
’f.'ūJ- C$t lnte»-Libary Center, Chitago

i::
5721 C3TTA3E, G..JV 
CHICAj'J 37, ILL.

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

RUBLISHEO BV
The Lithuanian Catholic Press Sociktv 

4945 Webt 63ro Street Chicago 29. III.
Tclerhone LUdlow 5-9500 

LEAOING DAILY FOR OVER A MILLION LITHUANIAN*

G o AT I G

Kaina 5 centai

DRAUGAS
LIETUVIU KATALIKU SPAUDOS DRAUGIJOS 

LEIDŽIAMAS LIETUVIU DIENRAŠTIS 
SU ŠEŠTADIENINIU MOKSLO. LITERATŪROS

IR MENO PRIEDU 
DRAUGAS (STEIGTAS 1909 M

N r. 53 Prioe 5 oents
THE L IT HUANIAN DAILY FRIEND

PIRMADIENIS, KOVO (MARCH) 4, 1957 Vol. XIJ

JAV prezidento Eisenhowerio! naujas prašymas
Tiesos ir geresnio gyvenimo 

alkis kyla Sovietų Sąjungoje

Mūsų specialaus korespondento pranešimas iš Paryžiaus
PARYŽIUS, Prancūzija. — Jcn. Schvvoebel, dienraščio „Le 

Monde“ specialus korespondentas, tęsdamas savo pranešimų iš 
Maskvos seriją, nagrinėja „viešosios nuomonės atbudimą“, nuro
dydamas kai kuriuos konkrečius faktus.

Viename komjaunimo susirin
kime Maskvos universitete buvo 
gyvai kritikuojami sovietinio gy 
venimo reiškiniai: kolchozų or
ganizacija, uždarbių žiaurus skir 
tumas, perdaug išplitęs skurdas. 
Nepaisant kai kurių režimo rė
mėjų pasiūlymo, kad labiausia 
kritiški kalbėtojai būtų pasmerk 
ti ar net išmesti, tas pasiūlymas 
buvo atmestas ir priimtas kitas 
su šiais pageidavimais Centro 
komitetui: 1) kad „Pravda“ pa
teiktų skaitytojams pilnesnių ir 
mažiau vienašališkų informaci
jų; 2) kad visuomenei būtų pa
teikta įvairių šalių uždarbių pa
lyginamoji lentelė; 3) kad So
vietų Sąjungoje uždarbiai būtų 
labiau sulyginti, suniveliuoti. 
„Tas kreipimasis“, — rašo 
Schwoebel, -— „aiškiai parodo 
nuotaikas, kurios ima vyrauti 
Sovietų Sąjungoje: žmonės nori 
daugiau žinoti ir geriau gyven
ti“.

Knyga sutikta su gėlėmis
Kitą pavyzdį korespondentas 

mato Dudincevo knygoje „Žmo
gus gyvena ne viena duona“, ku
ri turėjo negirdėto pasisekimo, 
kurios šiandien nebegalima gau
ti, kuri Rašytojų namuose buvo 
sutikta su gėlėmis, bet, vėliau, 
partijai spaudžiant, buvo pa
smerkta. Pats autorius, išsigan
dęs savo pasisekimo, bandė vie
name studentų susirinkime aiš
kinti, kad jo knyga nebuvusi ge
rai suprasta ir kad jo satyra ne
turėjusi jai priskiriamos pras

žimas į senąjį stalinizmą? ir, pa
siremdamas savo stebėjimais bei 
apklausinėjimais, atsako neigia
mai,nes: 1) stalinizmas neįma
nomas be Stalino; 2) tam pasi
priešintų atsibudusi viešoji nuo
monė, kurios nereikia nei per
vertinti, nei nedavertinti. „Pilie
čiai dar aiškiai nežino ko jie no
ri“, — rašo korespondentas, — 
„tačiau jie aiškiausiai žino ko 
jie nenori“. Vienas iš jų kores
pondentui pasakė: „Jei jūs ga
lėtumėte girdėti darbininkijos 
diskusijas dirbtuvėse, profsąjun
gų ir partijos susirinkimuose, 
jūs greitai suprastumėt, kad su
grįžimas į stalininį despotizmą 
šiandien nebėra įmanomas“. 
„Tikrų staliniečių“, — rašo to
liau Schvvoebel, — „šiandien, pa
gal vieną mano bendrakalbį, te
liko tiktai kvailių ir, vyriausiai, 
karjeristų bei režimo naudžių 
tarpe, kurie gailisi tų laikų, ka
da vergiškumas ir įdavimas pa
dėdavo iškilti į augštus pareigū
nus“.

Christian Herter, buvęs Massachusetts gubernatorius prisiekia 
kaip Valstybės sekretoriaus pagelbininkas. Priesaikos apeigas atlie
ka proltokolo viršininkas Wiley Buchman, o Valstybes sekretorius 
Dulles stebi. (INS)

Ateitininkų konferencija prie

Michigan ežero Chicagoje
CH1CAGO, kovo 3. — Puošniame Sheridan viešbutyje, kur 

girdisi Michigano bangų ošimas ir kur teka nesi baigiat'; i didžio
jo kelio automobilių srovė, praėjusį šeštadienį prasidėjo ateiti- 
n.nkų sendraugių konferencija.

Atstovai suvažiavo iš Kana
dos, Clevelando, Detroito, Nevv

16 tūkstančių vyrų 
nori žygiuotj į Kašmiro 

kraštų
LONDONAS, kovo 3. — Pa

kistano šiaurės vakarų provin
cijos šešiolika tūkstančių vyrų 
nori žygiuoti į Kašmirą ir jį iš
laisvinti iš Indijos.

Yousuf Mohammad išrinktas 
išlaisvinimo komiteto pirminin
ku; Jis pareiškė, kad mūsų “bro 
liai musulmonai” turi būti išlai 
svinti iš Indijos. *

Indijos premjerui Nehru yra 
duotas iki kovo 15 d. terminas, 
kad jis sutiktų pravesti Kašmi- 
re plebiscitą, vadovaujant Jung 
tinėms Tautoms.

Šiaurės rytų pasienio vyrai 
yra smarkiausi kovotojai. Ko
lonijos dienomis, britai negalė
jo jų sttvaldyti.

Nehru, dabar vadovaująs Kon 
greso partijos perrinkimo kam
panijai, pareiškė, kad jis nie
kada neatiduos Kašmiro. .

Jis metė kaltinimą, kad prie 
Pakistano pasienio telkiama ka
riuomenė žygiuoti į Kašmirą.

Izraelis vilkina pasitraukimą iš 

Akabos įlankos ir Gazos
WASHINGTONAS, kovo 3. — Prezidentas Eisenhovverjs 

Izraelio ministeriui pirmininku Ben-Guronui vakar vakare pasa
kė, jog jis tikisi, kad Izraelis savo karines jėgas "visu greičiu“ 
ištrauks iš Egipto teritorijos.

Prezidento naujas laiškasnaujas
Ben-Gurionui buvo paskelbtas 
Washingtone po to, kai dienos 
metu paaiškėjo, kad Izraelis 
planuoja delsti savo kariuome
nės ištraukimą, nepaisant užva 
kar dienos pasižadėjimo tuojau 
pasitraukti.

Eisenhowerio laiške iškelaima 
Amerikos pozicija, jog Izraelio 
kariuomenė nesąlyginiai turi pa 
sitraūkti iš Egipto. Prezidentas 
nedavė pažadų Izraeliui. Jis pa
sakė Ben-Gurionui, kad kariuo
menės pasitraukimas atidarys 
duris taikai i Vidurio Rytus.

nės ištraukimo planą, nes dar 
norėjo “išsiaiškinti“ kai kuriuos 
klausimus su Jungtinėmis Ame
rikos Valstybėmis.

Izraelio ambasadorius Alba 
Eban vakar kreipėsi į Valsty
bės sekretorių Dulles ir prašė 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
atidėti kariuomenės pasitrauki
mą iš Akabos įlankos ir Gazos 
ruožo. Tuo reikalu slaptas po
sėdis buvo Dulles namuose.

• Italą spaudoje dažnai pasi
rodo apie Lietuvą ir jos bylą 
pranešimų, kuriuose neretai pa- 

I sinaudojama pačiais naujausiais
Izraelio ministerių kabinetas j duomenimis iš pavergtosios Lie- 

Jeruzalėje suvėlino kariuome-1 tuvos gyvenimo.

Prof. S. Šalkauskis 
Chicagoje

CHICAGO, kovo 3. — Prof. 
Stasio Šalkauskio 15 metų mir
ties minėjimas vakar buvo su
ruoštas Chicagoje. Kun. K. 
Juršėnas atnašavo mišias už S. 
Šalkauskį Šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčioje. Pamokslą pasa
kė kun. J. Kidykas, S. J. Prof.

mės, bet buvo klausytojų nušvilp Pa^štas apie prof. Šalkaus- 
kio asmenybę kalbėjo vakar po 
pietų Marijos Augštesniosios 
mokyklos auditorijoje. Meninę 
dalį atliko solistė Dana Stan- 
kaitytė, smuikininkas Alfonsas

Schvvoebel toliau pažymi, kad 
studijuojančio jaunimo nepasi
tenkinimas reiškiasi prieš „scho
lastinius profesorių metodus, j Paukštys ir kit. 
vienbalsiai reikalaujama panai
kinti marksizmo dėstymą ir gali
mumo laisvai diskutuoti.

Itcikalauja panaikinti sovietą
Maskvos universitete buvo pa

stebėta afiša, reikalaujanti pa
naikinti vyriausiąjį sovietą ir 
leisti kompartijoje steigtis frak
cijoms. Korespondentas pabrė
žia, kad studentija, be abejonės, 
yra sąjūdžio priešakyje, kad ta 
aktyvioji studentija yra dar ma 
žumoje, bet kad „troškimas dau 
giau žinoti apie tai kas tikrovė
je vyksta Rusijoje ir pasaulyje 
yra visuotinis“. „Jei tiesos alkis 
kyla Sovietų Sąjungoje, tai ge
resnio gyvenimo alkis dar stip
riau reiškiasi“,—pastebi Schwoe 
bei.

Jis pripažįsta, kad gyvenimo 
lygis, ypačiai miestuose, žymiai 
pagerėjo, bet „tas lygis dar te
bėra žiauriai žemas. Pagal švei
carų dokumentuotą studiją, 6 mi 
lionai sovietinių darbininkų ne
uždirba daugiau kaip 300 rub
lių mėnesiui arba Maskvos gat
vių šlavėjos algą“.

. Geresnio gyvenimo troškimas
„Geresnio gyvenimo troški

mas", — rašo jis, — „šiandien 
yra juo ryškesnis, juo labiau jis 
laikomas įgyvendomu ir juo la
biau aštrėja neįtikėtinų sociali
nių skirtumų, kurie lydimi di
džiausių privilegijų valdančios 
kastos (partijos, administraci
jos, kariuomenės kadrai) naudai, 
įsisąmoninimas“.

Analizuodamas toliau vidaus

Naujas teisėjas
WASHINGHTONAS, kovo 3. 

— Prezidentas Eisenhovveris no 
minavo Charles Evans Whitta- 
ker, 56 metų iš Kansas City, 
Mo., JAV Augščiausiojo teismo 
teisėju.

6 arabai žuvo
TEL AVIV, Izraelis, kovo 3. 

— šeši arabai žuvo susikirtime 
tarp Izraelio sargybinių ir ara
bų būrio kelyje tarp Jordano 
ir Gazos ruožo.

Brentno išvyko
DUESSELDORF, Vokietija, 

kovo 3. — Vakarų Vokietijos 
užsienio reikalų ministeris Hein 
rich Brcntano vakar išvyko į 
VVashingtoną. Jis taip pat ap
lankys Australiją ir Indiją.

Mirė Talbtott
PALM BE ACH, Fla., kovo 3. 

— Harold E. Talbott, 69 metų, 
aviacijos pionierius ir buvęs 
JAV oro jėgų sekretorius, va
kar mirė tik po kelių valandų 
atvykus atostogų į Floridą.

KALENDORIUS

Kovo 4 d.: Šv. Kazimieras; 
lietuviški: Svetigalis ir Daina.

Saulė teka 6:24, leidžiasi 5:43

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago- 

padėtį Sovietų Sąjungoj, Schwoe i je ir jos apylinkėje šiandien — 
bei klausia, ar įmanomas sugrį- 'šilčiau.

Yorko, Hartfordo, Conn., Madi- 
son, Wisc. ir kt.

Jaunyste žydinčios studentės 
šatrietės vedė registraciją.

Posėdį atidarė prof. Jucaitis, 
primindamas, kad šiai konfercn 
cijai renkamasi ne į ošiančią 
Palangą, ne į Birutės kalną. 
Ten dabar kraujas ir okupaci
jos teroras.

Konferencijos dalyviai atsi
stojimu pagerbė žuvusiuosius 
Lietuvoje ir Sibire.

Prof. Jucaitis veikimo pavyz 
džiu suminėjo vyčius, kurie tiek 
daug laiškų lietuviškais reika
lais yra parašę.

Maldą sukalbėti buvo pakvie
sta buvęs Solovkų kankinys 
kun. K. Juršėnas, kuris poeti
niu vaizdingumu priminė ateiti 
ninku kraujo auką laisvės ko
vose ir meldė Dangaus palai
mos naujuose ateit, darbuose.

Prezidiuman buvo pakviesti 
Kleiva (Chicago), Razgaitis 
(Kanada), Gruodis (Cleveland), 
sekretoriatan — Brcnderienė, 
Jasaitytė, Lozaitytė, Vilimaitė. 
Rezoliucijų komisijon: Repšys, 
kun. Baltinis, Stankus, kun. 
Bagdanavičius.

Sveikinimai
Vysk. V. Brizgys sveikinime 

į priminė,kad šis suvažiavimas tai 
katalikiškojo elito sustelkimas. 
Pažymėjo, kad niekad apaštalu 
nebus tas, kuris to darbo nepra 
deda dabar, o atideda iki grįži
mo į Lietuvą. Kur mūsų veik
los dirva? Pirma — mūsų pa
čių asmeniškas gyvenimas, an
tra — aplinka, kur gyvename, 
trečia — Lietuva; gauta laiškų 
iš Lietuvos, kur prašoma stip
rios katalikiškos radijo valan
dos iš laisvojo pasaulio į Lietu
vą. Ragino visus eiti į gyveni
mą aktyviai.

Konsulas dr. P. Daužvardis 
iškėlė mintį, kad dideliems dar 
bams reikia stiprios atrankos. 
Ateitininkai turi stiprią atra
mą savo kankiniuose ir kovoto
juose dėl Lietuvos laisvės. Da
bar yra daug galimybių daly
vauti kovoje sudarant palankią 
pasaulio opiniją Lietuvos lais
vinimui.

A. Repšys sveikino Amer. 
Liet. Katalikų federacijos var- 

idu, kviesdamas ateitininkus šen 
draugius plėsti bendradarbiavi
mą su katalikų federacija.

L. šimutis sveikino “Drau-

go” ir A.L.R. Katalikų susivie
nijimo vardu ir linkėjo Ameri
kos katalikams vieningumo.

Studentų ateitininkų centro 
valdybos vardu sveikino Algis 
Gečauskas, Jonas šoliūnas — 
moksleivių vardu ir kt. 

Paskaita*
S. Sužiedėlis savo žadyje 

“Krikščioniškasis idealizmas ir 
tikrovė” nurodė, kas ateitinin
kam sendraugiam dabarties są
lygom kliūva jų darbe, siekiant 
savo idealus realizuoti lietuviš
koje visuomenėje.

Dr. Vytautas Vygantas savo 
žodyje ryškino reikalą sendrau
giams veiklos metodikos ir ryš
kaus plano ir kt.

Prieš priimant sendraugių 
statutą, kurį referavo kun. dr. 
A. Juška, buvo pasveikintas 
prof. dr. Jucaitis jo 60 metų su 
kakties proga. Centro sekreto
rė E. Daugirdienė įteikė dova
ną — dail. Petravičiaus kū- 

‘ rinį.
Revizijos aktą patiekė A. Va- 

saitis. Federacijos gen. sekre
torius kun. V. Dabušis pranešė 
apie Ateitininkų Federacijos 
valdybos ketverių metų veiklą.

Ateitininkų sendraugių cent
ro valdybon išrinkti šie asme
nys: K. Kleiva, D. Augienė, 
kun. V. Bagdanavičius, MIC., 
P. Povilaitis, dr. V. Šimaitis.

.Popiežiaus sukatis
VATIKANAS, kovo 3. — Po

piežius Pijus XII vakar atšven
tė savo 81-mą gimtadienį ir 18 
metų popiežiavimo sukaktį. Va 
tikanas pagamino sukaktuvinį 
medalį.

Kovo 12 d. bus didelės iškil
mės — poipežiaus Pijaus XII 
vainikavimo metinės.

Knygų paroda Vilniuj
MASKVA. — Sovietų Sąjun

gos Rašytojų draugijos laikraš
tis “Literaturnaja Gazeta” nr. 
12 praneša, kad Vilniuje, vals
tybiniame V. Kapsuko universi
tete, atidaryta paroda, pavadin
ta “Lietuviškos knygos istori
ja”. Didžiausio susidomėjimo 
sukėlęs Mažvido katekizmas, iš
spausdintas 1597 metais Kara
liaučiuje. Tas seniausias lietu
vių kalba leidinys atgabentas 
iš Odesos ir dabar priklausys 
Vilniaus valstybiniam universi
tetui.

• Kur logika? John Lamar 
White, 21 metų, iš Pensacola, 
Fla., pasakė savo mylimai Janice 
Godwin, kad jis, nusižudys, jei 
ji netekės už jo. Jaunuolis po ke
lių valandų pasikorė mylimosios 
kieme. Kur logika?

Egipto sunki ekonominė padėtis
ATĖNAI, kovo 3. — Keliautojai atvykę į Graikiją iš Kairo 

apibūdino Egipto ekonominę padėtį “chaotiška”.
Graikas verslininkas sako, - - ■ — *

kad medvilnės eksportas pra- tas verslininkas sako, — So-
ėjusiais metais atsilikęs 200,- 
000 pundų (rietinių) skaitant 
iki šių metų vasario pabaigos. 
Jis tvirtina, kad Egiptas kas
met pagamina vieną milioną 

1 pundų medvilnės ir praėjusiais 
jmetais iki vasario pabaigos bu
vo išgabenta 400 tūkstančių.

Kitas keliautojas sako, kad 
Egipto medvilnės didžiausi ko- 
siumieriai yra Sovietų Sąjunga, 

į Čekoslovakija ir raudonoji Ki
nija. Šiek tiek medvilnės buvo 

i išgabenta taip pat į Vengriją ir
! Rumuniją.
•

Tai, — pastebi jie, — nepa- 
gelbsti sudaryti Egiptui užsie
ninės valiutos rezervų, kadangi 
medvilnė perkama pagal klirni-

vietų Sąjunga perka medvilnę 
tik per tris ar keturias egiptie
čių firmas. Dėl to yra dvigubas 
rezultatas: šimtai užsieniečių 
eksporto firmų ir brokerių 
griaunama ir mažinama kaina 
perkant medvilnę iš augintojų.

Užsieninės valiutos trūkumas 
yra jau jaučiamas ir Vakarų 
reikmenys greitai nyksta iš 
Aleksandrijos ir Kairo krautu
vių lentynų.

Žeme drebėjo
KINGSTON, Jarrfaica, kovo 

3. — Jamaicoje žemė drebėjo. 
Dvi moterys žuvo ir penki kiti

go susitarimus egiptiečių sva- asmenys buvo sužeisti žemės 
rais. drebėjimo metu. Nuostoliai di-

Politiniais sumetimais, — ki- j deli.

th’ą. Jis dabar apsvarsto betką, 
bet ypač draugus—smulkmeniš
kai nuo to laiko, kai jis greitai 
pasmerkė Britani jos įtaką prieš 
Egiptą ir nenoromis pasmerkė 
sovietus dėl skerdynių Vengri
joje.

Sovietai priešingi

Pandit visa jėga traukia Indiją 

iš komunistinio verpeto
LONDONAS, kovo 3. — Mme Pandit, 56 melų, turi diplo

matinę misiją savo šaunioje karjeroje._________________ ______
' Indijos premjero Nehru se

suo bando Indiją laikyti Brita
nijos bendruomenėje (Common- 
vvealth’e) ir laisvą nuo Sovietų 
Sąjungos nagų.

Buvusi ambasadorė Washing 
tone ir Maskvoje ir buvusi Jung 
tinių Tautų generalinės asamb
lėjos pirmininkė yra dabar aug
stoji komisionierė Britanijai, ti- Dabar, kai Sovietų Sąjunga 
tūlas Commonvvelth’o kraštų vįena Jungtinių Tautų Saugumo 
naudojamas vieton ambasado- taryboje yra priešinga siunti- 
riaus. , mui Jungtinių Tautų atstovo į

Kai Jungtinių Tautų delega- i Indiją kalbėtis Kašmiro ateities 
tas V. K. Krishna Mennon stu- i klausimu, įlauža yra praplėsta 
mia Indiją į komunistinį verpe- Indijos diplomatai skelbia, 
tą, Mme Padit visa jėga traukia kad komunistai galbūt laimės 
atgal. 75 atstovus Indijos visuotiniuo-

Dažnai sakoma, kad Nehru , se rinkimuose, kurie baigsis ko-
stovi prie verpties šiame imty- Vo 17 d.
nių kare tarp sesers, kurią jis ........ , • Sovietų Sąjungos pozicijagerbia ir žavisi, ir vyro, kuris . . ... .” ’. i i Kašmiro klausimu partijai pa-stercgiasi visomis pcgomis didin- jj^j0
ti įtaką į jį. Mme Pandit bando surinkti

Sugadinti santykiai Anglijos — Indijos bendradar-
Mme Pandit mato Anglijos- biavim° «b'»^ytu8 gabalus. 

Indijos santykius sugadintus Jei jai pasiseks, tai bus dide- 
I jos trejų metų laikotarpy Lon- i lis jos asmeninis laimėjimas 
Į done. prieš Krishna Menon. Jei jai ne

Nehru kartą teiravosi pirm pasiseks, tai Indija savo kelionę 
Britanijai darant didesnį spren- tęs (bent taip manoma) link 
dimą įtraukiant Commonweal- Maskvos ir Peipingo.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Izraelio vyriausybė nepatenkinta JAV ambasadoriaus 

Henry Cabot Lodge kalba, pasakyta praėjusį penktadienį Jung
tinių Tautų generalinėje, asamblėjoje po to, kai Izraelio užsinio 
reikalų ministe'rė Mrs. Goldą Meir pranešė apie Izraelio kariuo
menės pasitraukimą iš Akabos ir Gazos. Protestuodamas prieš 
Lodge kalbos turinį ir tonų, kaip prieštaraujantį Amerikos — 
Izraelio susitarimui, Izraelio ambasadorius Abba Eban staiga 
šeštadienį išskrido iš New Yorko į Washingtoną, kur dvi valan
das turėjo nepaprastą posėdį su Valstybės sekretoriumi Ihilles.

— Azijos — Afrikos valstybių atstovai J nugi mėse Tautose 
stebi, ir laukia, koku Izraelio žygiai bus kariuomenės id r a li
kimo iš Egipto teritorijos.

— Prezidentas Eiscnhmvcris senuti laimėjo kovą. Eenafas 58 
balsais (prieš 2R) sumušė pietų demokratą siūlymą atskirti 

\200 milioną doclrių ekonominę pagalbą Eisenkoneno Vidurio 
i Rytų programoje.

— Izraelio ministerių kabinetas vakar posėdžiavo ir tarėsi 
dėl prezidento Eisenhomerio laiško, parašyto premjerui Hen- 
Gurionui. Šiandien posėdžiaus Izraelio parlamentas ir pareikš 
savo nuomonę dėl Izraelio kariuomenės ištraukimo iš Egipto te- 

i ritorijos.
— Iš Jeruzalės vakar gautas pranešimas, kad Izraelio ka

riuomenė valandų laikotarpyje pasitrauks iš Akabos įlankos 
j ir Gazo ruožo.

— Nacionalinės Kinijos prezidentas f'hiang Kai-Shek pa
prašė Jungtinių Amerikos Valstybių moralinės ir materialinės 
,paramos nacionalistiniams puolimams prieš komunistinės Kini
jos žemyną.
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ATEITININKŲ UŽDAVINIAI
STASYS LUSYS. Brooklyn. N. Y. 

(Tęsinys iš kovo 1 dienos)

kė sendraugių aplinkoje. Dabar tykius su Dievu ir su Bažnyčia, ( 
ji turi likti tuo, kuo buvo, ir ' su piliečiu ir su visuomene. Sen-

Lengva buvo inteligentišku
mų išlaikyti Lietuvoje, kai sa
vųjų mokslo įstaigų įtakoj gyve 
nom. savo profesijos darbą dir
bom ir kai paskutinį mokslinės 
pažangos žodį skelbianti spau
da buvo mūsų darbo kambariuo 
se. Bet ir tada ką tik dabar ci
tuotasis prof. Stasys Šalkauskis 
jausdavo pareigą priminti atei
tininkams tikrojo inteligentišku 
mo idealą ir vis nepakankamą 
pr ie jo pr iartėjimą, šiandien be
veik visi mes tų sąlygų nebetu
rim. Esame nutrenkti į fabrikus, 
į geležies liejyklas, j gyvulių 
skerdyklas, šaltkalvių įmones, 
siuvyklas — paprasčiausių fizi
nių darbų dirbti ir darbininkiš
ko kultūrinio lygio aplinkoje die 
nų dienas praleisti. Neįprastas 
fizinis darbas iščiulpia visas mū 
sų jėgas, o toji aplinka kerta 
paskutinį ir bene skaudžiausią 
smūgį. Iš darbo sugrįžę daugu
ma nebeįstengiam ne tik moks
lo veikalo bei žurnalo paskaityti 
ar ką nors rimtesnio rašyti, bet 
dažnai nebeturim jėgų nė ilsėtis. 
Kartais atrodo jog krentam di- 
džion bedugnėn be jokios vilties 
kada nors iš jos iškilti, tyru 
oru atsikvėpti, saulės spindu
liuose sušilti...

Tai, be abejo, labai sunku. Bet 
kas didelio ir kilnaus žmonijos 
gyvenime buvo pasiekta leng
vai? Ar ne kankiniai pramynė 
kelią krikščionybės išplitimui? 
Ar ne kalėjimų ir Sibiro tremties 
kelias atvedė mus į spardos lais 
vę? Pagaliau ar ne savanorių 
gyvybės auka Lietuva buvo at
gavusi laisvę ir nepriklausomą 
gyvenimą? Kodėl mes dabar no 
retume viską lengvai laimėti — 
be kovos, be kančios, be aukos?

Inteligentiškumo išlaikymas 
yra didž’ai svarbus ateitinin
kams sendraugiams uždavinys, 
nes jis reišk:a šviesą, tiesos ži
nojimą, kompetenciją ir autori
tetą. Sudarbininkėję ateitininkai 
intelektualiTi ir apsipratę su tuo 
lygiu dvasiniai, nebeteks lietuvio 
šviesuolio ypatybių ir nebepa-' 
jėgs atlikti savo apaštalavimo 
misijos visuomenėje. Užgesę ži
buriai nebegalės šviesti, dingusi 
liepsna nebešildys, išblėsusi žari 
ja nebeteiks jokių vilčių atsi
gauti. Todėl nors ir sunku, nors 
ir pečiai svirtų nuo gyvenimo 
naštos, o ištverti reikia. Prisi
kėlusi Lietuva labai daug lauks 
ir tikėsis iš Vakaruose esančios 
šviesuomenės. Būtų didelis nusi
vylimas, jei ta šviesuomenė ne
betektų šviesos, nustotų intelek 
tualinio šviežumo ir sugrįžtų be 
idėjų, be konstruktyvių planų, 
be energijos gyventi ir kurti.

3. Organizaciniai uždaviniai
Jei ateitininkai sendraugiai di 

dėlių pasiryžimu ir kruopščiomis 
pastangomis išsilaikys tinkama
me intelektualiniame lygyje, ne
nutrauks gijos su mokslo, meno 
ir apskritai kultūros pažanga, o 
taip pat nenustos šviesuomenei 
būtinų elgimosi 'normų bei for
mų, bus labai daug laimėta. Tas 
laimėjimas tačiau bus tiktai dali. 
nis ir padrikas. Norėdami jį at
baigti, vienon greton išrikiuoti 
ir į vieną tikslą nukreipti. Ki
taip tariant, reikia stipriau su
siorganizuoti ir stropiau savo 
organizacines pareigas atlikti. 
Ateitininkų Sendraugių sąjun
ga yra didelė dovana mums vi
siems, tik, rodos, jos teikiamais 
patarnavimais gana aptingusiai 
tesinaudojama. Skyrių susirinki 
mai žymia dauguma neregulia
rūs, ir reti. Susirinkimų lanky
mas ne vieno nebelaikomas pa
reiga, bet kažkokia retkartine 
malone. Susirinkimams laiko su 
randama tik tada, kai jok'ų ki
tų reikalų nebeturima, jokio nuo 
vargio nebejaučiama ir nieko ne 
veikimo nuobodulys spaudžia 
prie žemės. Susirinkimais susido 
mima dar ir tada, kai koks nors 
žymesnis asmuo iš toliau atvyks 
ta ir smalsumą sukelia. Vadina
si, pašaliniai motyvai ir pripuo
lami akstinai retkarčiais dau
giau ar mažiau išjudina, o pats 
pagrindinis ateitininkų organi
zacijos vertės supratimas lyg ir 
pamirštamas. Koks tas pagrin
dinis supratimas turėtų būti, la

bai prasmingai nusako prof. 
Stasys Šalkauskis: “Priklausy
mas prie Ateities sąjūdžio pri
valo būti ateitininko supranta
mas, kaipo sąmoningas nenuils
tamas ruošimasis tapti karštu 
lietuviu patriotu, aiškiai susipra 
tusiu kataliku, tikru inteligentu 
šviesuoliu, aktyviu veikėju vi
suomenininku ir gerai pasiruo
šusiu prie savo profesijos spe
cialistu”. Kitaip tariant, ateiti
ninkų organizacija yra tam tik
ra mokykla, kuri sistemingai ir 
pastoviai perteikia savo nariam 
teisingai suprastą tautiškumą, 
sąmoningą katalikiškumą, tik
rą inteligentiškumą, aktyvų vi
suomeniškumą ir aukštą savo 
profesijos supratimą. Tokios mo 
kyklos vertė ir reikšmė yra ne
paprastai didelė, nes ji ugdo pil
nąsias asmenybes, kurios tauto
je turi panašią reikšmę kaip gam 
toje oras, šviesa, šiluma. Kas 
iš ateitininkų tąja mokykla ne
pilnai naudojasi, tik retkarčiais 
joje pasirodo ir kaiką iš jos te- 
pasisavina, tas neatlieka parei
gos nei sau. nei visuomenei. Jei 
visi ateitininkai taip savo orga
nizaciją suprastų ir pagal Stasį 
Šalkauskį vertintų, jos veikimas 
būtų daug gyvesnis ir daug gi
lesnis. Dabargi aptingimo mato
si beveik visose vietovėse.

Organizacijos nepakankamą 
veiklumą nusako ne tik susirin-; 
kimų nelarikymas, bet ir susirin
kimų turinys. Pasidomėjus tuo 
reikalu, susidaro įspūdis, jog su 
sirinkimų programos sudaromos1 
atsitiktinai, gana neįvairios ir j 
užtektinai nuobodžios. Iš susi
rinkimo eidamas, nevisada jau
ties papilnėjęs, ką nors pasto
viau naują gavęs ar kuo sustip
rėjęs. Iškilus kokiam aktuales
niam ar gyvesniam klausimui, 
nevisada artimo meilės dvasioje 
diskutuojama; kitokią nuomonę: 
atstovaujančiame asmenyje prie 
šas įžiūrima. Tokiais atvejais ne 
visi besusivaldo, pyktį į patarė-; 
jus kviečia, prie asmenų kimba. 
Savo pačių išrinktų valdybų ne- 
bojama, jų prašymams laiko ne
surandama ir pagaliau tų jau 
labai kuklių piniginių prievolių 
neatliekama. Net ir centro val
dybos nutarimai nevisada vyk
domi. Sendraugių centro valdy
bos pirmininkui išvykus į Eu
ropą ir pačios centro valdybos 
kadencijai pasibaigus, nogėta ko 
respondenciniu būdu išrinkti nau 
ją centro valdybą. Ar sendrau
gių sąjungos skyriai parodė su
sidomėjimo, ar atėjo pagalbon? 
Tik du skyriai lojaliai atsiliepė 
ir centro valdybai reikiamą at
sakymą davė, o visi kiti tylėjo 
lyg žemė, tartum ne į juos bū
tų kreiptasi ir ne jų nuomonės 
klausta.

Tokių faktų akivaizdoje labai 
rimtai iškyla klausimas — tu
rime savo organizaciją ar ne? 
Kas gi atsakytų neigiamai; aiš
ku, jog turim, tik pareigų gerai 
neatliekam, Neatlieka savo pa
reigų, pirmiausia, nariai, kad 
ir,ne visi, bet tam tikra dalimi 
neatlieka jų ir vadovaujantieji 
asmenys. Jei organizacijos dar
be nėra programos, trūksta pla
ningumo, susirinkimai neregulia 
rūs, darbotvarkės atstiktinos ir 
neįdomios, tai,kas už tai yra 
atsakingas? Be abejo, vadovy
bės, pirmoj eilėj atskirų viene
tų, o kaikada ir paties centro. 
Ne kritikai keliu tuos dalykus 
šioje vietoje — kritikavimo min 
ties visai neturiu. Pavaizduoju 
pastebėtus trūkumus tik todėl, 
kad geriau susivoktume, kur 
mes esame ir ką daryti turime, 
kad tie trūkumai mažėtų.

Ateitininkų Sendraugių sąjun 
ga dabar turi mums daug dau
giau reikšmės negu Lietuvoje. 
Ten ji buvo susitikimo, drau
gystės palaikymo ir šeiminės 
nuotaikos puoselėjimo tarpinin-

kartu tapti tuo, kuo tada ne
reikėjo būti. Ji turi virsti insti
tucija, kurioje fizinio darbo nuo 
vargis atslūgtų, fabriko ūžesys 
ir dulkės būtų užmiršta ir ji vėl 
mus į šviesuomenės aplinką įves 
tų. Ji turi būti mums langu ty
ram ir vis šviežiam orui gauti, 
saulės spinduliams išvysti, pauk 
ščių čiulbėjimui išgirsti. Joje tu
rėtume sustiprinti jėgas dailaus 
elgesio ir kultūringo santykiavi
mo formoms išlaikyti ir mokslo, 
meno bei religijos srityse priva
lomoje intelektualams aukštumo 
je išsilaikyti. Sendraugių sąjun
ga turėtų virsti svetimuose kraš 
tuose esantiems katalikams in
telektualams, tremties akademi
jai, kuri jiems mokslo pažangą 
atskleistų, su naujais išradimais 
supažindintų ir pastoviai reikia
mame lygyje išlaikytų. Sendrau 
gių sueigose turėtų būti ryški-1 
narnos krikščioniškos socialinės I. 
idėjos, o taip pat pažiūros į vals į 
frybę, jos kilmę ir jos tikslus'for 
muojamos. Čia, o ne kur kitur, '

draugiuose turėtų būti pagrin
diniai tiriama valstybės etikos 
šaltiniai bei normos, valstybės 
suverenumo supratimas ir jos 
valdžios ribos, o taip pat pilie
čių teisės ir pareigos.

Jei tuo keliu ateitininkai sen
draugiai eitų, nuoširdžiai tikiu, 
kad daugelis dabar turimų rūpės 
čių išnyktų; trynimasis, skai
dymasis ir viens kito neigimas 
čia sau vietos nebeturėtų, nes 
katalikams daug kelių nėra, o 
tik vienas, bet užtat tiesus ir 
tikras — “Aš esu Kelias, Tie
sa ir Gyvenimas, mane sekite”. 
Kristus yra mums kelias ne 
vien tik tikėjimo ir doros daly
kuose; Jis yra kelias betkurioj 
žmogaus veikloj. Reikėtų tik su 
didesniu uolumu to kelio jieško- 

1 ti, jį surasti ir ištikimai juo ei
ti. Tuo būdu Ateitininkų Sen

draugių sąjungai iškyla papildo 
' mi uždaviniai ir atsiveria papil- 
I domi darbo plotai.

4. Visuomeniniai uždaviniai 
Jei ateitininkai ir rūpintųsi sa

reikėtų aiškintis valstybės san- vo asmens šviesumu ar net šven

%-

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. Pigus lr sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
4546 S. Wood St., Chicago 
9, Illinois, tel. VI 7-2972

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

• ENOROV#

4038 Archer Aveaue Tai. la3-a7w 

AUGUST SALDUKAS Prezldseto

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFU • VOKIŠKI BAUDA]

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOMU

FRANKS TV & RADIO, INC
3240 So. Halsted St. CAIumel 5-7252

r -F---
1

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino. |
kad taupyti apdraustose Taupymą Ir Skolinimo Bendrovėse yr» 
saugu ir pelninga.

and Loan Assoclatlon užtikrina aangaUnlversal Savlnga 
lr gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra Iki 
>10,000.00 kiekvienam Indėliai lr reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bos grei 
tas Ir draugiškas patarnavimas.

041 paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipUtts

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

tumu, jei tobulai atliktų organi- ir savo organizacinio susidraus tąja Dvasia apdovanoti. Ateiti- 
zacines pareigas, o organizaci- minimo, tai tik dėl to, jog apaš- ninkai. besiruošdami intelektua- 
jos vidujinė veikla būtų tikras jtalavimo darbui reikta pasiruoš- liai, bestiprėdami moraliai, drau
pavyzdys visiems, tai ir tuo lai-jti lr Kristaus išrinktieji moki-,___________________ ’
mingu atveju ateitininkai atlik
tų tik dalį savo pareigų. Atei
tininkų organizacija nėra nei pa 
ti sau, nei tik savo nariams. Ji 
yra kitų tarnybai. Ateitininkų 
organizacijos tikslai yra visuo
meniniai. Visa atnaujinti Kris
tuje galima tik žmonėse apaš
talavimo keliu. Jei ateitininkai 
savo darbą pradeda nuo savęs

j mai pirma negu pradėjo savo 
apaštalavimo darbą, buvo šven

MOV I N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

TeL BIshop 7-7075 arba- 
PRospect 8-9842

'Tel. REliance 6-1811
DR. WALTER 1. KIRSTUK

RYTOJAS IR CHIRURGĄ1 
rp’et'vis <1VI)YTO.|

3925 Wi» t 59* h Street
-4 p >let 6:10—»:»•

1
Tel. ofiso ir boto OLymptc 2-4169

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th St., Cicero 
Rez. 1631 S. 49th Avė., Cicero

Kasdien 1-3 vai. ir n-s vai. vak., 
Išskyrus trečiadienius. 

Šeštadieniais 1 'i iki 4 popiet.

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2SG8

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
VAU Kasdien popiet nuo 12-2:30 v. 
Vak. pirm. antr., ketvirt 6-8:80 v. 

Trečiad. tik susitarus.

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

Precin Photo Studio ““J“?*. 8
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav.
4058 Archer Avenue 

Telefonas Vlrginia 7-2481

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujus adresas: 4255 W. G3rd St 
Ofiso tel. REliance 5-4110 

Rezid. telef. URovchUl. 6-U6IT
Vp.landos: 1-3 p. rn., 6-8 p. m.

Penktad. lik |n> pietų.
Trečiad. ir šeštad. patai sutarti

Ofiso tel. CLiffside 4-2890 
Rezidencijos: lArayeltc 3-1172
DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 West 47th Street

(Rampos 47th Ir Hermitage)
i Vai.; nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak. 
Šeštad. nuo 2 iki 6 vai., išakyr. s-k.

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North \\ackcr Drive
(Civic Opera House, kamb. 858) 

Vai. kusd. 1 2—4
Tel. Cl.utral <1-2294 

5002 Weet llltli Str., Cicero
Vai kasdien 5-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOvvnhall 3-0939
Kitu laiku ir trečiad. susitarus 

Rezid. tel. REniloek 4-7080

IŠ TOLI |R ARTI
NAUJI OIDUI TNOKAI-NAUJAUSI KMUSTSNH) fBANK/AI 

nsų Merų patt/iinias-pisus msąžiningas patarnavus

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL Tel. WAIU>»k S-9Ž09

>/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ!

GRANE SAVINGS
2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1083

B. R. Pletklewlcz, prez.; E. R. Pfitklewlcz, eekr. Ir advokato
Mokame aukštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame lr perkame 

valstyličs bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti Atidarydami s«sknit4 šiandien. Ap<lrausta Iki 910,000.

Darbo valandom: pirmad. Ir ketvirtad. nuo 9 Iki 8 vai. vakaro; 
<ntr ir penk 9 iki 5; treč. uždaryta, o šešt nuo 9 Iki vidurdienio

JON
J. G. TKLEVISION

IN S KAS
OOMPANY

19982512 W. 47th St. Tel. FRontier 6 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

TV APARATAI: paprasti ir spalvoti, automatiški, valdomi nuo tolo, 
nešiojami. Jungiami prie automobilio baterijos. PATEFONAI: vietiniai 
Ir užsieniniai, paprasti, nešiojami, automatiški, HI-FI, baterijlnlal. RA
DIJAI: vietiniai Ir vokiški, AM, FM, trumpos bangos, keliais garsiakal
biais, staliniai, kabinetiniai, nešiojami, kišeniniai, tranzitarinlat.

ATIDA RA IR 8EKM. nuo 11 vai. Ilgi S vai.

(Gydytoja ir Chirurgė) 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE
7156 South LVestcrn Avenue

(MEDICAL BL1LDING) 
Pirmad., atitrad., ketv. ir penktad, 
nuo 11 vai. ryto iki l vai. p.p. ir nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
II vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11 
vai. ryto iki 3 vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
Res. tel. \VAIbrook 5-3765

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika ir moterų ligos) 
Ofisas ir rez.: 5100 S. Westem Avė. 
Tel. PRosjmct 8-1223 arba \VE 6-5577
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak.. Šeštad. 
2-4 vai. popiet ir sulig susitarimu.

Tel. ofiso HR 4-6699. rez. I’R 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

1957 W. Jmrfielr Bivd
V AL: t 4 Ir e ,

S 4tad»eniair nuo I Iki 4 vai p p 
’šslcvrus ketvirtad ir aekmad

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 South Western Avenue 
vai., kasdien 10-12 vai. L 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais 10 -z vai .Trečia 
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Res telef. WAlbrook 5-5076

"•OL Ofiso HE.4-5849. rez. HE.4-2324
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 West 71st Street

Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-6, treč.lr šešt. pagal sutarties

I '•'<•1. ofiso PRospect 6-2210
PRo-peet 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS j 

8PEU. (Tllltl RG1.IOS LIGOS 
5700 So. \Vood Street 

Priėmimo vai. nuo 2—-4 vai. kasdien | 
į ir nuo 6 iki 8 vai. pirmad. ir penkt. I 
i Trečiad. ir sek uždaryta.

DR. 1. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 VVest 51st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

D61 valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1795 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdian išskyrus trečiad. Ir 
šeštad.

Res. tel. GRovehlll 6-5603

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 
4701 South Damen Avenue 

(Kampas 47-tos lr Daman Avė.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak 

Šeštad. 2—4 vai. vak.
Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarti. 

Telef. ofLso liAfaycttc 3-6048 
Rez.: WAlbrook 5-3048

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South YVestem Avenue
Chicago 29, III 

pasimatymai pagal sutarties
telefonas REpublIc 7-4900 

Rezldencia: GRovehlll 0-8161

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA TR CHIRURGE 

Office: 10718 South Michigan Avė.
Buto 1653 VV. 103 St., Beverly Hills

Vai'.: kasdien nuo 6 v. v. j k. i 9 v. v’/, 
Vai,: kasdien .nuo G v. v. iki 9 v. v.,

lšskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — Pl'llnnui 5-6766
Rutn — BEverlv 8-3946

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

DR. A. NARBUTAS
PILAI ČIŲ IR VIDAI S LIGOS 

2745 West 69th Street
(priešais Šv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susitarimą

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 So. VVhipple Street

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

LAfayette 3-19 19.
Namų — CI zlarerest 3-7786

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTO.]Al IR CIIIRI RGAI 
3259 South Ilalsted Street

Kasdien 3 -7 vai. vak. Šeštad. nuo 
• 1—5 vai. vak.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vietory 2-1484. Resid. 2437
W. 62n<] St., tel. Repuhlic 7-8818.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 lr nuo 6-8:80 v. 
▼ak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrginia 7-0036.

Rezldend jos tel. BEvcrly 8-8244

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

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Californla Avė. 

VAL.: 2—4 lr 6—8 v. p. p 
Sefit. 2—7 vai. p. p.,
išskyrus sekmadienius

Ofiso telef. YArds 7—1166 
. Rezidencijos — STcwart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S5th Street 
(kampas Halsted lr 35-ta gatvD)

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

šeštadieniais 1—4 vai I

Tel. WAlbrook 6-2670
Rch. HTlItop 6-1660

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS!

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marųuette Medical Center
6132 Soudi Kedzie Avenue

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

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer)

VAL. kasdien nuo 2:oo iki 9:00 v. 
Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. (TURI RGINf.S IR 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
2745 VVest 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligoninę
Telef. REpublIc 7-2290

VAL.: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 iki 11 ryte Ir nuo 6:00—8:00. 
Šešt. nuo 2:00—4:00. Trečiad. ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt.
Tikrina akis Ir pritaiko akinius, 

keičia stiklus lr rėmus 
4455 S. California Avė. .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečiad. už- 
darvta), šeštad 1 o ryto iki 3 v. p. p.

P. ŠILEIKIS. 0. P.
Orthopcdas - Protczlslas

Aparatai-Protezai, Med. ban
dažai. S|>ec. pagalba kojom 

(Arch Supports) Ir Lt. 
Vai.: 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1.
ORTHOPEDI.IOS TECHNIKOS LAIl.
2850 W. 6Srd St.. Chicago 29, III PRosįmsI 6-5O8I

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

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais, šeštadieniais lr 
sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1125
DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

3267 South Halsted Street
Vai 1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PKospect 6-9400
Rcziil. l’Ilospcct 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičlūtč)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

'I’cl. ofiso Vietory 2-1581
Rez. Vietory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West 3lst Street
Kamp. Halsted ir 31-mos gatvių

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

Tel. ofiso PR. i-6446, rez. HE.4-3150

DR. F. C. WINSKUNflS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marąuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki X vait. 

Trečiad. ir šeštad. pa^al sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA. 6-0257, rez. PR. 6-6659 

Rezid. 6600 S. Artesian Avė.
VAI. 11 v. v. iki 3 p. p,; 6—9 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1826

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso
’ Ofisas ir akiniu dirbtuvė 

756 West 35th Street
Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8, tra 
čiad. nuo 10-12, penktad. 10-2 ir 

i šeštadieniais nuo lo iki 2 vai. p p

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu akių įtempimų., kuris 

yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo ir skaudančių akiu karščio. 
Atitaisau trinu pa regysl ę ir toliregys- 
tę. Prirenki! teisingai akinius. Visi 
egzaminavimui daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančiais mažiausius 
truk ūmus. Speciali atyda kreipiama 
į mokyklos vaikus.

4712 South Ashland Avė.
Tel. YAnLs 7-1873

Vai. 10:30 iki 7 v. vak. Šeštad. 10.30 
iki 6 vai. Hekniad. ir treč. uždari/.Tel.

Tel. ofiso PR. “838. rez RE. 7-«1#9

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 Weat 63rd Street

VAU kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:S« 
Iki 9 vai. Trečiad lr šešt. uždaryta

Pelefonaa GRovehll' 6 IhiD
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
niTATKO AK1NIBP
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KAS NAUJO

pas demokratus ir respublikonus?
Politinis gyvenimas niekada nestovi vietoje. Keičiasi žmo

nių santykiai, kyla nauji klausimai ir jiems yra reikalingi at
sakymai.

Demokratų partijoje šiuo metu iškilo ginčas, kuris yra labai 
artimai susijęs su partijos centro komiteto pirmininko Butlerio 
asmeniu. Respublikonų partijos sluogsnius šiuo metu privertė. 
Busimąstyti Stasseno sumanymas statyti savo kandidatūrą į 
Pennsylvanijos gubernatorius. Kai kas nori įtarti, kad po šiuo 
sumanymu slepiasi daug didesni “pavojai”.

GINČAS DĖL PROGRAMOS
Praėjusioje demokratų konvencijoje simpatingasis Butleris 

buvo perrinktas partijos centro komiteto pirmininku, nors jis 
ir nepriklausė buvusio prezidentinio kandidato Stevensono grupei. 
Galbūt mūsų skaitytojai dar atsimena, jeigu jie sekė konvencijos 
eigą per televiziją, kaip šiuo perrinkimu atrodė nustebintas pats 
Butleris.

Šiuo metu Butleris pateko į konfliktą su pietinių valstybių 
demokratų vadais. Mat šiauriniai demokratai, paties Butlerio 
vadovaujami, nori pažangesnio ir aktyvesnio demokratų vaid
mens įstatymų leidime. Tam tikslui Butleris sudarė iš 20 as
menų patariamąjį komitetą išdirbti “agresyviai” demokratų par
tijos programai “socialinės apšvietos dvasioje”. — Jos nebeskirsto europiečių,

Šis sumanymas sulaukė labai stipraus pasipriešinimo iš Se- net rusai ir rytų vokiečiai iš 
nato daugumos vado Lyndon Johnson ir Kongreso “spykerio” siuntė savo šeimas namo. Štai 
Sam Ryburn. Juos remia pietiečiai demokratai, kurie į šį Būt- žingsniuoji sveikas gatve, viskas

DTFNR ASTTS DRAUGAS PUTU A m n.T.TKTDTR

NUOTAIKOS EGIPTE
Žinios iš arabų pasaulio kal

ba apie “šūkaujančias minias 
gatvėse”, kurios esą nustatą vy
riausybėms politinius tikslus. 
Kongreso "For Cultural Free- 
dom” Londone leidžiamas žur
nalas “Encounter” skelbia rašy
tojo Dwight Macdonald straips
nį — dienoraštį “Ten Days in 
Cairo”, kuriame sakoma:

“Kalbėjausi su apyseniu euro
piečiu X., išgyvenusiu Egipto 
sostinėje beveik visą savo am
žių. Jis yra gana augšto laips
nio valdininkas ir Egipto pilie
tis, bet sako, kad dabar negalįs 
suprasti savo bendradarbių. Jį

čiau krizės metu tokių ryžtingų 
ir nenusigandusių. —

Vienas advokatas man pasa
kojo:

— Edenas kalbėjo, jog jie ne 
prieš tautą, bet prieš Nasserį. 
Bet dabar mes esame 20 milio- 
nų nasserių! —

Atrodo, kad Nasserio režimas 
turi platų pritarimą ne vien dėl 
savo kraštutinio nacionalizmo, 
bet ir dėl reikalingų reformų. 
Juk 2,000 metų egiptiečius valdė 
vis svetimi — persai, makedo- 
niečiai, romėnai, arabai, turkai, 
anglai. Dabar jie savo namų šei
mininkai ir be abejo tai yra sal 
dus jausmas. Tačiau 20 milionų

'ypač stebina ir baimina Kairo nasserių verčia mus pagalvoti, 
minios. Jis pasakojo: , ypač matant tokius vaizdus: Al

Azhar mečetėje (maldų name)

lerio darbą žiūri, kaip į nesusivaldymo reiškinį.
Šiam ginčui išsklaidyti praėjusią savaitę San Francisco mies

te susirinko partijos centro komitetas, kuris stipriai parėmė 
Butlerio darbus. Centro komitetas nutarė, kad sudarytasis pa
tariamasis komitetas turi teisę formuluoti partijos politiką tarp- 
konvenciniame laikotarpyje. Pažymėtina, kad patariamajame 
komitete dalyvauja visi demokratų didieji — Trumanas, Ste- 
vensonas ir Rooseveltienė. Ta pačia proga centro komitetas pa
reiškė pilną pasitikėjimą ir padėką savo pirmininkui Butleriui.

Kongreso ir Senato vadams — Ryburnui ir Johnsonui — 
tai yra nemažas akibrokštas. Tačiau, žinant, kokius svarbius pos. 
les jie turi savo rankose valstybėse ir federalinėje legislatūroje, 
atrodo, kad vistiek nuo jų priklausys naujų įstatymų formulavi
mo iniciatyva.

TRUMANAS IR EISENIW)WER1S
Buvęs prezidentas Trumanas šiuo metu lyg labiau pasirodė 

viešumoje. Mat susidarė panašių įvykių grandinė, kuri jį su
jungė su dabartinio prezidento veikla. Šiemet sukanka 10 metų 
nuo to, kai Trumanas išėjo su labai efektinga pagalba Graiki
jai ir Turkijai, tuo būdu užkirsdamas komunizmui kelią į pietus. 
Tada paskelbta vad. Trumano doktrina ligšiol yra laikoma vie
nu reikšmingiausių pokarinės Jungtinių’ Amerikos Valstybių po
litikos faktų.

Dabar su panašia doktrina išėjo prezidentas Eisenhoweris 
Artimųjų Rytų gelbėjimo reikalu. Trumanas viešai parėmė pre
zidento Eisenhovverio doktriną. Sakoma, kad ta proga daug ledų 
ištirpo tarp buvusio ir dabartinio prezidento.

Atėnuose ir Ankaroje kovo mėn. ruošiamasi iškilmingai pa
minėti Trumano doktrinos ir jų išlaisvinimo nuo komunizmo 
grėsmės dešimtmetį. Į iškilmes yra pakviestas ir buv. preziden
tas Trumanas. Ta proga Valstybės Departamento sekretorius 
Dulles paskambino Trumanui, esančiam Floridoje, ir pasakė, kad 
tiek jis, tiek prezidentas Eiscnhoweris džiaugtųsi, jei Trumanas 
pakvietimą į iškilmes priimtų.

STASSENAS IR RESPUBLIKONAI
Kai prezidentas yra užsiėmęs valstybės problemomis, tai 

respublikonų partijos organizmas domisi kaikuriais pareigų pa
siskirstymo planavimais.

Vienas būdingų reiškinių pas respublikonus dabar yra Stas
seno noras būti kandidatu į Pennsylvanijos gubernatorius. Ta
čiau iš tikrųjų, pasak komentatoriaus, čia reikalas eina apie kai 
ką daugiau. Jeigu Stassenas būtų 1958 metais išrinktas Penn
sylvanijos gubernatoriumi, tai Nixono ar Knowlando kandida
tūros į prezidentus 1960 metais pasidarytų visiškai netikros. 
“Pikti liežuviai” kalba, kad jokia kita kandidatūra į prezidentus 
tada būtų neįmanoma, išskyrus Stasseną.

Tačiau tai yra gana tolimas spėliojimas. Šiandieninė būklė 
yra tam spėliojimui visiškai priešinga. Pats Stassenas visiškai 
nėra popularus partijoje. Be to jis pats esąs pareiškęs, kad pre
zidento kandidatūros jis nesiekiąs.

Stassenas, jei tikėti vienu apibūdinimu, esąs žmogus be hu
moro. Daug dalykų, kurių jis ėmėsi, ne tik nieko nepadarė, bet 
pasiliko su jais vienas. Taip atsitiko praėjusiais metais, kai jis 
norėjo sukliudyti Nixono kandidatūrą į viceprezidentus. Nors 
dar ir dabar Stassenas laikąsis nuomonės, kad Nixono kandida
tūra esanti kalta, jog Senato ir Atstovų Rūmų duguma yra de
mokratiška. Ta pačia proga prisimenama nelaimingas Stasseno 
kandidatūros likimas į prezidentus ankstesnėje konvencijoje.

Taigi jis nėra laimingas kandidatas partijos sluogsniuosc. 
Taip pat ir Pennsylvanijos respublikonai, didieji pramonininkai, 
jo nemėgsta ir jo kandidatūros į gubernatorius nestatys. Ta
čiau, jeigu atstiktų, kad ta kandidatūra būtų kokiu nors būdu 
pastatyta, tai, žinovų manymu, jis būtų išrinktas gubernatoriu
mi, nes demokratų kandidatūra šiuo laiku Pcnnsylvanijoje yra 
silpna.

Stassenas žino savo nepoplarumą. Jis nėra naivus. Tačiau 
jis pasitiki tuo. kad jis yra "naujojo Eisenhowerio respublikoniz- 
mo" advokatas, ši idėja, nors turi labai apsisprendusių priešų, 
kurie jau šiandien kelia pavojus, tačiau turi ir nemažo patrauk
lumo. • %. %

Šitos aplinkybės verčia Stasseno oponentus budėti net taip 
iš anksto. V. Rgd

CRANE SAVINGS &
2555 W. 47th St..

Apsigynimas nuo bombų
Antrojo pasaulinio karo metu 

Anglijoje buvo išbandyti du mė
ginimai apsisaugoti nuo lėktuvų 
bombardavimo. Pirmaaai būdas 
betoniniai rutuliai, sudėti į pira
mides ant pastatų stogų. Tie ri
tuliai yna apie pusantros pėdos 
diametro ir svėre nuo 120 ligi 192 
svarų. Į taip apsaugotus stogus 
tam tikru būdu iš 95 pėdų augš- 
čio buvo mėgintos mesti bombos. 
Paaiškėjo, kad ši priemonė yra 
gana naudinga: rutulinės pirami
dės sumažina bombų veikimą, o

atrodo gražu ir ramu, tik pasi
rodo koks nors arabas ir šūk
telia ‘šnipas!’ Tuojau subėga mi 
nia, ir tave užmuš be jokio ap
sigalvojimo ar apsidairymo. Jei J 
išsigąsi ar pradėsi bėgti — tik
rai pražūsi. Bet, jei elgsiesi tar 
tum niekur nieko, be baimės, gal 
būt išliksi sveikas ir nepaliestas. 
Tokių baisių minių matysi Kaire! 
ir Aleksandrijoje. Čia pilna žmo 
nių, kurie nežinia iš ko pragy
vena. Maistui užtenka 30 centų Į 
dienai, o miega turbūt gatvėse;1 
ar patvoriuose. Jie bailūs, tingi-ji 
niai ir negerbia nei savęs, nei ta
vęs. Už miestų žmonės yra ki
tokį. Nors dideli skurdžiai, bet 
mandagūs ir su savigarbos jaus
mu, — baigė šis valdininkas. 1

Paklausiau apie Nasserio re-J 
voliuciją. Jis paaiškino:

— Kaip visos revoliucijos; ją i 
pradėjo jauni nuoširdūs idealis
tai, bet dabar į viršūnes skver
biasi praktiškesni ‘realistai’. Ta
čiau vyriausybė vis dar netokia 
supuvusi, kaip buvo karaliaus 
Faruko. —

Nasseris siekė demokratines 
reformas apjungti kraštutiniu 
nacionalizmu. Man buvo tvirti
nama: ‘Tačiau dabar artėjame 
prie totalizmo. Viską tvarko vie 
nas žmogus — vadas, kuris yra 
smilkinamas. Žmonės pradeda 
galvoti, kad kitaip ir negali bū
ti’.

Profesorius, kuris man šituos 
žodžius tarė, dar pridūrė:

— Linkiu jam laimės. Galbūt 
kito kelio dabar ir nėra. Senoji 
parlamentinė sistema grįžti ne
gali. Anglų ir prancūzų puoli
mas Nasserio pozicijas sustipri
no. Egiptiečių dar niekad nema-

PAULIUS JURKUS

SMILGAICIŲ AKVARELE
PREMIJUOTAS ROMANAS

42 tęsinys

— ‘Pirmieji šūviai! — nusijuokia Lina.
— Kad tik pataikytų! Tiesa, ją lydėjau lig kal

niuko. Ji daug klausinėjo apie vaidybą.
— Mes jai pavaidinsimi Sudie, brangusis! — Jos 

lengvas žingsnis nuplaukia tolyn. Julius seka ir 
šypsosi.

— Samanė taip nepadarytų. Niekada! O Lina, 
prašau, koks temperamentas!

Grįžta raštinėn. Mikliai mušdamas dviem pirštais 
mašinėlę, gražiom eilutėm suguldo vakarykštį pro
tokolą, pabraukia raudonai, išryškina. Švaru, gražu, 
tvarkinga.

Klebonas sujuoduoja gonkose.
Julius sumišęs pakyla. Ir ko? Sklando visur, gal 

ką baisaus atneša. Ir kodėl būtinai baisaus. O gal 
gero?

Šoka prie durų, bet jos jau darosi. Įkūnus kle
bonas pripildo staktas. Sutartos krūtinė atsagstyta, 
skrybėlė nubraukta ant pakaušio, o šypsena siekia 
ąkinius.

— Uf, čia paraku orelis kvepia! Šį kartą ne už

kad narsiai laikcis, gavai gerai užkąsti! — kunigas 
juokiasi, deda skrybėlę ir lazdą ant suolo. •— Viską 
žinau. Buvau ten rąstų. Apsakė, išaiškino. Gerai sa
vo kailį išnešei!

— Kaip zuikis! Dabar bučiuoju letenytes, — bu
halteris mėgina juokauti.

tuo pačiu ir sustabdo sukrėtimo 
jėgą.

Be šios priemonės anglai išmė
gino dar vieną priemonę. Tai kil
nojamas prieglobstis — varpo pa
vidalo įrengimas, savotiška tvir-
tovėlė, kurios sienos yna pagamin- tėvynę, bet už merginas kariavai. Ir vietoj kryžiaus, 
tos iš kulkos nepramušamo plie
no. ši kilnojama “tvirtovėlė” ap
saugo joj pasislėpusius žmones 
nuo sprogstančių sviedinių ske
veldrų, griūvančių sienų, padega
mųjų bombų ir kt. Atlikti įvairūs 
bandymai įrodę tų “tvirtovių" tin
kamą ir realią naudą.

ji

kalba Nasseris. Paminėjus Bul- 
ganiną, kyla. ‘Pravda’ sakytų, 
‘katučių audra'; paminimas ki
tas stiprus arabų pasaulio drau
gas Eisenhoweris — viešpatau
ja tyla”. V.

JOHN T. ZURIS
LAVVYER AND COUNSELLOR

11 80. IjA SALI,E STREET 
IUmhd 1415

Pilone: IlAndolpIi 6-4425 
Home pitone: AfaieUe 3-6477

PIGIAI IR SAUGIAI

PLRKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. LIDUKONIS

MAKIAI LIETIIVU IAIIP IK SKOLINIMO

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

I R
Paskolos Duodamos Namų įsigijimui 

Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6245 S. Westem Avė., Chicago 36, III.

Atliekame didelius ir m^žus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalia.

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”
Sinclair gazolino stotis “PAGALBA” — A. Stanevičius, Sav.

2641 West 7 Ist Str. (Kampas Talman Avė.)
Telet PRospect 8-9842, Namu tel. WAlbrook 5-5934

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM Į VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldų perkraustymas as

menų turinčių ilgų patyrimų.

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne A»e., Telet. Vlrginia 7-7097

Turiu naują didelį sunkvežimį 
ir apdraudas

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

Įiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiimimiiiimimiimiiiiiiimiiiiiiiiii”’'

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbius. Visi apdraudimai. Dėl artimų ir 

tolimų distancijų, šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
3415 SO. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL. 

Telefonas — FRontier 6-1882
•<UI<IIIMIII|IIHMNII»IIIIIHIIIIIIIIII||»||IIIIIIII||IIIIIIII llll IIIIIIIIIIIII)  llllllllll....'

t

SPECIALUS
BARGENAS

Sofoms, Lovoms, 
Lempoms

KAINOS NUO
$49.50

augščiau

LOAN ASSN.
Chicago 32. III.

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St., Chicago 8, III.

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

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

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
PEI4X A. RAUDOMS, NKLLIK IlEItTUHS, Sa».

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Roosevelt Road Telet. SEeley 3-4711

Krautuve atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30.

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Kemiantis Cliicagos Savings Bendrovės praeit imi, nuo pat .įe.s įsikūrimo 
11124 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau- 
ĮM.inus pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumų — jų 
apdraudimų iki $10,000.00, augštų dividendų, bet ir daugeli kitų patarnavimų 
veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chieagos Savings Bendrovės įstaiga yra viena iš gra
žiausiai ir moderniškiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji už Chieagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų Val
stybių dalyje .jie begyventų, gali taupyti pinigus paštu.

Rašykite dėl informacijų. Musų turtas $21,000,000.00.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
^6245 So. Westem Avė. Tel. GRovehill 6-7575 Chicago, Illinois

Atdara: pirmadienį nuo 12 Ud 8, antradienį ir penktadienį nuo 9 Iki 4, ketvirtadienį nuo 9 Iki 8.
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o šeštadienį nuo 9 iki 2 valandos po pietų.

— Nevisai, Juliuk dobiliuk! — klebonas timteli kunigas vikaras turi daug priešų, kurie jo nemėgsta, 
lūpą ir sėdasi. — Nemaniau, kad tu toks staigus, toks1 kuriems įkyrėjo savo landumu, veikimu. Aišku, kaip 
mergišius. Na, sakyk: atvirai: buvai su ja sustojęs dabar matome, man niekas neteps. Taigi: vikaro 
ir atsisėdęs po berželiu ? j dviratis, vikaras važiuos. Norėjo jam įgnybti. Ma

tote, kas dedasi. Aš iš piršto neišlaužiau. Reikia paJuliaus ausys užsidega. To betrūko! Vos su mer
gina išeini, tai būtinai turi j beržynėlį... galvoti, jei viskas taip vyksta. Nesinori priminti ir 

> mano reikalų. Tas jo elgesys vakar ar nesako, kad 
—■ O kaip su tuo atspaudu kelnių dugne, a? Iš jr vėl vaidins, vakarus organizuos.

kur jis? Dobilėli, ar ne raselė užkrito? - klebonas _ Vijj pačįag gįrna{j syki jr Kukį Pradcda 
mirksi kikendamas. į man įkyrėti! Sakiau ne kartą ir dabar pakartoju:

— Čia vikaro darbas! — buhalteris neišlaiko, i sutvarkysiu! Bet yra ir kitų reikalų! — klebonas
— Nebūk kaltukas, Juliau! Ar ne perdaug vi- erzinasi.

karas tau vaidenas. Pats sėdi po berželiu, nuo rasos _ Taip yra ir kitų kalbų! —neatleidžia Julius, 
sušlampi tam tikrą vietą, ir kaltas vikaras! _ Yra miesto gandelių, kad kažkoks flirtas klesti

— Klebone! — buhalteris sudejuoja. — Man di- tarp vikaro ir Samanės.
džiai nemalonu, kad ponas Gimbutas pastebėjo. Juo — Skiedros, brolau, šiukšlės! — klebonas piktas
nemaloniau, kad padarė tokias išvadas ir jum pasakė.

— Nenusimink! Aš išaiškinau, kad tu rimtas, 
kad lydėjai pirmą kartą. Pagaliau, tėvas supranta, 
na, žinai...

— Nieko niekas nesupranta! — sudreba Julius. 
— Man dviratį ištepė uogiene! Sėdynę! Netikit?! 
Prašau, pažiūrėti! — vikriai jis atneša kelnes, kur 
matyti didelė dėmė. Praveria duris į koridorių. — 
Pažiūrėkite, kokia sėdynė! Daugiau nevalau. Vika
ras manęs nekenčia ir vakar tyčia brukte įbruko, lyg 
aš neturėčiau savo dviračio! Bet aš nenusileisiu. Man 
turi atmokėti už kostiumą, atsiprašyti, arba aš neati
duosiu dviračio.

— Skiedros, Juliau, skiedros! Neraudok, kaip 
Jeramijas! Jei taip nori, pasakysiu. Aš čia kaltas!

— Tai, tai, kaip čia? — sumykčioja buhalteris.
— Aš užsimaniau, kad tu palydėtum ją. Būti

nai. Kol tu atsiveši savo dviratį, ji nelauks. Su
pranti, reikia tam tikros, greitos pagalbos, jei nori 
greit veikti. Vikaras čia nieko nepadarė, nežinojo ma
no sumanymo. Pameni, vos tik pasiūlė, aš tuoj nu
vedžiau visus į rūsį. Mūsų akyse jis negalėjo ištepti.

— Tiesa, prisimenu. Bet tas faktas rodo, kad

sujuda. — Tavo pareiga paneigti, pridengti. Tik to
kiu atveju laimėsi draugystę. Bet tu man pasakyk 
viena: kas tave riša su ta blondine Lina?

Julius baugščiai sumirkščioja, bet tuoj susigaudo:
— Kas gali rišti? Niekas! Aš žinau savo vietą. 

Be to, jei jum daviau žodį, tai apsisprendžiau.
— Neatrodo! Pats dar kažkur šienauji, kai rei

kia stoti į Samanės barą. Vakar, po vaidinimų, čia, 
prie šito stalo sėdėjai ir gėrei arbatą. Langus tiesiog 
užmūrijai, bet plyšį palikai, todėl ir mačiau. Jei ši
taip, "jei vis nori švilpauti su blondine, reikėjo iš anks
to sakyti. Tavo vieta buvo ne čia, bet ten, salėje. 
Koks tu kelmas, koks nevikrus! Gerai, kad dar atė
jai. Bet palydėti nepasisiūlei, man teko išraginti.

Julius pamažu šluostosi surasojusią kaktą, atsi
sėda. Keikia Liną. Ji dangstė langus ir paliko plyšius. 
Tikras šėtonas: lenkiasi saldžiai bučiuoti, o už nuga
ros laiko peilį.

Tuoj jis susigriebia.
— Klebone, labai gerai, kad klausimą iškėlėt, 

kad bendrai gvildename. Yra tam tikrų nesklandumų.
— Kokių?

(Bus daugiau)

J f
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Ateitininkų uždaviniai

(Atkelta iš 2 pst'»
I

smindamiesi organizaciniai, šie-] 
kia apsiginkluoti tomis būtinai 
reikalingomis dorybėmis, kurios, 
lyg Šventoji Dvasia, lydėtų j pa
čią visuomenę savo pareigas ge
rai ir šventai atlikti.

Neužtenka tik ginkluotis, bet 
apsiginklavus reikia ir kovon 
žygiuoti. Negana visą laiką gau
ti, bet yra būtina ir kitiems duo
ti. Kas daugiau yra gavęs, tas 
daugiau ir kitiems yra skolina 
gas. Prisiminkim čia Evangeli
jos žodžius apie talentus. Ateiti
ninkams Galybių Viešpats savo 
dovanų nepagailėjo. Jis apšvie
tė mūsų protą, suteikė tikėji
mo malonę ir nurodė tikrąjį ke
lią ne tam, be abejo, kad besi
didžiuodami vieni patys juo žy
giuotume, bet kad Kristaus tal
kininkais būtumėm ir beklystan 
čius į jį patrauktumėm. Čia gau 
na pradžią ateitininkų visuome
niškumo principas. Čia atsiran
da ir ateitininkų visuomeninės 
pareigos. Todėl ateitininkų ne-, 
gali sulaikyti namie nei nupirk-1 
tas jaučių jungas, nei jauna ar 
pagyvenusi žmona, nei kurie ki
ti asmeniniai reikalai, nes nu
sikalstų pareigos šventumui. A- 
teitininkąi turėtų pasidaryti da
lininkais Viešpatyje, kurie savo 
rūpesčiais su Juo pasidalintų — 
asmeninius reikalus pavesti 
Jam, o Dievo ir Bažnyčios skir
tas visuomenines pareigas pasi
imti sau.

Karvutė nustebusi žiūri, kad jos pieną pristatyja veria lauk. 
Pieno" darbininkai streikuoja norėdami gauti didesnį atlyginimą ir 
pieno pristatinėti neleidžia. Streikas yra apėmęs New Jersey vals
tybę. (INS)

DIENRAŠTIS DRAUGAS. (’HH’AGO. J t.LINGU i i Ui l I .i . !!»'.?

MŪSŲ KOLONIJOSE CLASSli’iEU AND HELP WANTKI1 ’ AUS
Los Angeles, Calif. zijai $1.463, o juk tai buvo ren- __ ___  BEAL ESTATE Į I1EI.P DANTEI! MOTERIS

karna iš rėmėjų tik po vieną do-
Fellksas šlapelis vėl aukoja lerj j mėnesį 

i 1(M) dol, Minėjime buvo duugiau Liet Bendr Kenoshos apylin-
400 žmonių k^g v.jjOS pakviestas 16 Vasario

1 Los Angeles lietuvių visuome gimnazijai remti pinigų rinki- 
1 nė šauniai atšventė Vasario 16. sutiko tęsti St. Valaitis. St.
Iškilmingos pamaldos šv. Kaži- Valaičiui linkėtina geros sek- 
miero parapijos bažnyčioje, su mės, šitame nelabai dėkingame, 
svečio iš Montanos kun. Pr. bet lietuvybei labai svarbiame 
Geisčiūno gražiu pamokslu, su- darbe. M.

traukė pilną bažnyčią besimel- ~(VAIRIOS ŽINIOS
rio 23 d. gausiai atsilankė į mi-, „DlnamitaS, «*’» me,u ., 
nėjimą, tuo pareikšdama pasiti-i auJai įsven in as misionu 
tikėjimą Altu, kuris apjungia vi1 r‘us ««*> la.kyt, sv, m.s.as ..........
sas lietuvių patriotines sroves AreQulno3e, re u. a . s MQl. kanip 5 kmb h. niaisto kl.,
kovoj dėl Lietuvos laisvės. Sve- vo suorganizuotos akmenskal- 
čių tarpe buvo prof. M. Biržiš- džių šventėje. Tuoj po konsek- 
ka, Lietuvos garbės konsulas dr. racijos, einant vietiniais papro- 
J. J. Bielskis su žmona, LB apy-j čiais, prasidėjo sprogdinimas 
linkės pirm. prof. K. Alminas su fejerverkų. Didžiausią tačiau

kmb ,

KHIGHTON PARKE:
Komb. mūr. med. 4 lr « puikOM 

klllll., lt \ ig II tlll.s skl> pils, KHI'HŽJIH, I 
Kuinu $1 M, mm.

Nuuj. mūr. I >)( uukftt. 4 i 
•••■utį. šild., yažus.

Med 2 po piciniu šild. XI 3.Kini.
Med. 3 Imtai po 4 kinti. $l«,5uu 

GAGE PARKE:
Mūr. 2 po 4, eentr. ftild., 7", dol. 

paj.. kuinu tik $15,9011.
Mūr. 2 po 5 naujau, tuoj galimu 

užimti.
Mūr. 5 kuilį., 2 kinti, pastogėje ji* 

atsk. virtuvė skiepe. $18,500.
maiuji eiti: PARKE;

Mūr. 5 ir 4 kmb. naujas.
Mūr. 4 kmb. galt- sklypo.
Mūr. bung. 4 ir 3 kmb. $21,000 

KITI-R:
Mūr. S kmb., centr. šild., garažas 

PAJAM V NAMAI:
Mūrinis 2 po 4 kiliuli., taverna su 

irertg. ir 9 atsk. kniti. $«5K9 dol. pa-

Permanent Position
Netif Nortli Šule tini 

l'relelTed
START AT $70.00 PER WEEK

GENERAL CLERICAL 
POSITION

Liulit — sIhiitliaml, billiug 
()<ler-writtihg, lihii_' <tr. 

ane or 2 yeais e\|*'i ietiee lielplul. 
5 tlav week.

Ex(‘elleiit vvoi'kintr eomlit imi. 
Call 9 to 5:39 P.M. 
MICHIGAN 2 3711

111 v P. 
Mūr. 
M ū r. 
Mūr.

7 butui, labui gera vieta.
4 butui, 2 po 4 ir 2 po ti.
5 kmb. ir taverna, (bige ,,ar-

ŠIMAITIS REALTY,
žmona, dr. P. V. Raulinaitis, lat triukšmą sukėlė akmenų skal- INCOME TAX
vių, suomių ir vengrų bendruo- dytojai, savo pamaldų iškilmes 2737 W. 43rd StM CL 4-2390 
menių atstovai. į "padidindami” dinamito sprog-

Minėjimą pradėjo Alto Los i dinimais.
Angeles skyriaus pirm. A. Ski- į » . - _ .
rius, kuris po trumpo žodžio pro 7,000 gyventojų, vienam 
gramą vesti pakvietė Algį Rau-, kunigui
linaitį. Invokaciją sukalbėjo! gįuo metu pasaulyje yra apie 

2,650,000,000 gyventojų ir 393- 
925 kunigai. Vienam kunigui iš
puola 7 000 gyventojai pasauly-

.Marųuettc Parke labai švarus ir 
seras mūr. 6—7 kamb. Centr. šild. 
alyva, garažas.

Arti Marija lligli Sėtino! mūrinis 
bungalovv 5% ir 3-jų kamb., butas 
atskiru /ėjimu.

Brtghton Parke
Maisto produktų krautuvė ir 5 

kamb. butas už jos.
Mūr. su šildymu 2.būt. po 

Kaina $10,500.00.
Mūr. 3 būt. po 5 kamb.
Medinis 3 būt. po 4 katuli.
(■itge Parke mūrinis namas.

Registered Nurses 
Medical Technolgjst

Laboratory
Technicians

SALARY OPEN 
“LIVINl i ACCOMODATIONS 

IN NURSES HOME"
Apply in person, wri(« ur u iri

MR. GARRISON

PEOPLES HOSPISTAL
INDEPENDENCE. 1I)W \

BUILDING & REMODELING

Dabar klausimas, kaip ateiti-į kad “fįjosofija” mirtinai ža 
ninkai iš tikrųjų atlieka visuo- linga daug kas dar abejingai 
menines pareigas ? Kas j tą klau įjQrį Turbūt dėl to ir pakanka- 
simą atsakydamas nerizikuotų mog akcjjos nematyti to vėžio 
suklysti Klysti yra žmogiška, gydymui. Susirūpinti gi reikėtų, 
o klystantį pataisyti ir iš klai- neg jjga ve§jį jr ka§kart vis la- 
dos keltis krikščioniška parei ibjau plečiasi. Sendraugių konfe- 
ga. Atrodo, kad mažiausias pa- reneija. turėtų į tą reikalą labai 
vojus suklysti būtų taip atsa- rinitą d.gmesį atkreipti ir visus 
kant: dalis ateitininkų sendrau- pasyviai besilaikančius ateitinin- 
gių visuomenines pareigas at-, kug griežtai įpareigoti aktyviau 
lieka gerai, dalis šiaip taip, ,įr ryžtingia,u visuomenės gyve- 
b likusieji — blogai. Kuri U) nime reikštis ir dirbti, o taip pat 
dalių didesnė nelengva pa- kviesti visus emigracijoje esan- 
sverti. Tas pagaliau netaip ii",čius lietuvius rpuosekliau, planin 
svarbu. Svarbu faktas, kad tam

gyvenime, jų akimis žiūrint, per me pasaulyje gyvenantiems lie-
daug esama ydų. I tuviams. Tai savos gyvybės bei

_ . . ... , egzistencijos problema. Nežiū-Stai nuvisuomenėiusios dalies, 4 ,... . . , . T, . . . cint to, esama jau gana liūdnųfilosotimai pagrindai. Kad tai: ... . . . , , . './. ... , .reiškimų: pradedama abejotinesąmone, visiems aišku, bet ... T . .
” ’ ’ grjZimu T.ietnvnn

kun. dr. A. Bučmys.
Alto Los Angeles skyriaus rū

pėsčiu, Kalifornijos gubernato
rius ir Los Angeles miesto bur-i Augščiausfas kunigų procen vema ir s kamb. butas 
—™S,PaSl"'.1“V^1O_1®He|taa J™ Šveicarijoje: ten kiek-

vienam kunigui išpuola 440 ka
talikų.

tuvos diena valstybėje ir mieste. 
Valstybės sostinėje Sacramen- 
to ir Los Angeles tą dieną ple
vėsavo trispalvės. Ta pat pro-

T . . 7 ga išleistos deklaracijos, nušvie-Lietuvon, salmamasi J
nuo lietuviškų pareigų, apsipran 
tama su pamaldų lankymu bet- 
kurioje bažnyčioje, nebūtinai lie 
tuviškoje. Taip darantieji ker-

i čiančios tos dienos reikšmę lie

Geri žmonės
Londono gatvės pamokslinin

kas, pasakęs trumpą pamoksle-

kam Ii.

Ta-

kairi h., garažas. $.13,700.00.

VENTA
4409 SO. FAIRF1EED AVĖ. 

I.Af. 3-3881; LAI. 3-9027

tuvių tautai.
L. Valiukas perskaitė gautus

I sveikinimus iš Baltųjų Rūmų
. ... , . . .. VVashingtone, iš viceprezidentota lietuvybės išlaikymui pačius r
skaudžiausius smūgius, gal to 
ir nejausdami. Lietuvybei išlai
kyti pagrindinėmis tvirtovėmis 
yra šeima, mokykla, lietuvių or- 
gazacijos ir lietuvių bažnyčios. 
Toms institucijoms išlaikyti rei
kia atiduoti visas jėgas, nes be 
jų lietuvybė pasibaigs su antrą
ja karta.

Lietuvos išlaisvinimas

Mūr. 2 bt. (•fiilr. šild.—tik $17.799 
Mūr. 4 bt., 2 did. sklypai, sav. iš-

lį, paleisdavo per žmones kepu- vyksiu, tik $25,599. 
rę, į kurią sumesdavo vieną ki- Mūr. 3 bt., kiHiituv 
tą pinigėlį.
visiškai tuščia kepurė. Pyktelė
jo, bet greitai ir krikščioniškai 
mėgino padėkoti:

Kartą jam sugrįžo, '"•P'sciiia.
f J ° ' Daktarų dėmesiui

kuiną dėl li-

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR

Stato rezidencinius ir komercinius 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen
duoja planu>; išrūpina statybos 
kreditus. Skamb. v.ik.: \ l 7-1229 

Nuimi 1« I. Blsliop 7-3310 
2737 I3r<l Slrcei

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANV

1442 S. 48th Ct.. Cicero 50. Iii 
Statome naujus namns ir garažus

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairina remonto darbus, skubiai, 
gerai ir pigiai
Aauklte OAnuhe A-27M nuo » 

ryto Iki 7 vai. vakaro.
Tel. Oliymplc 2-Mtil nuo e vai 

vakaro Iki 11 vai. vakaru.

va!

ofiso JKltiil- 
fms 2 bt. su visais }>ato*'Uinais, grei
tinu pardavimui nupiginta.

Turime daug prieinama kaina gerų
Nixono, iš abiejų Kaliforni

jos senatorių ir iš daugelio įžy
mybių politiniame gyvenime.

Pagrindinę minėjimo kalbą žmonės bent kepurę man sugrą- 
pasakė Lietuvos Laisvės Komi-1žino, nes iš jų aš nė to nesiti-' 4081 Archer avė., LAfayette 3-3384 y 
teto pirm. Vaclovas Sidzikaus-, kėiau. U’r'e Cidiionna g-vės)
kas, pabrėždamas, kad toje žūt-' --------------------------------- ------------------------------------------i R

Ačiū, Viešpatie, kad šie "
BUDRECKAS Realty ♦

butinėje kovoje lietuvių tauta į 
turi įrodyti visą savo politinį su- ■ 
brendimą, kaip sekant pasauli-! 

yra nės politikos raidą ir veikiant

NUO U2SISENEJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
giau ir labiau sutariant atlikti

tikra dalis ateitininkų sendrau- įag visuomenines pareigas, ku- mūsų pašaukimas. Kas neatlie- 
gių visuomenines savo pareigas ^urj arba gali turėti įtakos ka savo pašaukimo pareigų, tas 
atlieka blogai. Visuomeninio dar ]jetuvių reiškimuisi užsienyje ir laisvu noru save nužmogina, 
bo lauke jų niekad nesutiksi ar- nepriklausomos Lietuvos atsta- skaudžiai nusidedamas prieš 
ba tik retkarčiais pasyviu stebė- tymUi. Dievą, prieš tautą ir prieš įsto
tųjų pamatysi. Jei kuri organiz " . . -, x . . riją. Ateitininkai tai labai gerai
ĮĮlo dalis neveikia _ būtų ji di- 5. Tantinia, .išdavimai aupranta, ir iSvados is to\uri
dėlė ar maža visas organiz- Ateitininkų sendraugių visuo- būti konsekventiškos ir labai ------------- ,---------- — o. a ,,noT

oci 10 seifcd.. (Jdu tai Duii meniškumo suaktyvinimas turi aiškios visos jėgos, gabumai, rado vieningumą, jpareigoja mus stabdo džiovinimų odos ir p. rpiyšimų

koja, ranka arba tik vienas pirš- jajjaį gįjją praSmę. Visuomeniš- n oksiąs bei ištekliai turi tarnau ir ateityje vengti politinių avan- Tstskns^oHn%dXt0dediUr°
tas, o organizmo funkcionavi-i kumo doryb- būUna kitomg gy- ti tam kilniam ir šventam reika- tiūrų. vinių, odos išbėrimų .ir t t taipgi
ūias bus sukrėstas ir jo sveika- vybjn£g reikšmės problemoms lui, kurio įvykdymui esame pa- Meninėje minėjimo dalyje pa- f,nka",a vartoti vaikučiams, 
tingumas kels rimto susirūpini- spręgli J)abar enamasis tra
Aio. Ir ateitininkams sendrau- giškag ]ietuvjų tautos jr IJetu, 
giams tąja nuvisuomenėjusia sa vog vaIstybėg likimag daug t().
vo da imi ten a rimtai susirū- kjų problemų iškėlė. Pačios svar kio pagrindo, ir niekada jų nie- dainininkus.
Plnti‘ Be*“etų surasti būdą į blausios — lietuvybės išlaiky- k ■nepriims. Lietuvos istorijos Ir šie metai buvo gausūs au- 
juos prakalbėti, juos įkvėpti ir mag ĮjetuVos išlaisvinimas ir vyksmas mūsų kartai tą parei- komis Lietuvos laisvinimo rei- 
iš miego ligos pakelti, nes ta Ii- išiaįsvintos Lietuvos pilnutinis gą ir kartu garbę skyrė, kurią kalams. J. G.
ga ir jaunus žmones paguldo j atstatymas. Visos tos problemos mūsų karta ir turi ją atlikti di- ---------;—

yra didelės. Joms apvaldyti ir i džiausiu uolumu iš visų jėgų. Kenosha, Wis.
Ši žmonių kategorija susiran- patenkinamai spręsti reikalinga 1918-19-20 metų ateitininkų 

da visokių pasiteisinimų. Vieni maksimal’nio visų lietuvių jė- žygiai, jų savęs išsižadėjimas, 
jx»litikos nemėgsta, kuri jiems gū įtempimo. Tai ir yra mūsų jų gyvybės aukos yra ne tik 
kažinkuo “nešvari” esanti ir dėl tautiniai uždaviniai. Jie nėra tik gyvas liudijimas kilnaus ir šven 
to nenorį “susitepti”. Kiti kultu ateitininkų uždaviniai, bet jie to tėvynės meilės supratimo, bet 
rininkų ginčų pakelti nebegali, Yra ir ateitininkų uždaviniai. Va ir saulės šviesumu spindįs pa- 
rašytojai artimo meilės nebetu- dinasi. ateitininkai privalo dirb- vyzdys, kokiu keliu ir kaip rei- 
rį, dėl kiekvienos paskirtos pre- ti petys į petį su visais lietu- kia atlikti savo pareigas lietuvių 
mijos kovas kelią, o beždžionės viais, kurie didžioje vienybėje tautai ir Lietuvos laisvės atsta-

Tie, kurie kenčia nuo SENI,’,
atsakinguosius asmenis, taip ir i atvii-.v tu skai nžitr ^A|zi,r 

. j . . , , , ,1 nagali ramiai sėdėti ir naktimiH
savo Viduje, nesiskaldant smul- ! miegoti nes jų užsieenėjusios žaiždos 

kiomis politinėmis srovėmis, bet, ’S, ^"Lėkite
politinės kovos vardu buriantis į LEGULO Ointment .los gydymo
i viena vienetą kuriu ntrndvtu ypa,byt‘s Pal«ngvina jusu skaudėj!- J Vieną Vienetą, Kuris atrodyvų rnt^ -r ^ral?;site ramiai miegoti nak-
autoritetingu svetimiesiems. Va- tį vartokite ja tapgi nuo skau-
____ . . džtų nudegimų. Ji taipgi pašalinasario 16 Aktas, kuriame visos niežėjimą ligos vadinamos psoria 
lietuviškos patriotinės grupės 8,8 Taipgi pašalina peršėjimų, ligos

Nejud. turtų pirkimas-pardavimas 
bei valdymas. Paskolų pai ūpinimas.

Pildome Inuomc Taksus 
VISŲ RŪŠIŲ APORAPOIMAI
J. BACEVIČIUS

“Varpas” Real Estate 
General Insurance, Notary Public

50111 So. Western Avė.
REp. 7-ttKKK arba H Km. 4-7085

i

kada

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

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir semad.)

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVĖ

MORAS
Rullders Gen. Contraclors 

Atlieka planavimo ir staty
bos darbus gydytųjų ofisu, gy
venamųjų ir viešųjų pastatu

Namų įkainavimas it įvsirūs 
patarimai nemokamal.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Kasdien nuo X vai. ryto iki 
vai. p p. Kitu laiku susitarus.

Tel. PRospect 8-2013 
6800 SO CAMPBELL AVĖ. 

Chieagt 29, IK

i

$

pasirodo skaudus išhSriinas nuo vy- ,
šaukti ir iki mirties aukos ,įpa- sirodė solistė L. Zaikienė ir Br. stykių ji yra gera gyduole nuo iš- 
reigoti. Jokie pasiteisinimai nuo' Budriūno vedamas vyrų okteKfes. viršintų odos ligų. i.e 

tos pareigos vykdymo neturi jo- Minėjimo dalyviai šiltai priėmė pardtlO(lĮ)nia po 7r>
et., $1.25. Ir $3.5(1.
Pirkite vaisiineseChi- 
cagoj ir apylinkėse—
Mlltvaukee, Wisc., Ga- 
"v.jnd. ir Pctrott, Mi- 

I ehtgan arba. rAšyki- 
'v Ir atsiųskite Mo- 
ney order į

16 Vasario gimnazijos reikalai 

Kenoshoje esančių 16 Vasario LEGULO, Department D.,

gimnazijos rėmėjų pinigų rinki- 5618 W. Eddy St., Chicago 34, III. 

mą ir jų išsiuntimą nuo 1953 m. 
spalio mėn. 1 d. su dideliu pa-

Namų statytai, |tairū> itiHai-i mai
ir pardavimas. Jei norii, piikii :n 
užsisakyti nainii, kuris liūtų gi rai i- 
plannotas, patogus, gražus n |.igns. 
pirkite ar užsisakvkite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti saukite TI .rniinnl 9-5531 

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir s« i m i 
dieniais nuo lo - 4 vai. Adresą?. 515
Noltnn, Willnw Springo, III.

siaukojimu vykdė ir tvarkė Ze
nonas Lukauskaa. Nuo š. m. va
sario mėn. 1 d. Z. Lukauskas 
panoro “pailsėti”. Lukausko lie-geresniu draugu laikymas negu ir sutarime gelbėtų lietuvių tau- tymui. Dalies tam reikalui skirti jįigjfc įj rtjkt s dar

Kolegos rašytojo juos ir nuo kul tą ir Lietuvos valstybę. Vieny- neužtenka. . . a. a \ aS ar i
tunnio darbo atgrasinąs. Treti be ir sutarimas yra sėkmingo ---------
visur klaidas mato, visur trūku- darbo būtinoji sąlyga. Kur vie- — JAV yra 56,000 motelių, 
mus regi, visur ne taip, kaip nybės pritruks, darbas nejudės California turi 7,800, o Florida
jie norėtų. O ketvirti, bene gau- is vietos. Todėl visų didžiųjų tau stovi antroj vietoj su 5 500.
šiauši, dirbančiuosius kritikuoja, tinių uždavinių vykdymas turi __ Įpakavimai ir jų projek-
garbėtroškomis vadina, ministe- prasidėtą vienybės realizavimu tai šiandien JAV siekia 12 bil.įkais surinko ir pasiuntė eimna-
riavimo geismu įtarinėja, būsi- ir jos užtikrinimu. Ten, kur vie- doj metams 1 B
mų šiltų vietų troškuliu žemina.' nybė jau sudaryta, šventa parei _
Jie patys — tai pati tobulybė, i ga ja rūpintis, ją ugdyti ir ją 
Niekada neklysta, švarūs, tyri... Į ginti. Ateitininkai tame darbe 
Sėdi sau karčiamoje, kine arba turi būti aktingi ir vienybės iš- 
namuose televiziją “vadindami” laikykime atlikti rišamosios me- 
ir tuo būdu nuostabiame švaru- džiagos vaidmonį. Jie turi tam 
me išlikdami. Politikos darbe jų( pakankamas kvalifikacijas, nes PRISTATOM 

nesutiksi, nes jie tam darbui per, jie yra krikščionys. Kristaus įsa, Visoldų RAšių 

švarūs. Kultūriniame gyvenime,J kytoji artimo meilė ir yra pati MEDŽIAGĄ 

knygų leidykloje ar knygyne jų didžiausioji vienytoja. Todėl a- 
nepamatysi, nes bijo beždžionę (eilininkai turi geriausią meto- 
pamilti. šiltų vietų netrokšta, mi; (b‘l *’ ^’no geriausią kelią dife- 
niateriauti nenori, nes gerai ži-j
no, kad dabar ir Ia6ai norėda
mas to nepasieksi. Tai ko jiems 
tais visuomeniniais rūpesčiais 
sielotis’! Geriausia išeitis — sė.
dėti ramiai sau namie ir tik sa-į Lietuvybės išlaikymas vra la-i 
vimi rūpintis, nes visuomenės j bai svarbus uždavinys laisvaja-^

lės padėkos. Kenoshos lietuvių 
kolonija nėra didelė, rėmėjai gy
vena išsisklaidę po visą miestą, 
bet Z. Lukauskas dirbdamas' 
virš trijų metų su savo talkinin-

rencijuotai visuomenei apjungti 
ir bendru keliu nukreipti Lietu
vos gerovei. Ne sykį tą darbą

STATYBAI 

IR NAMŲ 

PATAISYMUI

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LITW1NAS, Pren.
3039 So. Nalsted St.

Tel. VIetory 2-1272yra jie jau atlikę Lietuvos gy- . , . .
viteai • j Apkamavimą ir Prekių Pnstaty-vemme, ne syk}, tikėkime, ir dar Tejkiame Nemokamai.

a^’ks. RaAtknė atidara kasdien nuo »

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

PIRKITE ir parduokite savo ne
kilnojamą turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės mane teisingu pataraa- 
vimn

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpublic 7-9400

Nekilnojamo turto pirkimas, 
pardavimas.

Income taksų pildymas 
P LEONAS 

REAL BSTATB
2785 West 71st Street 

* Visi telefonai: R'Albrook 5-6015

MALĖ

D. MONSTAYIČIUS
REAL ESTATE - 1653 W. 103 st. 

Tel. ItKVERI.Y 8-3H16
Nek ilno.i.i m ii turtų pirkinius, pardn- 
viinas. Tarpininkui Imas bizniuose ir 
valdžios jslaigosi'.

INfoMIŠ TAX. Tai aertumtanl

LIET. APftRAl'DOB AGENTCRA 
Visų rūšių apdraurios. Automobi

lių finansavimai. Notariatas. VaJsty- 
bšu patvirtinoa kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

.IOMAS KIRVAITIS 
WAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSVRANCE AGENCY 
6108 S. A»lilan<l Avė., (Tilejųęo 36,111.

MLSCELLANtZHJS

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
, ir alyva kūrenamus pečius fur- 
I naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ir atlieki 
visus skardos darbus.
1546 S. 49th Court, Cicer

Tel. OLympic 6-0775 nuo 8 vai. 
ryto iki 5 vai. vakaro.

Telefonas nuo 5 vai. vakaro: 
OLympic 2-6752

PROGOS — OPPORTIJNITIES

Owner Selling — Appand Shop 
Wonen, children, mens wear. I'lu-
ĮMtsllll Sllll štili ioū. Illcill loi'Ill ioll III 

(Ink Liįvvn. Scnlluvest siilnirb. \ 
reni nioney iiinker. Illne-.' Iokis 
sale.

Call GArden 4 7733
--- ---

HELP UANTED

ROCKWELL MANUFACTURINC. COMPANY 

Manufacturers of NORDSTROM valves, DELTA pnvver 
tools, water, gas and parking meters and other produets, 
is seeking experienced:

INDUSTRIAL ENGINEERS
AND

HYDRAULIC ENGINEERS
To help operate the biggest little business in America, where 
many opportunitics <xist for ambitious men. Positions 
filled may call for traveling or relocation in another statė. 
Salary commensurate with abilities. Apply, write or wire 
resumes to:

PERSONNEL MANAGER
Rockwell Manufacturing Company

Box 151 Rnrberton, Ohio

Šioje nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant, JO- 
sų laukia greitas Ir teisingas patar , 
navtmas.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2600 W. Mttli st, Tel. Proepert 8-6464 ,
■———■■■.■■■A..—.—.—

KAMBAKI \l

Išnuomuojami kambnri ii 
pusrūsy -u šviesu,

šiluma ir guzu virimui.
3122 Mest KM lt SI.

Telef. YA 7-8983

REAL ESTATE

3jų butų mūrinis: 3 butui
--------- ---------------------------------- po 4 kamb. Arti 26th ir Humlin.

CICERO. Partneriai išsiskiria, Tuojau galima užimti. S17.999; į- 
parduoda 2-jų butų apkaltą na- mokėli $4,000, SVOBODA. 3730
mą. 5 ir 5 kamb. (3 mieg.) 16th \Y. 26th St. LAwndale l-7O3s.
ir 50th Avė. $14,500, Gazu apšild. -tm ■ -rr—»-----------------------------
SVOBODA, 6013 Cermak Rd. BI- Oooooooooooooooooooooooooo
shop 2-2162.-------------------------------- Skelbti* ‘DRAUGE aiMtmhkKM

nes jis yra plačiausiai skaitomas 
Uetuvtų dienraštis.' o skelbimuARTI (OOth IR NESTERN

PUIKUS MŪRINIS NAMAS, 4
metų senumo. Alyva np&ild. 2 krau yra oi eiusms •/įsiems
tuvės. 5 kamb. butas viršui. Paja- oooooooooooooo po o oooo o-o-o po 
mų neto $4,000 metama. Įkai
nuotas skubiem perdavimui. Kreip 
fis T. O'CONNELL, H1 5-2323. i Skclbkitčs hraiiĮ’r''!



19 DIENRASTIS DRAUGAS, CHK Aliu, ILLINOk

Philadelphia, Pa.
Philailelphijos lietuv iii

knygnešys

kantus ir dar tebekenčiančius lie 
tuvius krašte ir Sibire. Pamal-; 
das atlaike kun. Jakulevičius. 
Vasariu 17 d. 3 vai. p. p. Vetė- 

Vytautas Karalius savo krau-, ranų salėje, Melrose Parke, įvy-
tuvėje. 3220 Riehmond Str./ko iškilmingas minėjimas. Jam 
prieš kurį laika atidarė lietu- vadovavo čia gimęs ir mokslus 
viškos knygos lentyną, tuo no- baigęs lietuvis A. Butas. Invo- 
rėdamas prisidėti prie lietuvy- naciją sukalbėjo kun. Jakulevi- 
bės išlaikymo senojoje dėtuvių čius. JAV ir Lietuvos vėliavas 
kolonijoje. Kiekvieno užėjusio į įnešė Melrose* Parko veteranai.! 
jo krautuvę akį painukia atski- JAV ir Lietuvos himnus sugie-, 
ra, tvarkingai vedama lentyna dojo Cicro lietuvių mišrus cho- 
su knygomis ir tautodailės me-'ras, vad. J. Kreivėno. Lietuvos 
džio drožiniais, šiuo metu Phi- valstybės savarankumo ir de- 
ladelphijoje tai yra vienintelė mokratinės santvarkos įvedimo 
vieta, kurioji'galima įsigyti lie- aktą skaitė K. Tautkus. Minė-' 
tuviškų knygą bei lietuvių tau- jimui pirmininkavęs A. Butas 
todailės dirbinių. Įdomu buvo pa paskaitė "Chicago Daily News”' 
tirti, kaip einasi Vyt. Karaliui mielą ir teisingą straipsnį, kurį' 
su lietuviškos knygos bei tauto-Į susirinkusieji palydėjo ilgais ploį 
dailės dirbimų skleidimu. Pasi- jimais. Vietos veikėjas A. Jon- 
rodo, kad tik ką atidarius šįĮ ca pristatė Melrose Park mies-į 
skyrių buvo parodyta g ina didelto burmistro pavaduotoją, kuris, 
lė paklausa, bet pastaruoju lai- savo trumpame žodyje pasi-i 
ku jau kuris mėnuo mažai be-1 džiaugė lietuvių darbais ir lin- 
rodoma dėmesio šioms prekėms, kėjo Lietuvai greitai sulaukti: 
Reikia manyti, kad ta priežasti-| laisvės. Pagrindinis kalbėtojas 
mi yra nežinojimas, kad pasi V. Stankus palietė Lietuvos pa- 
Vyt. Karalių, 3220 Riehmond'dėtį iš politinio taško. Jis pa-

KRYŽIUS IR PREZIDENTAS

Prezidentas Eisenhovveir atidaro 1957 m. Raudonojo

ku, kurį pianinu palydėjo jo se- t 
šutė Danguolė. Vėliau Danguo-1 
lė, Algirdas ir Vitas Januškai' PA2ERSKAITEI FILIOMENAI
smuiku, akordeonu ir pianinui‘Y PAZERSKIUI yra ži-
___  .... • „ ... ?, „ , nių 18 kibiro. Kreiptis šiuo adresu:
Pd8r°jo t rie Nemunėlio . Pub-| Antanas Žilinskas, 682 Eddy Rd., 
likai labai patiko. j Cleveland 8, Ohio.

Toliau vvinnipegiečiai V. Ar-

PAJIĘŠKOJIMAI

gatvėje gaunami lietuviški lei- skleidė šviežių, drąsių ir teisin-
gų mmeių.

Aukos laisvinimo reikalams
Aukų rinkimą salėje tvarkė 

K. Tautkus. Jam padėjo moks
leivės Briškaitytė, Lingytė, Mar 
kūtė. Paugytš, Vainauskaitė ir 
Budelskytė. Pastarosios buvo 
pasipuošusios tautiniais rūbais. 
Joms vadovavo LB Melrose Par 
ko apyl. švietimo vadovė A. Lin
gytė ir sekr. J. Gražys. Aukoji
mas buvo laisvas. Žmonių susi
rinko pakankamai. Daugumoje

vajų.

KANADOJE
Winmpeg, Man.

Iškilmingas minėjimas
Vasario 17 d. Winnipego lie

tuviai iškilmingai paminėjo Va
sario 16. Kvietimą į Vasario 16

manavičius,
Rutkauskas,
.Dernereckas
daįnų.

K. Strikaitis, V. 
V. Galinaitis ir J. 
padainavo keletą

Kstr.
Aukos Lietuvos laisvinimui

, 10 dol. .aukojo Vincas Januš-
I ka (pirko ženkliukui, 
l 7 dolerius aukojo Kostas Stri- 
i kaitis (piųko ženkliukų).

Giminės iš Lietuvos— Anykščių 
valse., pajieško šių asmenų: TRO- 
JOCKG, VINCO, kilusio iš Anyk- 
člų vaisė., gyvenusio Argentinoje. 
RUDOKO ANICETO, ADOMO, ki
lusio iš Anykščių valsč., gyvenu- 
-io USA.

TUSKENIO VINCO, kilusio iš 
Anykščių valsč.

GRAŽIENĖS arba (SILVOS 
GRAŽIO) iš Anykščių, gyvenusi 
Chicagoje.

Prašome atsiliepti šiuo adresu: 
Br. Miškinis, 1683 Banker Avė.. 
Niagara Falls, Ont., Canada.

DABROVOLSKIENES, URŠU
LĖS,, JONO, kilusios iš Dabužių 
kaimo., gyvenusios USA.

BILIŪNIENĖS (Vilžiunaitės)
p k j i’ ,i . z, , i MARIJONOS, ADOMO, kilusios iš 1 o 5 dol. aukojo dr. Česlovas Niui.onių km„ gyVen. USA.

Kurauskas, dr. Juonas Zulonas ---------— . ■■■- ■ ■ ■ — ■
ir Mykolas Januška (pastarasis
pirko ženkliukų).

4 dol. aukojo Stasys Bujokas
(pirko ženkliukų).

Po 3 dol. aukojo E. K. Kala-
sauskai ir ats. kapt. J. Matulio- 
nis'. Kiti aukojo po mažiap.

K. Strikaitis!

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINYCIA
Geriausios kSIčs <1^.1 vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 West 63rd Street 
Tel. PKospect 8-UN33 ir l'lt S-0S3I.

LIŪDESIO valandoj

MAŽEIKA& EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 $o. VVestern Avė. Air Conditloned koplyčia 
BEpublio 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiems, kurie gyren* kltoee miesto dalyse: gausime 
koplyčią arčiau Jūsų namų.■■■■■■■■■■■■ncaesaaaami

PADĖKA

Prieš 4 mėnesius turėjau ne
laimę — buvau nusilaužusi ran
ką.

Ačiū Dievui, gerai sugijo ir 
noriu širdingai padėkoti visiems 
mūsų draugams ir bičiuliams, 

i Neįmanoma įvardinti visų, 
’ Į nes užimtų daug vietos,

pradėtas Vasario j širdingai ačiū gerb. kunigams, 
'sesiems, giminėms ir draugams 
už lankymą už šv. mišių auk m 
ir maldas už mano sveikatą; taip 
pat dėkoju už dovanas.

Nuoširdus ačiū visiems.
Marijona Melkienė

Kryžiaus 
(INS) i

4 vai. p. p
16 minėjimas. Tautos Fondo at 
stovas VVinnipoge K. Strikaitis 
sėdėjo prie įėjimo su aukoms 
rinkti lapu, ir kiekvienas svečias 
galėjo at duoti savo auką Tau-

minėjimą. paveikslą — reklamą! tos Fondui. KLB Winnipego 
labai meniškai padarė E. Kala-i apylinkės pirm. Juozas Demerec 
sauskas. * kas pradėjo minėjimą, pasaky-

................ ,, , , • damas įžanginę kalbą ir pakviesBažnyčioje pamaldas laike , . .., , m, x -• , j - damas minutes susikaupimu pa-kun. J. Bertasius, pasakydamas, ... » . . T • ė• . : , , gerbti žuvusius uz Lietuvos lietai dienai pntakytą pamokslą. ... u„ ,, * : , . , - priklausornvbę. Po to buvo pa-’Pamaldų metu giedojo baznyti- , . . Y . . . . , :kviestas rašytojas ir .urnalistasj 
Juozas Pronskus pasakyti kal
bą minėjimo proga. Jo kalba bu 
vo 1 bai turininga ir užtruko 
pusantros valandos; ir ta’i dar 
atrodė, kad kalbėtojo mintys ne

Žilėnas, Jarai, F. Valuckas, P. laikė Vytautas Radzevičius ir, buvo išsisėmusios ir liko riet ne- 
K;ne liauskas F. J. Urbeliai. Pa i Grabys. Prie vėliavos garbės sar j baigtos, ir9ii žprcn^i t ' ' T * x • t _ ... ... ... • -
zauska:
O. A.

diniai ir lietuvių tautodailės pre 
kės. Būtų gera. kad visi šį rei
kalą žinantieji pirmąja proga ži 
nią skleistų toliau ir kartu pa- 
skantintų užeiti į Vyt. Kara
liaus krautuvę pasižvalgyti ir 
ta proga įsigytų vieną kitą lie
tuvišką leidinį, lietuvišką medžio 
drožinį ar lietuviškais raštais 
austą juostą.

Gražus mostas
Philadelphijoos lietuvių ban

ko Liberty Federal Savings and
Loan Assn. — prezidentas Ch. vyravo jaun inas — moksleivija.
Cheledinas, matydamas augštes Tai d'iugus ’r malonus reiški- 
niosios lituanistinės mokyklos fi nys. Y'iso salėje surinkta $231. 
nansinius rūpesčius, paaukojo Aukojo: Petr. Gudzius $20, A- 
stambesnę sumą, kuri garantuo- merikos Lietuvių Piliečių Klu-
ja ilgesniam laikui klases, gau- bas, SLA 125 kuopa ir Puodžiū-Į n’s ėhoras, į kurį daugiausia dar 
tas iš International Instituto, na; — po $10. Markai savo $10 ko įdėjo parapijos vargonininkė 
Mokykla paprašė patalpų šiame auką paskyrė Vasario 16 gim-1 Danguok J nuskaitė, padedant 
institute, kai jų nebegavo ftv. Ka nazijai. Po $5 aukojo V. Andri- j°s* mamytei EI. Januškienei, 
zimiero parapijos past'tuose. į -uskas, Tautkai, jukneliai, V. Lietuvos vėliavą bažnyčioje 
Lituanistinės mokyklos vadovy
bė Cheledinui, supratusiam ’ os 
mokyklos reikšmę ir rūpesčius, 
išreiškė nuoširdžią padėką.

Maldos diena už Lietuvą
Vasario 16 proga Pbiladelphi- 

jos arkivyskupas O’Hara besi
lankančiai pas jį lietuvių delega
cijai pažadėjo paskelbti Maldos 
dieną už Lietuvą. Maldos die
na už kenčiančią Lietuvą įvyks 
visose R. K. bažnyčiose kovo 
3 dieną.

Lingiai, Linartai, La- ' gyboje buvo keturios lietuvai-
St ’nkevičiai, J. 
Raštikiai, A.

Černius,, tės Dargužytė, Zavadzkaitė?

nors kalbėtojas pats, j 
kiek galėdamas trumpino laiką. į

Urbelis, Daubaraitė ir Pranevičiūtė. Pa-ti s 
A. Joneha. Ulis, V. Suopys, Bris maldos baigtos Tautos himnu, 
kaičiai, Utarai, Metrikiai; po .
$3 — Barauskas, Gražiai, Gu- jr šiais metais tai bus padaryta.
. as, X. Y., F’. Ragenas, Junke- Kiekviena auka —didelė ar ma
ri r i ir Murinai. Kiti aukojo po ža — yra žmogaus meilės įro- 
mažiau. dymu savo pavergtam ir terio-

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4005-07 South Hermitaga Avs.
Tel. Yfl 7-1741-2 ir LR 3-9852

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

AMBULYNCE DIENĄ IK NAKTĮ

Minės šv. Kazimierą 
Kovo 3 d. Šv. Kazimiero pa

rapijos salėje vyčiai, a t< itin in
kai ir skautai bendromis jėgo
mis rengia iškilmingą šv. Kazi
miero pagerbimo aktą. Minėji
mas bus pradėtas pamaldomis 
10 vai. Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje. Po pamaldų visa vi
suomenė kviečiama į parapijos 
salę.

Kvietimas j misijas 
Šv. Kazimiero parapijoje mi

sijos lietuvių kalba įvyks kovo 
17 -

Aukos priimamos iki kovo 15 d. jamam kraštui. KST
Specialus šventei ruošti ko- 

I mitetas savo vasario 21 d. po- ~
• sėdyje nutarė aukų rinkimą pra-į y i" K T O R 6 K O ž I C O S
tęsti iki š. m. kovo 15 d., kadan- Lietuviška gazolino stotis ir auto
gi daugelis lietuvių minėjime ne- . . taisymas

Atliekami motoro remontai,

| Jis padarė apžvalgą apie ketu-' 
tūkstančius metų atgal, pri-i 

vesdamas iki Lietuvai nepriklau
somybės atgavimo. Jo kalba bu 
vo palydėta gausiais publikos 
plojimais. Po to savo žodį*tarė

i Mykolas Januška, kuris gražiai 
'apibūdino Lietuvos nepriklauso- 
' mybės kovas, kuriose jam pa- 
I čiam asmeniškai teko dalyvau- 
; ti. Meninėje dalyje pasirodė ma
žametis Vitas Januška su smui-

- 24 dienomis.
Aukos tebepluukia

Vasario 16 proga aukų rinki
mas Altui tebevykdomas toliau.
Kas aukos dar nėra atidavęs, statytą normą 
prašomas ją įteikti vietos LB 
apylinkės valdybai.

Melrosė Park, III.
Trys garbingos datos

Ši#is metais Melrose Parko ir 
apylinkių (Maywood ir Bell- 
wood) lietuviai iškilmingai ir 
vien H ra i atšventė tris svarbias 
sukaktis Lietuvos valstybės 
704 metu, Vasario 16 ir dr. J.
Basamviėiaus mirties 30 metų.
M ei rose Parko ir apylinkių lie- 
tuvfbi pirmieji garbingai paminė 
jo ne vien Vasario 16, bet pa
žvelgė ir į praeitį, sujungė su 
Vasario 16 ir Lietuvos valsty
bės senovę ir kartu ją paminė
jo. Niekas neginčija, kad Lietu
vos valstybės pradžia reikia lai
kyti 1251 ar 1253 metus. Mūsų 
kolonijos pirmosios pasistengė 
neigti mūsų pačių skelbiamą me 
lą, jog Lietuvos valstybė buvo 
sukurta tik prieš 30 metus.

Minėjimas
Vasario 16 d. 0 vai. Sacred 

Hcart. parapijos bažnyčioje bu
vo atlaikytos pamaldos už ken
čiantį kraštą, žuvusius, nukan-

galėjo dalyvauti ir savo aukos 
neįteikė. Kas norėtų savo auką 
įteikti, tas gali kreiptis į komi
teto narius A. Jonehą, A. Bu
tą, A. Markauską, J. Urbelį, J. į 
Černių, K. Tautkų, K. Juknelį ir, 
kitus. Jie aukas priims ir au-; 
koto jų pavardes paskelbs spau
doje. Sąraše nematyti daug ži
nomų lietuvių pavardžių, ypa
tingai profesionalų ir prekybi-

įygi-
nimo, dažymo darbai ir keičiamos 

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

5759 S. WESTERN AVĖ. PR 8-9533

ninku, kurie reklamuoja
i”

šūkį
“Savi pas savus!” Kiekivenais 
metais mūsų apylinkė išpildė 
Amerikos Lietuvių Tarybos nu- 

Tikėkime, kad

SOPHIE B A F. C U S 
RADIO PROGRAMA

IŠ WfJES HtotlfH — Banga 1380 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—S v. 
N”O PIRMAI). IKI PENKTAD.

X:45 iki 9:30 vai. ryto 
ŠEŠTAD. 3:30 iki 9130 ryte 

SEKMAI). —»:»O y. r. iš etotlee
WOI’A — 1100 kll.

7199 So. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chicago 29, III. HEmlock 4-2413

iimiiimiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiuiiiiiiiMV
Visi Pittsltnrgho lietuviai 

KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’o Lietuviy
Katalikų Radijo Programų

— vadovaujama —

Lietuvos Vyčių Pittsburghe 
JI TRANSLIUOJAMA 

Klekvleng seknuuUen* nuo 
1:30 Iki 3:00 vai. p. r>, 

fft STIPRIOS IR OALINOOP

WLOA
RADIJO STOTIES BRADDOCKE 

Visais reikalais kreipkitės šiuo adre 
su: LTTHUANIAN CATHOLTC HOUF 
Radio Station WLOA. Braddoek. Pa
IIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

AUKOS UŽ „
Už “Draugo” kalendorių atsiuntė 
šis asmenys: i

Juozas Mikasauskas. . . $1.00 
Antanas Trak.-elis .... 1.00
Jonas BujausAas .......... 1.00
Juozas Slavickas .......... 1.00
Pranas Stankevičius . . 1.00
P. Vilkas ...................... 1.00
•Dr. J. Zubrickas ...... 1.00 ®
V. Mencel...................... 1.00 lE
Jurgis Kevelaitis 1.00
Rev. .J. Praguibickas. . . .2.00
L. Lechavičius ............ 1.00
D. Bernatavičius .......... 1.00
Ant. Mickevičius .......... 1.00
V. Marijošius .............. 1.00
V. Kasparas ................ 4.00
J. Vaitiekus .................. 1.00
Jonas Matusevičius ..... 1.00 .
K. Daugvydas .............. 1.00
Mike Huk .................... 4.00
V. Narkevičius ............ 1.00
Juzė Augaitytė................ 1.00
J. Bukota ...................  1.00
Juozas Cibas .............. 1.00
K. šeškunas ................... 1.00
Ačiū geradariams.

“Draugo” administracija

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

Martin Matijunas .........$2.00
A. Ramanauskas .......... 2.00

M. Slapšys................. .  • 2.00
Ben. Glaveckas ............ 1.00
Povilas Baguzis .......... 2.00
Ačiū spaudos bičiuliams. 

“Draugo” administracija

JUOZAS ALEKSA
Gyveno 8151 S. Peoriu St., Chicago, III., lei. TRiangle 4-3073.
Mirė kovo 2 d., 1957 m.. 1.10 vai ryk. sulaukęs pusės .imž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šakių apski., Lukšių parap.. Akėčių 

kaimo. Amerikoje išgyveno 45 melus.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmoni Juzefą (po tėvais Pe- 

iraitytė); duktė Josephine Grebliunas; sūnus Kduardrs ir 
marti Leokadija; du anūkai Bernard ir Robert Alei:; a motin i 
Ona Aleksienė; dvi seserys Tilfie Brevver ir jos v> i. i t- 
das, Ona Gribin ir jos dukterys Mnry, ir Anne C. i o , ■, n jos 
vyras Sam; dvi pusseserės Kunigunda Bastys <g\ i on vals
tybėje) ir Ona Chepaitienė; 3 pusbroliai Jonas C v ą An
tanas Kaunui; Svogerko Marcelė Šliužas ir joe ’ ra Juozas; 
ir ir daug kitų giminių bei pažįstamų. Lietuva . švoger- 
ka Antanina Šimkų- ir jos vvns Amiuozas ir jų .eima.

Priklausė pri ' Susivienijimo Lietuvių Arncril de.
Kūnas pašnrvotas S. I.aikavviez koplyčioje 2T’1 \V. 69th 

St. Chicago, III. L idotuvės įvyk- 1reėi;uf„ kovo 6 d. Iš ko
plyčios (l vai. rvlo bus atlydėtus į še Jio> parap. bažny
čią, kurioje ivvks gedulingos pamaldos už velionius sielą. Po 
pamaldi, bus nulydėtas į šv. Kdzintiero kapines

Nuoširdžiai kviečiami1 visus gimines, di ingus ir pažįstamu 
dalvvnuti šios'1 Kidotuvėse.

Nuliūdę lieka: žmona, duktė, sAttiis, motina, seserys, anūkai, 
pusseserės, pusbroli ii, š’ ogerkns ir kiti gimiuęs.

Lnid. direktorius S. Lackawioz, tel REpublic 7-1213.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASBMIR 
MONUMEiMT CO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste

Tel — C-Edarcrest 3-6335

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ D1REKT0B1U3

6812 S0. WESTERM AVĖ. 1418 S0. 50th AVĖ. 

CHICAGO, ILL. CICERO, !LL.

Telefonai GRovehilI G-23J5 arba

T0wnhall 3-2ICS

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAtJOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna
vimas dieną ir nak
tį, Reikale šaukite 
mus

Mes turime koplyčias 
visose Chicagoa ir 
Roselando dalyse irn
tuojau patarnaujame

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3S«7 S. LITCANICA AVĖ. Tel. YArds 1-3401

PETRAS P. GURSKIS
«se w«9t 18th STREEET Tel. SEeley S-5711

3 POVILAS L RIDIKAS
91 S. 1IAI.STED STKEET Tel. > Arda 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10X21 S. MIC1IIGAN AVĖ Tel. COininodorr l-222>

JURGIS P.
3319 S. LITUANICA AVĖ.

RUDMIN
Tei. YAnls 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1146 s. 5(Mli AVĖ., CICERO. III Tel. Ol.ympM- 2-1003

•6'5 H

2424 
'H 14

ZIGMUND
t t Ii STREET

(ŽUDYK) ZUDYCKI
Y Ardu 7-4)781

STEPONAS C. LACKflWICZ
W. 691h STREET REpubfic 7-121,4
W 23rr1 PLACE Vlrginm 7-41O7V

1421 5(Uh
VANCE FUNERAL HOME

AVĖ. OLympic 8-5245 ir T0wnh»ll 8-9R87



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Pirmadienio, kovo 1 d , 1957

/ mus
X Kovo 5 d. baigiasi “Drau- 

go” knygų išpardavimas, o ne 
15 d., kaip per klaidą šeštadie
nio laidos “Drauge” buvo pa
skelbta.

X Klebono kun. Aniceto 
LLnkaus žvakidės “Draugo” 
koplyčios altoriuose. Klebonas 
kun. Linkus laisvu laiku užsi
ima meniškų lempų ir žvaki
džių gaminimu. Šioje srityje jis 
yra pasiekęs nemažo tobulumo. 
Savo gamintomis lempomis 
klebonas yra apdovanojęs ne 
vieną iš savo draugų. Jo žvaki
dės yra ir naujoje Chicagos 
tėvų Marijonų koplyčioje. Ke
letą savo lempų klebonas pado-

CHICAGOS ŽINIOS

Prasideda gavėnia
Rytoj, kovo mėn. 5 d. turėsi

me užgavėnes, o trečiadienį —' 
jau Pelenų diena ir gavėnios 
pradžią. Gavėnia tęsis iki Di
džiojo šeštadienio, iki balandžio 
20 d.. Chicagos arkidiecezijoje 
gavėnios pasninkas suprastin
tas. Tai padarė kard. Stritch, 
pasinaudodamas Šv. Tėvo duotu 
įgaliojimu.

Dabartiniai nuostatai tokie:
1. Susilaikymas nuo mėsos. 

Kiekvienas užba'gęs 7 m. am
žiaus turi visiškai susilaikyti 
nuo mėsos Pelenų dieną ir penk
tadieniais. Tomis dienomis ne
tik negalima valgyti mėsos, bet 
nei mėsiškos sriubos ar mėsiško 
padažo.

Antrą gavėnios savaitę, kada 
pripuola metų ketvirtis, tos sa
vaitės trečiadienį ir šeštadienį 
leidžiama vieną kartą valgyti mė 
siškų valgių.

2. Pasninkas. Kiekvienas bai-
vanojo ir naujiems tėvų Mari- gęs 21 m. amžiaus ir dar nepa

baigęs 59 m. yra įpareigotas vi
sais gavėnios šiąkiadieniais pas
ninkauti, pilnai neprivalgant: 
tada galima tik vieną kartą so
čiai privalgyti, ir tuo kartu ga
lima valgyti mėsiškus valgius,

jonų namams.
X Eugenijos ir Juozo Paže- 

riūnų-Paže rėčkų naujuose na
muose Melrosc Parke vasario 
24 d. įvyko vaišės, kurių metu 
buvo atšvęsta E. Pažeriūnienės 
motinos Aleksandros Lingie- 
nės vardadienis. Varduvininkės 
trys dukterys ir sūnus, daly
vaujant gausiam būriui svečių, 
vaišėse išryškino jų motinos 
nesiliaujantį rūpinimąsi ne tik 
savo vaikais, bet ir vaikaičių 
ateitimi.

X Mišių giesmės, naujas kū
rinys, parašytas slapyvardžiu 
Vienas iš Dvylikos, atsiųsta 
kun. dr. J. Prunskio finansuo
jamam dainos ir muzikos kon
kursui, kurį rengia Kultūros 
Fondas ir Vargonininkų sąjun
ga. Konkurso terminas — ko
vo 16 d. Rankraščiai siunčia
mi: Kultūros Fondas (Muzikos 
konkursas), 1602 S. 48 court,
Cicero 50, III.

X Stud. ateitininkų “Šatri
joj” korporantės mergaitės Lie
tuvos globėjo šv. Kazimiero 
minėjimą ruošia ateinantį pir
madienį, kovo 4 d., 9 vai. vak. 
per “Margučio” radiją. Minė
jime su deklamacijomis, daino
mis ir muzika dalyvauja E.
Blandytė, Aid. Prapuolenytė,
M. Meškau8kaitė, Valaitytė ir 
L. Žilevičiūtė.

X Vilius Megys, Etzenricht 
89, bei Weiden, Opt., West Ger
many, turįs 45 m. amžiaus, 
serga “multiple sclerosis” liga 
jau 6 m. Gydytojai šią ligą va
dina “slenkančia mirtimi”. Li
gonis laukia, kad atsilieptų jo 
pažįstami ir šiaip geri žmonės, 
nes jam labai reikalinga pagal
ba.

X Lituanikos Futbolo klubas 
rengia stalo teniso turnyrą.
Norintieji turnyre dalyvauti 
prašomi registruotis klubo pa
talpoje, 6918 S. Western avė.,
Palangos restorano apatinėje 
salėje. Įėjimas iš kiemo pusės.
Klubas atidarytas antradieniais 
ir ketvirtadieniais nuo 1 vai. 
p. p. Registracija tęsis ligi ko- “ vaikus- kurių vyriausias - 
vo 9 d. Trims pirmosioms vie-'14 m” ° >u™usioji - 3 ir pu
toms skiriamos dovanos. aes mctų’ zmoni* ir žmonos mo’

tiną — 70 m.
Dabartiniu laiku žmona dir

ba ir iš savo mažo uždarbio iš
laiko visą šeimą.

Kol dar turėjo santaupų, 
šiaip taip vertėsi, bet joms pa
sibaigus atsidūrė labai apgailė
tinoje padėtyje.

Todėl visi tie, kurie Stasį Vo
rą pažįstate ir kurie nepažįsta
te, bet esate geros valios, pa
prašykite pas atskirus asmenis 
bei per organizacijas aukų šiai 
vargo prispaustai šeimai, o taip 
pat ir patys paaukokite.

Pavienius aukotojus prašo
me siųsti tiesioginiai S. Vorui, 
o su aukų lapais — Stasiui Juš
kai, gyv. 10533 So. State st., 
Chicago 28, III., arba ir pats 
aukų rinkėjas gali pristatyti S. 
Vorui.

X Šv. Kazimiero šeacrų Rė
mėjų 2 skyr. kovo 10 d. 7:45 
vai. ryto eis bendrai Šv. Ko
munijos Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje. Balandžio 7 d. bus 
Šv: Kazimiero Seserų Rėmėjų 
vajaus vakarienė su gražia 
programa, kurią išpildys mo
kiniai. Gegužės 28 d. 7:45 vai. 
bus šv. mišios Šv. Jurgio para
pijos bažnyčioje už gyvus ir 
mirusius narius Visi yra kvie
čiami ta intencija pasimelsti. 
Apie visa tai praneša veikli vi- 
Huomcninkė ir Seserų Kazimie- 
riečių Rėmėjų draugijos pirmi
ninkė Ona Kazlauskaitė.

Skdbkitės Drauge’!

Kardinolas apie 
pasimatymus

Kardinolas Stritch išleido ga
nytojišką laišką gavėnios pro
ga. Jame pažymi, kad katalikų 
jaunimo centruose neturi būti 
netinkamos muzikos, kokia da
bar Amerikoje įeina į madą 
“rock and roll” vardu, kurios di 
džiuoju pranašu yra Presley.

Antra, kardinolas perspėja 
paauguolius vengti nuolatinių 
pasimatymų su vienu partneriu, 
nes tokie pasimatymai dažnai 
būna proga pasukti slidžiu nuo
dėmės keliu. Taipgi perspėja, 
kad nebūtų netinkamų šokių ka 
talikų pasilinksminimuose. Ga
vėnios proga primenama, kad 
šeimos turi būti šventumo židi
niai. Dėl to pasisako prieš di- 
vorsus ir kitus nemoralumus šei 
moję. Ragina gavėnią panaudo
ti maldai, susikaupimui, atgai
lai.

Nauja televizijos programa
Sekmadienį 8 vai..ryto Chica

goje pradėta nauja televizijos 
programa apie žymesnes Chica
gos parapijas. Šiuo karts buvo 
parodyta kinų misijų parapija

išskyrus, žinoma, Pelenų dieną 2311,Wentworth, Chicagoje. Pa- 
ir penktadienius. Du kitu kartu lnašios prOgramos per WBBM 
dienoje reikia valgyti be mėsos, televizijos stotį (kanalas nr 2)
paimant maisto tiek, kiek reikia 
pajėgumui palaikyti, tačiau abu 
du tų dviejų kartų užkandimai, 
suvartojamo maisto kiekiu, ne
turėtų draugėn sudėjus prašokti 
to vieno sotaus valgymo metu 
panaudojamą valgių kiekį.

Tarp valgių neleidžiama už
kandžiauti, tačiau nedraudžia
ma gerti skysčių, net ir pieno 
bei vaisių sulčių. Jeigu kam svei 
kata ar sunkus darbas nelei
džia pasninkauti, tas nėra įpa
reigojamas. Abejonėje reikia pa 
sitarti su parapijos kunigu ar
ba savo nuodėmklausiu.

Ta proga primenama velyki
nės išpažinties pareiga. Ją rei
kia atlikti tame laikotarpyje 
tarp pirmo gavėnios sekmadie
nio (kovo 10 d.) ir Šv. Trejy
bės sekmadienio (birž. 16 d.).

Berniukų choras iš 
Paryžiaus

Į Chicagą iš Paryžiaus atvyks 
ta berniukų choras, susidedąs 
iš 60 jaunų dainininkų. Kovo 
mėn. 9 d. 10 vai. ryto jie giedos 
Šv. Vardo katedroje, kur kard. 
Stritch celebruos šv. mišias. 
Berniukų choras dainuos platės 
nei publikai miesto salėse. Pvz. 
kovo mėn. 8 d. bus jų koncer
tas Aštuntosios gatvės teatre.

Paskaita apie literatūrą
Ateinantį sekmadienį, kovo 

m'ėn. 10 d., 3 vai. p.p. Palmer 
viešbuty bus paskaita apie lite
ratūrą. Kalbės rašytojas ir lei
dėjas Frank J. Shecd. Už nuo
pelnus literatūrai jisai Lillio u- 
niversiteto buvo pakeltas į gar
bės daktarus.

bus duodamos dar keturius sek
madienius iš eilės. Parodoma 
bažnyčia, mokykla, parapiečiai, 
taipgi parodomi filmai iš para
pijos gyvenimo. Tą programą 
paruošia Arkidiecezijos telcvizi- 
jos-radijo komisija.

Chicagos kunigas į Bali
Šv. Anzelmo bažnyčios, esan

čios 6045 S. Michigan avė., Chi
cagoje .asistentas, Šventojo Die 
viško Vardo vienuolis, paskirtas 
darbuotis Bali saloje, Indonezi
joje. Atrodo, kad jam teks dau
giausiai darbuotis su jaunimu. 
Jis dirbs su kitu to paties vie
nuolyno nariu — kun. K. R. 
Flaska, dabar esančiu Gubrih 
raupsuotojų kolonijos direktorių 
mi.

Išgėręs neik į gatvę
Susisiekimo nelaimių eksper

tas dr. H. Freimuth, Chicagoje, 
American Academy of Foren- 
sic Scienses suvažiavime, pabrė 
žė, kad turi būti praplėsta ži
nomoji taisyklė: “Jei geri, ne
vairuok mašinos”, “Jei geri, taip 
gi neik į gatvę”, nes labai daug 
slinkių nelaimių būna su įsikau- 
šusiais pėsčiaisiais.

Universitetas jieško 
$16,000,000

Roosevelto universitetas plės
damas savo veiklą Chicagoje y- 
ra nusistatęs sukelti $16,000,000

Matematikių varžybos
Net 72 mergaitės iš 24 kata

likiškų augšt. mokyklų šeštadie
nį dalyvavo matematikos varžy
bose Mundelein kolegijoje.

IŠ ARTI IR TŪLI
J. A. VALSTYBĖSE ,

— Juozas V i tena s, kaip skel
bia VVashingtono The Evening 
Star, gavo VVashingtono univer 
sitete teisių maigstro laipsnį.

— Miami, Fla., įvykusiame 
Vasario 16 d. minėjime dalyva
vo sol. Vincė Jonuškaitė. Minė
jimas praėjo labai sėkmingai, 
platesnį jo aprašymą esame da
vę anksčiau.

— LB St. Louis, Mo., turi 
dvi apylinkes: vienoje ir kitoje 
Mississippi upės. Vienos apylin
kės valdybą sudaro Augustas 
Ramonaitis — pirmininkas, Ja 
dvyga Jusionienė — vicepirmi
ninkė, Vincas Geležūnas — iž
dininkas, Jonas Berciša — sek
retorius ir Jonas Baltaitis — 
valdybos narys. Pernai pasiųsta 
aukų Altui — $25, Dainų šven
tės reikalams— $50 ir Lituanus 
paremti — $10. Apylinkė pagei
dauja, kad mūsų politiniai veik 
sniai, kaip Altas ir Vilkas, dau
giau dėmesio kreiptų į Lietuvių 
Bendruomenės organizaciją ir 
savo aktyviu darbu įsijungtų į 
bendruomenės eiles, nes lietuvių 
bendruomenė yra visų tautiečių 
junginys ir pagrindas.

— Zarasiškių dėmesiui. Š. m. 
gegužės mėn. 18 d. New Yorke 
šaukiamas zarasiškių suvažiavi 
mas. Visi zarasiškiai kviečiami 
suvažiavime dalyvauti. Apie da 
lyvavimą suvažiavime malonė
kite tuojau pranešti šiuo adre
su: VacloVas Butkys, 138 — 47 
Lloyd Rd., Jamaica, N. Y.

— Peterson, N. J., lietuviai, 
vasario 24 d. minėdami Lietu
vos nepriklausomybės atkūri
mo sukaktį, sudėjo laisvinimo 
reikalams 645.80 dol. Aukos ren 
karnos ir toliau. Įteikti ižd. J. 
Sprainaičiui ar sekr. M. Šau
lienei.

AUSTRALIJOJE
Adelaidės lietuvių ben

druomenės rūpesčiu šiais me
tais buvo surengta vaikų sto
vykla, kurioje stovyklavo 36 
bendruomenės vaikai. Stovykla 
įvyko puikiame Cristies Beach 
pajūryje, naujose lietuvių Cari
tas patalpose. Stovyklos pabai
gimo iškilmėse dalyvavo visų 
vaikų tėvai ir nemažas skai
čius svečių iš Adelaidės. Gra
žiu savo pasirodymu, naujai iš
moktomis dainomis, eilėraščiais 
ir vaidinimais jaunieji stovyk
lautojai pradžiugino visus at
vykusius, kurie be matyto pa
sirodymo turėjo progos pasi
džiaugti pačių vaikų suruošto
sios savo kūrybos parodėle. 
Stovyklos metu buvo pravesta 
gražaus skaitymo, deklamavi
mo, gražaus elgesio, tėvynės 
pažinimo konkursai, kurių lai
mėtojams Adelaidės bendruo
menės pirmininkas S. Čibiras 
įteikė dovanas.

— Australijos lietuvių VII
sporto šventės metu, susilau- 
žusio ranką vieno iš geriausių 
Australijos lietuvių krepšinin
ko Rimo Gasiūno sveikata tai
sosi. Rankai sugijus, R. Gašlū
nas numato persikelti gyventi 
į Sydnėjų ir čia toliau dalyvauti 
aktyviame sportiniame gyveni
me.

— Melliourno lietuvių teatro 
grupė sausio 26 dieną pastatė 
vaidinimą "Teta iš Amerikos”. 
Šis J. Audronio trijų veiksmų 
veikalas melbourniškiams teat
ralams pasisekė labai gerai. 
Veikalą režisavo buvęs Vilniaus 
teatro “Vaidilos” artistas Mor
kūnas. “Tetą iš Amerikos” vai
dino: P. Paškevičius, J. Verby- 
laitė, V. Lazauskas, J. Kalady- 
tė, H. Paškevičius, V. Baltuty
tė, P. Baltutis, V. Bosikis, V. 
Baltutis ir D. Dimindavičiūtė.

— Aušrotų šeima sausio mė
nesio pabaigoje iš Brisbanės 
miesto išvyko į Ameriką. Sta
sys Aušrotas buvo aktyvus 
Brisbanės lietuvių bendruome
nės narys, o jo dukrelė Dalia 
veikli skautė.

— Sydnėjaus lietuvių ben
druomenės pastangomis yra už
pirkti namai ir, sutvarkius vi
sus reikalingus dokumentus, 
bus įsteigtas Sydnėjaus lietuvių 
klubas, kuriame susiburs visos 
Sydnėjuje veikiančios lietuviš
kos organizacijos. Namų kaina 
yra virš 9,000 svarų.

— Gyd. V. Barkauskienė pa
skirta gydytoja į Western Su- 
borbs Hospital Croydonc. Z. 
Budrikis, baigęs Sydney un-to 
technikos fakultetą, dirba kaip 
inžinierius paštų žinyboj. Agr. 
B. Barkus perėjo dirbti į NSW 
žemės ūkio ministeriją kaip la
borantas sėklų selekcijos sky
riuje.

— Lietuvių Kultūros Fondo
Australijoje apygardos suva
žiavimas nutarė centro valdybą 
palikti Melburne. Į naują val
dybą išrinkti J. Antanaitis, A. 
Zubras, A. Krausas, A. Mikai
la ir A. Pocius, į revizijos ko

misiją Janulaitis, V. Jakutis ir buvo pamaldos ir minėjimai. 
P. Zenkevičius. Kitas suvažia
vimas bus šaukiamas po poros 
metų Geelonge.

— Vasario 16 d. Sydnėjuje 
paminėta iškilmingai atlaikant 
pamaldas už tėvynę. Po to bu
vo minėjimas salėje. Melboume,

Geelongo miesto radiofonas ta 
proga davė lietuvišką valandė
lę.

Tik tas užsitarnauja laisvę 
ir gyvenimą, kuris kasdien dėl

Adelaidėje, Geelonge taip pat jų kovoja. Goethe

Pradėkit Taupyt Šiandien, Turėsit Ryloj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS ANO LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00

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

CHARLES ZEKUŠ, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 
Sės tad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p. Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.

BUDRIKO
DIDELIS UŽPIRKIMAS ir INVENTORINIS PREKIŲ 

IŠPARDAVIMAS

1957 METŲ PREKES. NAUJAUSIO STILIAUS. 
GERIAUSIŲ AMERIKOS IŠDIRBYSČIŲ

nih nuli

$100.00 vertės Sofos, nakčiai padaromos 
miegojimui lova už ...............................

$150.00 vertės 3 dalių sofa ir 2 kėdės už . . . 
$500.00 vertės, Kroehler, Simmons. Pullman,

Diamond už................................................

$49.00 
$98 00

. $280.00

« I

Stasys Voras. gyv. Rose- 
lande, 139 East 107 st., Chica
go 28, III., prieš du metus va
žiuodamas į darbą sunkiai su
sižeidė automobilio katastro
foje ir paliko invalidas. Stasys

“RIGOLETTO” OPEROS 
KVIETIMAI

Operos spektakliai įvyksta 
kovo mėn. 30 d., šeštadienį, 8

... .. . . vai. vak. ir kovo mėn. 31 dieną,
a8m_?nl,ŠC“'ą sekmadienį, 3:30 vai. po pietų.

Kvietimus prašoma įsigyti iš 
anksto pas platintojus:

Marąuette Parke Marginių 
krautuvėje, 2511 W. 69 St.,

Brighton Parke J. Savrima- 
vičiaus krautuvėje, 4358 So. 
Fairfield,

Bridgeporte J. Karvelio pre
kyboje, 3322 S. Halated St.

Kvietimus galima užsisakyti 
ir paštu, pranešant pageidau
jamą vietą ir pažymint dieną. 
Kartu reikia prisiųsti ir atitin
kamai sumaį piniginį orderį ar 
pačius pinigus šiuo adresu: 
Chicagos Lietuvių Vyrų Cho
ras, 2524 VV. 69 St., Chicago 
29, III.

Įėjimo kainos yra: 5, 4, 3 ir 
2 dol. Marijos Augštesniosios 
mokyklos salėje visos vietos 
numeruotos, patariama kvieti
mais apsirūpinti jau dabar.

NAUJI 1957 M. MODELI A
• Televizijos
w Radijai: importuoti Ir vietiniai, 

AM/FM, nešiojami Ir klt.
• Fonografai • Hl-Ftdeltty
• ĮkalbSjimo aparatai
• Dulkiasiurbliai, skutimosi mašinš- 

16a. plaukų džiovint’ -ai, kavos 
virduliai, tosteriai, r. rmasterial. 
automatiškos keptuvSu tr kt na
mų apyvokos reikmenys

• Rašomos mašinBlGs
• Elekt. laikrodžiai ir jvalrūa kito

kie daiktai.
Pigiausiai pirkaite Ir geriausia pa- 

tamavtma gausite lnž. A. Heroino 
1 ImonGJe.

.AiDfliim

lūjTCLEVISIOn
lsal.es - servlcė)

Sav. lnž. A. HKMBNAH 
BSai H. Halated — CUffsMe 4-SMG
Atdara: kasdien 9—«. pirmadieniais 

Ir ketvirtadieniais 9—9

š**

$60.00 vertės Komodos už ......................................... $35.00
$100.00 vertės Dreseriai su dideliu veidrodžiu ..........$59.00
$400.00 vertės 4 šmotų miegamo kambario setas . . $285.00 
$900.00 vertės French Provcneial Miegamojo

kambario setas ...............................,............... $460.00

M

i
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Iv ,

k

KAS TURI GERA SKONI, VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ
Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo- 

kėjimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, šaldytuvai ir visa namų ir ofisų 
įrengimui.

Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

3222-24-26 So. Halsted Str. VIctory 2-4226
Pirm., Ketvirt. 9—9:30, Sekm. 10—5, Kitom dienom 9—6f.............. ..  ' -

e-SSrr

Lkuli.; ! i1 ■ J"": < '4"■“■i*1 ' J

• -u hi'b. I -4’..
1957 BUICKAS 

Tik
£2,595.00

Dynaflow, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos

Lietuviškoje Prekyboje-MILDA BUICK, Ine. 
907 W. 35th St., Chicago 9, III. LA 3-2022

$69.00 vertės Virtuvės 5 šmotų Dinnettes,
Formiea, įvairių spalvų ................................. . $34.00

$140.00 vertės 7 šmotų virtuvės setai po .............. $79.00
Matracai, Lovos, Spintos, Kilimai, Šaldytuvai, Pečiai, 

Televizijos, Radijos — sutaupą 40% ir lengvi išsimokėji- 
mai. Dėl televizijos pataisymo patelefonuokite CAlumet 
5-7237. 4
550 Rankinių laikrodėlių 17 akmenų. Garantuoti,

$39.00 vertės po ...................................................$13.00
7 akmenų laikrodėliai atpiginti iki ..............................$8.95
Pačios geriausios Televizijos vertės $395.44 .... už $225.00

•KIS. F. BUBRIK FURNITURE, INC
3241 South Halstcd Street

Aidimi pirmadienio ir ketvirtadienio vakarui., iki 9:30; 
sekmadieni 10—5.

PROGRAMA
Prie progos nepamirškite Budrtko Radijo valandos su gerais dai

nininkais ir orkestru. Ketvirtadieniais nuo K-tos ir 7-tos valandos 
vakare iš stoties W. H. F. C., -450 kil.


