuviškų šventovių aprašo ir ki
tur žinomus. Dievo Motinos apsireiš
kimus, kaip: La Salette, Lurde, Fa
timoje; apie Stebukllngųjf Medalikš- 
1J Ir kt. Įžangoje Ir pabaigos žodyje 
autorius svarsto ŠvC. Marijos Nekal
čiausios širdies kultų Ir iškelia Ma
rijos kaip malonių TarpinlnkBs vaid
menį Knyga turi 169 psl., paveiks
luota, Jrlšta j kietus viršelius Ir kai
nuoja 12.00.

AUŠROS ZVAIOZDft. 16 tautų tr 
68 didžiųjų pasaulio poetų dailiausi 
žodeliai mūsų dangiškajai Motinai 
Marijai pagerbti. Tuos per 600 m. 
žybtelėjusius rašytojų perlus Iš jval- 
rlų kalbų surinko Ir sutvarkė A. Ty- 
raolls. Tai knyga apie Marijų, kuri 
turėtų rastis kiekvienuose namuose. 
110 psl. Kaina 62.00.

Užsakymus kartu su pinigais siuskite:

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

Marijos apsireiškimų Fatimoje 
1917 metais aprašymas 

128 pusi. Kaina $1.00 

Užsakymus kartu su plnlgaln siųskite: 

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