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Vidurio Rytuose įsitempimas padidėjo išvykus Dag
z

Dabartinės okupuotos Lietuvos 

gyvenimo nuotrupos
Spaudos žiniomis, Vakarus yra pasiekęs tam tikras skaičius 

oficialiai iš Lietuvos išleistų asmenų, bet tie dėl suprantamų prie
žasčių yra labai santūrūs ir mažai kalba.

Be to, yra pasitaikę ir vienam ■ — ■ •• •
kitam užsieniečiui viešėti dabar-, 
tinėje Lietuvoje ar bent pro ją 
pravažiuoti ir, laikinai sustojus 
bei susipažinus su lietuviais, pa
tirti vieną kitą būdingesnį mo
mentą iš dabartinio gyvenimo 
įvairybių Lietuvoje. Pagaliau ir 
kaikuri užsienių spauda randa 
galimybių ir progų informuoti 
savo skaitytojus apie Lietuvą ru
sų - bolševikų valdžioje. Kažko
dėl daugiausiai visų rūšių žinios 
sukasi apie Vilnių ir Lietuvos 
sostinės gyvenimą. Gal tai todėl, 
kad net ir retieji užsienio svečiai

Naujieji karininkai
Esama lietuviškojo karinio da 

linio — 16 korpo. f jį patekti ne- 
kiekvienas gali, bet tik tie, kurie 
valdančiųjų manymu yra reika
lingi turėti reprezentacijai: geri 
sportininkai, visų rūšių meninin
kai ir pan. (Be kitko teigiama, 
kad liet. korpo karininkų paradi
nė uniforma yra labai šauni ir 
skirtinga nuo rusų), šiaip jau 
kariuomenės prievolę tenka at
likti kur nors Rusijos gilumoje. 
Norintieji būti karininkais, jei

Prezidentas Eisenhcweris pareiškė šiems kongreso vadams, kad Bermudos konferencijoje nebuvo 
slaptų susitarimų su Britanija. Iš kairės į dešinę: senatorius William Knowland (R., Calif.), atstovas 
Joseph Martin (R., Mass.), senatorius Lyndon Johnson (D., Tex.), atstovų rūmų pirmininkas Sam Ray- 
burn (D. Tex.). ' (INS)

Saudi Arabija telkia savo

kariuomenę prie Akabos
KAIRAS, Egiptas, kovo 27. — Saudi Arabija pasiuntė gin

kluotas pajėgas į Akabos įlankos sritį. Tai naujas arabų žygis 
užblokuoti Izraelio laivų plaukimą Akabos įlanka.

Šis arabų žygis padidino įtem- —---- ----- —
pimą Vidurio Rytuose, kai Jung
tinių Tautų generalinis sekreto
rius Dag Hammarskjold išvyko 
į New Yorką po nepavykusių pa
sitarimų Egipto sostinėje.

tegali daugiausiai pamatyti tik| priimami, vyksta į karo mokyk- 
Vilnių. Tiesa, beveik nė viena ži-Į lą Karaliaučiuje. Ir stebėtis ten-
nia negali pasakyti ko nors nau
jo, kas jau čia nebūtų buvę žino
ma, nebent galima sustoti ties 
viena kita mažiau ryškia ar bent 
iki šiol nevisiškai žinoma detale.

Ašaros prie Stalino paminklo...

Yra tiesa, kad Vilniaus kated
ra uždaryta ir joje dabar esama 
meno galerijos. Katedros varpi
nėje įmontuotas laikrodis muša 
valandas, bet jo garsas silpno
kas, nepertoli girdimas ir skam
besys primintų pravoslavinių 
cerkvių varpų dūžius. Gedimino 
gatvė ir toliau tebesivadina Sta
lino vardu. Šiaip Lietuvą bent 
oficialiai nepasiekė jokie nusta- 
linimo procesai. Gi Vilniuje prie 
pastatyto Stalino paminklo, pa
skelbus apie diktatoriaus mirtį, 
buvo matoma net verkiančių žy
daičių ir padėtų gėlių puokščių.
Taip pat tada ar tik ne dvi dienas
prie to paminklo vyko mitingai,' bar jau'nereng"ia"'a vlesa 
buvo sakomos gedulo kalbos. Gi 
Vilniaus studentija, patyrusi,

ka — po ketverių metų grįžta 
lyg naujai atgimę — perauklėti 
ir grynai komunistinėmis nuotai 
komis persiėmę karininkai.

Mongolai lenkiasi Aušros 
Vartų Marijai

Ar tik ne mažiausiai iš visų 
vietų pasikeitusi ypatingoji Vil
niaus puošmena ir garbė — Auš
ros Vartai, čia ir toliau pamaty
si maldininkus, neretai suklau
pusius ir ant gatvės grindinio. 
Ir pats įdomiausias ar net sun
kiai patikimas dalykas — praei
dami kepures kelia ne tik vieti
niai lietuviai, bet ir uniformuoti 
raudonarmiečiai, net ir geltono
sios rasės mongolai kareiviai, 
kurie gal išvis niekad ne tik apie 
katalikybę, bet ir apskritai apie, 
krikščionybę nėra nieko girdėję. 
Taip pat einami ir toliau kry
žiaus keliai Kalvarijose. Tik da-

jog Rusijos miestuose neretai 
yra matomi paminklai ir gatvės, 
pavadintos tų miestų įkūrėjų 
vardais, sudarė peticiją su para
šais ir dėjo visus žygius, kad Ge
dimino gatvei būtų vėl grąžintas 
senasis ir jai tinkamiausias var
das. Be to, jei būtų buvę leista, 
studentai pasižadėjo savais pini
gais pastatyti Vilniaus miesto 
įkūrėjui paminklą. Deja, leidi
mas nebuvo duotas.

Religinio - moralinio gyvenimo 
vaizdai

Iš bažnyčių, kaip žinoma, šv. 
Jono yra uždaryta, Šv. Onos vei
kia, bet prie jos esanti Bernardi
nų — uždaryta. Šv. Kazimiero 
bažnyčioje buvo kažkoks sandė
lis. Didingajam pastatui likus be 
globos ir priežiūros, jis pradėjo 
pastebimai nykti. Šiuo metu su
sirūpinta bažnyčią restauruoti, 
žinoma, ne kaip Dievo šventna- 
mį, bet tik kaip meno paminklą. 
Šiaip jau gatvėse kunigai vaikš
to su sutanomis. Į bažnyčias ei
nama gausiai. Choruose gieda 
jaunimas, moksleiviai, studentai. 
Neretai išgirsi solo giedant pa
čios konservatorijos auklėtinius. 
Iš kitos pusės, jaunimo morali
nis lygis yra kritęs. Tai gal ma
žiau vyksta tarp mokslus einan
čiųjų, bet jau žymiai ryškiau pa
stebima tarp darbininkijos ir 
merginų. Tai nieko stebėtina; 
juk Bažnyčios įtaka stumte stu
miama iš viešojo gyvenimo ir vis 
mažiau lieka moralinių autorite
tų, kurie galėtų ir nebijotų vie
šai tarti savąjį žodį. Net ir „Tie
soje“ neperseniausiai buvo susi
rūpinta, jog jaunimas neretai tri 
naši kur pakampiais, o „polit-

sija per miestą, bet maldos pra
dedamos vietoje visiems susirin
kus.

Narkeliūnaite delegate
JT Moterų statuso
komisijos sesijoje

NEW YORKAS, kovo 27. — 
Salomėja Narkėliūnaitė, „Drau
go“ korespondentė Jungtinėse 
Tautose, šiuo metu kaip delegatė 
dalyvauja Jungtinių Tautų Mo
terų Statuso komisijos vienuolik
tojoje sesijoje. Ji tenai atstovau
ja Pasaulinį Motinų sąjūdį, kurio 
centras yra Paryžiuje. Ta orga
nizacija, kaip ir daugelis kitų 
tarptautinio pobūdžio organiza
cijų, Jungtinėse Tautose turi pa
tariamąjį balsą. Panašiomis tei
sėmis Jungtinių Tautų darbuose 
dalyvauja Tarptautinis Raudona 
sis Kryžius, NCWC, Krikščionių 
demokratų internacionalas, Pax 
Romana, Rotary ir kitos. Iš lie
tuvių tame Pasauliniame Motinų 
sąjūdyje Paryžiuje aktyviai da
lyvauja O. Bačkienė.

Tos vadinamos nevalstybinės 
organizacijos JT Moterų Statu
so komisijai gali patiekti įvairių 
siūlymų bei patarimų įvairiais 
moterims rūpimais klausimais. 
Pačioje JT komisijoje yra aštuo
niolika narių, svarbiausia, daly
vaujant ir JAV, D. Britanijos, 
Prancūzijos, Sov. Sąjungos ir tau 
tinės Kinijos atstovėms. Sesijai 
vadovauja švedė pirmininkė.

14 metų žydukas atvyko iš 

okupuotos Lietuvos į Ameriką
NEW YORKAS, kovo 27. —

Lietuviškai kalbantis ir rusiškai 
šiek tiek suprantąs žydų tauty
bės berniukas praėjusią savaitę 
atvyko iš Kauno į Brooklyną. Jo 
vardas Benzion Gotz. Dabar jau 
keturiolikos metų, tas berniukas 
atvyko pas savo tėvus, kurie jį 
vos kelių mėnesių amžiaus karo 
metu buvo atidavę globoti vie
nai lietuvei Šiauliuose.

Vėliau tas vaikas buvo paim
tas globoti Gotzienės brolio, dir
busio žydų pogrindžio veikloje.
Kadangi Lietuvoje yra likę jų gi
minių, berniukas nieko apie gy
venimą tenai nekalba, o jo mo
tina, kuri dar gerai moka lietu
viškai, Brooklyne su ja kalbėju
siems lietuviams pareiškė, kad 
ji esanti dėkinga lietuviams už 
jos sūnaus gyvybės išsaugojimą.

Broliai negali susikalbėti

Kol berniukas apsipras naujo
se sąlygose ir išmoks kalbos, 
turės vargo ir savo tėvų namuo
se, nes jo jauniausias brolis, aš- 
tuonerių metų, jau Brooklyne 
gimęs, niekaip kitaip nemoka, 
kaip tik angliškai. Tai tie broliai 
ir negali susikalbėti be tėvų, nes 
tas pirmasis tekalba lietuviškai 
ir rusiškai, o angliškai negali 
susikalbėti, nors, sako, mokyk
loje Kaune juos mokę ir angliš
kai. Jis tenai buvo septintoje kla Į „Literatumaja gazeta“ rašyto- 
sėje. Vaikas atvyko į JAV ap
rengtas tipiškai rusiškais dra
bužiais ir iš veido atrodo žymiaigramatos“ nesimoko. Vis daž 

niau pasitaiko lietuvaičių, ište-lgpnesniH nei turėtų būti pagal 
kėjusiu ui rusų. I savo metus.

Jei pasiekti kokie laimėjimai, 

tai ne komunistų nuopelnas
VILNIUS, okupuota Lietuva. — Docentas Runkevičius ne

seniai per Vilniaus radiją bandė išaugštinti komunistų laimėji
mus kovoje prieš vaikų tuberkulozę pavergtoje Lietuvoje.

Kova prieš tuberkuliozę viso- : —
se tautose yra laikoma šventa. 
Tiek vyriausybės, tiek privačios 
organizacijos čia parodo daug 
iniciatyvos ir tikro pasiaukoji
mo. Jei šioje srityje komunis
tai Lietuvoje būtų pasiekę kokių 
nors tikrų laimėjimų, reiktų nuo 
širdžiai džiaugtis.

Lietuvių gydytojų nuopelnas
Tačiau, deja, kaip visur, taip 

ir čia komunistų žodžiai, kaip 
diena ir naktis, skiriasi nuo gy
venimo tikrovės. Kodėl doc. Run 
kevičius nepasakė, kirk žmonių

Irano banditai
nužudė 2 amerikiečius

TEHERANAS, Iranas, kovo 
26. — Banditai nužudė du Ame
rikos pareigūnus — Kevin M. 
Carroll, 37 metų, iš Issaquah, 
Wash., ir Brewster A. Wilson, 
35 metų, iš Portland, Ore. Jie 
Irane duodavo patarimų ekono
miniais ir kitais klausimais.

Maskva kritikuoja
Lenkijos jaunimą

MASKVA, kovo 27. — Mas
kvos „Pravda“ kritikuoja, kad 
Lenkijos jaunimo didelė dalis ta
pę nihilistais ar anarchistais iri 
pasitraukę iš komunistinio jau
nimo organizacijų; esą jie viešai 
reikalaują n e p r i klausomybės 
nuo komunistinio vadovavimo. 
Tai vyksta nuo Gomulkos atėji
mo į valdžią ir nuo Vengrijos 
sukilimo.

Į svečius
MADRIDAS, kovo 27. — Ispa

nijos Franko pakvietė į svečius 
Vokietijos kanclerį Adenauerį.

14 metų miškuose
WITTEN, Vokietija, kovo 27. 

— Vokietijoje Witten miestelis 
susilaukė iš Rusijos savo gyven
tojo šaltkalvio Heinrich Keim, 
kuris išsilaikė 14 metų Pabaltijo 
kraštų miškuose, iki jam per Vo
kietijos atstovybę pasisekė repa
trijuoti.

Aiškina draugam
MASKVA, kovo 27. — Sovietų

Laikysis 1888 metų dvasios 
Informuoti šaltiniai teigia, kad 

su Nasseriu susitarta, jog Egip
tas iš anksto išrinks mokesčius 
už Suezo kanalo naudojimą. 25 
proc. mokesčių pajamų bus ski
riama Suezo kanalo gerinimui, 
dėl kurio tarsis su kitomis vals
tybėmis. Egiptas sutiko laikytis 
1888 metų sutarties dvasios, ku
ri užtikrina visoms valstybėms

Kai pasitrauks
Saudi Arabijos kariuomenė 

užėmė pozicijas prie Akabos 
miesto. Manoma, kad ši kariuo
menė įžygiuos į Akabos miestą,
kai britų kariai iš ten pasi- laisvę naudotis Suezo kanalu, 
trauks. Saudi Arabijos kariuo
menė tada stovėtų tik porą šim
tų jardų nuo Izraelio uosto Eilat, 
kuris yra Akabos įlankos šiau
rinėje dalyje. Tokiu būdu Saudi 
Arabija gali uždaryti įlanką Iz
raeliui.

Trumpai iš visur

Maskva jau
moko Suomiją

MASKVA, kovo 27. — Sovie
tų vyriausybės organas „Izvesti- 
ja“ nepatenkintas militarizmo at 
gijimu Suomijoj. Po eilės straips 
nių, puolančių kitus Skandinavi
jos kraštus, prisiminė ir šią did
vyrišką valstybę. „Izvestija“ pri 
kiša Suomijai karingas kalbas 
ir karinių švenčių minėjimą.

Nato turės nuosavą
telefono sistemą

PARYŽIUS, Prancūzija, kovo 
27. — Šiaurės Atlanto Gynybos 
organizacijos (Nato) vyr. būsti
nė Paryžiuje paskelbė, kad ji no
rinti įsirengti nuosavą telefono, 
telegrafo ir alarmų sistemą, kuri 
palengvintų žinių perdavimą pa
vojaus metu. Tas pats praneši
mas sako, kad šiam tikslui, o 
taip pat ir naujiems aerodro
mams ir naftos vamzdžiams bus 
išleista 630 milionų dolerių.

• San 
jaučiami 
tpai.

Franeisec, Calif., dar 
maži žemės sukrėti-

išmirė džiova ir kitomis ligomis 
sovietų okupuotoje Lietuvoje 
vien dėl to, kad trūko būtiniau
sių vaistų, kad trūko būtiniau
sios medicinos pagalbos ar net 
reikiamo maitinimosi. Jei sani
tariniame gyventojų aprūpinime 
buvo pasiekti koki laimėjimai, 
tai lik ne komunistų nuopelnas; 
tai nuopelnas lietuvių gydyto
jų ir kitų medicinos darbuoto-, A A »T. . . . ,. . , dienas su Egipto prezidentu Nasjų, kurie ir sunkiausiose sąly- į . . ... . ..._ . , ,. ' senu ir užsieniu reikalu mimsle-gose stengėsi tarnauti okupan
to skriaudžiamai ir naikinamai 
savo tautai.

Koks mirtingumas?

Kodėl doc. Runkevičius nepa
sakė, koks yra gyventojų mir
tingumas sovietų okupuotoje 
Lietuvoje? Jam turėtų būti ži
noma, kad caristinės priespau
dos metais Lietuvoj mirtingu
mas buvo prašokęs 20 procen
tų .Pačioj Rusijoj jis buvo dar 
didesnis.

Siriečiai puolė Izraelio kaimą
Izraelis praneša, kad Sirijos 

kareiviai apšaudė Izraelio kaimą 
ir kad iš Gazos ruožo užpuolikai 
atakavo Izraelio sunkvežimį, sun 
kiai sužeisdami vieną civilį.

Hammarskjold tarėsi šešias j 
enas su Egipto 

šeriu ir užsienių reikalų ministe 
riu Fawzi. Dag neaplankė Izrae
lio, kadangi izraelitai nebuvo pa 
lankūs jo vizitui.

Jei ne sovietinė okupacija
Lietuvai atgavus nepriklau

somybę, gyventojų mirtingumas 
kasmet mažėjo. 1940 metais jis 
buvo kritęs iki 12 procentų. Be 
abejonės, šis mirtingumo pro
centas, augant gydytojų skai
čiui Lietuvoje, būtų dar daugiau 
sumažėjęs, jei ne sovietinė oku
pacija. Susovietintoj Rusijos im 
perijoj daugelyje vietų gyven
tojų mirtingumas ir šiandien 
dar sltkia 20 procentų.

Britanija atmetė

Japonijos protestus
D. BRITANIJA, kovo 27. —

Britanija atmetė Japonijos pro
testus dėl atominių bandymų Ra
miajame vandenyne. Savo noto
je Anglijos vyriausybė pažymi, 
kad tie „bandymai yra laisvojo 
pasaulio interesas ir dėl to „jų 
negalima nei, nutraukti, nei ati
dėti“. Bandymo zona yra netoli i Procentą visų Azijos gyventojų,

• Okupuotoj Lietuvoj ,.Ame
rikos Balsas“ geriausiai girdi
mas apie 6 vai. ryto. Jis daugiau
sia ir klausomas. Kitos translia
cijos mažiau popularios ir ma
žiau girdimos. Žinios iš laisvojo 
pasaulio patiriamos greit. Pvz. 
apie Bilevičiūtės šuolį Švedijon 
buvo žinoma tą pat dieną, kai 
tik pranešė radijas iš Vakarų. 
J os darbovietės skelbimų lentoje 
buvo iškabinta, jog šioji yra iš
mesta iš darbo už nepavyzdingu- 
mą. Išvykti į užsienius turistams 
yra pasunkėję. Dabar būtinai tu
ri kas nors pasirašyti, garantuo
ti, t. y. užsistatyti save už no
rintį pakeliauti po užsienius.

• Olandijos apsaugos ministe
ris Cornelis Staf atvyko į Wa- 
shingtoną pasitarti dėl informa
cijų pasikeitimo atominiame ap
sigynime.

• Azijoje padaugėjo krikščio
nių. Per pastaruosius 50 metų 
Azijos žemyne krikščionių pa
daugėjo beveik keturgubai: 1907 
metais jų buvo apie 16 milionų, 
o šiuo metu jų yra daugiau 60 
milionų. Bet tai sudaro tiktai 4

Kalėdų salos, apie 
nuo Japonijos.

4,000 mylių kurių skaičius siekia arti 1,500 
milionų.

Nori apkarpyti biudžetą
WASHINGTONAS, kovo 27. 

— Abi partijos — demokratų ir 
respublikonų — kongrese nori 
apkarpyti prezidento Eisenhovve- 
rio pasiūlytą rekordinį biudžetą. 
Jeigu jų norai išsipildytų, tai 
gal jau nuo 1958 m. sausio 1-mos 
mokesčių našta palengvėtų.

Demokratai tiki, kad apkar
pius biudžetą, jie galės pasiūlyti

Britanija pirks
uranijų iš Kanados

HAMILTON, Bermuda, kovo 
27. — Didž. "Britanija pirks iš 
Kanados uranijaus už 115 milio- įstatymo projektą, kuris mokes- 
nų dolerių. Tuo reikalu sutartį čius paskiriems asmenims suipa- 
pasirašė Britanijos premjeras ( žintų dešimčia procentų. 
Macmillan ir Kanados premjeras j Respublikonų atstovai priėmė 
Louis St. Laurent Bermudos kon rezoliuciją, kurioje pasižada pa- 
ferencijoje. mažu išmokėti valstybinę pasko

lą ir sumažinti mokesčius, kaip 
galima greičiau.

Ir pats prez. Eisenhoweris pri
taria šiems pasiūlymams, jei jie 
tik „nekenks gyvybiniams kraš
to interesams“.

Reikalinga pagalba
VIENA, Austrija, kovo 27. — 

Tarptautinio Raudonojo Kry
žiaus valdininkas Bonabes de 
Rouges, grįžęs iš Budapešto, pa
reiškė, kad pusė miliono vengrų 
tame mieste reikalingi pagalbos.

Kremlius kimba prie Norvegijos
OSLO, Norvegija, kovo 27. — 

Sovietų Sąjungos ministeris pir
mininkas Nikolai Bulganin pa
siuntė Norvegijos premjerui Ei- 
nar Gerhardsenui laišką, kuria
me perspėja Norvegiją, kad ji, 
leisdama statyti savo teritorijo
je Nato bazes, išstato save „bai-

jas Ilja Ehrenburgas aiškina sa 
vo draugam, kad Amerika vis- 
dėlto kultūrą turi. Tuos, kurie i šiam pavojui“, 
kitaip galvoja vadina negarbin- Bulganinas tvirtina, kad šalta- 
gais. [sis karas vis aštrėja. Bulganin

mini Amerikos norą panaudoti 
ginkluotas pajėgas Vidurio Ry
tams nuo komunizmo apsaugoti, 
planus atominiams kovos viene
tams į Nato valstybes pasiųsti ir 
norą tas valstybes aprūpinti ato
miniais ginklais.

Norvegija turi 120 mylių sieną 
su Sov. Sąjunga tolimojoj šiau
rėj.

• Laiškai, turį ant vokų „Sup- 
port Your Crusade for Free- 
dom“, grąžinti į New Yorką iš 
Vengrijos. Vengrijos pareigūnai 
neįteikė adresatams laiškų, ka
dangi jiems nepatiko šūkis.

• Jungtinės Amerikos Valsty
bės trijų mėnesių laikotarpyje 
duos 5 milionus 500 tūkstančių 
dolerių Tunisui.

KALENDORIUS
Kovo 28 d.: šv. Jonas Kapi- 

stranas; lietuviški: Bradonas ir 
širdvalda.

Saulė teka 5:43, leidžiasi 6:11.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago- 

je ir jos apylinkėje šiandien — 
truputį šilčiau.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Dag Ilammarsk- 

joldas atvyko su Egipto planu tvarkyti Suezo kanalą į Jungtinių 
Tautų būstinę, New Yorke. Informuoti šaltiniai sako, kad. planas 
nepatenkins kiekvienos valstybės, bet planas turėtų būti priimti
nas Jungtinėms Amerikos Valstybėms.

— Prezidentas Eisenhomeris nemanąs, kad galima būtų su
mažinti biudžetą 5 bilionais dolerių, kaip siūlo senatorius Byrd.

— Kamhodijos premjeras San ir jos vyriausybė atsistatydino 
dėl ekonominės krizės.

— Jungtinių Amerikos Valstybių ambasadorius John Uay 
Whitney Britanijai grįžo į Londoną pasibaigus Bermudos konfe
rencijai.

— Senatas vakar atmetė 52 balsais prieš J.l pasiūlymą tuojau 
sumažinti smulkių verslų firmų pajamų mokesčius.
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Medžiagą siųsti: V. KLEIZA, 518 Green Str., Chanipaign, 111.

RINKIMAI
1. Vykdydami Ateitininkų Fe

deracijos valdybos pavedimą ir 
remdamiesi Ateitininkų Federa 
cijos korespondencinių rinkimų 
nuostatų 6 punktu, skelbiame 
Atetininkų Federacijos vado. Fe 
deracijos valdybos ir Federaci
jos kontrolės komisijos rinki
mus 1957 m. birželio 15 d.

2. Kandidatai j šiuos Federa
cijos organus turi būti savo kraš 
to rinkimų komisijai arba vyriau 
siajai rinkimų komisijai pasiū
lyti iki 1957 m. balandžio 15 d.

Paulista, Sao Paulo; Prancūzi
joj — c/o B. Venskuvienė, 14 
Av. dės Sapina, Paro St. Maur 
(Seine); Italija — pirm. kun. 
J. Riaubūnas, Via Casalmonfer- 
rato 20, Roma; Vokietijoje — 
pirm. V. Natkevičius, (17a) 
Weinheim/B., Dr. Benderstr. 4; 
Australijoje — pirm. J. Gylys, 
c/o A. Grigaitis, 21 Brunswick 
Str., Fitzroy (Vic.) N. 6 Aust- 
ralia.

Vyriausios rinkimų komisijos 
adresas: pirm. J. Vitėnas, 209!

Ghl.KLJIMO JUOSTA

3. Kandidatu j šiuos Federaci- (Valley Avė., S. E., Washington
jos organus gali būti siūlomas 
kiekvienas ateitininkas. Jais 
taip pat gali būti siūlomi ateiti
ninkai, išrinkti d Ateitininkų Fe
deracijos Tarybą, išskyrus Fe
deracijos Tarybos pirmininką.

4. Kandidatai atskirai gali bū
ti siūlomi j a) Federacijos va
dus, b) Federacijos valdybą — 
penki nariai, c) kontrolės ko
misijos pirmininkus ir d) kont
rolės komisijos narius —- du na
riai.

5. Nemažiau kaip trys balsuo
tojai gali pasiūlyti tiek kandi
datų, kiek yra renkamųjų. Siū
lant reikia atskirai pažymėti, 
kas yri siūlomas kokiai vietai.

Siūlytojai turi nurodyti siūlo
mų kandidatų vardus, pavardes, 
amžių, užsiėmimą, adresą ir pri
dėti raštu sutikimą kandidatuo
ti. Savo siūlymą kandidatų siū-

20, D. C.
• 12. Ką tik praėjusių Ateiti
ninkų Federacijos Tarybos rin
kimų rezultatai bus paskelbti, ga 
vus pranešimus iš kraštų rinki
minių komisijų.

AteitininkŲ Federacijos Vyr. 
Rinkimų Komisija

DIDŽIAJAI ŠVENTEI 
BESIRUOŠIANT

Gavėnia yra Bažnyčios metų 
pavasaris. Iš mirštančiojo die
viškojo kviečio grūdo turi išdyg
ti naujieji kviečiai — krikščio
nys. Gavėnios metu senaisiais 
krikščionybės laikais ir dabar 
misijų kraštuose, “katekume- 
nai” (katalikų tikėjimą primti 
besirengią kandidatai) perveda
mi j “krikštytinųjų eiles ir ima
mi visu uolumu rengti krikš

' ***> ■ vyV1, ■ **

publika turės progą pirmą kar
tą pamatyti ir išgirsti mūsų jau
nuosius menininkus, kurių šeše
tukas sudaro labai puikų literatu 
ros. dainos bei muzikos meno an 
Bamblį. Po programos — šo
kiai. Gros Joe Thamo orkest
ras.

ALRKF JAUNIMO 
STOVYKLOS

naudai ruošiamo dovanų pa
skirstymo terminas atidedamas

Tel. ofiso HE 4-6699; rez. I*K 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd.
Vai. nuo 1-4 ir 6-9. 

šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p.p., 
išskyrus ketvirtad. ir sekmad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
— Pritaiko akinius —

6322 South Weetern Avenue
vai.: kasdien 10-12 vai. 1,- 1-9 vai. 
vak. Šeštadieniais l*»ė vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso ‘elefonas: P It 8-3229 
Ros trief. WAlbrook 6-5076

iki gegužės 19 d. Visi biletų pla
tintojai prašomi stengtis visus 
gautus biletus išplatinti ir iki 
gegužės 12 d. atsiskaityti su tais 
asmenimis, iš kurių biletai yra 
gauti.

v Nukelta j 5 pusi.)

Tel. RElianoe 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

VOYTOJAS IR CHIRURGĄ4' 
LIETUVIS GYDYTOJAS!

3925 Wc*»t 59th Street
4 p ųlet, C: 10—8:3. -ak

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-41&D

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th St, Cicero
Rez. 1634 S. 49th Avė., Cicero 

Kasdien 1-3 vai. ir 8-5 vai. vak., 
išskyrus trečiadienius, 

šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

' Rezld. telef. GKovehilI 6-0017 
Valandos: 1-3 p. m.. 6-8 p. m.

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

Ofiso tel. CLlffslde 4-2800 
Rezidencijos: liAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 YVest 47th Street 
(Kampas 47th ir Hermitage)

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

lytojai turi pasirašyti, nurody- tui Jiems leidžiama dalyvauti
darni savo adresus ir kurios at
eitininkų sąjungos kuriam pa
daliniui priklauso.

7. Rinkimai pravedami kores- 
pondenciniu būdu; balsavimo ir 
kandidatų siūlymo teisę turi visi 
Federacijos nariai — mokslei
viai, studentai ir sendraugiai.

8. Visi ateitininkai, kurie yra 
įtraukti į Federacijos padaliitių 
sąrašus, laikomi užsiregistravu
siais balsuotojais. Tie ateitinin
kai, kurie nepriklauso jokiam 
ateitininkų padaliniui ar neužsi
registravo renkant Federacijos 
Tarybą, turi iki 1957 m. balan
džio 15 d. užsiregistruoti savo 
krašto arba vyriausiojoj rinkimų 
komisijoj, jei nori dalyvauti 
šiuose rinkimuose,

9. Visi ateitininkai iki 1957 
m. balandžio 15 d. gali patikrin
ti savo krašto arba vyriausiojoj 
rinkimų komisijoj, ar jie yra į- 
traukti į balsuotojų sąrašus.

10. Kandidatų sąrašas su bal
savimo tvarkos paaiškinimais 
bus išsiuntinėtas kiekvienam bal 
suoti užsiregistravusiam ateiti
ninkui trisdešimt dienų prieš bal 
savimo laiką. Ateitininkas, ne
gavęs balsavimo sąrašo iki 1957 
m. birželio 1 d., turi tuojau apie 
tai pranešti savo krašto arba vy
riausiajai rinkimų komisijai.

11. Rinkimų komisijos veikia 
šiuose kraštuose: Kanadoj — 
pirm. A. Pabedinskas, 287 In- 
dian Rd., Toronto 3, Ont.; Bra
zilijoj — c/o A Stonis, Čia Nit- 
ro Quimica, Bras., Sao Miguel

SAUGOKIS GAISRO

Nemėtyk 
Saugokis ga 
mūsų turtą

Gelbėjimo lopšys vaikams rodomas Londono laivų parodoj. Vir
šuj toks lopšys vandeny, apačioj rodoma kaip jį galima patogiai neš
ti. Lopšys atsparus vėjui ir vandeniui. (INS)

“ATEITIES” KONCERTAS 
BROOKLYNE

1
Gegužės 11 d. 7 vai. vak. Ap

reiškimo prapijos salėje, Brook- 
lyn, N. Y., ruošiamas “Ateities”, 
naudai koncertas. Koncerto 
programoje dalyvauti sutiko 
jaunieji menininkai: solistai —’

Pranas Zaranka iš Detroito, Au 
dronė Gaigalaitė iš Philadelphi- 
jos, pianistai — Darius Lapins
kas iš Bostono, Nijolė Bogutai- 
iš Baltimorės, poetė G. Buračai- 
tė iš Baltimorės ir laureatas Pau 
liūs Jurkus iš Brooklyno. Di
džiojo New Yorko lietuviškoji

”il. ofiso HE.4-6849. rez. HE 4-2824

DR. PETER T BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street
Vai Pirm., ketvir., penKt. 1-4 Ir 7-9 

| Antr. 1-6. treč.ir ėešt pagal sutarties

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Street
Priima ligonis pagal susitarlma. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1795 nuo 2 Iki 9 vai. 
p. p. kasdian Išskyrus trečiad ir 
šeštad.

Rea. tel. GRovehlll 6-6603

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

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

šeštad. 2—4 vai. vak. 
i Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarti

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rez.: WAlbrook 5-3048

Ofiso telef. LAfayette 3-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak. pirm. antr., ketvirt 6-8:80 y. 
_______ Trečiad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7156 South \Vestern Avenue 
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad/ antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
II vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11
vai rvto iki 3 vai. popiet

Office tel. RE 7-1168
Kės. tel. WAIhrook 5-3765

•'•■1. ofiso PRospeet 6-2240
PRospeet 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8PEC. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 So. Wood Street 

Priėmimo vai. nuo 2- -4 vai. kasdien 
ir nuo 6 iki 8 vai. pirmad. Ir penkt.
Trečiad. Ir sek uždaryta.

DR. FL TALLAT-KELPSA
Ofisai 20 North \Vacker Drive 
(Civlo Opera House, kamb. 868)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntral 6-2294

5002 West lHth Str.. Cicero 
Vai. kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOwnhall 3-0959
Kitu laiku Ir trečiad. susitarus 

Rezld. tel. Hljnlock 4-7680

šv. mišių aukoje iki aukojimo. 
Čia jie gauna paskutinius pamo
kymus ir paraginimus, čia ku
nigai skaito įvairias Bažnyčios 
maldas,* vadinamas exorcizmais 
(piktojo galybei sudrausti). Iš 
visų šitų pamokymų, maldos ir 
atgailos, betgi prasimuša moti
nos Bažnyčios pasididžiavimas 
ir džiaugsmas ateinančio prisikė
limo ir tų žmonių sukilninimo. _

Ir mūsų laikais pagonių kraš
tuose šimtai tūkstančių tikėji
mo kandidatų yra panašiai ruo
šiami atgimimo šventei Kristuje. 
Tegul mes ir nebegalime priim
ti krikšto antrą kartą, bet mes 
galime ir turėtume jungtis dva
sioje su visais Kristaus trokš
tančiais ir laukiančiais žmonė
mis. Ir mes galėtume pasisteng
ti Gavėnios metu perskaityti 
vieną kitą dvasinio turinio kny
gą, geriau su savo tikėjimo tie
somis susipažinti, dalyvauti mi
sijose, rekolekcijose, ypač užda
rose rekolekcijose, kur tikrai 
mūsų tikėjimo tiesos pasirodo 
aiškesnėje ir gyvesnėje šviesoje.

J. Kidykas, SJ

Neapleiskite Klydinėjančių

DIRBTINŲ DANTŲ
Ar dibtinlai dantys iškrinta. Klydi

nėja ar kliba kai kalbate, valgote, 
juokiatės Ir čiaudėjatc. Nebūkite 
varginami arba apsunkinami su to
kiais nemalonumais. FASTKETH, nl- 
kaliniai (be-rūgštles) milteliai užbar
styti ant plokštelių, laiko dirbtinius 
dantis daug tvirčiau. Jausitės sma
giau bei turėsite didesni patogumų. 
Jokios limpančios košės skonio nei 
jausmo. Pirkite KASTEICTH šiandien 
bet kurioje vaistinėje.

Skelbkitčs "Drauge”!

neužgesintų cigarečių, 
isro, nes jis naikina 
ir gyvybes.

.VVVVJ"'S
" IŠ TOLI IR ART)

NAUJI DIDELI TROKAI-NAUJAUSI KRAUSTYMO {RANK/JU 
METU PATYRIMAS-P/6US IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 w. 69 St. CHICAGO 36, ILL Tel. VAlkraek 5-9209

MOVINC

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANESAVINGS
2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1083

B. R. Pietkiewicz, prez.; E. R. P1etkiewtcz, gekr. Ir advokatas
Mokame aukštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame Ir perkame 

valstybės bonus. Taupytojams i>atarnavimal nemokamaL

Pradėkite taupyti atidarydami sąskaitų šiandien. Apdrausta Iki 810,000.

Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o Seėt. nuo 9 iki vidurdienio.

JONAS GRADINSKAS
J. G. TELKV1SI0N OOMPANY

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
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, baterljiniai. RA
DIJAI: vietiniai ir vokiški, AM, KM, trumpos bangos, keliais garsiakal
biais, staliniai, kabinetiniai, nešiojami, kišeniniai, tranzitarinlal.

ATIDAKA IR 8EKM. nuo 11 vai. ligi 3 vai.

Atliekame dideliu: !r msžus automobilių remontus. Lyginimas. da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalia.

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

2641 West 7lst Str. (Kampas Talman Avė.) 
Telef. PRospeet 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Westera Avenue 
Chicago 29, III 

pasimatymai pagal sutartie* 
telefonas REpublie 7-49OO 

Rezidenda: GRovehlll 0-8161

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Michigan Avė.
Buto 1653 W. 103 St., Beverly Hills

VaE: kasdien tauo 6 v. v.1 Jki 9 v. v*ų 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v.,

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

Tel,: Ofiso — PUllman 5-6766
Buto — BEverly 8-3946

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika ir moterų ligos)
Ofisas ir rez.: 5100 S. Westem Avė. 
Tel. PRospeet 8-1223 arba WE 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 He. 4-2123, rez. Glb. 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais, šeštadieniais Ir 
sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

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 PRospeet 6-9400
Rezld. PRospeet 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičių tė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. V7 Irgi n ta 7-0036. 

Rezldend >jos tel. BEverly 8-8244

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

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer Ir Callfornia Ava 

VAL..: 2—4 Ir 6—8 .v. p. p. 
šešt. 2—7 vai. p. p.,
išskyrus sekmadienius

Ofiso telef. Y Arda 7—1166 
Rezidencijos — STewart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
'.VDYTOJAS IR CHIRURGAS

756 Weet S5th Street 
(kampas Halsted Ir 86-ta gatvft)

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

I šeštadieniais 1—4 vai.

Ofiso HEmlock 4-6816 
Rez. HEmlock. 4-3761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IK VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą

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

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 Iki 12; 2—6; 7-9. 

šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
LAfayette 3-4949.

Namų — CEdarcrest 3-7786

Tel. ofiso Victory 2-1581
Rez. Victory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Prišmimo valandos kasdien: 1-4 p.p 
Ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet.

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted Street

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą
'Ofiso tel. Victory Ž-1484. Resld. 2487
W. 62nd St-, tel. RepubUc 7-8818.

Tel. WAJbrook 5-2670
Rea. Hllltop 5-1660

z Dr. Alezander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marųuette Medical Center
6132 South Kedzie Avenue

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

Nuo kovo 25 d. iki bal. 11 d. ofisas 
uždą ry tas

Tel. ofiso PR. ’888. rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 West 63 rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:80 
Iki 9 vai. "Trečiad. Ir šešt. uždaryta

L'elefonaa GRovehlll «-lb9t

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINK*
Valandoa. •—18 Ir 7—9 * . paga.

'i.liarlinų išskyrų. ,r«čt>-ttenlii*
W Mamuetta Rnad

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
I’cminiilis Chicagos Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat jos įsikūrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų na&unio atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau- 
ĮHimus pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumą — jų 
iijKlraudimą iki $19,009.00, augštą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytoji) 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.

Kasykite dėl informacijų. Mūsų turtas $21,000,000.00.

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

Atdara: pirmadienį nuo 12 iki 8, antradienį ir penktadienį nuo 9 iki 4, ketvirtadienį nuo 9 Iki 8 
Trečiadieni uždaryta visą dieną, o šeštadlenj nuo 9 ild 2 valandoa po plotų.

.....  r-------------------- ■

Ofiso telefonas — Rlshop 7-2525

DR. AL. RA6KUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenne
(Kampas Kedzie ir Archer)

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

Priešais Šv. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpublie 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 Ir rėmus 
4455 S. Galifornia Avė. .TA 7-7381
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečiad. už- 
daryta), šeštad. 10 ryto Iki 8 v. p. p

P. ŠILEIKIS, 0. P.
(Irthnpedas - 1‘rotezlstas

Aparatai-Protezai. Med. ban
dažai. Spec. pngalba kojom

(Areli Supports) Ir 1.1. 
Vai.: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
OKTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.
2850 W. 6Srd St., Chicago 29, DL 

Tel. I*Itnepect 6-5064

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marųuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 va. 

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 

Pritaiko akinius
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas ir akinių dirbtuvė 
756 West 35th Street

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8, tre
čiad. nuo 10-12, penktad. 10-2 Ir 
šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. p.p

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

yra priežastis gaivos skaudėjimo bei 
svaigimo ir skaudančių akių karščio. 
Atitaisau trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prlrenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
j mokyklos vaikus.

4712 South Ashland Avė.
Tel. YArds 7-1873

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

Pirkit Apsaugos Konuv.
DRAUGAS 

THE IJTHUANIAN DAILY FRIEN1)
4545 W. 63rd St., Chicago 29, Illinois, Tel. LUdlnw 5-9500

Entered as Second-Class Matter March 81, 1916, at Chicago. Illinois 
Unrier U»« Act of March 8, 1879.

I Mernber of the Cathollc Press Ass’nI Publiahed dally, ezept 
by the

CatholleMthuonlan 

PRENl'MKRATA: 
Cbtcagol Ir Cicero)
Kl*ur JAV 
Užsienyje

Ir

Rundaya
8UBSCRIPT1ON RATES 

88.00 per ‘year outslde of Chicago 
89.00 per year ln Chicago A Cloerr

Press Boolety 88.00 per year ln Canada
Forelgn 811.00 per year

Metams H metų i i mėn i mln
89.00 5.00 88 76 81.>6

loj 88.00 84.60 82 60 81.00
tu.oo 86.60 81 0t tl.il

Redakcija straipsnius taiso savo nuožidra Nesunaudotų straipsnių ne 
■auro. ju«« grąžina tik II anksto susitarus Redakcija už skelbimu taw» 
-eeteelro Y.lnna nrieiunčiamna nm> nreSvYna
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DR. MIKAS BAGDONAS

Šiandien sukanka lygiai 20 metų nuo dr. Miko Bagdono mir
ties. Matome reikalą paminėti šią sukaktį, nes velionis yra vai
dinęs nemenką vaidmenį tiek Lietuvos valstybės gyvenime, tiek 
Amerikos lietuvių veikloje. Jis buvo Lietuvos kariuomenės sa
vanoris, Steigiamojo Seimo atstovas, užsienio reikalų tarnybos 
pareigūnas, mokytojas, Amerikos lietuvių jaunimo veikėjas ir 
redaktorius.

Pas Amerikos lietuvius dr. Bagdonas atvyko kaip Steigia
mojo Seimo narys, priklausęs Darbo Federacijai. Jis lankė mū
sų kolonijas ir telkė aukas Lietuvos valstybės stiprinimui. Vė
liau įsijungė į mūsų jaunimo — Lietuvos Vyčių veiklą, {nešda
mas organizacijon daug gyvumo ir naujumo. 1924 m. buvo iš
rinktas tos organizacijos centro pirmininku. Jam teko redaguoti 
ir jaunimo žurnalą “Vytį”. Vyresnieji vyčiai ir šiandien dar atsi
mena velionies judrumą, sumanumą ir pareigingumą.

Besidarbuodamas jaunimui, dr. Mikas lankė Loyolos univer
sitetą Chicagoje, baigdamas jį teisės daktaro laipsniu. To ga
lėjo pasiekti savo artimo giminaičio prel. Igno Albavičiaus pa
dedamas ir globojamas. Tuo laiku jis ir gyveno drauge su savo 
dėde, tuo metu Dievo Apvaizdos parapijos klebonu. Dar gilino 
mokslus Harvard universitete. Netrukus po to buvo pakvies
tas Lietuvos Užsienio Reikalų Ministerijon. Padirbėjęs centre 
šešetą mėnesių, 1926 m. buvo pasiųstas į Washingtoną Lietuvos 
pasiuntinybės sekretoriumi. Tose pareigose (o dažnai ir atstovo 
pavaduotoju) išbuvo iki 1936 metų, kuriais buvo atkeltas Chi- 
cagon Lietuvos konsulu. Toms pareigoms buvo paskirtas tik 
laikinai. Vėliau jis ir vėl turėjo būti grąžintas tiesioginėn tarny
bon. Deja. laikinai jose tik ir buvo, nes mirtis jo gyvybės siūlą 
nutraukė 1937 m. kovo 28 d. Labai iškilmingai palaidotas ba
landžio 1 d. iš Dievo Apvaizdos parapijos bažnyčios fiv. Kazimiero 
kapinėse.

Velionis buvo gimęs 1894 m. spalio 8 d. Kadangi ir jo tė
vas buvo mokytojas, jam taip pat teko lankyti ir baigti Veive
rių mokytojų seminariją. Nuo 1913 iki 1918 m. mokytojavo. 
1919 m. — Lietuvos kariuomenės savanoris, 1920 m. — St. Sei
mo narys.

Laidotuvių dieną prie velionies kapo ministeris P. Žadeikis 
savo atsisveikinimo kalboje tarp kitko pasakė:

“Velionis buvo taip užverstas darbu, buvo taip pasinėręs 
savo atsakingose pareigose, kad gal neturėjo laiko, o gal ir pa
miršo pasirūpinti savo sveikata. Konsulas Bagdonas uoliai ir 
sąžiningai eidamas jam pavestas svarbias valstybės pareigas, 
matomai mirė neatsitraukdamas nuo savo darbo stalo, mirė kaip 
kareivis būdamas sargyboje. Turbūt dėl to tai jo gyvenimo siū
las nutrūko taip katastrofiškai — netikėtai, kad stačiai nega
lima patikėti, kad tai būtų liūdnas faktas, jog mes čia susirin
kome ne į daug žadančio Lietuvos diplomato pagerbimo sueigą, 
bet į jo laidotuves, susirinkome atiduoti jo šviesiam atminimui 
savo gailesčio ir nuliūdimo jausmus.

Nors konsului Bagdonui ir nebuvo lemta ilgiau pagyventi, 
bet gi jo trumpas gyvenimas buvo vaisingas darbais, kuriuos 
jis pašventė atgimusios tėvynės labui”.

Paties velionies paskutinėje kalboje (1937 m. vasario 16 
d. Chicagoje) žodžiai buvo:

“Devyniolika metų — šimtmečių eigoje — neilgas laikotar
pis.

PER SNIEGĄ IR VEJĄ

'•'H
niu priešu, tai kodėl to negali 
padaryti didelė rusų tauta, jeigu 
ten dar nori kas nors laisvės. 
Žinoma, to siekiant, reikia su
dėti daug aukų arba likti amži
nais vergais. Ligšiol atrodo, kad 
rusai pasirinko antrąjį kelią, net 
dar daugiau — jie padeda išlai
kyti arba pavergti bolševikams 
ir kitas tautas. Jie be atodairos 
žudo savo draugus.

Byla dėl alkanų karvių
Gyvulių Globos draugija iš

kėlė bylą prieš 74 m. amžiaus 
ūkininką Henry Harbecke, tu
rintį farmą Du Page apskrity
je. Jo dviejuose ūkiuose buvo 
rastos 44 karvės labai blogai 
užlaikomos: neturinčios reikia
mo maisto ir net pakankamai 
nepagirdomos.

L
/

Sunkvežimiai sunkiai veržiasi pirmyn keliu Lattsmouth, Neb., kur iškrito labai daug sniego. (INS)

KUR DINGO RUSŲ TAUTA?
P. KESICNAS Chicago, UI

Visos bolševikų pavergtosios 
tautos jau pradeda kelti galvas, 
visos nori numesti vergijos jun
gą. O kur gi rusai? Ar jie jau 
visi tapo bolševikais? Toli gra
žu ne. Komunistų Rusijoj labai 
mažas nuošimtis, tai kur gi vi
sa didžiulė tauta? O gal visi ten 
patenkinti bolševikų viešpatavi
mu? Taip pat ne. Perbėgę į 
Vakarus paskiri asmenys nu
pasakoja, kad komunizmo ne- Yra geriausi 
kenčia visi, išskyrus mažą dale- j jėjai.
lę privilegijuotųjų. Ir visdėlto į Visa tai tiesa> bet dar ne via. 
kai daug mažesnės tautos rodo kag paug ^as priklauso ir nuo

tesne politika. Kiekvienas žiūri 
tik savęs, kad kaip nors pakiltų 
augščiau ir kaip nors geriau į- 
sitaisytų ar bent turėtų ko pa
valgyti. Niekas nebekreipia dė
mesio, kas darosi toliau nuo jo 
kasdieninės aplinkos. Kiekvie
nas bijo prasižioti, nes tuojau 
vaidenasi bado šmėkla, o Vė
liau — areštas ir kankinimai. Pa 
sirodo, kad badas ir skurdas 

komunizmo padė-

tus bolševikai savo gudrumu ap

Suspendavo leidimą 
bankeliui

Illinois Valstybės iždininkas 
E. Hoffman suspendavo leidi
mą Silver Crown Safety Depo- 
sit Vault bendrovei, esančiai 
555 W. 31 str. Chicagoje. Joje 
nebuvo pakankamai apsaugotos 
piliečių padėtos vertybės ir 
plėšikai apvogė kelis šimtus 
mažų seifų.

Chicagos universitete 
kalbės komunistas

Nepaisydamas Amerikos Le-
gavo visą tautą, suviliodami ją g*ono protesto, Chicagos uni- 
įvairiausiais pažadais. Bet vė- versiteto kancleris L. Kimpton 
Iiau? Vėliau jau yra atsakinga leido Mandell salėje trečiadienį 
visa tauta už daromas skriaudas kalbėti JAV komunistų parti-

ulini)miniiHiiii'iiiK' '(1111111)11111111111 
jflelef. REpubbc 7-68<rt

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS

Visų rūšių namų apšildymo 
sistemos įvedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigos 

patarnavimas

ATLAS FUEL CO.
Atstovas

4919 So. Paulina St 
PRospect 6-7960

<im„ittitiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiii« ‘-'tii«n

didžiausią pasiaukojimą ir he
rojiškumą, rusai ne vien prie jų 
nesideda, bet juos žiauriausiai 
malšina ir žudo. Z

Tiesa, jie sako, kad tai ne ru
sai, o bolševikai. Bet kas gi pa
galiau tie bolševikai, jeigu ten 
rusų nėra?

Į šį klausimą, nors ir netie
sioginiai, atsako taip pat į Va
karus perbėgęs rusas G. Klimo- 
vas. Savo įdomioje knygoje jis 
rusus taip charakterizuoja: Ru- 

Vienok jis nepaprastai reikšmingas, nes per tą laikotarpį (sijoje niekas nebesidomi augš-
Lietuva įrodė pasauliui, kad lietuvių tauta turinti pakankamai 
kūrybinės energijos savo kraštą savo pajėgomis tvarkyti ir spar
čiai žengti progreso keliu.

Daug kas atsiekta, daug kas atlikta.
Nenurimsime, kol visų savo siekimų bei troškimų neįvyk- 

dysime.
Semdami stiprybės iš praeities, drąsiai ženkime dvidešim

tus Lietuvos nepriklausomybės metus!”

Washingtonui lengva kalbėti, 
ką lenkai turi daryti. Lenkai 
stebėjo, kaip vengrai ginkluotu 
sukilimu, kurios Amerika gink
lais neparėmė, savo būklę tik 
pablogino. Galimas dalykas, jog 
lenkai geriau žino, ką gali ir ko 
negali padaryti; reikia manyti, 
jog jie mūsų paramą esančiose 
sąlygose tiksliai sunaudos. V.

tautos būdo bei nuo jos subren
dimo. Šių dienų įvykiai Vengri
joje ir kitur aiškiai tai parodo. 
Rusas dėl laisvės nenori vien 
mirti, kaip kiti, bet jis nenori 
netekti ir geresnių gyvenimo są
lygų, visai nekreipdamas dėme
sio, kad jo brolis, o dar labiau 
kitatautis, miršta iš bado. Ki
taip to neišaikinsi. Juk Veng
rijos darbininkus šaudė ne kas 
kitas, o tas pats rusas, nes, at
sisakęs šaudyti, gali nukentėti 
pats. Jis lengva širdimi šaudo 
ir į savo brolius rusus. Juk jau 
baigia praeiti keturiasdešimt rae 
tų nuo bolševikų siautėjimo pra
džios Rusijoje, o ar buvo ten 
koks nors pasipriešinimas? Nie
ko, nors milionai iššaudyti ir 
numarinti badu.

Pasipriešinti — reiškia rizi
kuoti ir aukotis. Tokio reiški
nio rusų tautoje mes nematome.

Prileiskime, Kad carą nuver

kitiems, o taip pat ir sau pačiai. 
Istorija to jai nedovanos.

Nenuostabu, kad po II Pašau 
linio karo net emigrantai ru
sai džiūgavo Stalino laimėji
mais. nes, ką Stalinas užgrobė, 
pasiliks rusams ir toliau.

Vadinasi, patys nejstengdami 
nusikratyti vergijos ir laukda
mi, kad kas ateitų ir juos išva
duotų nuo bolševizmo, visdėlto 
džiūgauja, kad rusai pavergia 
kitas tautas, nors tai atlieka ir 
bolševikai. Normaliai gi jie tu
rėtų kaip tik jieškotis draugų 
tarp kaimynų, kurie padėtų iš
sivaduoti.

Mes esame maža tauta ir, bū
dami rusų kaimynais, turime su 
jais skaitytis, bet tai dar ne
reiškia, kad mes turime nutylėti 
jų klaidas, kurių pasekmėje tu
rime ir mes kentėti.

Kiekvieną tautą vertina kai
mynai ir nekaimynai tiek, kiek 
ji pasirodo to verta. Atėjo lai
kas ir rusų tautai pasiruošti 
egzaminams. Dabar jau nebega
li pasiteisinti, kad kovoti prieš 
bolševikus visiškai neįmano
ma — jų ligšiolinį mitą staiga su 
griovė narsioji vengrų tauta. 
Jeigu tokia palyginamai maža 
tauta gali sukilti ir kovoti dėl 
laisvės su nepalyginamai dides-

jos švietimo direktoriui Max 
Weiss. Prakalbas ir diskusijas 
organizuoja du socialistų stu
dentų klubai.

Remkite dien. Drangą!

įOHN T. ZURIS
LAWYER AND COUNSELLOR

11 80. LA SALLE STREET 
Room 1415

Phone: BAndolph 4-4425 
Home phone: LAfayette 3-8477

PAULIUS JURKUS

TEBEKASA! RANKA?

Rašomoji mašinėlė rašo gražiau, 
greičiau, iki 10 egz. iš kart! {vai
riausi moąvliai nuo $6y.95 ir augš
čiau. Pigu, nes tarnauja visą. gyveni
mą.. Mokėsite tik po $5.00 kas mė
nesį. Pristatoma į bet kurį pasaulio 
kampą su pilniausiom garantijom.

Katalogus ir smulkiausias infor
macijas reikalaukite;
J. L. Giedraitis. 1)132 Iti-nuil
Hartford. Cinui., kuris "Draugui" 
žinomas kaip sąžiningus asmuo.

D. JURJONO BENDROVĖJE
3251 So. Halsted St., Chicago 8. III.

Tel. CAlumet 5-1064
Yra gautas didžiausius sienpopierių išsirinkimas: naujausi rastai, 

augščiausia kokybė, šviesai atsparių spalvų, lengvai valcmų. Dažų 
siuitai rūšių: vidaus ir išorio dažymui, žvilgančių, šilkinio žvilgėjimo 
ir matinių.

įvestas naujas skyrius: VIRTUVĖMS: “sinkų”, spintelių (kabi
netų) metalinių ir medinių baltų ir spalvotų, VONIOMS ĮRENGI
MAI komplektais ir atskiromis dalimis baltų ir spalvotų, VANDE
NIUI ŠILDYTI automatinių gazu šildomų boilerių nuo 20 iki 60 ga
lionų. Kainos žemipu konkurencijos!

Taip pat čia rasite prekių naujausios mados dovanoms ir sau namų 
ruošai ir papuošimui kambarių. Prekės perkamos iš pirmųjų rankų, 
be tarpininkų. Užtat kainos žemos. Be to yra gauti stiklui pjauti 
rėžtukai su deimantu.. •

Krautuve atidara kasdieną įprastomis valandomis ir šventadieniais 
nuo 11 vai. iki 3 vai. po pietų.
--------- --

%

MASKVOS RŪPESČIAI

“New York Times” savo ve
damajame rašo:

“Sovietų propaganda -moka 
kurti pasakas. Paskutinė svar
bi jų sukurtoji pasaka yra skir
ta suniekinti Vakarų Europos 
ekonominio susijaungimo pastan 
gas. Girdi, Sovietų Sąjunga vi
sada buvusi didelis Europos eko 
nominės unijos draugas, bet 
trokšta, kad šio darbo vaisiais 
galėtų naudotis visa Europa. Gi 
dabar iškeltieji atominės ener
gijos (Euratomo) ir bendros 
rinkos sumanymai, pagal Mask
vos krokodilinį ašarojimą, būsią 
‘Vakarų Europos darbo žmonių 
apiplėšimas monopolių naudai*.

Sovietų motyvai yra aiškūs. 
Vakarų Europos ekonominis ben 
dradarbiavimas padarys ją pa
jėgesnę politiniu ir ekonominiu 
atžvilgiais. Maskvos auksabur
niams tuomet pasidarys sunkiau 
pasinaudoti kitų kraštų negala
vimais ir susirutėmi8. Stipri ir 
gražiai gyvenanti Vak. Europa 
turės didelę įtaką pavergtai Ry
tų Europai, kurioje nepasitenki
nimas sovietų išnaudojimu ir no 
ras nepriklausomai gyventi taip 
ryškiai buvo parodytas pasku
tiniu pusmečiu. Jei pvz. Eura- 
tomas netrukus pradės gaminti 
elektros energiją, šis reiškinys 
anglių badą kenčiančiai Lenki
jai, Čekoslovakijai ir Rytų Vo
kietijai būtų nepaprastos reikš
mės.

Jei visa Europa būtų laisva, 
aišku, planavimai ją visą apim
tų. Bet tol, kol Maskva yra pa
vergusi Rytų Europą, laisvoji Ae

myno dalis turi kurti planus vie
na, tikėdama, jog netrukus prie 
jų galės prisidėti ir pavergtoji 
dalis”. V.

JAV POLITIKA RYTŲ 
EUROPOJE

Specialus Bostono “Monitor” 
korespondentas Washingtone J. 
C. Harsch rašo:

“Amerika gali turėti du ke
lius Rytų Europoje. Vienas ke
lias —greitas pavergtųjų išlais
vinimas, nevengiant nė trečio pa 
saulinio karo. Šitokiu atveju 
gal nė nereikėtų suteikti jokios 
paramos Lenkijai ir laukti ten 
kylančio tarpusavio karo, kurį 
JAV galėtų ir ginklais paremti.

“Antrasis — ilgas ‘taikingo 
išlaisvinimo’ kelias; juo tektų 
eiti ilgus metus iki pilno išlais
vinimo, ir tai galbūt susilauktu
me neaiškių santykių, kaip pvz. 
tarp Meksikos ir JAV, kur yra 
vietos savivalda, bet užsienio po 
litika derinaiųa pagal didžiojo 
kaimyno pageidavimus.

Antrojo kelio pradžioje stovi 
pažiūra, kad trečiasis pasauli
nis karas esąs blogesnis daly
kas, negu komunizmo diktatūra 
Rytų Europoje. Šita pažiūra ir 
vyravo Washingtone Vengrijos 
įvykių metu. Jei taip, tai tokiu 
atveju jos reikėtų laikytis ir 
Lenkijai — remti Gomulką. Ta
čiau nereikėtų apsigaudinėti. 
Stiprindami Gomulką, stiprina
me jo komunizmą, kuris tautą 
apsaugo nuo kruvinų suiručių 
ir gryno stalininio režimo, bet 
kurio tauta nenori

SMILGAIČIŲ AKVARELĖ
PREMIJUOTAS ROMANAS

63 tęsinys
Algis smunka į foteliuką ir stebi vikarą. Įverti

na akis. Tikrai gražioš. Vyrui net per gražios. Ener
gija spinduliuoja. Laisvumas, draugiškumas. Bet 
ten nėra tos gilumos, kuri išduotų kažką. Jis visai 
paprastas. Su polėkiu, šviesiu žvilgsniu į gyvenimą. 
Suprantama, jį galima mylėti kaip bičiulį, tas .mate
matiškai tikslu, nes gausi iš tokio žmogaus gerą žo
dį, paslaugą. Tačiau pasidaryti kunigą mylimuoju, 
visai nelogiška. Dvokia kažkokiu skurdu. Jeigu Sa
manė pro jį prasilauš, pasinaudos tiksliai jo priedais 
— geru žodžiu, paslauga — bus gerai.

Kunigas sukrekščia bosu, jo rankos vartosi lyg 
balandžiai balti, aiškina, kaip Samanė sugebėjo vai
dinti kiek liko pelno. Štai, prieš akis Snūdžiai, Balė
nai ir jo atostogos!

— Bet kaip be jūsų? — įsiterpia Samanė.
— Rengdamas jūsų vakarėlį, atsisakiau gražiau

sio mėnesio. Greit lapai kris nugeltę, nebus kada. 
Būtinai turiu išvažiuoti, pailsėti. Viskas sutvarkyta, 
palieku vietininką Viktorą.

Samanė ir Algis nustebę žvalgosi. Meistras gi 
atsisuka nuo lango ir klausia:

— Kada? Turiu skubėti.
— Manau, šeštą. Tiesiai.
Praeidamas jis žodžiu pasveikina svečius ir ding

sta. Abu pasijunta laisviau, ypač Algis.
— Ką veiks tas ciecoriaus vietininkas?
— Visą ūkį vilks! — vikaras vėl aiškina, prime

na, kad Julius perims vadovavimą.
— Ne, ne, kunigėli! Aš jokiu būdu!
— O kodėl? Julius nužudys?— įsiterpia Algis.
— Bet jis visada Liną kviesdavo!
— Tas ir yra, kad dabar tik tu! Julius kitaip 

nesutinka. Tau reikia daugiau pasirodyti. — Nors dar 
ir nesutarta, bet vikaras laužia lyg tiesą. Taip turės 
būti. — Jei tu atsisakai su Julium važiuoti, tai ma-

no atostogos kvit! — Kunigo balsas griausmingas, kia ramybės, ramybės, tolių ir atsiskyrimo reikia.
— Ne, jūs turite pailsėti, pailsėti! — Samanė 1 Juokaudamas jis nukreipia kalbą kitur. Žino, vč-

įsidega. iiau neprisimins ir išeis be knygos.
— Dar padarysite repeticijas, išlyginsiu Kambarys pasidaro šviesus ir tvarkingas.
Samanė traukiasi, lenkia galvą. Algis tuoj su

sigaudo.
— Kas daugiau tuo klausimu? Niekas? Taigi, 

laikau jį baigtą. Prašau toliau.
— Tu lyg pirmininkas! — ji šypteli.
— Aš sufleruosiu, sesei. Manimi visi žaidimai 

remiasi.
Suka ir vikaras į kitas kalbas, kad Samanė nepri

simintų vaidinimų, nesiginčytų. Duoda jiems dvejas 
žirkles ir sklaido popierius. Jis atžymi raudonu pieš
tuku. Tai iškarpos, medžiaga pamokslam, paskaitom, 
įvairiom studijom. Daug kas neskaityta, sprendžia iš 
antraščių, ar išmesti, ar palikti.

Šnara laikraščiai, vieni krinta į pasienį, kiti išdra
skyti, draikosi grindimis. Su puslapiais šokinėja min
tys apie politiką, visuomeninę veiklą, įvairius nuoty
kius. Staiga Algis sušunka:

— Čia tau, Samane, specialiai pritaikyta: apie ato
dūsius, ašaras, švelnius jausmus ir jų kilmę! — per
skaito straipsnio pavadinimą ir iškerpa. — Įsidėk, įsi
rėmink tokias brangenybes.

— Pavadinimas tai gražus, — dunksnoja vikaras 
lengvu juoku. — Bet kodėl Samanei tinka?

Ji piktai žiūri į tą išdaigų gimnazistą: kiek jis 
daug leidžiasi. Bet Algis tuoj užglosto:

— Visai tinka! Ar nedūsavo prieš vaidinimus, 
ar nereikėjo prašyti.

Algis ir toliau skaito antraštes, sukeisdamas žo
džius, iškreipdamas, kad būtų juoko. Suranda kokį 
anekdotą. Vieną auksinę mintį išsikerpa ir sau, gar
siai ją persakitydamas: “Moterys lyg vėjų gaidžiai: 
visada atsisuka į tą pusę, iš kur vyrai pučia!”

Išvertę laikraščius, tvarko stalus. Samanė brau
kia lentynes. O, ir ji vieną knygą atvežė ir paliko ant 
spintos ties durim. 2ino, kur ji anksčiau stovėjo, de
da į eilę, glosto knygų nugarėles. Atrodo jog lyg vie
nuolės, kurios atėjo į jos sodybą ir daug dalykų pa
sakojo. Jos buvo rimtos, iškilmingos, lyg atlaidų pro
cesijos, bet dabar ji norėtų, kad puslapiai atvožtų va
sarą, vandenis, gerus draugus, svajones.

Vikaras pagauna jos žodžius. Jam negaila knygų, 
bet gaila Samanės. Vėl puslapiai primins šią spintą 
ir šeimininką. Ji nebus neutrali prieš knygą, o jai rei-

Gera
kunigui Jonui žingsniuoti kilimėliais, klegeti, galvoti 
apie atostogas. O dar geriau bus grįžus: rasi išsilgtus 
stalus, kėdes, ir kartoteka bus pailsė jus.

Štai šešios! Ir ko jie gaišta? Reikia skubėti pas 
Julių! Taip sutarta. Greičiau, greičiau!

Algis veržiasi į duris. Jam įdomu pamatyti bu
halterį ir visa savo akim patirti.

Samanei keista: ko ten eiti? Anksčiau, dar šeš
tadienį, būtų užtekę vieno kunigo žodžio, it ji būtų 
skubėjus. Dabar pasiliko kažkoks tarpas. Be jr»s su
tars, sutvarkys.

A va, tėtis šiandien minėjo banką. Ten esąs jų 
paštas paliktas, liepė jai užeiti. Pašte esanti kažkokia 
netvarka,, dabar laikraščius visada ras pas buhalterį 
Tai kodėl neužsukti?

Kol ji svarsto, jie atsiduria šventoriuje, kur kny
gos niekas neprisimena.

Julių klebonas buvo Jau aplankęs it įspėjęs. Tad 
jo nenustebina trijulė, .lis tvarkingai, gražiai apsiren
gęs. Nori vikarą sutikti labai oriai visdėlto jis bu
halterio priešas, — bet Algis su poniu žingsniu tiesa 
humorą.

— Ponas Juliau, gelbėkite, mūsų sąskaitos griū
va! — pradeda gimnazistas ir žarsto juokus, stebėda
mas buhalterį. Jis kietais viršeliais — mandagumu 
prisidengęs, bet visdėlto šokinėja apie Samanę. Va
dinas, klebonas teisingai išlogaritmavo

Juliui kito nieko nebelieka, kaip atsakyti Į juo
kus. Čia sėdi ir Samanė, kuriai jis turi sužibėti.

Tuo metu veriasi bankelio durys, ir visų didžiau
siam nustebimui įeina Viktoras nu Lina. Meistro jie 
laukė, bet kad Lina pasirodys — nesitikėjo

Visi sužiūra. Dabar tai bus, tai maišys, tai užsi- 
kirs tos žirklės! Buhalteris nervinasi, nori net arba
tos siūlyti, uždelsti. Vikaras gi, išskleidęs popierius, 
pradeda dėstyti savo planą ir tuoj sustoja ties svar
biausiu klausimu: kas vaidins — Lina ar Samanė7

— Mes juk susitarėm. Tik Samanė' _ paaiškina 
Lina paprastai, net draugiškai nusišypso

Julius negali atsistebėti.. Kad vikaras toks švel
nus šilkas, jam aišku: privertė klebonas, dar laiške
liai prisidėjo. Bet kas Liną pakeitė? Ji sėdi šalia Vik
toro ir spinduliuoja. Ak, tai naujo flirto pradžia! 

(Bui daugiau)
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Jaunimo stovykla ir jos rėmėjai

metu dauigausia gastroliuojanti 
dainininkė. Ar atsiras nors vie
nas detroitietis, kuris nenorė-

. . .. tų jos išgirsti ir pamatyti?gas įsigyti nuosavus namus.
Prieš metus šis reikalas visų Š. m. balandžio 6 d. (šeštadie- 
Detroito lietuvių buvo gyvai dis-Į nj) 8 vai. vak. Holy Redeemer 
kutuojamas. Tam reikalui su- auditorijoje, 5671 W. Vemor 
darytas komitetas, norėdamas Hwy. (kamapas Vernor ir Junc- 
išaiškinti, kiek lietuvių šį reika
lą rems, rinko pasižadėjimus.
Pasižadėjimų buvo surinkta 26,- 
000 dolerių sumai, bet komite
tas laikė, kad ši suma yra per 
maža, kad konkrečiai būtų gali
ma pradėti namų įsigijimą vyk
dyti. Todėl praėjusiais metais 
buvo suorganizuota grupė as
menų pasižadėjimams rinkti, 
bet šis vajus nedavė norimų re
zultatų.

Nors gautų pasižadėjimų su-

NENULEISKIME RANKŲ

Nemažai spaudoje buvo rašy
ta apie Detroito lietuvių pastan-

Dar nė metai nepraslinko kai A. Mikulionis, B. Neverauskas, P. Pa- i 
L.R. Katalikų Federacijos nupir- dolski, D. ir L. Petravičiai, B. Poli 
ktame ūkyje netoli Detroito buvo kaitis, P. Polteraitis, A. ir C. Sta- 
pradėti kelio tiesimo, ežero tvar- niuliai, šv. Rožančiaus d-ja,, V. 
kymo ir statybos darbai. Šiandien i Urbonas, V. ir O. Vaitai, J. \ alų-1 
tikrai galima pasidžiaugti, kad šių konis, B. ir V. Veselkai, P. Za- j 
darbų eiga yra tiek pažengusi, jog: ranka ir V. 2>mantas.
šią vasarą jau prasidės stovykla-' Po 100 dolerių pasižadėjo skliau- 
vima.s. Ežero krantai sutvarkyti, 1 steliuose įmokėta -urna. 
pravestas kelias, išlyginta maši- E. Alkevičius, E. Arbas, A. Ar-1 
noms statyti vieta, pastatytas pa- Į lauskas (55), B. ir A. Astašaičiai' 
grindinis pastatas - virtuvė su sa-| (50), J. Grūdas ((25), A. Juška 
le. Šiuo metu yra baigiami pasta-; (25), E. ir A. Kaspučiai, A. Pe- 
to vidaus įrengimai. Greitu laiku sys, J. ir Alg. Nakai, I. Skirgnu- 
bus pradėti statyti vaikams nak-Įdas (50), S. ir S. Smalinskai (75), 
vynių nameliai, kurių numatoma D. ir A. Velavičiai (25), N. ir A. 
pastatyti du. Kiekviename iš jų til i Sadauskai, P. Kazlauskas (25) ir 
ptų po 60 stovyklautojų. P. Žemaitis. 60 dol. aukojo O. Pau-

... . . , ., . . . i lauskienė. Po 50 dol. aukojo: A. ir
don) ji dainuos LB apylinkės Wų™IU žiof ' A B-akau.,kai. G.Bauia, S. ir P.
ruošiamame dainos, baleto ir li
teratūros vakare lietuvių ir pa
saulinių kompozitorių dainas bei 
arijas iš operų.

Programoje taip pat dalyvaus 
š. m. “Draugo” romano konkur
so laimėtojas rašytojas Paulius 
Jurkus iš New Yorko, pora ba
leto šokėjų iš mums visiems ge
rai žinomos Kauno valstybinio 
teatro primabalerinos T. Babuš- 
kinaitės baleto studijos, kurie

ma yra mažoka šiam reikalui, drauge su T. Babuškinaite at- 
bet ji nėra tokia maža, žin-ant, skrenda iš Bostono, ir šį savait- 
kad daugelis lietuvių yra pasy- galį Chicagoje statomos Verdi 
vūs bet kuriam lietuviškam rei- “Rigoletto” operos dirigentas 
kalui. 238 asmenų atsiliepimas muzikas Aleksandras Kučiūnas
į pirmąjį komiteto atsišaukimą 
yra stiprus reikalo rimtumo įro
dymas. Todėl šis darbas netu
rėtų būti sustabdytas, bet va
romas toliau.

Prisimenant, kad visus dide
lius dalykus pradeda ne masės, 
bet tiktai maža žmonių grupelė, 
tuo tarpu kiti į juos žiūri su ne
pasitikėjimu, o daugelis ir su 
šypsena. Bet, kai jie įsitikina 
reikalo rimtumu, tada ir jie ak
tyviai įsijungia.

Lietuviškų namų įsigijimo rei 
kale esame ne ta maža grupelė, 
bet gana gausus būrys, kurio 
visiškai užtenka, kad būtų gali
ma pradėti užsibrėžtą tikslą re
alizuoti.

Eidamas prie šio tikslo, komi
tetas š. m. balandžio 14 d. 12 
vai. Hispanos Unidos patalpose 
šaukia visų pasižadėjusių akci 
jas pirkti susirinkimą, kurio nu
tarimai turės didelę reikšmę De
troito lietuvių gyvenime.

Todėl visi pasižadėjusieji lie
tuvių namų įsigijimą remti gau
siai dalyvaukime susirinkime ir 
kiekvienas ateidamas atsineški- 
me ir savo sumanymus bei pa
siūlymus. C. S.

A. STEMPUŽIENE DETROITE

JAV LB Detroito apylinkės 
ruošiamas dainos, baleto ir lite
ratūros vakaras sparčiais šuo
liais artėja. Lietuvišką dainą 
jame atstovaus mūsų vis dar ky 
lanti dainos žvaigždė Aldona 
Stempužienė iš Clevelando.

Mums lietuviams būdingas 
reiškinys yra, kad labai dažnai 
mes savo vienoje ar kitoje sri
tyje žymius žmones pastebime 
tik tada, kai svetimieji juos į- 
vertina. Panašiai įvyko ir su 
soliste Aldona Stempužiene, ku
ri nuo pat vaikystės dienų sva
jojo tapti dainininke, vėliau net 
10 metų buvo Čiurilionio ansam
blio nare ir nesuklysime pasa
kę, jog kaip dainininkė ji subren 
do tik šiame krašte. Clevelande

iš Chicagos.
JAV LB Detroito apylinkės 

valdyba kviečia visus tuos, ku
rie bent kiek domisi daina, bale
tu ar literatūra, į minėtą vaka
rą atsilankyti. Vakaro pelnas 
skiriamas bendruomeniniams rei 
kalams, todėl kiekvienas, atsi
lankydamas į šį puikų koncertą, 
tuo pačiu parems mūsų šešta
dieninę ir lituanistinę mokyklas, 
jaunimo organizacijas, jaunimo 
konkursus, sportininkus ir kitus 
lietuvių kultūrinius reikalus.

Mes tikimės, kad visi Holy Re 
deemer auditorijoje tilpsite, ta
čiau perdaug nerūstaukite, jei 
nuo salės durų tektų grįžti at
gal, nes dabar kiekvienas turite 
progą iš anksto įsigyti biletus. 
kurie platinami Patalausko ir 
Petrulionio krautuvėje “Gaiva”, 
“Neringos” knygyne, sekmadie
niais knygyne prie šv. Antano 
bažnyčios ir pas visus valdybos 
narius.

Atvykusiems iš kitų miestų 
informacijos bus teikiamos “Ne 
ringos” knygyne, 1906 25th Str.,

maža skola beveik už visus staty
bos darbus yra atsilyginta dėka 
dosnių aukotojų. Tačiau, norint 
kad stovyklavimas prasidėtų, dar 
reikės ne kartą pasibelsti į Jūsų, 
mieli detroitiečiai, duris. Parody
kite savo dosnumą, kaip jį rodėte 
iki šiol. Per Detroito Jaunimo sto
vyklos Globos komitetą jau yra 
surinkta virš 6,000 dol. Panašios 
sumos yra gautos iš New Yorko, 
Chicagos ir Clevelando.

štai stambesnės detroitiečių au
kos Jaunimo stovyklai:

Po 100 dolerių aukojo: O. ir M. 
Abariai, J. Ambrose, A. ir V. Ba- 
jaliai, L. Bajorūnas, A. Banėnas, 
V. Baziliauskas, V. Bublys, M. Bu
kauskienė, P. Cečkus, L. ir J. Čer
niauskai, V. čižauskas, J. ir J. Dun 
čiai, R. ir L. Duobai, S. Garliaus- 
kas, S. Geldauskas, K. Gricius, L. 
Heiningas, V. Kriaučiūnas, P. Ku
činskai, V. ir K. Kundrotai, J. Ku
ras, V. Kutkus, Kat. Susivieniji
mo 265 kuopa, V. Lelis, V. Majaus
kas, A.' ir J. Mikai, J. Mikaila, J.

su Į Bitlieriai, S. Blaškevičius, J. Brie-

Detroit
6-7134.

16, Mich. Telef. TA-

dis, J. Buitkus, S. ir S. Dryžai, K. 
ir R. Memenai, N.N., A. ir A. Pas- 
kevičiai, M. Sodonis, K. Sragaus-! 
kas, A. Stark, A. šukevičius, V. i 
ir T. Udriai. 30 dol. aukojo A. Va
siliauskienė ir Br. Staniškis.

Po 25 dol. aukojo: A. Abishal, 
S. Juzėnas, kun. M. Kundrat, J. 
Mitkus, Moterų s-gos 54 kuopa, 
O. Škulis, S. Stepulionis. Po 20 dol. 
aukojo: P. Aleškaitis, L. Kutkus, 
S. ir E. Paurazai, L. Salinis, S. Si- 
čiūnienė, J. Šepetys ir H. Dūda. 
15 dol aukojo A. Shurkus.

Po 10 dol. aukojo: Balioniai, O. 
Balzerytė, V. Barauskas, V. Gur- 
ka, A. Gumbrys, M. Grudzinskas, 
B. Kulikauskas, W. Marozas, Miš
kinienė, C. Ninke, Pašukoniai, V. 
Pauža, G. Pranaičiai, S. Relingie- 
nė, M. Ruseckas, J. Racevičius, J. 
Ruzgys, A. Smagrauskas, P. Sa
vickas, K. Tuskenis ir S. Vazgele- 
vičius.

Yra ir smulkesnių aukotojų, ta
čiau dėl vietos stokos visų čia iš
vardinti neįmanoma. Visiems au
kotojams stovyklos Globos komi
tetas išreiškia nuoširdžią padėką.

Sušilus orui visi lietuviai kvie-

IRGI liEKOKDlSTAS

Fred Lewis laiko septynių pėdų 
ilgio 22 protokolus, kuriuos jis ga
vo už beatodairinį vairavimą mo
tociklo. Jo byla bus balandžio 15 
dieną. (INS)

lerija Kazlauskienė yra nepa 
vaduojama šeimininkė ir ištiki-Į PAVASARINIS 
ma savo vyro bendrininkė. Jie
du augina devynių metų dukre
lę Birutę.

— Pr. Zaranka paruošė šv.
Kazimiero minėjimo montažą 
Detroite. Jis buvo išpildytas 
minėjime, kurį ruošė skautai, 
ateitininkai ir vyčiai.

IŠPARDAVIMAS
NUOLAIDOS . . .

NET IKI 70%

Vaikams iki 14 metu ir moks čiami nuvvkti į šią vietovę pasi- s Ki 14 metų ir mo . gjmta, įr pamatyti besikū-
leiviams, turintiems mokyklos 
pažymėjimus, įėjimas — tik pu
sė kainos. V. Kutkus

riantį lietuvišką židinį. Pavasarį 
įvyks K. Federacijos ir Balfo pik
nikai, o taipat ir Lietuvių Bend
ruomenės organizuojama jaunimo 
švente.

DETROITO’O BIZNIERIŲ 
IR PROFESIJONALAI

DANTŲ GYDYTOJA
BRONE GRUZDIENE, D.D.S.

158OT W. Warren
(.3 bl. į vak. nuo flreent'ield kelio),

Detroit 28, Micbigan
Priėmimo vai. pagal susitarimą 
Telef. Kabineto — LUzon 4 5121 
_____ Namu — LUzon 4-8961_____
Jeigu norite pirkti arba parduoti 
namus, sklypus, Biergardenus — 
alines, ūkius ar vasarvietes, kreip
kitės i
ELSEA REALTY * INVEST 

MENT COMPANY
atstovą

VLADį BARAUSKO
Telefonai: įstaigos VA 2-9790, 

Residencijos — TA 6-4366
Si įmonė yra pati stambiausia Mi
čigano valstijoje. Detroite turi 4 
•įkyrius ir sėkmingiausiai patar-

, , . , . . .... z-. nanin aavo klijentatnaji lanke dainavimo studiją, Ca- —-------------- -----------
farreli operos studiją, dainavo
Nicklaussę “Hoffmano pasako
se", Madalleną Verdi “Rigolet
to" operoje ir kt.

Ir štai 1955 m. birželio mėn. 
ji prasilaužia sau vartus į pla
tųjį dainos pasaulį. Clevelande 
laimėdama Ohio ir dalies Penn- 
sylvanijos valstybių geriausios 
dainininkės titulą, pralenkdama 
net 61 savo konkurentę ir gau
dama du trofėjus. Po to 1956 
m. Chicagos "Daily Tribūne” di
džiuliame muzikos festivalyje ji 
laimėjo aukso medalį kontraltų 1 
grupėje.

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMšS
Naujas specialus didelis 

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

R. Š E R E M A S
2017 W. «7tl» 1*1., (’hlciiKo,

III. WAIbrook 5-8063

Dabar nupiginti visi: Hi-fi fono
grafai • Televizijos • VėHlntuvai- 
Vėilintnval AM/PM radijo aparatui
• Vokiški 'trumpų bangų rad. ūpai*.
• (kalbėjimo aparatai • Dulkiasiurb
liai • Rašomos mušinčlfs • Įvairūs 
elektriniai namų apyvokos reikme
nys • Antenos ir kit.

•Dflinfl

TCLCVISIOn
Csate s - Service)

Sav. Ini. A. NKMENAS 
3321 S. Ilalsted — CMffsIde 1-5005 

Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais
ir ketvirtadieniais 9—9

Š.m. kovo mėn. 19 d. staiga mirus 
A. f A.

CEZARIUI MARIJONUI RUSECKUI 
jo žmonai Angelei - JAV LB šeštadieninės mokyklos 
mokytojai, dukrelei Marytei ir visiems giminėms bei 
artimiesiems gilią užuojautą reiškia

JAV Lietuvių Bendruomenės Detroito Apylinkės

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

Precin Photo Studio
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS. sav. 
4058 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-24C'

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

Ift WGES stoties — Banga 1390 
PIRMADIENIO vak. nuo 7-^—8 v. 
N-'O P1RMAD. IKI PENKTAI). 

8:46 Iki 9:30 vai. ryte 
SUfiTAD. 8:30 iki 9:30 ryte 

SEKMAI). 8:3©—»:30 v. r. iš stoties 
WOPA — 1400 kil.

7169 So. MAI,I.EWOO1) A VE. 
Chlcago 29, III. HEmlock 4-2413

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Adv. Vincas Kazlauskas,
Los Angeles, Calif., kovo 30 d. 
švenčia savo 50 metų amžiaus 
sukakti. Ta proga parapijos sa
lėje jam pagerbti yra rengia
mas šaunus banketas. Sukaktu-

Klausykite
UTHDANIAN MELODIES

Ann Arbor - WPAG — 1050 kl»«, 
cycles

Sekmadieniais 1:06 — 1:30 p. p 
Vedėjas — RALPH VALATKA 

15756 Lesure — Detroit 27 
Miebican

STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių
medžiagą

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS IJTWtNAS, Ppes.
3039 So. Halsted SI.

Tel. VIcfery 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai. 
Raštinė atidara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
Šeštadieniais iki 8 vai. vakaro

vininkas nuo pat savo atvyki
mo i Los Angeles (1947) labai 
aktyviai reiškiasi kolonijos gy
venime. Jau kelinti metai V. 
Kazlauskas sėkmingai vadovau
ja Katalikų Federacijos Los 
Angeles skyriui. Pavyzdingai 
gyvendamas ir sunkiai dirbda
mas yra įsigijęs pelningą nuo- 

i savybę ir gražius namus. Va-

NUO U2SISENE JUSIU
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagai 1 ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti nes jų užsisenėjusios žaiždos 
niežėjimų ir BkauJ8Jimą senų atvi
ru ir skaudžių žalždų uždėkite 
LKG1ILO Ointment Jos gydymo 
ypatbyea palengvins Jusu skaudėji
mų Ir galėsite ramiai miegoti nak- 
tj Vartokite Jų tapgl nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimų Ilgos vadinamos PSOH1A- 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE.8 EOOT, su
stabdo džiovinimų odos Ir perplyšimų 
tarppirščiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiflstančlos suskilslos odos dedlr- 
vinių, odos Išbėrimų Ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus Išbėrimas nuo vy
styklų JI yra gera gyduolS nuo Iš
viršinių odos ligų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 7 6 
et., $1.25, lir $3.50.
Pirkite vaistinčseChi- 
eagoj Ir apylinkėse—
Milwaukee, Wise.. Ga- 
-e.ind. Ir Petrolt. Mi- 
chigan arba rašyki
te i r atsiųskite Mo- 
ney oriler j

L.EGULO, Department D., 
5618 W. Eddy St., Chlcago 84, I1L

NARIAI MII vii I M U IK SMHJMMh
B-VIŲ LYGOS. KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki S i 0,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namų Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

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

CRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St.. 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, III., tel. TO 3-8131-32

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

NAUJĄ ARBA VARTOTĄ AUTOMOBILĮ 
GALIMA NUPIRKTI BE PINIGŲ

Pradčkit Taupyt Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

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

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSN
4071 Archer Avė., į vakarus nuo California Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir 
šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 u.p.

Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 
Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.

NAUJAS
19 5 7 

CHRYSLER

NAUJAS
19 5 7 

PLYMOUTH

M. MlSkit. b, M. u. i
GYDYTOJA ir 'HIRURflP 

X-RAt
393 We»t Oi and Roulrvard 

or Sh.idy Lai ir Drtroit 16. Mirhigai, 
Namų telef VI 1-7970 

Cirm *ntr. Itrtv. ir peniu. 12-3 ir 6-8 vai 
Tpeč. ir 4c4t 12-3 vai 

Telef TA fi-OfiRft

VINCAS KIRŠINĄS 
11420 Steel Avenue 
Detroit 27, Miibigan

Tel. WE. 4-814S 
GENKRAI. CONTKACT'OR 

Atlieka įvairina statybos, pataley 
• no ir pertaisymo darbus — stalinio 
kyatėa cemento, mūrijimo, elektros 
olumbingo, dažymo Ir dekoravimo 
Atskirų kambarį” net hutų įrengimą* 
aatogėse Ir ^skiepuose._______ ______

Perkant ar parduodant namus 
ir apdraudžiant turtą I

Jums patarnaus
VLADAS N.SELENIS

narys United Northwestern 
Realty Association 
šaukite telefonais 

ofiso: WE 3-7000; res.: WE 4-6621 
arba atsilankykite į 

OUSTAFSON REALTY CO. 
13000 Schoolcraft kamp. Sorrento

>2811 >1732
Dangyliė garantuotų visų išdirbysčių vartotų automobilių už labai atpigintas kalnas

<7

7

purtytu r

TELEVIZIJA • RADIJAS
III FI PHONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISONE

FRANK’S TV & RADIO. INC
3240 So. Halsted St., CAIumet 5-7252

---------------------------------------- -—
-----------------------------------------

Dabar su daina jai visur ke
li) i atviri. Lietuvių kolonijos 
viena po kitos kviečiasi ją į savo 
koncertus. Taip ji aplankė Chi
cagos, New Yorko, Bostono, To
ronto, Washingtono ir kitas ko
lonijas, o neseniai koncertavo ir 
tolimame Los Angeles. Teko pa
tirti, jog neužilgo ji vyksta net 
j Pietų Ameriką — Kolumbijon.
Taip pat ji dabar ruošiasi dai
nuoti “11 Trovatore" operoje VENTA KKAL ESTATE 
Azuunos rolę. Tai tikrai šiuo

BAU (KASa ^s4 «p.

Seniausia, didžiausia ir teisingiausia lietuvių automobilių pardavimo ir remontavimo įstaiga

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
CHRYSLER PLYMOUTH DIRECT FACTORY DEALER

4030 Archer Avė., Chicago 32, Illinois Telef. VIrginia 7-1515

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,
kad taupyti apdraustose Taupymo ir Skolinimo Bendrovėse yra 
saugu ir pelninga.

Universal Savlngs and Loan Association užtikrina saugumą 
ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
$10,000.00 kiekvienam indėliui Ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Oalite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bus grei
tas ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės į: 
f

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinots

V
t J r



Ketvirtadienis, kovo 28, 1957 DTENBAftTTS DRAUGAS. GHTCAGO, TLLTNOTS

R ATEITININKU 
GYVENIMO

(Atkelta iš 2 Dusi.) 

ATEITININKŲ ŠALPOS
FONDUI

metinius įnašus (po 3 dol.) už 
1956 metus sumokėjo 375 atei
tininkai sendraugiai. Pagal nau 
ją Federacijos konstituciją visi 
ateitininkai yra A. Š. Fondo na-

' riais. ASS yra apie 750 narių. 
• A. S. Fondo valdyba prašo vi

sus ateitininkus sendraugius šią 
- solidarumo pareigą atlikti. Vi

siems solidarumo įnašus sumo
kėjusiems bei didesnes sumas 
paaukojusiems Fondo valdyba
nuoširdžiai dėkoja.

BROCKTON'O MOKSLEIVIŲ 
ATEITININKŲ VEIKLA

Lankydamas rytines JAV 
moksleivių ateitininkų kuopas.
MAS Centro Valdybos pirm. Jo
nas Šoliūnas buvo sustojęs 

•, Brocktone ir kalbėjo Vytauto 
; Endziulaičio kuopai. Svečias mi'
’ nėjo šios kuopos darbštumą ir 
t dalyvavimą ateitininkiškoje veik 
* loję, ragino kiek galima įjungti 

sportą į savo veiklą. Taip pat 
pabrėžė dažnesnių susirinkimų 
naudą visai kuopai ir būreliams.

Vasario 16 šventei paminėti 
« vyresnieji su jaunučiais rengė,

v bendrą susirinkimą. Tai progai,----- -----
įĮI paruoštą referatą skaitė Rerni-Įdo labai 

’ gijus Sužiedėlis. Sekė tautiškų 
melodijų dainavimas bei eilėraš- 

K čių deklamavimas. Prieš susirin
kimo pabaigą visi klausėsi lietu
viškos plokštelių muzikos.

Be kuopos susirinkimų vyksta 
atskiri jaunučių bei vyresniųjų 
moksleivių susirinkimai. Juose 
nagrinėjama ateitininkiškoji ide-1 
ologija ir svarstomi veikols rei-1 
kalai.

Jau nustatyta metinės šventės 
programa. Šventė įvyks balan- 

.. džio 28 d. Brocktono ateitinin-| 
kai pasirodys moderniška ko-' 
mediją. Bus vaišės, pasilinks- 

& minimai. Beliko tik repeticijos 
** ir pasiruošimai. T. M.

VYRESNIŲJŲ MOKSLEIVIŲ 
VAKARAS

< Chicagos draugovė ruošia pro 
♦ • gramą moksleiviams suteikti ži

nių apie tolimesnes studijas. 
Programa įvyks balandžio 7 d. 
(sekmadienį) 3:30 vai. Don Var 

> nas salėje, 6816 So. Western Av.
Dangyra Laukytė skaitys pa- 

/ skaitą apie profesijų pasirinki- 
mą. Taip pat iš kiekvieno pa- 

k grindinio Chicagos universiteto 
► vienas studentas papasakos apie 

.A ten esančias įstojimo, stipendi- 
■■ jų gavimo ir mokslo sąlygas.

Po šios programos seks links- 
. moji dalis ir bus rodomas fil- 

" mas iš Chicagos studentų gy- 
’ venimo.
J. Visi vyresnieji moksleiviai, y- 

pač trečios ir ketvirtos gimna
zijos klasės mokiniai, ir studen-

4 tai nuoširdžiai kviečiami daly
vauti. ,

į

t

-y

i

Ton pavasarį grįžta giedodamos gervės 
Ir pakyla į dangų vyturėlio giesmė.
Ir mane ilgesys per sargybas ten perves. 
Ten svajonėj ir aš pakeleivis esmi

B.

i busi. Vienuolių tarpe 
stebimas.

dul is nu

C j*
KADA III KA.VI MOKAMOS

Pensijos ir Pašalpos

Alex Yakuėio, kuris dirba lc- 
gislatūros įstaigoj Sacramento, 

Filmas nors nespalvotas, bet Calil.
įspūdingas. Pastatymas labai ______
geras. Berniukas savo vaidme- 

i nį atlieka pasigėrėtinai. Ir ak
toriai, vaidiną vienuolius, į sa- 

' vo vaidmenį gerai įsijautę. Nu
kryžiuotojo įvedimas į ekraną. 4 šmme leidinyje ir 8 pusi. priede at-
padarytas labai atsargiai, kad spausdinta jav-i>Iu socialinio i»rau- 

, net tokiai rimčiai nepasiruoSu-
i si amerikiečių publika viską ’’ penai i u ir pasui

PO lentelC.M. 2) Moterims penHiJų
seka su' susikaupimu ir dėme- mokejimua nuo 1:2 metų amžiau*, si

ra*l . , . . , ‘ NedarlilngleilIH penHlIOHsiu. 1’ ilmą verta pamatyti, ypač mokpjima* nuo r,» metų umžtaua.
jaunimui. Daugelis tėvų ateina1, B<- ><’. iei<iinvje atapuiiHdin-J . i Inu SclHimlngų a(sllIltinių įNlatynuu*
SU vaikais. Ypač, kad ir prie- IVVonkmcn’s Uompcnaatton), su len- 
, . _ • i-, . i telSmia, nurodant ui kokius kflno su-das apie Tolimuosius Rytus: sižeidimus kiek mokama pašaipos 
Burmą, Thailand ir kt. — la- kA’"a “t »» «*«»’>•

Lietuvių Prekybos Namai
Visos prekės 1957 metų stiliaus, be brokų sąskaitos 

neparduodamos Finansų Kompanijon

Brazdžionis

bai įdomus, o ir pieštinė .muzi
kinė komedija — gana patrauk
li. • l

— Juozas ir Elena Kojeliui,
Pacific Grove, Calil., švenčia 
savo penkerių metų vedybinio 
gyvenimo* sukaktį. Paskutiniu 

įmetu J. Kojelis dėsto lietuvių 
; kalbą karinėje mokykloje Mon- 
terey, Calif. Jiedu augina tris 
vaikučius: Dainą Rasą ir Liną.

Į — Kalifornijos valstybės le-
igislatūros ir senato šv. Kazi
miero parapijai įteikta rezoliu
cija buvo paruošta lietuvio adv.

PintRiis su užsakymais siųsti: 

“OKA VIJAS”
4545 West 63 rd Street 

Chieago 29, Illinois

išvargęs. Jis slapta Vienuoliai pradeda pastebėti, 
pradeda nesti maistą, kurį Nu- kad berniukas kažkur paslapčia, 
kryžiuotasis, atpalaidavęs savo neša maistą. Suseka, kad jis j 
prikaltą ranką, priima. Berniu- eina prie Nukryžiuotojo ir pa-| 
kas tiek gailestingas, kad net mato tą legendinį stebuklą —| 
nuima ir skaudinantį spyglių kaip Nukryžiuotasis paima nuo, 
vainiką. J berniuko maistą ir su juo kai- >

PERKRAUSTYMAI — MOVINGr*
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų ir 

tolimų distancijų, šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
8415 SO. IJTUAN1CA AVĖ., CHICAGO, ILL. 

Telefonas — FRontier 6-1882
i»HiiliHlillllllllllliKHiiiiin«iiiiiiiiimnmmmnnnnmnmninmmu».'......

skip’s nLRFv,CI
Liquor Store

5515 SOUTH DAMEN AVENUF

AU PHONES — IMALBROOK 5-8202

MARCH-KOVO 28, 29, 30 d. d.

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF V.S.P. .Fifth

IIENNESSY TIIREE STAR COGNAC Fifth

ASBACTI l KALT Fifth

IMPORTE!) FRENCH BRANDY

CINZANO VERMOUTH 
Dry or Svveet

Fifth

$4-89

$5.09

$5.59

$3.29

Fifth $-139

OLI) G K AND DAD OR (Deeanters only)
OLD TAYLOR BONDED tVIIISKEY, Fifth $^..49

KRl’PNIK (IIONEY PIJNCH) Fifth $3.39

( KILME I)E BANANA LIQFFLK Fifth $3.59

STEINIIAGER (URQUELL) Fifth $4.59

Case $7.50

Studio sofos, įvairių spalvų, dienai sofa, nakčiai lova,
pas ,mus parduodama ............................................................................$ 39.00
5 dailų: sofa ir nakčiai lova, kėdė ir atteknan nakčiai pa

daroma kva, 2 pagalvėlės, pas mus....................................$129.00
2 dalių svečių kambario setas, puikios Nylon medžiagos,

gražaus stiliaus, pas mus .........................................................$189.00
2 dalių sofa ir kėdė NylOu ar vilna, geriausių Amerikos

fabrikų, Kroshler, Apolstering King .............................. $249.00
9x12 vilnoniai kilimai, Alexander Smith, Magee, Bigel-

low, naujų spalvų .........................................................................$ 69.00
9x12 kilimai įpatingai modernūs, garantur.ti 10 metų,

parduodami pirmą kurtą Chieagoje..................................... $129.00

5 dalių valgomieji su fonmick viršumi, virtuv ėm .. $ 39.00
5 dalių valgomojo kambario stalas ir 4 kėdės su formi-

ca, ąžuolo medžio, naujo stiliaus .......................................... $ 99.00
7 dalių ąžuolo ar riežuto medžio valgomieji, už šią nu

statytą kainą .......... ..................................................................... $129.00
8 dalių valgomieji ąžuolo, riežuto, raudonmedžiu, tik $299.00
9 dalių valgomieji raudonmedžio ar riešuto, su šlifuoto

stiklo stumdomekn durim, įpatingai pavykusio sti
liaus — 16 asmenų laisvai susėsti, tik ...............................$100 00

. . . PRADEKITE TAUPYTI PAS MUS .. . 
GAUSITE AUGŠCIAUSĮ DIVIDENDĄ ... O BE TO, 

APDRAUSTA SAUGUMĄ IKI $10,000.00 ... IR, 
NAUDINGŲ DOVANŲ UŽ JCSŲ PRILANKUMA

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIAT/ON 

T 447 So. 49th Ct., Cicero, III.

JUOZAS GRIBAUSKAS, Vedėjas 
Tel.: TOunhall 8-8131 ir BIshop 2-1397

Antradieniais, ketvirtai! ir penktad.
PAGTTNfę 57 A T AWnn<J. nuo 9 iki 5; pirmadieniais iki 8 va- RASTlMEb VALAKUOS. karo; šeStadleniais ,kl t v. po pietų:

trečiadieniais uždara.

DYKAI PLIUSINIS ZUIKUTIS VAIKUČIAMS TAUPYTO.!AMS

Nuostabi berniuko 
istorija

Ziegfield teatre, Van Buren 
gatvėje ties Michigan, eina 
ispanų gamybos filmas “The 
Miracle of Marcelino”. Filmas 
perdirbtas į anglų kalbą. Vaiz
duojama graži legenda, kaip 
vienoje vietoje, kietai savo ran
komis dirbdami, vienuoliai at
stato karų sugriautą savo vie
nuolyną. Jiems ramiai begyve
nant įvyksta staigmena: duri
ninkas ties vienuolyno durimis 
atranda pamestą kūdikį. Visi 
vienuoliai išeina jieškoti šei
mos, kuri sutiktų kūdikį auklė
ti. Deja, nepasiseka surasti. Ta
da vienuoliai, kūdikį pakrikšti
ję nutaria jį patys auklėti. Jų 
atsidavimas vaikučiui nepa
prastas.

Vienuolių meile supamas ber
niukas gražiai auga.-Su metais 
pradeda atsirasti ir vaikiški 
pokštai, kurie vienuolyno rim
ties fone darosi itin komiški ir 
žiūrovų lydimi skardžiu juoku. 
Berniukas užlipa į vienuolyno , 
pastogę, kur tarp ūkio įrankių 
randa padėtą ir seną kryžių, j 
Nukryžiuotasis berniukui atro-

\YIKZ BURGĖK IMPORTED BEER 
Case of 24 bottles

SPECIALUS
BARGENAS

Sofoms, Lovoms, 
Lempoms

KAINOS NUO

$49.50
Ir augščian

1957 BUICKAS
Tik

$2,595.00
Dynaflow, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos 

Lietuviškoje Pr^kyboje-MILDA BUICK, Ine. 
807 W. 35th SI., Chieago 9, III. LA 3-2022

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldų perkraustymas as

menų turinčių ilga patyrimą.
STASYS FABIJONAS

2146 So. Hoyne Avė.,Telef. Vlrginia 7-7097

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
••'EI 15 A. RAUDONIS, VELI. IK BERTULIS, Sa».

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Roosevelt Road Telef. Stele, 3-4711

K rimt u v A nudaryta n^kmadlrnltfln nuo ii Iki 4:80

JT

^Aes 

mokame

Augštą

40 METU 
VISU LIETUViSKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA I* 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

__ IFNOROvi

4038 Arcliar ivaaaa t.i ta.4««7i» 
AUGUSI SALOUKAS PrecIitorM.

■į?

Miegamieji riešuto ar ąžuolo su šlifuotu veidrodžiu, nau
jo stiliaus, tik ................................................................................ $129.00

Miegamieji 5 dalių ąžuolo medžio ar riešuto .............................$149.00
Miegamieji 6 dalių labai vykusio stiliaus, raudeno me

džio ar riešuto, 2 lempos dovanai............ >......................... $199.00
Matracai spygliniai visų dydžių nuo ..................... ............$19—49.00

RA8GMD41 STALAI — KNYGOM SPINTOS

Rašomieji stalai, raudonmedžio, ąžuolo, riešuto su 4 stal
čiais, tik mtksleiviams.......... .. ................................................ $ 29.00

Rašomieji stalai dviem eilėm stalčių ...................................... .. .. ..  $ 39.00
Rašomieji stalai, specialus įdėjimas rašomai mašinėlei,

riešuto medžio ..............................................................................$ 59.00
Rašomieji stalai Europietiško dydžio ir stiliaus ofisams

ar profesionalams, visi stalčiai užrakinami, regu- 
liucjamas augštis, tik .................................................................$135.00

Knygom spintos su stiklo durim, 4 eilės knygų, lentynos
reguliuojamos, tik ....................................................................... $ 29.00

Knygų spintos su šlifuoto stiklo stumdumom durim,
ąžuole ar raudono .medžio, tik................................................$ 39.00

T V

ACA, Zenith, General Electric nuo .............................................$ 99.00

ŠALDYTUVAI. SKALBIAMOS MAŠINOS VIRIMUI PEOIAI

6 pėdų šaldytuvai Westinghouse, Admiral, Norge, Frigi
darė, General Electric, nuo ................................... .................. $149.00

Virimui pareelano krosnys, automatišku uždegimu, ne-
dūžtamo pareelano, žymios Crovvn kompanijos, po $ 99.00

Virimui pečiai, Crovvn, RCA, Ropcr, Tapan, Universal ..$169.00

Jei jūs pavargote- hejieškodaini puikių baldų už prieinamą 
kainą atvykite pas mus. Jūs būsite nustebinti mūsų žemomis 
kainomis ir gražiu modemišku stiliumi.

Kas turi gerą skonį viską perką
• pas Lieponį.

FURNITURE CENTER. INU.
3224 SO. HALSTED STREET

Lietuviu Prekybos Namai vedėjas*-Justas Lieponis
TEL. — VICTOKY 2-4226

ĮMONE ATIDARYTA:
Pirm., Ketvirtad............................................................... 9—9:30
Kitom Dienom:.................................................... 9—6.00
Sekmadieniais: .................................. 10—-ft valandos

t
A»
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TRIJŲ PASAULIŲ SUSIKIRTIMAS
B. MIKALAUSKAS, Kennebunkjiort, Me.

Šiandien tautos yra pasidali- ar vėliau nepermaldaujamai pa- 
nusios j tris grupes: Vakarų blo teks j Vakarų ar j Rytų bloką, 
kas, komunistinis blokas ir spal- Sovietai visi tai labai gerai 
votasis blokas. žino ir todėl deda visas pastan-

Po raudonąja vėliava, plėvė- Sas laimėti spalvotąjį pasaulį, 
suojančia nuo Vladivostoko iki Kremlius žiūri į Japoniją, Indi- 
Albanijos, nuo Kantono ir Ha-
noi iki Brandenburgo vartų ry
tiniame Berlyne, stovi miliardas 
žmonių.

Vakarų pasaulis — Pietų ir 
Šiaurės Amerika, Australija ir 
Vakarų Europa — apima tik 
650 milionų žmonių.

Spalvotasis pasaulis — Afri
koj ir Azijoj — jau ir arti mi- 
liardo gyventojų.

Šis yra tik geografinis apskai 
čiavimas, šalia kurio yra ir po
litinis. Komunistai yra pasiry
žę užvaldyti visą pasaulį. Pir
miau bandys savo ateistine ide
ologija, o paskui — ir ginklu.
Vakarų pasaulis stovi defenzy- > nyčia ilgame istorijos kelyje jau 
voje. Spalvotasis pasaulis yra1 turėjo ne vieną panašią misiją 
revoliucijoje prieš viską ir prieš | išgelbėti žmoniją ir civilizaciją. 

Išvargintas kraštutinio Kada barbarai spaudė Vakarus,visus.
nacionalizmo ir didžiausio skur
do, remiasi drąsa ir skaičiumi 
individų, neturinčių nieko pra
rasti.

Baisusis šio momento klausi
mas yra šis: kuria linkme ri
kiuojasi pasukti spalvotosios tau 
tos — tas miliardas žmonių ? Ar 
į Rytus, ar į Vakarus?

Tirp rytinio ir vakarinio blo
ko stovi bedugnė, praraja. Pra
ėjimas neįmanomas, kol komu
nizmas liks tuo, kuo jis yra. 
Spalvotosios tautos, ypač ara
bų sąjunga, sakosi esančios “ne
utralios”. Aiškiai suprantama, 
kad visa tai neilgam: pirmiau

VERTĖTŲ pagalvoti
Dėl laiškų laikraščiuose

P. ŽIŪKUS. Boston, Mass.

Kaip buvo liūdna ir kaip gai
lėjomės bei ilgėjomės, neturėda
mi jokio ryšio su tėvyne ir savo 
artimaisiais. Gaudėme žineles
ir gandus, kad tik ką nors iš-, atestacijas kelionei į vergų sto- 
girstume iš savųjų. Tačiau pas- vykias?
kutiniuoju laiku gauname vis 
daugiau ir daugiau laiškų bei ži
nių iš savo artimųjų ir net pa- prieš dedant tokius laiškus į 
žįstamų. Nors tie laiškai daž-| laikraštį, kartais net su tam 
niausiai būna labai skaudūs ir tikrais pabraukimais ir priera-
liūdni, bet mes jais džiaugia
mės ir skaitome po daug kar
tų. Tai žodis iš brangios tėvy
nės, tai artimųjų aimanos, jų 
džiaugsmas ir visa. kuo jie gy
vena. Gal tie laiškai nėra pilni 
ir atviri, gal juose nepasakoma 
visa tai, ką norima pasakyti
kas spaudžia širdį, kuo norėtų, 6 m. gyv. adresu: Linkuva,
pasiskųsti, padejuoti ir išlieti vi-Į Lithuania. jį tUri 3 sūnus: Anta- 
są tulžį, kuri galbūt yra jau per- 
sipildžiusi. Tačiau vistiek tie 
laiškai mums yra labai mieli, 
brangūs ir daug pasaką.

Laiškas yra privatus daiktas 
ir skiriamas vienam asmeniui, 
šeimai ar tam tikram kolekty
vui. Jis yra slaptas, ir tas jo 
slaptumas yra įstatymais ap
saugotas. Bet neiškenčia me ir 
jį parodome geriems savo pažįs
tamiems ir net kaimynams. Ma
žo to. Labai dažnai tie laiškai 
atsiranda laikraščių puslapiuose, 
kurjuos jau skaito tūkstančiai 
žmonių. Laiškai yra privatūs, 
bet mes juos išnešame į viešu
mą, nors ir be pavardžių. Žino
ma, mes norime, kad visi žinotų 
tą skurdą, kurį primetė okupan
tas, ir tą kančią, kuria gyvena 
mūsų artimieji. Tada mes pa- ’ 
skelbiame ne tik laiškus, bet ir 
visa tai, ką galvojame ir esame i 
iėskaitę tarp eilučių. Juk visas 
melas, visa skriauda ir visos 
blogybės, kurias daro žiaurusis 
okupantas, turi būti paskleistos 
ir žinomos ko plačiau. Bet?...
Juk ne tik mes patys, bet ir dau 
guma laisvojo pasaulio žmonių 
žino, kas ten, už geležinės uždan
gos, darosi. Be to mūsų lietu
viškąją spaudą skaitome tik 
mes patys, na, žinoma, ir okupan 
to agentai.

Ir kai mes skelbiame tuos laiš 
kus net ir su “išskaitymais” tarp 
eilučių, ką mes tuo atsiekiame 
ir kam tuo pasitarnaujame? Ar 
mes nepadedame okupantui, at
kreipdami jo dėmesį, parodyda
mi, kur jis turėtų būti budres-

ją, pietryčių Aziją, Artimuosius 
Rytus ir Afriką. Jei rusams pa 
vyktų juos laimėti, Vakarų pa
sauliui beliktų gyventi tik ko
kius dešimt metų. Mao Tse-tung 
pareiškė, kad šiandien laimės 
skaičius prieš techniką.

Šie faktai iššaukė Einsenho- 
werio doktriną ir viceprezidento 
R. Nixono kelionę į Afriką.

Būkime tikri, kad ne atominei 
bomba nugalės komunizmą. Ko
munizmas veržiasi pirmyn mark 
sizmu, ateizmu, materijos mitu, 
daug galingesniu už dvasią. Čia 
galį pastoti kelią tik krikščioniš
kasis pasaulis. Katalikų Baž-

popiežiai juos numalšino, misio
nieriai juos atvertė. Vėliau, ka
da islamas grasino parblokšti 
Europą, dar kartą popiežiai iš
gelbėjo.

Šiandien raudonoji banga, 
kaip lava, veržiasi iš Rytų, daug 
galingesnė už barbarus ir musui 
monus. Istorinė Bažnyčios mi
sija yra dar sykį išgelbėti civi
lizaciją, apginti dvasios ir lais
vės vertybes. Tik ji viena — 
Bažnyčia — tai galės padaryti.

Ir ji padarys. Ir šioje isto-, teikiame visų Jums reikiamų ta 
rinėje misijoje šalia jos eis gre-1 formacijų. Taip pat informuojame
ta Amerika Viena su iėira ki-1laiškais telefonu ne tiktai Dėta AmeriKa. viena su jėga, ki (troito miesto lietuvius, bet ir vi

sos Michigano valstijos lietuvius. 
Mūsų turimi tūkstančiai padėkos 
laiškų iš Lietuvos bei Sibiro, yra 
geriausiais liudininkais mūsų ge
ro patarnavimo savo klientams.

i ĮĮjįįJ.JBSSS'*J?
Išėjo iš spaudos nauja

ANATOLIJAUS KAIRIO
trijų veiksmų komedija 

iš lietuvių gyvenimo 
J. A. Valstybėse

DIAGNOZE
Kaina: $2.00, 150 pusi.

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 West 63rd Street, 

Chicago 29, OI.

ta — su kryžiumi.

nis? Ar mes nepakertame to 
brangaus ryšio su saviškiais, ku 
riuo visi naudojamės? O gal 
tuo pačiu net padedame rašyti

Vertėtų gerai pagalvoti, ypa
tingai laikraščių redaktoriams.

šais, ar mes tikrai atsiekiame 
tai, ko mes nurimę. Ar nepa
tarnaujame tiems, kuriems ne
turėtume patarnauti? Gerai pa 
galvokime!

PAJIEŠKOJIMAI
Jieškoma ONA VISKUPAITIS,

ną, Petrą ir Povilą. Antanas bu
vo mokytojas Kaune. Jieško se
suo Mrs. A. Geras, 26 W. Ever- 
green Avenue, Philadelphia 18, Pa.

AUKOS UŽ KALENDORIŲ
Už “Draugo” kalendorių Matanti 
šie asmenys:

Jonas Prunskis ........ $1.00
Marie S. Podens .......... 1.00
Jonas Bulota ................ 1.00
Antanas Vaitiekus .... 1.00
Veronika Batūra.......... 2.00
Pranas Alseika ............ 1.00 i
Watler Simkewicz .... 1.00
A. Blazukas .................. 1.00
Ona Blavesčiūnas ........ 1.00
Marcella Kavai ............ 2.00
Antanas Petraitis ........ 1.00
Ačiū geradariams.

‘Draugo” administracija

PARAMA “DRAUGUI”
“Draugo” spaudos reikalams aš- 
siuntė šie asmenys:

Feliksas Kasperavičius $1.00
A. Kriščiūnas ........ .... 1.00
P. Paterabas .............. 1.00
K. Astrauskas .............. 1.00
Pranas Atkočaitis .... 2.00
Stasys Jasutis .............. 1.00
Ačiū spaudos bičiuliams.

“Draugo” administracija

ALGIRDAS LANDSBERGIS

KELIONĖ-
V. Adamkeviėiaua apianka 

'•sakymus su [tnlrats siuskit*

„RAUGAJk

LABAI SVARBU
lietuviui nepavėluoti ištiesti pagal
bos ranką savo artimąjam anapus 
geležinės uždangos.

ATMINTINA, kad siuntimas var 
totų drabužių - avalynės vra siun
tinio gavėjui MAŽAVERTĖ dova
na

Amerikietinės mados drabužiai 
nėra praktiški nei Lietuvoje, nei 
Sibire. Apavas nėra geras tenykš
čiam purvui bei sniegui. Vartotų 
daiktų siuntiniai dažnai pasiekia 
gavėją tokiame stovyje, kad būva 
visai netinkamais kokiam nors var 
tojimui. Tokių siuntinių vertė yra 
labai maža, bet jų apmuitavimas 
ir persiuntimo išlaidos labai dide
les. Tokiam siuntiniui- žuvus, nė
ra praktiško būdu už ji gauti turė
tą nuostolį. Rusų kontrolė ir pa
ties persiuntimo atlikimas labai 
usvilkina siuntinio gavimą.

MŪSŲ 10 metų patyrimas rodo, 
kad siuntiniai su naujomis pre
kėmis, įgytomis mūsų atstovauja
mose įmonėse Europoje, yra ne- 
palyginimai pigesnės, geresnės ir 
greičiausiai pasiekiančids adresa
tą. Europos fabrikuose mes užper- 
kame prekes žymiai pigiau negu 
kur kitur.

MES esame didžiausi išdalintojai 
visuose anapus geležinės uždan
gos kraštuose vaistų, įvairiausių 
darbo įrankių, medicininių instru
mentų ir muzikos instrumentų bei 
dviračių. Savo sandėlyje turime 
tūkstančius pavyzdžių visokiausių 
vilnonių medžiagų, skepetų, suk
nelėms medžiagų bei odos. Mūsų 
siunčiamų prekių 'kokybė aukšta, 
bet kainos pigiausios ir patarna
vimas skubiausias. Šitą yra paty
rę tūkstančiai mūsų klientų.

ĮSITIKINKITE ir Jūs. Tikrai lik 
site patenkinti.

BOGDAN SERVICES 
2936 Holbrook Avė.

Detrdit 12, Midi.
TR 2-7297

Jums atsilankius asmeniniai su-

11 ...........
4r iau o^rskditei P Kesiūn* 

romanų

larp Žalsvu Palapinių;
or. a Baitin.- savo recenzijoj, 

tple šį romaną taip rašo. P. Keatū 
ao romanas “Tarp žalsvų palapinių 
gražiai tSkelis tą pasiaukojimo didu 
mą, kuri bevlltiftkoje kovoje dSl tau 
os laisves parode Lietuvos partlzs 
įas, tą idealizmą, kuriuo dege mūši. 
įauntmaa, liedamas kraują dėl save 
iemšs, tuos didžiuosius nuostoliu* 
<uriuo* mums reikėjo pakelti dvleji 
okupacijų replSse. Todėl šį romam, 
Jkaitome su malonumu ir dideliu bu 
ddomejtmu. Ypač romane minim 
lygtai žavės Jaunimą ir kels jo dva 
Jtą. Šia romanas, atskleidžiąs mūši, 
heroiikai tragiftkus epizodus, fn 
tviesiM spindulys tremties ldealisin< 
ugdyme

296 pntL Kaina $3.00
■ itsazymus sartu eti omigaie snjZKit

0 R A U G A S *
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 23. ILL.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiintiinmiiiiiiiiitiiiuimiib 
Visi PHfcshurgtv- lietuviai 

KLAUSO IR REMIA

Plttsburgh’o Lietuvių 
Katalikų Radijo Programa

— vadovaujama — 

Lietuvos Vyčių Ptttoburgh»

JI TRANSLIUOJAMA 
KJnkvtemą MdnnaMifen' San 

1:80 M SiOO «al- p. - 
IN STTPRIOS IR OAlJNOOf

WLOA
RADIJO 8TOTIEB BRADDOCKF. 

Visais reikalais kreipkite* Al u o adre 
su: LITHTTANTAN CATHOLTC HOUF. 
Radlo Stetlon WLOA. Braddook. Ps
•titiiiiiiiiiiniiiiiiiiaiiiMiiiiiiiiiiiniiiiiiiir

Alos nuostabios Ir nepaprastos »n’

Įsos personalus Altai p (vertina ra 
Artojas Gliaudė - ..Wslsas — na 
niekintas ntsklntojsuk bet toris 
savyje Fra Angsllno angelų varau 

į eama. Tatjana—nesuprantanti sle 
los sąvokos, bet myllatl akalsMs 
m-lis Faarallan Julius, 
skaistume iv nesuvoktas k 

drąsus bs drąsos.

tiNYUA KUKI VISADA JDOMi 
IK

•ai Juozo Švaisto

Šioje Knygoje gražios mūsų žmonių 
p«J»n.koa, su paveikslais. Jas mieli, 
•kaito ir suaugę ir jaunieji. Laba 
tinka lietuvių kalbos pamokoms. 1.- 
▼Įso 73 pasakos. Kaina $2.5i> P)»<
tlntojams didele nuolaida.

Užsakymus kartu su pinigais siųskit*

“DRAUGAS”
4545 West 63rtl įftreet 

CHICAGO 29, ILLINOIS

Kiną bv»»«in
Jordano karalius Hussein susi

bičiuliavo su Egipto prezidentu 
Nasseriu. (INS)

Nauja maldaknygė

“Viešpatie, Išklausyk 
Manęs”
Suredagavo

Kun, K. Matulaitis, M.I.C.

Išleido
Lietuvių Katalikų Spaudos Draugija

640 puslapių: 3/, colio storumo

Kaina.............................................$3.00
Paauksuota...................................$3.50

Tai viena iš pilniausių maldakny
gių, spausdintų Amerikoje: visos li
tanijos; 11 nov«'Sų;: visų sakramentų 
aiškinimai; psalmes: pilnos rekolek
cijos; visų sekmadienių evangelijos 
tretininkų maldos susirinkimams ir 
aboliucijai; maldos apaštalystės mal- 

1 dos; šv. Valandos maldos; 33 giesm.; 
Velykų ir Vėlinių apeigos; Kryžiaus 
keliai; Sopulingosios Motinos stotys 
Ir t.t.

Maldaknygė ‘"VU-Spatle, Išklausyk 
Manęs” yra labai gražiai išleista; at
spausdinta ant balčiausio ir geriau
sio popierio: tvirtai įrišta su paauk
savimu ar be: nemažos raidės; daug 
ryškių iliustracijų.

Ši maldaknygė yra geriausias pir
kinys Amerikoje. Užsisakykite tuo
jau. Graži dovana Kalėdoms.

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 

4545 West 63rd Street

CHICAGO 29, ILL.

laHIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIinillllllll)

P 0 P U L A R
UTNUANIAM K EGI P Ei

durtnko TTJZ« DAUŽVARDIENJ

rai uepaprasui Knyga Virš zUu ■ 
esptų grynai l'etuvlftkų valgių gatn, 
nlmut anglų kalboje. Ponia Daužvar 
4len8, kuri dažnai pasakodavo apl. 
lietuviškus valgius per Chicagos ra 
dljo Ir televizijos stotis, surinko pa 
Mus (domiausius lietuviškų valgių 
receptus Ir DRAUGAS Juos Išleidi 
labai parankioje formoje. Pirmą kar _ 
tą tokia knyga pasirodo knygų rin-' 
koja.

Gera dovana kitataučiams ar ang 
Hškal skaitantiems lietuviams.

Kaina — $2.00

(.Išsakymus kartu su pinigais siųskite

“DRAUGAS”
4545 Hesl fi.'lrtl Street 

Chlcago 29, Illinois
imiiiiiiiiiiiiiuiiutiiiiiiiiiiiiiii

< u\\in m t n n n f, ir w * o *
FRTĄTF

PrieS pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ftkius 

athmkvkite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANOE 

NOTARY PUBLIC 
2405 Weat 51 Bt. 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir semad.) _________ , - ■ _____
Mūr. 2 bt. šild.. mflr. gar.—$17,000. 
M (Ir. 4 bt. 8 did. lot., Jpėd., $26,600 
Mūr. 8 uugšt. 3 bt., prato $27,000. 
Mūr. 3 bt. ir kraut., prado $28,600. 
Mūr. G kb. bung.. ftlld. gar., $17,900 
Prie G3 g-vės ir Harlem 4 dld. lo

tai už $4.000.
Patikrinkite: yra sąrašas pigių ir 

gerų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer ava, LAfayette 3-3384 

(prie Califomia g-vėsi

Northside. Tvarkingas mūrinis dvi- 
t'latis. 2x5. Basemente dar 1 kamba
rys. Aut. šildymas karštu vandeniu- 
alyva. Alium, langai ir sieteliai. Ply
telių vonia. Geras pirkinys! Prašo 
tik $18.000. Apžiūrėti nekainuoja!

Namaąl Mūrinis, pulkus namas! 6 
kambariai. 37 pėdų lotas, 2 karų ga
ražas. Alyva autom, šildymas. Visai 
arti Marųuette Parko. $18,600 arba 
geriausias pasiūlymas. Skambinkit, 
pamatykit, pirkit!

Income taksy pildymas

P L E 0 R A S
REAL E9TATB 

2785 West 7 lst Street
Visi telefonai: WAlbrook 5-SO15

BRIGHTON PARKE:
Korub. mūr. med. 4 ir 6 puikūs 

kipb., dvigubas sklypas, garažas, 
Kaina $19,000.

Nauj. mūr. 1% aukšt. 4 ir 6 kmb., 
centr. Šild., gražus.

Med. 2 po 5, pečiais šild. $13,800.
Med. 3 butai po 4 kmb. $16,500. 

GAGE PARKE:
Mūr. 2 po 4, centr. šild., 76 dol. 

paj., kaina tik $16,900.
Mūr. 2 po 5 naujas, tuoj galima 

užimti.
Mūr. 5 kmb., 2 kmb. pastogėje Ir 

atsk. virtuvė skiepe. $18,500.
MARQUETTE PARKE:

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

KITUR:
Mūr. 8 kmb.. /centr. šild., garažas. 

PAJAMŲ NAMAI:
Mūrinis 2 po 4 kamb., taverna bu 

įreng. ir 9 atsk. kmb. $6589 doL pa
jamų į metus. Nebrangiai.

Mūr. kamp. 5 kmb. ir maisto krau
tuvė.

Mūr. 7 butai, labai gera vieta.-
Mūr. 4 butai, 2 po 4 ir 2 po 6.
Mūr. 5 kmb. ir taverna, Gage par

ke.

ŠIMAITIS REALTY,
INCOME TAX

2737 W. 43rdSt., CL4-2390

MARQUETTE PARKE mūrinis, 4 
po 5 k. Gera vieta ir namas.

Tušti sklypai—50 pėdų ir 60 pėdų.
GAGE PARKE mūrinis su rūsiu 

ir šildymu, 5 ir 6 kamb.
Mūrinis — 2 po 4 kamb.
Medinis su rūsiu, 2 po 6 kamb. Ir

4 kamb. i’’
Medinis su rūsiu — 2 po 4 k.
BRIGHTON PARKE mūrinis -6—

5 ir 2 po 3 kamb. Centr. šildymas 
alyva. Liuksusinis butas sav. ir $280 
į men. Medinis su rūsiu 2 po 4 ir 2 
kamb. Visur šildymas gazu.

Restoranas ir nsimlng botose Bu 
namu. Mažas (mokėjimas. Nebran
giai.

Heverly Sliores, Ind. Nauja 6 kam. 
vila. gražioje, ramioje vietoje. Karš
tu oro šild. Garažas. Kaina $15,500.

VENTA
4409 SO. FAIRFIELD AVĖ. 

LAf. 3-3881: LAf. 3-9027

Marųimtte Parke
2 |h> 5 kamb. Mūrinis su 3 k. butu 

rūsy. 2 mašinų garažas. Alyvos centr. 
šildymas. Prieinama kaina. A. Vaina.

5 kamb. hungalotv. Autom. ga»o 
šildymas. 2 mašinų garažas. $17,000 
lirigiiton Parke

3 |>*» I kamb. Mūrinis. Pečiais šil
dymas. Garažas. Tik $20.500.

2 po I kamb. mūrinis ir 3 k. butas 
rūsy. Gazo šildymas. Tik $23,900.

VARPAS Real Estete
Insurance, ><>tary Public 

5HI« So. IVestern Avė.
Pltosp. K-22:(l a rita HEm. 4-70446

PIRKITE tf pardnoklte savo ne-
kilnojamą turtą per mano įstaigą 

Maudokitės mane teisingu patena 
rimu

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpubllc 7-9400

šioje nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant, Jtt- 
vų laukia greitas Ir teisingas patar
onvimasNORVILĄ

RKAI, F.HTATK SAUKS 
znoo W. 5Sth Ht. Tel. Proepect 8-5454

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka 

nes jis yra plačiausiai akaltomaa 

lietuvių dienraštis, o skelbtinų 

kaina yra prieinama visiems.

Perskaitę “Draugą’ 
kitiems!

duokite

REAL ESTATE

LIKT. APDRAUDOS AGENTŪRA 
Visų rflSlų ąpdrsudos. Automobi

lių finansavimas. Notartataa. Valsty
bės patvirtinoe kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAM KIRVAITIS 
WAlbrook 5-54171

INTERSTATE INSURANCE AGENCV 
•1011 b. Ashland Ava, Ohicaco M, Ui.

D. M0NSTAVI6IUS
REAL ĖST ATE - 1653 W. 103 st 

Tel. BEVERLY S-S04S 
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose Ir
valdžios Įstaigose.

INCOME TAX. Tax aoooantsat

BRIGHTON PARKE 
Moteris negalinti apsidirbti pri
versta parduoti arba mainyti į ma 
žesnę vietą gerą pelną duodančią 
nuosavybę (virž $2,000. į menesį). 
Name yra 8 kamb. (miegami) vi
sada iinuomuoti, labai judri val
gykla pietų metu ir salė Unuomuo- 
jama įvairiems parengimams, 5 
kamb. butas savininkui. Btisaa rū 
sys ir pastogė (attic). Gera pro
ga dideliai šeimai arba dalinta-

40th & CAMPBELL Avė. 6-šių 
kamb. cobtage. Ižtisas rūsys. 2 au
tomobilių garažas. ModerniSka vo
nia Ir kabinetai virtuvėje. Apiild. 
aliejumi. Naujas pečius. Privers
tas parduoti dėl persikėlimo.

40th & ARTESIAN Avė. 6-žių 
kamb. oottage su 2 mieg. 1-me auk
ite ir 2 miegam. 2-me aukšte. Visi 
modernūs įrengimai

MARQUETTE PARKE
7 kamb. (4 miegami) mūr. ge

rame stovyje. 47 pėdų sklypas. Tile 
plytelių vonia. Ištisas rūsys ir pa
stogė (attic). šoninis įvažiavimas 
2 automob. garažas. Arti prie gero 
susisiekimo. Savininkė priversta 
parduoti dėl šeimyninės padėties.

Taip pat turime daugiau nuoso- 
vybių duodančių geras pajamas ir 
prekybinių namų.

SNUKIS REALTY
64S3 So. Pulaski 8t.

Telef. LUdlow 5-5900

NEAR NEW BUFFALO, 
MIGHIGAN

700 Feet of wooded River frontage 
10 aeres, 2 modern houses. 11 
rms. & 4 nns. Oil he«t. Double gar. 
Young mixed fruit orchard. Red 
and black raspberfies, garden. 
BeautifUlly landkcaped. Walking 
distance to South Shore bus and 
Lake Michigan. Owner leaving 
town due to illness. WH1 sacrifice.

Pilone Lakecdde, Mtoh., 4134 
«r wvite PX). Bex 459,
New Buffalo, ABaUgan

7-NIŲ BUTŲ MŪRINIS NA
MAS. Apylinkėje Kostner ir 22nd 
St. 6 po 3 kamb. ir 1 4 kamb. Pa
jamų $600 į mėn, $49,900; įmo
kėti $15,500. SVOBODA, 3739 W. 
26th Slt. LAvradale 1-7038.

CICERO. Partneriai išsiskiria, 
parduoda 2-jų butų apkaltą namą. 
5 ir 5 kamb. (3 mieg.) 16th ir 50th 
Avė. $14,500. Gazu apšild. SVO
BODA, 6013 Cermak Rd. BIshop 
2-2162.

I8NUOMUOJAMA — FOR RENI

NAMŲ SAVININKAI!
Tarpininkaujame butų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Katate
r»»ia so. We»4ern. PRospect 8-2234

Išnuom. 3 kambarių namukas — 
6819 S. Rockvrell Si. Kreiptis 10 v. 
r. iki 1 vai. p. p. ir 4:30 iki 9 v. v.

UBCELLANBOVS

ŠILDYMAS
A. Staačtamkas instaliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
k alyva kūrenamus, peštas fur- 
naces), visų dydžių1 oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ir atlieka 
visu* skardos darbus.

1546 S. 49th Cwvt, Clcer.
TeL OLympte 6-6776 ano 6 vaL 

ryto ĮU 6 vaL vakaro. 
Telefonas ano 5 vaL vakaro: 

OLympie 2-6752

oooooooooooooooooooooooooo*
PLUMBI N G

Licenned bonded plomben 
Joks darbas nėra didelis ar mažas. 
Saukite dabar. Kalbame lietuviškai,

Tel. — REpnbBc 7-0644 ar 
WAlbrook 5-8451

oooooooooooooooooooooooooc

JIFAKO BUTO

2-jų asmenų šeima jieško 3-4 
kambarių buto Bridgeporte, Brigh 
ton Parke ar Marųuette Parke. 
Prašome telefonuot ar rašyt: K. 
Gineitis, 6402 So. Fairfield Avė., 
ChicHgn.

JikViviiiivj įnaugu

~ T ~ —------------- — —

*VET.P W$WTFP VVRAI

MAN WITH AUTO,
understand English 

to sėli part time

SEeley 3-5719 ,
6—10 p.m. for appointment

GOOD HUMOR-
On April lst we will start our 28th 
successful seasoft in the Chicago- 
land area. Come in now for Choice 
assignments'

• NO AG E LIMIT
• NO EXPENSES
• NO EXPER. NECESSARY

Good Humor Ice Cream
2786 W. Armitage Dlckens 2-0600 
4825 W. Arthington (900 South) 

OOLUMBUS 1-2272

HELP WANTED MOTERYS

REIKALINGOS IMPILŲ 
SIUVĖJOS

MATRACŲ FABRIKE
Reikia būti prityrusioms 

Geras atlyginimas 
Nuolatinis darbas

ROYAL BEDDING C0MPAN1
3601 So, Halsted Street 

YArds 7-2700

BUILDING & REMODETJNG

j Nauji namai, garažai, įvairūs pa- 
I taisymo ir pertvarkymo (remodei- 
| ing) darbai.

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRAUTOR 

4327 S. Campbell Av„ Chicago 32, III
YArds 7-9675

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL OONTRACTOR 

Stato rezidencinius ir komercini 
namus, pasiūlo sklypus, rekome 
duoja planus; išrūpina statyb 
kreditus. Skamb. vak.: VI 7-42

Namų tel. BIshop 7-3340 
2737 West 43rd Street

J. BREIVE and SOb
OON8TRUCTION COMPANY

1442 8. 48th Ct., Cicero 50, m
Statome naujus namus ir garažus 

Atliekame visokių trobesių ir patai 
pų įvairius remonto darbus skubiai 
gerai ir pigiai.
*aaktte DAnnbe 6-27SS nuo s «al 

ryto iki 7 vai. vakaro.
Cel. OLymplc 2-5121 nuo 6 vai 

vakaro iki 11 vaL vakaro.

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
Buildcrs G«-n. Oontractors 

Atlieka planavimo ir staty
bos darbus gydytojų orisų, gy
venamųjų ir viešųjų pastatų.

Namų Įkainavimas ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Kasdien nuo 8 vai. ryto iki 6 
vai. p. p. Kitu laiku susitarus.

Tel. PRospect 8-2013 
6800 SO CAMPBELL AVĖ. 

Cfhicagc 29. III.

In

R

Namų statyba, (vairūs ivitaisymal
Ir pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namą, kuris būtų gerai iš
planuotas, patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TUrmlnal S-5531 

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10 - 4 vai. Adresas: 515 
N oi ton, Willow Mprings. III.

a i
Statome

NAMUS IR 
GARAŽUS

Ir atitekama visus statybos Ir per 
tvarkymo (remodellng) darbus

MASTER BUILDFRS
General Contracttng Co.

(Sav. V. Sodeika Ir J. Skorubekasį
1600 8. 48TH CT.. CICERO 60. ILL 
Tel. Oljnnpto 9-7SS1: TO 8-42SA 
•tfu

ĮSIGYKITE DABAR

, « ą, ą 5 < 4E«Š(WA . • --- .

Ar Marija Apsireiškė Lietuvoje 
Atsakymą rasite .1 Bu.lzeikrz- kn.» 
ritėje

MARUOS APSIREIŠKIMAI 

ŠILUVOJE
Kaina 40 centu

J« (talita gauti

“D R A fl G E”

4545 W. 63 St.. Chicago 29. (II
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JIS DIRBO DIEVUI IR TĖVYNEI
į 1

(Kun. A. Miluko monografijos išleidimo reikalu)

Už darbą nelaukiau, kaip tarnas, jų lietuvių prisidėtų savo pini- 
/algos, gaiš prie monografijos išleidi-

Nei deimantais spindinčio žiedo 
/garbės;

Manoji žvaigždė ir be to gal ži- 
/bės!

— Maironis

mo. Atrodo, kad knygos plati
nimas prenumeratos keliu ga
lėtų atnešti gerų vaisių ir pa
lengvintų autoriui išbristi iš ne
pakeliamų piniginių sunkumų. 

Tautiečiai, turintieji kokios
Yra patirta, kad visuomenė medžiagos, žinių ar iliustracijų, 

ar tauta nevisuomet nori ar su- tinkančių šiai monografijai, pra- 
gi ba tinkamai įvertinti savo sū-!šomi siųsti Vladui Mingėlai, 153 
nų atliktus darbus. Ne vien pas ! E. Parkhurst pi., Detroit 3, 
mus lietuvius tai pasitaiko. Pa- į Mich.
našūs reiškiniai galima užtikti A. Miluko monografijos išlei-

S "

i ||

• Norvegui įspėja pusuulį. 2y 
mus norvegų laikraštis ..Aften- 
posten" (Oslo) 82 nr. įspėja pa
saulį prisiminti Pabaltijo valsty
bių likiipą, kai sovietai ima vyk
dyti savo šypsenos ofenzyvą. Ir 
Eisenhoweris savo didžioje kal
boje kongrese raginęs „Pagalvo
kite apie Lietuvos, Latvijos, Es
tijos likimą". Laikraštis baigia 
patardamas prieš priimant bet 
kokį Maskvos kvietimą pirma iš
kelti klausimą: „O kaip yra su 
Pabaltijo kraštais?"

i
♦
i :

y

♦

. KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY 8T.

Telef. WAlbrook 5-7670 ir 
GIbson 8-4938

• Generulltt kontruktorius nau
jų iiiiiriŲ Htatyhai. įvairiems re- 
niontaniH ir nuinų pertvarky
mams • Turime didelį patyri
mu mimų statyboje. • Patys 
atliekame cemento ir medžio 
darinis. • Apkainavimal nemo
kamai.

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

Tel. BIsliop 7-7075

1 «, *
kiekvienos tautos praeityje. A- 
pie tai juk byloja istorija. Dau
gelio mokslininkų, menininkų, 
muzikų ar rašytoju kūriniai bu
vo įvertinti tik šimtams metų

dimu jau susidomėjo Detroito 
Liet. Kultūros klubas. Neperse
niausiai Tarptaut. instituto rū
muose žurn. V.. Mingėlos pas
kaitos ‘‘Kun. A. Miluko gyveni-

r

praslinkus po jų genialiųjų au- į mas ir darbai” klausėsi žymes- 
torių mirties. Daugelis iš jų mi-, nieji Detroito lietuvių kultūri- 
rė skurde ir neviltyje; ne vienas ninkai-veikėjai. Šis visuomenės
ir visai V ko užmirštas, nors jo šiltas susidomėjimas ir pritari-
darbo vaisiais naudojosi ar te- mas paskatino V. Mingėlą dar
besinaudoją sekančios kartos, 
nežinodamos, tnet kam būti dė
kingos.

Vienu iš tokių, mūsų tautai 
pasidarbavusių asmenų, paliku
sių didelį kultūrinį kapitalą A- 
merikos lietuvių išeivijai, yra 
kun. Antanas Milukas, gyv. 
1871.VI.13-1943.IV.19. Kun. A. 
Milukas atliko mil'inišką kultū
rinį darbą; pagal reikalą, būda
vo leidėju, rašytoju, žurnalistu 
ar redaktoriumi. Išle'do apie 
180 knygų (kiekvienos iš jų 
2,000-3,000 tiražu), tam sunau
dodamas apie $100,000.00; re
dagavo kelis laikraščius ir pa
rašė eilę Įvairaus turinio knygų, 
jų tarpe nemažai grožinės lite
ratūros. istorinių apysakų ir kt. 
Mirė nepalikdamas pinigu net 
laidojimo išlaidoms apmokėti, ir 
buvo palaidotas svetimame ka
pe (kun. A. Kodžio). A. Milu
kas buvo kuklaus būdo. Dau
gumą savo knygų ir kitų raštų 
pasirašydavo įvairiais slapyvar
džiais. Jo tikrąją pavardę tik 
nedaugelis žinojo.

Pirmasis iš lietuvių žurnalis
tų A. Miluko gyvenimu susido
mėjo Vladas Mingėla. Jau pora 
metų žurn. V. Mingėla renka 
medžiagą kun. A. Miluko mono
grafijos išleidimui. Knygos ra
šymas jau įpusėtas. Žada būti 
apystorė knyga, apimanti visą 
A. Miluko gyvenimą. Knygoje 
numatoma atspausdinti daug 
autentiškos istorinės medžiagos: 
dokumentų, laiškų ir iliustraci
jų; jeigu lėšos leis, monografi
ja bus atspausdinta gerame po
pieriuje ir įrišta į kietus virše
lius. Tačiau šis žurn. V. Min
gėlos darbas tegalės išvysti die
nos šviesą tik su lietuviškos vi
suomenės parama. Kol kas dėl 
lėšų stokos dar neturima leidė
jo. Būtų labai malonu, jeigu ku
ris iš turtingesniųjų šviesesnių-

daugiau pagreitinti jo numaty
tos knygos rašymo darbą.

Monografijos pasirodymo kny 
gų lentynose laikas daug pri
klausys nuo mūsų visuomenės 
paramos, t. y. nuo busimųjų pre 
numeratorįų skaičiaus. Vien tik 
moraline parama nedaug tepa- 
greitinsime knygos išleidimą. 
Juk A. Milukas, išleidęs 180 kny 
gų, nusipelnė bent vienos kny
gos apie jį patį — jo monogra
fijos. Juozas Saplys

Vilniuje jaučiamas

viešbučių trūkumas
VILNIUS, okup. Lietuva. — 

Okupantai, ir patys pripažinda
mi, jog Vilniuje ypač jaučiamas 
viešbučio trūkumas, taip pat ge
ros kavinės - restorano stoka, 
Stalino prospekte, netoli Lenino 
vardo kino teatro, žada įrengti 
kavinę. Projektavimo darbus 
vykdo architektai broliai Nasvy- 
čiai. Leningrado institutui pa
vesta paruošti restorano projek
tą.

• Jonas Glemža (Reutlingene) 
ir Juozas Vilčinskis (Londone) 
išrinkti Laisvųjų Profesinių Są
jungų Internacionalo (tremtyje) 
centrinėn tarybon. Latvių atsto
vai yra Bruno Kalninš ir Janis 
Robežnieks, estų — Johannes 
Mihkelson ir Ernest Peterson.

Septyniolikos metų Brett M. Nordgren su \Vilsouo aparatu 
radioaktyvių dalelių keliams fotografuoti. -lis laimėjo $,800

dolerių ĮVestinghouse metiniam konkurse

liHaiH šimtmečiais yra pasakę apie 
Marija? Apie tai rasite naujai it 
spaudos išėjusioje poeto A.' Tyruobo 
paruoštoje Marijos antologijoje, pa
vadintoje:

Aušros žvaigždė
Čia sudėta f»8 didžiųjų poetų eilė

raščiai, poetų, atstovaujančių lfr tau
tų. Čia randami tokie pirmaujantieji 
kūrėjai, kaip Dante. Byronas, Ches- 
tertonas, Goethe. Heine, V. Hugo, 
Oertrud von i,e Fort, T,ongfcllow 
Maironis. Mickevičius, Milašius, Mil- 
tonas, Gabriel Mistral, Poe, Puški
nas, Kilke, Šekspyras, Šileris, Una- 
muno, Verlaine ir daugybė kitų.

Tai poezijos antologija, kuri ne
sensta, kurios vertė ir po keliasde
šimt m"tų bus svarbi, kaip šiandien 
Kaina $2.00.

. 1 Princesė Grace pasirašo svečių
uoakymu. kart"-u pinigu dųaklte Į knygoje, jai ir princui Rainier at- 

DRAUGĄ vVku8. i Mentono miestelį, Pran-

4545 Wcst 68rd Street 
Chicago 29, Illinois

c ūži joje (INS)

BŪKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAII

{.stodami į Liet. Knygų Klubų ii 
įmokėdami 5 dol metinio mokesčio 
mes įgaliname p«r vienerius metas 
pasirodyti kelioms naujoms gerai pa 
rinktoms liet. knygoms ir tuo pačia 
uždirbame 2.59 dol., nes knygų pa
sirenkame už 7.50 dol.

Lietuviškos Knygos Klubo na
riais — lietuvybės kalviais gali būti 
visi, pasiuntę 5 dol. šiuo adresu:

LIET. KNYGOS KLUBAS 
(Lith. Book Club)

4545 W. 63 St., Chicago 29, m

Mūsų pirmaiųanėio beletristo An
tano Vaičiulaičio vienas iš įdomiau
sių karinių — romana

VALENTINA
vėl gaunamas, nes yr* išėjusi antra, 
pataisytoji laida. Romanas buvo pre
mijuotas “Sakalo" leidyklos. Kaip 
visa Vaičiulaičio kūryba, šis roma
nas patraukia augšta stiliaus kultū
ra, rūpestingu menišku apipavidali
nimu. Vaičiulaitis yra davęs daugiau 
kaip 20 originalių ir verstinių vei
kalų Ir šis romanas yra vienas iš to 
stipriausių kūrybos, nupasakojus vie
nos mergaitės meilę, Jos vidaus ko
vas, Jos audringų pabėgimų už vie
nuolyno mūrų. Romanas turi 141 
psl. Kaina $2.

DRAUGAS
4545 We*t 63rd Street 

CHICAGO 29. ILLINOIS

— Aš buvau rašytoju dvide- 
1 širnt dvejus metus ir asilu pen
kiasdešimt penkis. — M. Twain

Tik vieną žingsnį anapus vi
dutiniškumo įr mes būsime iš
ganyti. — L. Bloy

i Pirmoji natūrali ir būtinoji 
j auklėjimo aplinka yra šeima, 
■ tam tyčia Tvėrėjo skirta.

— Pijus XI
— Aš tikėčiau socializmu, jei

gu žmonės norėtų daugiau duo
ti ir mažiau imti. —Jfossinperis

Kaip maža proto turi tie, ku
rie valdo pasaulį. Oksensern 

širdis turi argumentų, kurių 
nežino protas. Pascal

KNYGA, KURIĄ JOS GALITE 
PADOVANOTI IR SAVO 

DRAUGAMS AMERIKIEČIAMS

IGNAS ŠLAPELIS

Juozas Pautienius

GU2AUSKŲ
BEVERLY KILUS GELINYCIA
Geriausios gėlėH dėl vestuvių, banke 
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 West «3rd Street 
Tel. PRospeet 8-U833 ir PR 8-0834.

SB'NLSSS'R

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Tel — CEdarcrest 3-6335

Jonathan D. Glogower, 16 metų, laimėjo 2,000 dolerių už guro 
spaudimui matuoti instrumentų analizę ir 17 m. Susai) K. Ik- 
nayan iš Charleaton, III., $400 už moksliškų darbų apie celes

— Lietuvių tauta garbingai 
pasirinko erškėčiais nuklotą ke
lią, — žadėjusį iš pat pradžios 
didvyrišką kovą, prometėjiškus 
kentėjimus, bet ir galutino išsi-

vadavimo viltį, nes kiekvienas 
tvirtas pasiryžimas laimėti yra 
iš esmės laimėjimo pradžia.

—Prof. St. Šalkauskis

t
A. A.

IGNACAS BENESHUNAS
Gyveno 4222 S. Maple Avė. 

BERWYN, II.L.
Tel. STanley 8-6989 

Daug metų gyvenęs West Šidėj
Mirė kovo 26 d.. 1957, 10:30 

vai. vak.. sulaukęs senatvės. 
Gimė Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 48 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me 2 pusseserės': Ona Krisriu- 
nienė ir Veronika Witkauskie- 
nė ir jų šeimos, giminaičiai 
Ona Kaulakienė ir jos vyras, 
gyvenų Floridoje, draugai ir 
pažįstami.

Laidotuvėmis rūpinasi Algir
das Yodikis.

Priklausė Ūkininkų Draugi
jai, Chicagos Liet. Draugijai ir 
Liet. Keistučio Pašalp. Klubui.

Kūnas pašarvotas backawlcz 
koplyčioje, 2314 W. 23rd Pi.

Laidotuvės jvyks penktadie
nį, kovo 29 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas i Auš
ros Vartų parapijos bažnyčių, 
kurioje -įvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas j Šv. 
Kažimiero kapines.

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

Nuliūdę: Gimines, 
laidotuvių direktorius Ste

ponas Lackawicz. Tel. VIrginia 
7-6672. .

FlfilAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
B A L DU S
VIETOJE IR 15 TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

ir apdraudas
2313 W. 91st St., Chicago, III- 

Tel. PRrescctt 9-2781

Liuksusiniame popieriuje atspaus
dinti 27 J. Pautieniaus paveikslai 
su angliškai ir lietuviškai parašyta 
Šlapelio studija apie meną.
Lietuviškos Knygos Klubo leidi-! 

į nys, didelio formato, skoningai 
! drobės viršeliais įrištas.

Kaina $5.00I i
| “Tėviškės Žiburiai” apie šią knygą i 
rašo: RETA PASAULY TOKIŲ S 
KNYGŲ. Ne dėl to, kad čia išryš- i 
kinta vieno dailininko kūryba. . ; 
Leidinys tikrai skoningai ir tinka- į1 
mai papuoš kiekvienos kultūringos 

i šeimos stalą.”

I Užsakymus kartu su pinigais siųskite.

DRAUGAS
4545 West 63rd Street

CHICAGO 29, ILLINOIS
I
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Į skelbtifc DRAUGE apsinioKi 
nes jis yra plačiausiai skaitomai 

i lietuvių dienraštis o nkelbim 
į <aln« yTR pt‘einam» Aniems
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L.B. Marquette Parko apylinkes valdybos 

sekretorių
AUGUSTINĄ ORENTĄ 

dėl mylimo tėvo mirties, širdingai užjau

čiame.
L.B. Marquette Parko Apylinkės Valdyba

liodBsio valandoj

MAŽEIKA « EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6843 80. Westera Avė. Air Conditloned koplyčia 
BEpublie 7*8600 — 7*0601 Automobiliams vieta

Tiems, kurie gyvena kitose mleeto dalyse; gausime 
koplyčia arčiau JOeų namų.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avė.
Tel. Yfl 7~1741“2 ir Lfl 3"9852

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 

CHICAGO, ILL CICERO, ILL
Telefonai — GRovehili 6-2345 arba

TOvmhali 3-2109
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STASYS DŽIUGAS

K.skučio Vardines '
Du gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meile 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ii 
dali. VI. Stanėlkaitė8 gražios iliu 
st racijos šią knygą padarė dau 
giausia mėgiama mažųjų skaity 
tojų tarpe. Kulną $1.50

♦ss'.vmue kartu su pinigais siųsk”

n « 4 r o 4 s ’ 
4545 West 63rd Street

CHICAGO 29. ILL.'
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RADIO PROGRAMA
Liet. Radi o Programa IA stoti- 

CVBMH, 1090 kll. sekmadieniais 11- 
11:10 vai. per pietus: liet. muzike 
ttunoa. ir Magdutėe Pasaka Blsnl< 
reikalais kreiptis į Steponų Minkų 
Baltlc Florlsts, Gėlių Ir Dovanų K ra*- 
tuvų, 602 K. Rroadway So Bosto 
27, Mase Tel So 8-0489 Ten o» 
šaunam* imk .Drausk*'

TROOST - PACHANK1S MftNUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH), Vlce-Presi<lcnt

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

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna- Jugp Mes turime koplyčias
vimas dieną ir nak- Bų( visose Chicagos ir

Roselando dalyse ir' 
tuojau patarnaujame (

I tį, Reikale šaukite 
I mus.

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

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

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

SI

<A

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmin<»d<»re 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-11.38-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, III Tel. OLympie 2-1003

VIKTORO K O « I C O S 
Uetuvišk:. gazolino stotis ir auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lygi
nimo, dažymo darbai ir keičiamos 

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

8789 B. WE8TBRN AVB. PR 6-9888

Į paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 
transportaciją automobiliu.

Atdaru kasdien Ir m-kinudb'UialH nuo 9 vai. ryto Iki 5 vai. popiet.
IASIRINKITE DABAR — lt! S PASTATYTA KAPINI V DIF.NO.IF.1 

•ItlHKI |MOIi|.II.M(l. HDMOKftHITK KAPINIO DIF.NO.lF,.

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET * YArds 7-0781

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Draugą'

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpublie 7-1213
2314 W. 23rd PLACE VIrginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50th Avė. OLympie 2-5245 ir T()wnliuli 3-9687



į
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/ mus
X L. B. Roselando apyl. su

sirinkimas kovo 24 d. buvo dar
bingas ir skaitlingas. Pirminin
kavo dr. J. Reinys, sekretoria
vo A. Gaška. Balsų skaičiavimo 
komisiją sudarė J. Skeivys, J. 
Stankūnas ir J. Baušys. Valdy- 
bon išrinkti asmenys pareigom 
pasiskirstė: pirm. — inž. VI. 
Sinkus, vicepirm. — kun. A. 
Stanevičius, švietimo reikalams 
J. Pleirys, sekret. — K. Čepai
tis, iždin. — B. Andriukaitis, 
kartotekos . v-jas P. Kurzi- 
kauskas, inform. reik. — K. 
Bružas. Revizijos komisiją su
daro pirm. J. Grigaliūnienė, 
vicepirm. — dr. J. Reinys, sekr. 
— inž. J. Stankūnas. Organiza
cijų bendro parengimo reika
lams išrinkti A. Šteinys ir L. 
Narbutis. Susirinkime ir disku
sijose dalyvavo: Balšaitytė, 
Stankūnienė, Bubelis, Niedva
ras, Petrųšonis, Rubinas, Kap- 
teinis, Juška, Masiulis, Vyš
niauskas, Žymantienė, Girulis 
ir Viktoravičius.

Vienbalsiai pasisakyta pa
reikšti padėką Visų Šventųjų 
parap. kunigams, spaudai ir 
radio programų vedėjams už 
L. B. informacijas. Martyno 
Jankaus šeimos reikalu kalbė
jo ir aukas rinko dr. B. Balšai
tytė. Tautinių šokių šventės rei
kalu pranešimą padarė K. Bru
žas.

X Tėvų Marijonų bendradar
bių Chicagos apskrities susirin
kimai žymiai pagyvėjo ir . at
stovais pagausėjo. Pastarasis 
sus-mas irgi buvo skaitlingas. 
Dalyvavo marijonai misionie
riai iš Argentinos, tėvai Garš
va ir J. Jakaitis. Pastarasis pa
sakė ilgą, bet labai įdomią'kal
bą apie marijonų darbus tame 
krašte. Pasirodo, kad misionie
rių darbas tame krašte taip pat 
labai sunkus, kurį gali nešti 
tik vienuoliai, nes jie yra atsi
žadėję patys savęs ir pasiauko
ję Dievo garbei ir žmonijos ge
rovei.

Kadangi susirinkimas supuo
lė su Šv. Juozapo diena, tad ta 
proga buvo pasveikintas ap- 

* skrities dvasios vadas tėvas 
Juozas Budzeika ir jam įteikta 
dovanėlė.

Apskritis turi ir naujų planų 
bei užsimojimų. Bet jie paaiš
kės vėliau. Marąuette Parko 
T. M, B. skyrius visus pavaiši
no skania kavute ir kitais ska
nėstais.

X LB Bridgeporto apylinkė 
rengia dideli jaunimo koncertą 
balandžio mėn. 28 d. 3:30 vai. 
Lietuvių auditorijoje, kuriame 
jau pasižadėjo dalyvauti visų 
meno rūšių jaunimo atstovai: 
baleto, dainos, muzikos ir kiti. 
Numatyta kvartetas ir pasikal
bėjimai apie jaunimo aktuali
jas. Vėliau jaunimo susipažini
mas ir šokiai, pritariant mėg
stamam jaunimo orkestrui.

X Vitalis Žukauskas, čika- 
giečįams gerai pažįstamas iš 
linksmų jo pasirodymų Chica
gos scenose, moksleivių ateiti
ninkų Vakarų apygardos ren
giamam vakare atliks progra
mą. Vakaras įvyks balandžio 
28 d. Marijos Augšt. .mokyklos 
didžiojoje salėje.

X Lietuvių Jaunimo Kongre
se numatytoms sekcijoms jau 
yra pakviesti organizatoriai, iš 
kurių yra laukiama atsakymai. 
Spaudos-literatūros sekcijos or
ganizatoriumi jau sutiko būti 
Raimundas Mišauskas iš Cice
ro, III.

REIKALINGA VIRCJA-PADCJC
JA. Geras atlyginimas, butus ir nž- 
laikvmaa. Raftykite ftiuo adresu: 
DRAUGAS Adv. 9441, 4645 W. 63rd 
8t., Chicago 29, III.

X Marąmttv Parke parapi
jos salėje kovo 24 d. įvykęs 
jaunimo kultūrinis pobūvis pra
ėjo su dideliu pasisekimu.

Cicero Moksleivių scenos bū
relis įspūdingai atliko montažą 
iš B. Brazdžionio poezijos “Šau
kiu aš tautą”. Moksleivių Tau
tinis ansamblis pasigėrėtinai iš
pildė pobūviui parengtą pro
gramą: dainas, kanklių muziką, 
tautinius šokius. Pobūvio daly
viai, kurių dauguma sudarė pri
augantis jaunimas, susižavėję 
sekė programą.

Pobūviui vadovavo Lietuvių 
Bendruomenės Marąuette Par
ko apylinkės vicepirmininkas J. 
Vepštas, sveikinimo žodį tarė 
apygardos atstovas T. Blinstru- 
bas.

Užbaigiant pobūvį apylinkės 
pirmininkė Endrijonienė išreiš
kė padėką: programos daly
viams, klebonui kan. Paškaus- 
kui, . seselėms kazimierietėms, 
Chicagos lietuviškiems dienraš
čiams, radio valandėlėms už pa
ramą rengiant šį pobūvį.

X “Pavasario fantazijos”
žaidimų vakaras įvyksta ba
landžio 9 d. 8 vai. vakaro, Gi
mimo Šv. Panelės parapijos sa
lėje, 6820 S. Washtenaw avė. 
Vakarą rengia Šv. Teresės ir 
Vaikelio Jėzaus draugijos. Va
karas bus labai įdomus. Rengi
mo komisijon įeina T. Thomas, 
7200 S. Richmond avė., V. 
Shaules, 7148 S. Richmond avė. 
Vakaro biletus platina ir kitais 
reikalais rūpinasi Lucy Krush, 
7207 Sa. Francisco Avė., Helen 
Pahnke, 10210 So. Clifton Pk., 
Leoną Robinson, 8131 South 
Sawyer St., Ida Eicas, 7036 S. 
Maplewood Avė., Barbara Nak
vos, 7117 So. Artesian Avė., 
Stephanie Uginchus, 6608 So. 
Wood St. ir Irene Tumas, 6816 
So. Rockvvell St.

X Stasys Pieža, Chicago 
Tftnerican religinio skyriaus re
daktorius, Lithuanian Univer- 
sity Club nariams parodys fil
mą iš kelionių po Europą. Fil
mo demonstravimas įvyks ko
vo 29 d. 8 vai. v. Don Varnas 
poste, 6816 S. Wesįern avė. 
Kviečiami atsilankyti visi na
riai į šį susirinkimą, kuriame 
bus atžymėta 25 m. klubo veik
la. Klubo pirm. yra Claude 
Luth, sekret. Adelė Druktenis.

X Operos kvietimai kovo 31 
dienai, sekmadieniui, jau visi 
išparduoti. Dar yra kvietimų 
šeštadienio, kovo 30 d., spek
takliui, kuriuos galima gauti 
tik Karvelio prekyboje ir “Mar
giniuose”. Be to, visi, kurie yra 
užsisakę kvietimus pas platin
tojus ir dar neatsiėmę, prašo
ma iki šio vakaro 8 vai. atsi
imti. Penktadienio rytą tie 
kvietimai bus perleisti kitiems, 
nes yra didelis pareikalavimas.

X Chicagos Lietuvių Fronto
bičiuliai gavėnios metu rengia 
dvi viešas paskaitas. Pirmoji 
politinė paskaita įvyksta ba
landžio 6 d., o antroji balan
džio 13 d. Antroji paskaita bus 
kultūrinė. Paskaitose dalyvavi
mas visiems laisvas.

X' Petras Šileikis, žinomas 
ortopedistas, “Rigoletto” ope
ros pastatymui paremti paau
kojo 25 dol. Po tokią pat sumą 
paaukojo tam pačiam tikslui 
Emilija ir Jonas Motejūnai, 
svetainės savininkai, 2638 W. 
63 st., ir J. Seklaitis, gyvenąs 
Marąuette Parko apylinkėje.

X šv. Kazimiero akademijos
rėmėjų 1-mas skyrius, Town of 
Lake, balandžio 7 d. 6 vai. p. p. 
rengia žaidimų vakarą 'šv. Kry
žiaus parapijos svetainėje.

X šv. Kryžiaus Moterų drau
gija kortų ir kitų žaidimų va
karą rengia Šv. Kryžiaus pa
rapijos salėje, 455 S. Wood st., 
kovo 31 d. 2 vai. p. p. Visi bus 
nemokamai pavaišinti.

X Kun. Vincui Valevičiui,
Crown Point, Ind., už apie 3 sa
vaites sugaištas ligoje Leonar
das Jankauskas įteikė $434.50 
čekį. -

DIDELE ŠYPSENA IR DIDELIS “NE” i reiškia”, atkirto. "O ką pati
apie tai manai?”, paklausė pa
tarėjas. Tada DeSchaaf ir vėl 
pasislėpė už penktojo konstitu
cinio priedo, ir tai sukėlė publi
koje juoką.

Pagaliau, kai komunistės ad- 
jvokatė užsipuolė pirmininką Cly' 
de Doyle, demokratų atstovą iš 

i Kalifornijos, kad tas asmeniš
kai įžeidinėja jos klijentę, Doy- 
lle supykęs atsakė: "Aš nežinau 
žodžių anglų kalboje, kurių už
tektų tinkamai apibūdinti toms 
atmatoms” (komunistams).

Po DeSchaaf liudijo "Vilnies" 
reikalų vedėjas Jacob Pauliu
kas. Tiksliau sakant — nelįudi- 
jo, nes į kiekvieną klausimą vos 
girdimu balsu atsakydavo, kad 
jis norįs penkto arba pirmo kon 
stitucinio priedo apsaugos. Net 
nepasakė, kur gyvena, ką vei
kia, ar yra pilietis... Pakomisi
jus nariai Doyle ir respubliko
nas iš Ohio Gordon H. Scherer 
prašys Pauliukui iškelti bylą dėl 
nesiskaitymo su Kongresu.

Trečias liudytojas buvo “Vil- 
|nies” redaktorius Leonas Prū-

Sunkvežimių vairuotojų unijos pirmininkas Davė Berk, kaltinamas patarėjas įspėjo tar-
korupcija, nusikaltimų tyrinėjimų komisijoj VVashingtone, pasiremda- Rytojus, kad klijentas turi silp- 
mas konstitucijos 5 paragrafo, visai nesiaiškino. (INS) ną širdį 'ir su juo reikia elgtis

atsargiai. 70 metų amžiaus Prū 
seika iš pradžių pasirodė sukal
bamesnis už kitus ir davė šiek 
tiek biografinių žinių apie save. 
Bet greitai ir jis užsikirto, kai 
kalba pradėjo suktis apie parti
ją. Prūseika taip pat keliolika 
kartų šaukėsi konstituciją į pa
galbą.

Vyriausia "Vilnies” redaktorė

Ketvirtadienis, kovo 28, 1957

CHICAGOS ŽINIOS

X Brighton Parko L. B. vai- X VH-jų š. Amerikos liet. 
dyba deda visas pastangas juo sporto žaidynių proga yra išlei- 
greičiau įsteigti šioje lietuvių džiama programa, kurioje yra 
kolonijoje moksleivių tuatinį' numatoma plačiai paminėti 
ansamblį. Paruošiamieji darbai
eina labai sėkmingai, nes jau 
turima apie šimtą abiejų lyčių 
jaunimo. Darbai ansamblyje 
numatomi pradėti balandžio
mėn. Jau numatyti mokytojai 
ir patalpos. Taip pat norima 
greitu laiku sušaukti tėvus, ku
rių vaikučiai yra pareiškę no
rą dalyvauti ansamblyje ir iš-

dvidešimtmetį nuo Europos 
pirmenybių laimėjimo. šiam 
leidiniui yra reikalinga įvairi 
medžiaga (nuotraukos, spau
dos ištraukos ir kt.), liečianti Alice Yonik ir ankstyvesnis šio 
1937 m. arba 1939 m. Europos komunistiško laikraščio redak

torius Vincentas Andriulis taipkrepšinio pirmenybes. Turin
tieji tokios medžiagos yra pra- 
šomi galimai greičiau apie tai 
pranešti Edvardui Šulaičiui,

rinkti tėvų komitetą. Apylin- 1330 So. 51st Avė., Cicero 50,
kės valdyba numato vasaros 
.metui suorganizuoti mažame
čiams vaikučiams lauko darže
lį, kuriame suaugusių globėjų 
priežiūroje vaikučiai galėtų ore 
praleisti keletą valandų žaisda
mi ir bendraudami savųjų tar
pe.

X Jonas Žukas, St. Cit va ras, 
A. Dičiutė-Trečiokienė, A. 
Paukštys ir Eedo Karrisoo iš
pildys religinės muzikos kon
certe programą Šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčioje, 4 v. p. p. 
balandžio mėn. 7 d. Toks kon
certas teįvyksta tiktai kas ke
linti metai. Jo pelnas skiria
mas labai kilniems tikslams — 
Čiurlionies vardo galerijos įstei
gimui Chicagoje. Tikimasi su
laukti šimtų klausytojų.

X Chicagos Jaunimo Litera-

111., tel. OLympic 2-4992 arba 
tiesioginiai leidėjams, rašant 
šiuo adresu: A. Banelis, 230 
Salem Avė., Toronto Ont., tel. 
LE 5-5803.

X Jonas Kcrulis, Chicagos 
Balfo apskrities valdybos na
rys, kaip rūbų sandėlio vedė
jas, sąžiningai ir labai rūpes
tingai atlieka jam pavestas pa
reigas. Jisai dirba su didele 
meile ir pasišventimu, nežiūrė
damas paskirto laiko, rūbus 
skirtus Balfui, priiminėja ir to
liau savo namuose.

X LB. Chicagos apygardos 
valdyba deda visas pastangas, 
kad solistė Janina Liustikaitė 
pasiektų Chicagą greitu laiku. 
Dabar ji yra Anglijoje. Yra 
vilties, kad ji galės atvažiuoti 
ir surengti koncertą šio pava-

pat buvo kviesti tardymui, bet 
neatėjo dėl ligos.

Prieš pradedant tardymą, į 
teismo salę prigužėjo spaudos 
fotografų, kuriuos pamatę mū
sų komunistėliai šnibždėjosi: 
“Ims, matai. Mus visus ims”.

Be “Vilnies” bendradarbių dar 
buvo apklausinėti slovakų, len
kų, kroatų, bulgarų ir suomių 
komunistinių laikraščių bendra
darbiai.

Pakomisijos tikslas yra pa
tirti, kokią įtaką turi svetimos 
valstybės (Maskva) Amerikos 
svetimtaučių spaudoje.

Išeinant iš teismo rūmų, žmo 
nėms buvo dalinami atsišauki
mai, kuriais norima paveikti vie
šąją nuomonę prieš tos rūšies 
tardymus. Platintojai vadina sa 
ve “Chicagos komitetu žodžio 
ir spaudos laisvei ginti” ir turi 
tą patį adresą, kaip anksčiau ko
munistų partijos būstinė Chica
goje — 208 N. Wells Str.

V. Zalatoriustūros būrelio susirinkime, ku 
fis įvyksta šį penktadienį 6:30 sario sezone. Pirmasis sol. J 
vai. Tėvų Jėzuitų namuose, Liustikaitės koncertas numa- 
kalbės rašyt. č. Grincevičius.

X Onos Daškevičienės ir jos 
dukters padėkoje, išspausdinto
je "Draugo” kovo 26 d. numery
je, praleista Jurgio Jakubonio 
ir ponios Jakubonienės pavar
dės.

tytas Chicagoje.
KAS KĄ IR KUR

Areštavo dėl gaidžių
Taikos teisėjas Leonardas 

Jakes nubaudė areštuotus 56 
žmones už dalyvavimą gaidžių 
kautynėse: 52 turi sumokėti po 
$10 ir likusieji keturi — po 
$100. Visi jie buvo susirinkę 
pas John Casey ir jo kluone 
9200 Roberts Rd., Palos apskri
tyje, žiūrėjo gaidžių kautynių. 
Blogiausia, kad jiems negrąži
na ir konfiskuotų gaidžių, ku
rių net 59 dabar laikomi Gyvu
lių Globos draugijos patalpose, 
6224 S. Wabash. Teisėjas gai
džius dar laiko kaip tų vyrų 
kaltės įrodymus. Nubaustųjų 
advokatai pareiškė, kad bus 
apeliuojama prieš bausmę. Gai
džių savininkai tvirtina, kad 
kiekvienas jų gaidys esąs ver
tas nuo kelių iki keliasdešimt 
dolerių.

Kraujuojantieji berniukai
South Shore ligoninėje, Chi-, 

cagoje, guli du broliai John ir 
James Siambones, 14 ir 12 me
tų amžiaus. Jiedu serga hemo- 
filija: jų kraujas, išbėgęs iš kū
no, negali sukrekėti ir dėlto ne
sustoja tekėjęs. Jie paskutiniu 
laiku buvo nustoję tiek daug 
kraujo, kad jų gyvybė buvo 
pavojuje. Per radiją buvo šau
kiamasi kraujo aukotojų. Da
bar kraujo tekėjimas juose ap
stojo ir tik rūpinamasi, kad vėl 
nepradėtų tekėti.

Išteisino Glimko
Ilgiau užsitęsusi byla, kurio

je vienas iš darbininkų unijos 
vadų — Joseph Paul Glimko — 
ir keturi kiti jo sėbrai buvo 
kaltinami, kad grasinimais, 
prievarta ir baime išspausdavo 
kyšius iš paukščių ir paukštie
nos prekybininkų, pasibaigė. 
Prisiekusieji teisėjai po 4 vai. 
svarstymo nusprendė, kad 
Glimko ir kitų nusikaltimai ne
įrodyti. Buvo daug liudininkų, 
kurie parodė, kad Glimko su 
sėbrais ėmė “dovanas”, tačiau 
kaltinamųjų gynėjai vis atkrei
pė dėmesį, kad tai buvo daro
ma be grasinimų, prievartos ar 
baimės.

14 metų kalėjiman: 
nužudė dėl $5

Jose Acosta, 39 m. amžiaus, 
nuteistas 14-kai metų kalėjimo 
už tai, kad jisai nužudė savo 
meilužę Lillie Belle Pace, 36 m. 
amžiaus. Jis ją mirtinai sumušė 
už tai, kad ji pragėrė $5, duo
tus užmokėti skalbyklai.

Prieš “uždaras” dirbtuves
Illinois atstovų rūmuose įneš

tas įstatymo projektas, kuriuo 
būtų panaikinamos vadinamos 
uždaros dirbtuvės ar kitos įmo
nės ta prasme, kad jose tega- 

i lėtų dirbti tik tie darbininkai, 
i kurie įsirašo į toje įmonėje do- 
1 minuojančią darbo uniją; nori
ma palikti visiems laisvę įmo
nėje dirbti. Neatrodo, kad tas 
sumanymas praeitų, nes jam 
priešingi demokratų atstovai ir 
dauguma Chicagos respubliko
nų.

Šunų paroda
International Amphitheatre 

patalpose kovo 30 ir kovo 31 
dienomis nuo 9 vai. ryto iki 10 
vai. v. vyks šunų paroda, kur 
bus atgabenta apie 2,500 šunų, 
priklausančių 112 veislių. įėji
mas į parodą $1.25, vaikams — 
60 et. *

Augina citrinas
Teodoras Radkiewicz, 52 

m. amžiaus gėlininkas, savo šil
tadaržiuose 6701 W. Roosevelt 
Rd., netoli Chicagos, augina 
citrinas. Kaikurios jų tokios di
delės, kad net sveria 2VL> svarų.

Nužudyta moteris
Chicagos priemiesty Alsip 

rasta primušta ir užsmaugta 28 
metų amžiaus moteris Charlene 
Roberts. Su pirmuoju vyru ji 
buvo persiskyrusi, nuo antro 
irgi pabėgusi. Augino keturis 
vaikus. Jos lavoną atpažino tė
vai.

Mari jos apsireiškimų Fatimoje 

1917 metais aprašymas 
128 pusi. Kaina $1.00 

UfcmkyniiiH kurtu (tu plnltcalM Hlu»ktto:

‘‘DRAUGAS’’
4545 West 63rd Street 

Chicago 29. Illinois

— Budrike radijo programa, šį
vakarą Budriko radijo prograąio-

Netvarkineai žeidžiami žemiš Lš-s.toties nuo 6 iM 7 vai.iNetvarKingai geiaziami zemis g,besime gražių lietuviškų dainų 
kieji turtai gimdo visokį blogį, i ir muzikos. Taipgi bus pranešu a- 
ypač smukdo moralę ir kelia ne- P>ę mįslių konkursą ir dovanas lai-
santaikas. Pijus XI

TARDĖ LIETUVIUS KOMUNISTUS
Antradienį Kongreso pakomi- 

sija prieš Ameriką nukreiptai 
veiklai tirti tardė tris komu
nistiškos “Vilnies” bendradar
bius, kurie visi atsisakė prisipa
žinti esą komunistais.

Angliškojo skyriaus redakto
rė Elly DeSchaaf apklausinėji-

mėjusius. šias programas duoda 
Juozo Budriko namų rakandų, te
levizijos ir auksinių daiktų krau
tuvė Chicagoje, 3241 So. Halsted 
St. Pasiklausykite.

Pranešėjas
Balfo 3-ėlo skyriaus valdyba,

kusiais šunimis”.
Patarėjas paklausė pakeltu 

me pasirodė su teisių patarėjai balsu, ar DeSchaaf žinanti, kas 
ir, prisistatė kaip namų šeimi-yra valstybės išdavimas. “Ne-

atspausdinti “Vilnyje” Korėjos
karo metu. Viename jų autorė .. . .
tvirtino, kad amerikiečiai Korė- kriečia vi‘. . . . ... , . , sus lietuvius dalyvauti šio sky-
joje kankina ir žudo dujų kame-1 riaus metiniame susirinkime, ku- 
rose belaisvius. Kitas vadino ris įvyks š.m. kovo mėn. 31 d., sek
FBI tarnautojus ‘'kraujo ištroš- Padienį, 12 vai., tuoj po pamaldų, 

J šv. Jurgio parapijos salėje
Bus valdybos rinkimai, įvairūs 

pranešimai. Kviečiame visus da
lyvauti. Valdyba

rf, ................. %
KAS TURI GERft 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—6

..............................- ■■■ 

ninkė. Paaiškėjo, kad ji net ne
mokanti lietuviškai. DeSchaaf 
tvirtino, kad už pinigus “Vil
niai” rašiusi tik' nuo 1950 iki 
1952 metų. Į kitus klausimus, 
ar ji komunistė, ar žino, kas 
“Vilnį” leidžia, ar gali atpažinti 
save keliose jai parodytose nuo
traukose, atsisakė atsakyti, rem 
damasi pirmuoju ir penktuoju 
konstituciniu priedu. (Pirmasis 
neleidžia Kongresui varžyti spau 
dos laisvės, o penktasis apsaugo, 
ja kaltinamąjį nuo liudijimo 
prieš save).

Susikirtimas tarp DeSchaaf 
ir Kongreso teisės patarėjo Ri- 
chard Arons pasiekė kulminaci
nį tašką, kai po pakartotinio at
sisakymo liudyti Arons perskai
tė keletą straipsnių, kurie buvo

žinau, ką tas žodis jūsų burnoj Skclbkitės “Drauge”!
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Kokios naši rodo t ik ratais laikot.ar 
pisis.

PRFMl.IDOTARlR DRATTOO 
ROMANAR

Didelė Lietuviškos buities ksvys 
išrinkta iš daugelio kūrinių Jory 

Komisijos ir nepaprastai palankiai 

sutikta skaitančios visuomenės.

Aplankas dail.z J. Paukštienės 

Lietuviškos Knygos Klubo leidiavs 
434 psl. Kaina $4 09

niaakvinua ir pinitrna siuskite 

D R A 1) G A S

4545 West fiSrd Street 
C M rago 29, Illinois
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please
care...

SENO ‘1 TO CARE, N.Y.
•r you r lotai CARI offico

bocaute 
fiunger burto!

bocatiM taving livtt it thit 
timplt: You aend $1 to 
CARE. That dollar aenda 

22 lba. of food overaeaa — 
helpa feed thia littla boy 

and hia family for one 

whola month


