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Izraelio minsteris pirmininkas ateities klausimu
Diskusijos Rytų Europos 

sienų klausimu
Vakarų Vokietijos spauda vis dažniau svarsto buvusios ir bū

simos Vokietijos rytinių sienų klausimus. Šitie klausimai, atrodo, 
vokiečių dabar yra judinami plačiu mastu ne tik pačioje Vokieti
joje, bet ir kituose kraštuose.

Vokiečiai stengiasi pasaulio — ■_---- ------
opiniją pakreipti sau palankia 
kryptimi. Anglų kalba einančia
me žurnale „Germany — the In
ternational Magazine of the Fe- 
deral Republic“, kurį leidžia 

\Uebersee - Verlag Hamburge, 
gruodžio mėnesio numeryje yra 
atspausdintas straipsnis apie vo 
kiečių teisines pretenzijas į sri
tis rytuose nuo Oderio Neissėš 
linijos. Jo autorius prof. dr. Her- 
bert Kraus, Rytų vokiečių moks 
lininkų sambūrio „Goettinger 
Arbeitskreis“ pirmininkas. Anot 
jo, tarptautinės teisės įgyvendi
nimas negali būti naudojamas 
dviem mastais. Jei buvę likvi
duoti neteisėti vokiečių užgrobi
mai, pažeidę tautų apsisprendi
mo teisę, tai taip pat esą reika- 
lautina, kad būtų atitaisyti So

ty žsienio reikalų ministerio žodis
Besiplečiančiose diskusijose dėl

Oderio Neissės linijos buvo pa
skatinta ir pati Federalinės Vo
kietijos vyriausybė pasisakyti 
būsimos Vokietijos sienų klausi
mu. Vokiečių užsienio reikalų 
ministeris Brentano pareiškė, 
kad vokiečių vyriausybė jau pa
kartotinai pasisakiusi už tokias 
Vokietijos sienas, kurios buvo 
1937 m. gruodžio 31 d. (Hitlerio 
tada nebuvo dar įvykdytos nei 
čekoslovakų, nei lenkų sričių 
aneksijos).

Ir vokiečių opozicijos vadas
Ollenhaueris neseniai pasisakė 
už tas pačias 1937 metų sienas.

Egiptiečių minia stebi plaukiantį Rusijos prekinį laivą “Krasnodar” Suezo kanalu

Maža vilties taikai

Vidurio Rytuose
JERUZALĖ, bal. 3. — Izraelio ministeris pirmininkas Ben - 

Gurion vakar vakare parlamente pasakė, kad maža esą vilties tai
kai Vidurio Rytuose, kol Egipto prezidentas Nasseris ir „dabartinė 
arabų vadų karta yra valdžioje“.

(INS)

Nikita Chruščev
norįs atsisėsti

Bulganino kėdėn
MASKVA, bal. 3. — Sovietų 

kompartijos sekretorius Nikita 
Chruščev pasiskardeno naujais

. . o . ...... , , pažiūrą, kad galutinis sienų nu-
*»*» įvykti taikos su- 

tartį sudarant.
Žemių sujungimo klausimas
Kai kurių vokiečių sluoksnių 

vis gyviau puoselėjamas vokie
čių žemių sujungimo klausimas 
ir Oderio Neissės sričių grąžini
mas Vokietijai, tačiau, ne visa
da randa lygiai stiprų atgarsį ir 
pačiuose vokiečiuose. Kai kieno 
dabar stipriai puolamas Hambur 
go vyr. burmistras dr. Sieveking 
(dabartinis Bundesrato pirmi
ninkas), kuris vienam lenkų žur
nalistui pareiškęs, girdi, sienų 
klausimas vokiečiams esąs la
biau teoretinis klausimas. To
kios nuomonės, kaip jis, esą di
desnis skaičius žmonių Vokieti
joje, negu tai atrodytų žiūrint į 
laikraščius, kurie atstovaują tik 
tam tikrų grupių pažiūras. Sa
vaime suprantama, kad toks li- 
beralistinis pasisakymas yra 
stipriai puolamas tų, kurie Ode
rio Neissės klausimu būtinai sie
kia buvusių vokiečių sričių grą
žinimo Vokietijai.

dymai pasigrobti vokiečių sritis. 
Tautų apsisprendimo teisė — tai 
ir esą vokiečių pretenzijų pagrin 
das. Jau praėję tie laikai, kai lai
mėtojas pasigrobia sau pralai
mėjusiojo žemes. Cituoja Jung
tinių Tautų chartos nuostatą, 
kad joks JT narys neturi teisės 
grasinti smurtu ar smurto keliu 
pažeisti kitos valstybės teritoria 
linį neliečiamumą.

Svetimų žemių grobimas

Šituo nuostatu esąs draudžia
mas ir svetimų žemių pagrobi
mas kompensacijos reikalams. 
Tai liečią ir lenkams atiduotas 
vokiečių žemes, kompensuojant 
prarastas sritis Rytuose. Girdi, 
ir patys lenkai prieš tokį mainą 
pasisakę. Pvz. lenkų rašytojas 
Gertych pareiškęs: „Nors mes 
gavome Breslavą ir Štetiną, mes 
jokiu būdu nemanome atsižadėti 
Lvovo ir Vilniaus. Lenkų tauta 
žiūri į vakarines sritis ne kaip į 
kompensaciją iš rusų pusės (iš 
svetimos kišenės) už tai, kad 
Rusija atėmė mūsų tėvynės ryti
nę dalį“.

A psisprendimo teisė
Toliau dr. Kraus pabrėžia tau

tų apsisprendimo teisės reikala
vimus, kurių šiais laikais jau ne
besą galima paneigti. Pamini, 
kad ir pati Sovietų Sąjunga kurį 
laiką pripažino Pabaltijo tautų 
apsisprendimo teisę, šiaurinės 
Rytų Prūsijos aneksiją Sovietų 
Sąjunga įvykdė ne tautų apsi
sprendimo teisės, bet strategi
niais samprotavimais.

Peranksti triumfuoja
„Das Ostpreussenblatt“ š. m. 

6 numeryje, straipsnyje „Per- 
ankstyvus triumfas“, pabrėžia 
pačių lenkų skelbiamus tvirtini
mus, kad Lenkijos vakarinių šie 
nų klausimu komunistinės Len
kijos pažiūros sutampa su lenkų 
emigrantų pažiūromis. Oderio 
Neissės sienos klausimu visi len
kai esą vienos pažiūros. Vokie
čiai iš savo pusės pastebi, kad 
lenkai šiuo atveju peranksti 
triumfuoja. Girdi, net pačių len
kų pranešimais naujai įkurdin
tieji buvusiose vokiečių srityse 
lenkai nesitiki pastoviai čia likti.

Ir vyriausybė ir opozicija reiškia ūkinio gyvenimo planais. Jų vi
sų bendra tendencija decentrali-
zuoti ūkinį gyvenimą. Tam jis 
numatė panaikinti visą eilę mi
nisterijų ir jų darbą perkelti į 
atskiras respublikas. Tačiau krin
ta į akis, kad naikinamos tos įs- , .
taigos, kurios yra Pervuchino, . es ’ ..f1. P*1 6 ,a

Buvęs nacis vadovauja

sąjungininkų armijai
PARYŽIUS, bal. 3. — Vakarų Vokietijos generolas Hans Spei- 

del, 52 metų, šiandien pradėjo vadovauti Šiaurės Atlanto Gynybos 
organizacijos (Nato) pėstininkų pajėgoms centrinėje Europoje. 

Gen. Speidel II Pasaulinio ka
ro metu buvo nacių okupacinių 
jėgų vado pagelbininku Paryžiu
je. JL

Prancūz'j^^MLlicijos orkes
tras grojo „nSĮMtomes the Ge
neral“ ( ir „DeAtscnland Ueber

Pagalba Pakistanui
KARACHI, Pakistanas, bal. 3. 

— Pakistanas gaus 10 milionų 
dolerių pagal Eisenhowerio Vi
durio Rytų programą. Pinigai 
bus panaudoti mineralinių trąšų 
fabrikams.

KALENDORIUS
Balandžio 4 d.: šv. Izidorius; 

lietuviški: Vimbaras ir Geriman
tą.

Saulė teka 5:31, leidžiasi 6:19.
ORAS

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėje šiandien — šil
čiau.

ministerio pirmininko pavaduo
tojo, ir net Molotovo įtakoj esan 
čios ministerijos. Nuo įtakos 
ūkįųi pagal Chruščevo planą išt 
jurigiamas net pats ministeris 
pirmininkas Bulganin. Dėl to ne
beaišku, ar Chruščev savo planu 
nori sustiprinti ūkinio gyvenimo 
gamybą, ar nušalinti savo politi
nius konkurentus.

Spaudoje pasirodė spėliojimų, 
kad Chruščev norįs atsisėsti Bu' 
ganino vieton.

Naujas premjeras
TOKIO, Japonija, bal. 3. — 

Princas Sihonouk vadovaus nau
jam Cambodijos ministerių ka
binetui. Cambodija nepriklauso
mybę gavo po II Pasaul. karo.

ėmimo iškilmes, o kaikurie pran 
cūzai karčiai prisiminė nacius.

Kairiojo sparno veteranų gru
pės, daugumas buvusių rezisten
tų ir koncentracijos J^ovyklų ka
linių, demonstravo prieš Speide- 
lį. Jie žygiavo gatvėmis su pla
katais: „Speidel, važiuok namo“.

Speidel yra pirmas vokietis 
vadovaująs sąjungininkų lauko 
pajėgoms. Speidel yra viršinin
kas, o jo pagelbininkas yra pran 
cūzas.

Vakarų Vokietija jau treti me
lai yra šiaurės Atlanto Gynybos 
organizacijoje (Nato).

Sunkvežimiu įvažiavo
į savo namą

BEAUFORT WEST, Pietų Af 
rika. — Prekių išvežiotojas jau
nuolis įvažiavo sunkvežimiu per 
priešakines namo duris, perva
žiavo miegamąjį kambarį ir iš
važiavo pro užpakalines duris. 
Paskui jis pasakė policininkui: 
„Aš nieko nekaltinu. Tai mano 
namas. Prašau pamiršti“.

rodo, kad Jungtinės Amerikos 
Valstybės nepanaudojo pilną sa
vo įtaką sprendžiant Gazos pa
dėtį.

Dideli nuopelnai
mokslo srityje

BOSTONAS, Mass. — Žymus 
katalikų mokslininkas Bostono 
universiteto profesorius Jonas 
Sheehan, kuris šiuo metu profe
soriauja Bostono universiteto 
technologijos institute, išspren
dė vieną iš sunkiausių chemijos 
problemų, surasdamas formulę 
sintetinio penicilino gaminimui.

Šis didelės reikšmės mokslinis 
atradimas apvainikuoja profeso
riaus Sheehan devynerių metų 
tyrinėjimus chemijos laboratori
joje. Tarp kitų pasiektų rezulta
tų yra dešimt naujų penicilino 
rūšių, kurios negalėjo būti gau
namos seniau vartotu fermenta
vimo būdu.

Trumpai iš visur

Dulles paneigia paktą

kovoti dėl Kinijos salų

Austrijos mergaitė
į šventąsias

ROMA. — Sėkmingai užbai
gus paruošiamąjį procesą, popie
žius Pijus XII paskyrė komisiją 
beatifikacijos procesui pasaulie
tės Austrijos mergaitės Marijos 
Lichtenegger, kuri mirė 1923 m. 
17 metų amžiaus.

Tarėsi veiklos

derinimo klausimais
BARCELONA, Ispanija, bal. 

3. — Tarptautinės organizacijos 
persekiojamos Bažnyčios reika
lams vicepirmininkas Gauthier 
šiomis dienomis tarėsi su Ispani
jos katalikų veikėjais veiklos de- 

,rinimo klausimais. Organizacijos 
I centras veikia Friburgo mieste 
Šveicarijoje.

WASHINGTONAS, bal. 3. — 
Valstybės sekretorius Dulles va
kar pasakė, kad JAV administra 
cija niekada slaptai nepasižadė
jo ginti nacionalistinės Kinijos 
Quemoy ir Matsu salų, jei rau
donoji Kinija jas pultų.

Dulles pasakė spaudos konfe
rencijoje, kad jo krašto pozicija 
ginti dvi salas, kurios yra netoli 
raud. Kinijos, glūdi Formozos 
gynybos rezoliucijoje, kurią kon 
gresas patvirtino 1955 m. Ši re
zoliucija sako, kad prezidentas 
tik išmintingai apsvarstęs gali 
įsakyti Amerikos kareiviams gin 
ti Quemoy ir Matsu salas, jei jis 
matytų reikalą apginti Formozą.

Valstybės sekretorius Dulles 
pakartotinai pasakė, kad Jungti
nės Amerikos Valstybės nėra da 
vusios jokių slaptų pasižadėji
mų dėl Quemoy ir Matsu salų gy
nimo už kongreso nugaros.

Galvos susirinks
WASHINGTONAS, bal. 3. — 

Demokratų mayorų konferenci
ja numatyta birželio 21 ir 22 d. 
Washingtone, pasakė Paul M. 
Butler, demokratų partijos pir
mininkas.

• Sr. Sostas normalius diplo
matinius santykius palaiko su 
48 valstybėmis.

Mokslas pabrango
WASHINGTONAS, bal. 3. — 

Akademinis mokslas Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse dvigubai 
pabrangęs palyginant su 1939 
m. Kolegijos ar universiteto stu
dentas šiais metais turi išleisti 
vidutiniškai 1,500 dolerių, o pri
vačiose kolegijose ar universite
tuose 2,000 dol.

Lebano vadai
prieš Ike doktriną

BEIRUTAS, Lebanas, bal. 3. 
— 33 Lebano politiniai vadai pa
reikalavo Lebano prezidentą Ca- 
milleChamoun nepriimti Jungti
mi) Amerikos Valstybių ekono
minės ir karinės pagalbos pagal 
Ei8enhowerio doktriną. Grupėje 
yra trys buvę ministeriai pirmi
ninkai.

Du lakūnai žuvo,
kai lėktuvas nukrito

LA0N, Prancūzija, bal. 3. — 
Amerikos B-57 bombonešis nu
krito ir sudužo netoli Pouilly - 
Sur - Serre miestelio, šiaurės ry
tuose nuo Laon. Du lakūnai žu
vo.

Marokas gaus
20 mil. dol. iš JAV

RABAT, Marokas, bal. 3. —•’ 
Jungtinės Amerikos Valstybės ir 
Marokas vakar pasirašė sutartį, 
pagal kurią Marokas gaus 20 mi 
lionų dolerių pagalbos iš Ameri
kos per tarptautinės kooperaci
jos administraciją.

Davė patarimą
PARYŽIUS, bal. 3. — Prancū

zijos pareigūnai vakar pasakė: 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
neturėtų pagelbėti Tunisui ir Ma 
rokui be Prancitzijos stipraus 
bendradarbiavimo.

Sovietų “savanoriai”
MASKVA, bal. 3. — Sovietų 

Sąjuhgos komunistinė „Pravda“ 
rašo, kad „tūkstančiai“ sovietų 
piliečių pasiryžę „savanoriškai“ 
vykti į Yemen, kad padėtų kovo
ti su anglais. Taip Maskva buvo 
grasinusi siųsti „savanorius“ 
Egiptą.

Kitu keliu
PEIPINGAS, raud. Kinija, baL 

3. — Kinijos komunistai sudarė 
gimimų kontrolės komitetą, ku
ris turi mokyti gyventojus, kaip 
sumažinti gimimų skaičių.

• Robert C. Hill, valstybės 
sekretoriaus pagelbininkas kon
gresiniams reikalams, skiriamas 

JAV ambasadoriumi Meksikai.

83 metų senute turi dirbti
VILNIUS, okup. Lietuva. —(šėrike. Dabar jai esą taikoma pa- 

Bolševikinės Lietuvos socialinio| didinta pensijos norma
aprūpinimo ministeris J. Stim
burys Vilniaus radijo korespon
dentui plačiai papasakojo apie 
nau jojo pensi jų įstatymo vykdy
mą. Keliais pavyzdžiais bandė 
įrodyti, kaip žymiai pagerėjo at
skirų pensininkų padėtis. Girdi, 
Vilkaviškio tarybiniame ūkyje 
gyvenanti 83 metų senutė Ona 
Bunevičienė, kuri anot Stimbu
rio visą laiką dirbusi kolūkyje

Iš to pasisakymo matyti, kad 
bolševikai net 83 metų senutes 
dar verčia kolūkyje dirbti ūkio 
darbus.

Tai dar vienas įrodymas, kaip 
bolševikinėje santvarkoje žmo
nės verčiami dirbti net tokios se
natvės sulaukę, ko nėra, turbūt, 
nė viename kitame krašte pasau
lyje.

Ben - Gurion įspėjo, kad ara
bai gali atnaujinti puolimus 
prieš Izraelį ir jei Izraelis laimė
tų, vistiek arabai nesiliaus pul
dinėję. Be to jis pasakė, kad mū
sų laikais Izraelis galutinai ne
laimės Vidurio Rytuose.

Šis pasikartojąs arabų grasini
mas, pareiškė Ben - Gurion, pri
vertė jį įsakyti Izraelio karinėms 
pajėgoms pasitraukti iš Gazos 
ruožo ir Akabos įlankos, kaip 
reikalavo Jungtinės Tautos.

Izraelio premjeras Ben - Gu
rion pabrėžė: „Tokiose sąlygose 
aš aš negalėjau rizikuoti Izraelį 
pastatyti į tokią padėtį, kad gal 
už dviejų ar trejų metų visos du
rys būtų mums uždarytos, kai 
mums reikėtų įšigyti daugiau ir 
žymiai geresnių ginklų“.

Izraelio užsienio reikalų minis 
terė Mrs. Goldą Meir pasakė: at-

Niekas nepasikeite
Maskvos politikoje

0TTAWA, Kanada. — Ukrai-1
niečių pabėgėlių ir emigrantų • Vliko grupių pasitarimas. 
vyskupas Jonas Bučko paskuti- i Praėjusį šeštadienį įvykęs Vliko 
niu metu lanko ukrainiečių kolo- grupių pasitarimas nutarė vėl 
nijas Kanadoje. atidėti Vliko sesiją, išrinko trijų

__ „ . , , asmenų komisiją, kuri rūpintųsi
Kalbėdamas spaudos atsto- žjnti j v|jk pa8itrauUusiaa 

yams vyskupas BucKb pareiškė,, r jtraukti nauja8 Ro.
kad planingas Bažnyčios perse- ,misijoje ra j. Kaminskas. K. 
klojimas Ukrainoje ,r šiandien gk ir pr Vainauskas Buvusi 
tebesitęsia. Visos katalikų Baz-,vliko v kdomosjo8 ta bos ir. 
nycios jau yra skizmatikų ran- minjnkė A Dev(,nienį

nį grįžo iš Vokietijos į New Yor-
Skizmatikai jieško priemonių ką. Jos vieton naujas pirminin- 

patraukti katalikus į savo pusę, kas dar neišrinktas, 
šmeiždami Romos Katalikų Baž- • Lenkijos delegacija derasi 
nyčią ir Šv. Tėvą. Tam tikros su Jungtinių Amerikos Valsty- 
laisvės, kurias sovietai katali- bių vyriausybe dėl ūkinės pagal- 
kams palieka kai kuriuose kraš- bos. Bet tuo pačiu metu Vietna- 
tuose, nieko nepakeičia Maskvos mo radijas pranešė, kad Lenki- 
politikoje, kuri ir toliau stengia- jos komunistinė valdžia pasiun- 
si pasinaudoti provoslavų Baž- tė Vietnamo komunistam tam 
nyčios organizacija, kaip įrankiu tikras sumas pinigų. Dėl to ke- 
krikščioniško tikėjimo naikini- liamas klausimas, ar pačiai Len 
mui. kijai pagalba reikalinga.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Prezidentas Eiscnhou'eris vakar pareiškė, kad Jungtinės 

Amerikos Valstybės tęs pasitarimus dėl Suezo kanalo su Egiptu, 
kol bus proga išspręsti Suezo problemas.

— Jungtinės Amerikos Valstybės galbūt duos daugiau kaip 
75 milionus dolerių ekonominės pagalbos Lenkijai, nors kongresas 
šiaušiasi.

— JAV ambasadoriumi Kubai skiriamas II. Freeman Mat- 
thews, dabartinis atstovas Olandijoje.

— Jungtinių Tautų karinės pajėgos turi didelį balsą Gazos 
ruože, nors ten yra egiptiečių civilinė administracija. Kiekvienoje 
policijos stotyje yra JT karių.

— JAV armijos štabo viršininkas gen. Marwell Taylor supyk
dė Pietų Korėjos prezidentą Syngman Rhee, sakydamas laikrašti
ninkams, kad jis nematąs užpuolimą pavojaus iš šiaurės Korėjos. 
Rhee reikalauja panaikinti 1953 m. paliaubą sutartį, kadangi rau
donieji tą sutartį jau sulaužė.

— Amerikos šešios naftos kompanijos tikisi šią vasarą rasti 
daug naftos Aliaskos centrinėje dalyje.

— New Yorko miestan pradėjo gyventoją surašinėjimą. Iš
siųsta surašinėti apie 1,000 pareigūnų.

— Ralph Yarborough, demokratas, iš Teras valstybės, išrink
tas JAV senatoriumi.

— Čilėje tebevyksta riaušės, kilusios iš priešinfliaeinių de
monstracijų. Čilės prezidentas Gurios Ibanez pažadėjo „panaudoti 
ginklus numalšinti riaušes“.

— Egipto prezidentas Nasseris susitarė su Jungtinių Tautų 
pareigūnais sudaryti bendrus karinius dalinius demarkacijos lini
jai tarp Egipto ir Izraelio saugoti. Jie būsią parengti per savaitę. 
Į Gazos sritį Nasseris pasižadėjo tuo tarpu kariuomenės nesiųsti.

— Jungtinės Amerikos Valstybės nepatenkintos Egipto pre
zidento Nasserio planu tvarkyti Suezo kanalo reikalus vienam 
Egiptui. Amerikos pareigūnai studijuoja Egipto atsakymą į JAV 
pasiūlymą, kad būtą apsaugoti valstybių, besinaudojančių Suezo 
kanalu, interesai.

— Izraelio ir Sirijos karciviai'20 minučių šaudėsi pasienyje.
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Medžiagą siųsti: V. KLEIZA, 518 Green Str., Champaign, III.

Moksleivių ateitininkų šventei artėjant
Norėčiau pakartoti tą gražų Atvelkį) 9 vai. ryto. Pusry-

RINKIMA1
( Balsavimo terminas į Ateiti
ninkų Federacijos Tarybą bei 
jos pirmininką pasibaigė kovo 15 
d. Pasekmės bus paskelbtos ba
landžio mėn. pradžioje, kai bus 
gauti pranešimai iš kitų kraštų 
rinkiminių komisijų. JAV bal
savo apie 900 ateitininkų — 
moksleivių studentų ir sendrau
gių •

Vyriausioji rinkimų komisija 
jau paskelbė Federacijos vado,

2ENKLA1 IK JUOSTELES
Pakartotinai primename, kad 

jaunučio, moksleivio, studento ir 
sendraugio ateitininkų ženkle
liai bei moksleivio at-ko juos
telė gaunami šiuo adresu: Vin
cas Matikiūnas, 6602 So. Fair- 
field Avė., Chicago 29, III.

ASS CENTRO VALDYBA

KRONIKA
— SAS užsienio skyriaus ve

dėjas Sigitas Bobelis šiuo me
tu ruošia konkrečius anglų k. 
informacinio pobūdžio apie at
kus leidinio planus.

— New Yorko stud. at-kų dr- 
vė, kuriai vadovauja K. Skrup- 
skelis, įeina į jaunimo organi-

At-kų Sendraugių S-gos Cent-1 zacijų ruošiamą lojalumo parado

rvlefonaa GRovehilI 6-1691

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

r’KlTAIK<) AKINU1?

■Miline »- II ll 1 V » ■ (UAg-
«**.,-Ii. įApVyiuc ■ r.*Cl. Meni
‘MO9 W Murniipfl*

pavyzdį, kurį esu girdėjęs prieš 
20 metų iš tėvo Fulsto, SJ. už
baigiant vienoje Lietuvos gim
nazijoje moksleiviams skirtas 
rekolekcijas.

Tolimame vienos provincijos 
užkampyje, tarp miškų ir pelkių, 
buvo maža koplytėlė ir sena var

čiai — tos pat mokyklos valgyk 
loję, o iškilmingas posėdis, ku
rio metu vėl didelis būrys moks 
leivių ateitininkų duos įžodį — 
didžiojoj salėj.

Po rimtosios dalies visi šven
tės dalyviai turės progą išklau
syti puikią ir nuotaikingą rae-

ro Valdyba, suėjus lygiai mėne
siui nuo jos išrinkimo, vakar tu

valdybos ir tonWės'‘komWj'o'š|r8jo ‘re4!’ P08a^j P"*®™* 
rinkimus. Kandidatai turi būtl| narstomi orgamatctntai tr prog 
pasiūlyti iki balandžio 15 d. Bal-1 ramln,al reikalą! bei tie uždavė 
savimo terminas nustatytas bir
želio 15 d.

i
STUDENTŲ SUSIRINKIMAS
Chicagos draugovės susirinki

mas įvyks šį sekmadienį, balan
džio 7 d. 10 vai. ryte Tėvų Jė
zuitų namuose (5541 So. Paulina

pine. Pamaldos joje tebūdavo ninės programos dalį. Vitalis str. ) Programoje — šv. mi-
tik vieną kartą per metus. To- Žukauskas atvažiuos su specia- 
dėl nenuostabu, kad varpinės ■ liai jaunimui pritaikyta progra- 
bokšte susisukdavo sau lizdus' ma. Elenutė Blandytė padai-

šios, bendri pusryčiai ir susi

mai. kuriuos konferencija tarė.
Centro valdyba pareigomis pa

siskirstė: K. kleiva — pirm. ir 
tarporganizaciniai reikalai, kun. 
dr. V. Bagdanavičius — vice- 
pirm. ir informacija, Pr. Povi
laitis — sekr. ir naujųjų sendr., 
įjungimas, D. Augienė — ižd. ir 
at-kių klausimai, dr. jur. VI. Ši
maitis — organizaciniai reika-

rinkimas. Bus diskutuojama te lai, naujų skylių organizavi
mą "Artimo meilė visuomeninėje

šikšnosparniai, pelėdos, žvirb- nuos ir padeklamuos, o Cicero i veikloje”. Visi draugovės nariai,
liai, apuokai ir varnos. Tačiau, 
kai atvažiuodavo kunigas ir se
nos varpinės bokšte suskambė
davo visi varpai, tai pro visus 
plyšius pasipildavo didžiulis pul-

moksleiviai ateitininkai pašoksi vyresnieji moksleiviai bei sve- 
chr niekur nematytus tautinius 
šokius.

Ši šventė išsiskirs iš iki šiol

čiai nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti. Valdyba

buvusių ne vien tik programa,kas nepageidaujamų įnamių ir tuo Rad joje dalyvaus ne
apleisdavo varpinę. tik moksieįvių, bet ir tiek

Deja, nutilus varpų skambėji-1 pat procentų studentų, sendrau- 
mui ir giesmėms, vėl pamažu gių, tėvų ir visų tų. kuriems rū- 
vienas po kito grįždavo į var- Į pi lietuviškas katalikiškas jau- 
pinę senieji gyventojai ir vėl nimas.

žodžiu, šventės rengėjai iš 
visų jėgų stengsis suskambinti 
visais varpais, kad iš mūsų or
ganizacinio gyvenimo būtų išvy
ti nekaltalikiški ir nelietuviški 
paukščiai. Al. Šatas

mas. Iš pasiskirstymo pareigo
mis daliniai matyti, kuriose sri
tyse bus pirmoj eilėj dirbama.

“Ateities” vyr. redaktorius 
kun. J. Petrėnas, paprašęs in
formacijų apie S'gos veiklą, pa
rašė: “Nuoširdžiai sveikinu at-UNIFORMINES KEPURAITES

Kadangi vien Chicagos moks-, . , . 
leiviai ateitininkai jau užsisakei 1S Pne,, , . Xai.r.° ir ?7"
daugiau šimto uniforminių ke
puraičių, tai dirbtuvė sutiko pa

pradėdavo savo kasdieninį gy
venimą.

'Nuo šio pavyzdžio grįžkime 
prie mūsų organizacinio gyve
nimo. Ateitininkas, pasirinkęs 
šūkį “Visa atnaujinti Kristuje”, 
privalėtų tvirtai įsitikinti, jog vi
sos “tiesos”, kurios prieštarau
ja Kristaus tiesai, yra nesveikos 
fantazijos padaras. Visos pa
saulio mokslininkų ir filosofų 
teorijos, visi garsiausių pasaulio 
rašytojų ir poetų gražiausi po
sakiai ir tobulos formos posmai, 
jeigu jie prieštarauja Kristaus 
tiesai, yra ne kas kita, kaip nu
šlifuotas ir tarptautinėmis, tau
tinėmis ar dar kitomis spalvo
mis užteptas melas.

Ateitininkas privalo nekęsti be 
dievybės, bet mylėti bedievį; nie 
kinti komunizmą, tačiau mylėti 
komunistą; kovoti prieš ateisti
nį liberalizmą, o mylėti libera
lą. Štai mūsų kovos etika!

Mūsų būrelių, sekcijų bei kuo 
pų susirinkimai pirmoje vietoje 
ir yra skirti Kristaus tiesų pa
žinimui arba katalikiškosios pa
saulėžiūros formavimui.

Darbas sunkus ir reikalaująs 
ypatingo pasiruošimo. Reikia 
prisiderinti prie laiko, vietos ir 
amžiaus. Žinoma, kiek tai ne
prieštarauja mūsų principams. 
Reikia neužmiršti, kad mūsų su
sirinkimai vyksta kas savaitė,

daryti nuolaidą ir už tą pačią 
kainą (4 dol.) priimti užsaky
mus bet kuriuo laiku ir bet kurį 
kiekį.

Visi ne Chicagoje gyvenantie
ji moksleiviai ateitininkai uni
forminių kepuraičių užsakymo 
reikalais tesikreipia šiuo adresu: 
Eugenijus Orenfcas. 6515 So. 
Rockvvell Str., Chicago 29, III.

Chicagiškiai tesikreipia per 
savo globėjus tiesiog: RUBY’S 
Uniforih & Caps, 205 W. Madi- 
son Str., Chicago, III.

sai centro valdybai linkime sėk
mingo darbo ir ištvermės”. Bal 
timore yra pirmasis skyrius, 
kuris informavo naująją centro 
valdybą apie veiklą, atsiųsda
mas raštą: “Su sveikinimais ir 
geriausiais linkėjimais jūsų veik 
los kadencijai”.

komitetą New Yorke. Paradas 
įvyks balandžio 27 d.

— Aldona Valaitytė, Bostono 
studentų draugovės pirmininkė, 
buvo atvykusi Chicagon "Rigo- 
letto” operos premjeron.

— A. Gaigalaitė ir P. Zaranka 
dainuos “Ateities” koncerte 
Brooklyne gegužės 11 d.

— Philadelphijos studentai 
(Nukelta į 7 psl.)

DR. J. Ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

8800 VVest Slst Street
Priima Ugonla pagal susitarlma. 

D61 valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1796 nuo 2 Iki 9 vai. 
p. p. kasdtan Išskyrus trečiad. Ir 
šeštad.

Res. tel. GRovehilI 6-5603

Tel. ofiso HE 4-66»»f rez. PR (1-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

šeštadieniais nuo l iki 4 vai. p.p., 
išskyrus ketvirtad. ir sekinau.

TeL REli&nce 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ4

tEVI'VTB (ŪDYTOJAU.
3925 W<st 59th Street 

V -4 p plet. 9:60—8:9'

Tel. ofiso Ir buto Oliympic 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St., Cicero 

Rez. 1634 S. 49th Avė., Cicero
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 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 6-8:10 v. 

Trečiad. tik susitarus.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orttiopodas - ProtozistaM

Aparatai-Protezai, Med. ban
dažai. Kpev. lutgnllta kojom

(Areli Supports) Ir t. t. 
Vai.: 9-4 Ir 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
ORTHDPEDIJOS TECHNIKOS IiAB.
2850 W. 63rd St, Chicago 29, III 

Tel. Pltospeet 6-5684
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

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. GSrd St 
Ofiso teL ItElianoe 5-4410 

Rezld. telef, GRovehilI. 6-6617 
Valandos: 1-3 p. m., 6-8 p. m. 

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

Ofiso tel. CLiffside 4-2896 
Rezidencijos: IiAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 VVest 47th Street
(Rampas 47th Ir Hermitage)

Vai.; nuo 2 Iki 4 ir 6 iki 9 v. vak 
Šeštad. nuo 2 iki 6 vai.. Išskyr. sek

SUSIKAUPIMO VALANDĖLEI

Gavėnia yra atgailos laikas.
Pirmaisiais krikščionybės lai
kais diideji nusidėjėliai gavė
nios metu tupėdavo daryti viešą
atgailą. Pelenų dieną, iškilmin- Keli vartoja
gų pamaldų metu JBažnyčiai .p- DIRBTINIUS DANTIS
vilkdavo juos atgailos rūbais ir 
po Evąngelijos išskirdavo jhos 
iš tikinčiųjų tarpo. Jie turėdavo 
iki Didžiojo ketvirtadienio ap
leisti bažnyčią, griežtai pasnin
kauti ir kitokius atgailos darbus 
daryti. Šitas atgailos ir atsily
ginimo už savo kaltes motyvas 
yra geriausiai žinomas, nors gal 
ir nemielas. Bet ir mums atgai-1 
la yra ne mažiau reikalinga, 
kaip senesniais laikais. Ir mes 
jaučiame savyje nuodėmingumo, 
pradus. Jaučiame savo silpnu-1 
mą blogiui, nors esame pilni ge-1 
rų svajonių. Kiekivenas išgy- i 
vename tą skaudų skilimą tarp 1 
to, koki mes norime būti ir koki 
iš tiesų esame. O gal ne vienas 
turime prisirinkusių įvairių dul
kių ir šlamštelio? Pelenų dieną 
nulenkime savo jaunas išdidžias 
galvas ir prisipažinkime, jog e-

su mažu rūpesčių
Valgo, kalba, juokiasi arba čiaudė- 

ja be baimės laisvų dantų iškritimo, 
slyginėjlmo arba klibėjinio. EAS
TEETH laiko plokšteles tvirčiau su 
didesniu patogumu, šie malonūs mil
teliai neturi jokio lipšnios košės sko
nio nei jausmo. Nesukelia koktumo. 
JiJe yra alknliniai (be-rūgšties). Su
stabdo “plokštelių kvapų” (dirbtinių 
dantų kvapų). Pirkite EASTEETHi 
bet kurioje vaistinėje.

<1111.111»IIMIH 'I ll|lll(l|l|i*iilln

fetef. BEpobfio 
ADOMAS VAHKEVieiC8

. angliubBĘyvos 
paj^^Sias

Visų rūšių namų apšildymo 
sistemos Įvedimas, perdirbi

mas ir petaMyliu 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas

ATLAS FUEL CO.
X 11 I o v a i

4919 So. Paulina St 
PRospect 6-7960

..............................................

‘Illlll

kas dvi ar net kas trys. Kartais | šame nusidėję, jog esame silp
numas atrodo, kad nebėra jokios I nutės dulkytės, kai reikia įveikti, 
vilties įskiepyti į jaunųjų moks-i blogį, kai reikia atsispirti kai-, 
leivių protus mūsų penkis prin- j kurioms pagundoms... Nulenki- 
cipus. Tiesa, jie išmoksta, kad | me galvas, šventai tikėdami ir 
tų principų vardai yra katali- pasitikėdami, jog atgailojančią
likiškumas, tautiškumas, šelmiš
kumas, visuomeniškumas ir in
teligentiškumas. Tačiau didelė 
dalis praktiškame gyvenime va
dovaujasi tik dviemis “princi
pais” ir būtent — materialinės 
naudos ir malonumo (good ti- 
me). Ar reikia stebėtis, kad pa
klausę, kodėl neatėjo į susirinki 
mą, globėjai išgirsta sekančius 
atsiprašymus: turėjau pasima
tymą, buvau su mama antrą 
kartą pažiurti to pačio filmo, bu
vo įdomi programa televizijoje, 
buvome susimetę pabaliavoti, 
mūsų mokykloje buvo šokių va
karas ir panašiai. Žodžiu, per 
metus įsivyrauja apsnūdimas, 
nerangumas, apsileidimas ir abe
jingumas. štai dėl ko ir ruošia
me metines šventes. Šiais me
tais bus ketvirtoji iš eilės Moks
leivių Ateitininkų Sąjungos Va
karų Apygrados šventė.

Visose trijose praėjusiose 
šventėse dalyvavo 90% Chica
gos moksleivių ateitininkų. Gi 
šiemet tikimės susilaukti bent at 
stovų ir iš tolimesnių vietovių, 
kaip Clevelando, Detroit Plast 
St. Louis, Springfieldo ir Keno- 
noshos.

Šventė bus pradėta pamaldo
mis Marijos augštesn. mokyklos 
koplyčioje balandžio 28 d. (per

sielą Kristus nuskaidrins, pri
kels naujam, dieviškam, kupi
nam širdies ramybės, džiaugsmo 
ir laimės dieviškam gyvenimui.

J. Kidykas, SJ

Iš ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

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

R. ŠERĖNAS
2647 \V. 67th 1*1., Cliicagų,

III. VVAlbrook 5-8063

DR. FL TALUT-KELPŠA
Ofisai 20 North Wacker Drive 
(Civic Opera House, kamb. 858)

Vai. kasd. 12—4 
TeL CEntral 6-2284

6002 VV est 16th Str., Cicero 
Vai. kasdien 5-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOwnhall 3-0958 
Kitu laiku ir trečiad. susitarus 

Rezld. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika ir moterį; ligos)
Ofisas ir rez.: 5100 S. Western Avė. 
Tel. l’Rospect 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. (iib. 8-6165

DR. V. P. TUMASONIS
2454 West 71st Street
(71st ir Caniphcll Avė.)

VAL.: Kasdien nuo 2—4 ir 7—9 v. \. 
šeštadieniais nuo 2 - 4 vai.

Trečiadieniais 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 vau 

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

DR. IRENA KURAS
((lydytoja ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

715(1 South YVestern Avenue
(MED1CAL BUILDING) 

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

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES TP 

GERKLES LIGOS 
- Pritaiko akinius -

6322 South Western Avenue
7-9 vai ! 
Trečia

*'el. ofiso l’Rospect 6-2240
l’Rospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGIJOS LIGOS
__  ____________  _ __ __ 5766 So. \Yood Street
dieniais uždaryta Kt laiku susitarus, Priėmimo vai. nuo 2- -4 vai. kasdien 

ir nuo 6 iki 8 vai. pirmad. Ir penkt. 
Trečiad ir sek uždaryta

vai
vak

į

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

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugumą 
ir gražų pelną.

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

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės į:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois
4*

RADINSKAS
J. G. TELK VISION CO. Pardavimas ir taisymas

Televizijos, radijui, patelbnai, kamb. vėsintuvai

“KALBA VILNĮ U S”
lia-slien I inl. 36 min. |M«|»ic(. Ateikite |MLsiklausyti.

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

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

kasdien 10-12 .ai I. 
Šeštadieniais lo . vai

Ofiso ‘elefonas: P lt 8-3220 
Res te»ef. WAlbrnok 5-5676

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue
Kampan 47-toe Ir Daman Avė ) 
Vai kasdien nuo 6—8 vai. vak 

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

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

~ ii. ofiso HE.4-6849 rez. HE 4-2824

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 VVest 71st Street
Vai Pirm., ketvir.. penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6. (reč.ir fešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Westera Avenue 
Chicago 29, 111

oaal matymai pagal sutartie* 
telefonas REpublie 7-4900 

Kezldencla: GRovehilI 0-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Vlrglniu 7-0036 

Rezidencijos tel. BEverlj 8-8244

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-6766 
Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Spec. akušerija ir moterų ligų

2454 West 71st Street
(71-os ir Campbell Avė. kampas)
Vai.: kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak. 
šeštadieniais 1—4 p. p. Trečiadie
niais uždaryta.

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

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

786 VVest S5th Street
(kampas Halsted Ir 86-ta gatvS)

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Ofiso HE I-181S, arba RE 7-8700 
Itez. I»R 6-8801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

S,M8‘lalyl»e — vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas)
Vai.: kasdien 9—11 ryto ir 4—-8 v. v. 
šeštadieniais 9—11 ryto ir 2—4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDVTO.IA TR CHIRURGE 

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

Vai.: kijpdlenmuo 6 v. v.‘4k,t9 v. v*^ 
Vai,; kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 

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

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

Tel. WAlhrook 9-2670
Ree. HlllUtp 6-1666

Dr. Alexa<idef J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marųuette Medical Cente

Tel. ofiso Plt. 6-3838, rez. 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 VVest 63rd Street

VAL. kasdien nuo 3—4 p. p. ir 7:30 
Iki 9 vai. Trečiad. Ir ftešt. uždaryta

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chieaifos Savings Bendrovės praeitimi, nno pat joti įsikūrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau- 
|NMiius pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumų — jų 
apdraudimų iki $10,900.00, augStų dividendų, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicagos Savings Bendrovės įstaiga yra viena iŠ gra
žiausiai ir modemiSkiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

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

Rašykite dėl informacijų. Mūsų tnrtns $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 Ud 8.
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o Aefttadlenį nuo 9 ild 2 valandos po pietą.

Ofiso HEmlock 4-5816 
Rez. HEmlock. 4-3761

DR. A. NARBUTAS
PIiACClŲ IR VIDAU8 LIGOS 

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

Priima pagal susitarlma

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
IiAfayette 3-4949.

Namų — CEdarcre«t 3-7786

Tel. ofiso PRospect 6-9400
Rezld. l’Rospect 6-9460

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VaškevičlūtS)

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.

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street
Kamp. Halsted ir 31-mos gatvių 

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

Tel. ofiso PR. J-6446, rez. HE.4-3156

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. 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 2-1 484. Resid. 2437 
W. 62nd SL, tel. Republic 7-8818.

Ofiso telefonas — Rlshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(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 ligoninę 
Telef. REpuhllc 7-2290 

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

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

keičia stiklus ir rėmus 

4455 S. California Ava. .YA 7-7881
Vai.: 10 ryto iki 8 vak. (trečiad. už
daryta), šeštad. 10 ryto Iki 3 V. p. p.

uždarytus .

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezld. 6606 8. Arteslan 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 akla 

ištaiso
Ofisas ir akiniu dirbtuvė 
756 VVest 35th Street 

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8, tra 
čiad. nuo 10-12, penktad. 10-2 Ir 
šeštadieniaiH nuo 10 Iki 2 vai. pp

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų įtempimų., kuria 

yra priežastis galvos skaudšjimo bei 
svaigimo ir skaudančių aktų karščio. 
Atitaisau trumparegystę ir tollregys- 
tę. Prirenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
i mokyklos vaikus.

4712 South Ashland Avė.
Tel. YArds 7-1873

Vai. 10:30 iki 7 v. vak. šeštad. 10:30 
iki 6 vai. Sekrnad. ir treč. uždara.

DRAUGAS 

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
4545 W. 63rd St., Chicago 29, Illinoin, Tel. LLdlow 5-9500
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BAGDADO PAKTAS
Kai kam dažnai nėra aiškus ryšys tarp Jungtinių Amerikos 

Valstybių ir Bagdado pakto. Jis neaiškus dėl to, kad mūsų vy- Jeigu mūsų tėvynė nebūtų pa 
riausybė ligšiol neperdaugiausia dėmesio į jį kreipė. Nors JAV vergta, o mes gyventume joje, 
vyriausybė 1955 metais skatino šią sąjungą sudaryti (Bagdado nekiltų joks lietuvybės išlaiky- 
konferencijoje), tačiau dar tik šiemet tepradėta kiek rimčiau mo klausimas. Vaikai kalbėtų 
susidomėti. Nors tiesa, pernai buvo sutikta įeiti į tos sąjungos gimtąja kalba. Mokyklose, be 
ekonominį komitetą patarėjo vaidmenyje. Pagaliau š. m. kovo bendrųjų mokslo žinių, jie būtų 
22 d., prezidentui Eisenhoweriui besikalbant su britų premjeru mokomi tėvynės meilės-pitrio- 
Macmillanu Bermudoje, pasisakyta, kad Jungtinės Amerikos | tizmo. Neveiktų jokios pašali- 
Valstybės, atsižvelgdamos į didelę sąjungos svarbą, įsijungs į
sąjungos karinio planavimo komitetą ir dirbs drauge su kitomis 
šio pakto valstybėmis — Britanija, Iranu, Pakistanu, Iraqu ir 
Turkija.

Šis žygis reiškia pirmą bandymą prez. Eisenhowerio dokt
rinos dėsnius taikyti Artimųjų Rytų saugumui sustiprinti. Tuo 
tarpu į tą sąjūdį Artimuosuiose Rytuose yra įjungiamos tos 
valstybės, kurios aiškiai yra paairyžusios gintis nuo bet kokios 
komunistų agresijos. Vis tik tuo atžvilgiu jau bus padaryta 
didelė pažanga. Ligšiol Jungtinės Amerikos Valstybės stovėjo 
gana nuošaliai nuo šios sąjungos, lyg ir bijodamos supykinti tas 
Artimųjų Rytų tautas, kurios nesutiko įeiti Bagdado konferen
cijoje sudaryton sąjungom Toji baimė nettttėjo didelio pagrin- . 
do. Aktyviau dalyvaudamos sąjungoje JAV atkreips Egipto, Si- Lygiai mes nežinome, kokios 
rijos ir Jordano dėmesį; todėl tos valstybės bus atsargesnės sa- Įtakos turės vaikų lietuviškumui 
vo santykiuose su Vakarais ir bus labiau sukalbamos. Tai žy- bolševikinės mokyklos, stovyk- 
miai daugiau padės joms keisti savo santykius ir su Sovietų 'os *r J4 auklėjimas pavergtoje 
Rusija, kuri jas tik kursto, daug žada, bet tikrumoje siekia pa- Lietuvoje. Mes manome ir tiki 
sigrobti į savo rankas tų valstybių dominavimą, kad galėtų plėsti 
komunistinę agresiją. '

Bagdade sukurtoji sąjunga anaiptol nėra toks veiksnys, 
kuris būtų nukreiptas prieš neutraliąsias valstybės. Priešingai, 
toji sąjunga joms padės. Kai sąjunga sustiprės ir pradės efek
tingiau veikti, ir neutraliųjų pozicija sustiprės. Ne viena jų 
ir į pačią sąjungą vėliau įsijungs. Ir užsispyrėlis Egipto “dik
tatorius” Nasseris prasikrapštys akis, kai pamatys, kad jis Ar
timuose Rytuose pasilieka vienas be draugų ir sąjungininkų. To
kioje būklėje tikrai negalės kiek ilgiau išsilaikyti. ;

Jei prez. Eisenhowerio doktrina bus taikoma prie tų kraštų 
gyvenimo sistemingai ir efektingai, ji labai daug pasitarnaus 
Artimųjų Rytų apsaugojimui nuo komunizmo ir pasaulio tai
kai bendrai.

JAUNIMO REIKALU
P. Ž1ČKUS, Boston. Mass.

nes Įtakos, kurios grėstų lietu
vybei. Deja, dabar padėtis yra

raudonais vandenimis? Lietuvy 
bės išlaikyme nebūtų tiek bai
mės, jeigu išvadavimas būtų jau 
visai aiškus ir čia pat. Šiame rei- 
k le yra dar labai daug neži
nomųjų. kuriuos tik laikas pa
rodys. Todėl kyla rūpestis, kad 
nors laisvajame pasaulyje gyve
ną lietuviai neprarastų lietuvy
bės. čia nekalbama apie tuos,

kita. Ne dešimtimis, o šimtais. kurie jau suaugę paliko tėvynę, 
tūkstančių lietuvių Išblaškyti po o taip pat ir tuos, kurie jau ei- 
Sovietų Rusijos vergų stovyk- lę metų lankė laisvos Lietuvos 
las ir plačiąsias jų dykumas, mokyklas. Jeigu jie, suvilioti ka- 
Daugelyje vietų vaikai atskirti žin kokios didybės ir patogaus 
nuo tėvų ir atiduoti bolševikams, gyvenimo, bandys atsižadėti sa-
auklėti. Ten jie auklėjami bolše
vikinėj dvasioj ir mokomi neapy 
kantos gimtajam kraštui, nie
kinant viską, kas yra lietuviška, 
kas mums brangu ir šventa.

me, kad dauguma iš jų išmoks 
tik neapykantos jiems patiems, 
bet visd'ėlto bus ir tokių, kurie 
prisitaikys naujam gyvenimui, 
plauks pasroviui. Ir kažin, ar tie 
prisitaikėliai vėliau nesusilies su

darymo žodis, kurį žadėjo pakeis 
ti ‘išlaisvinimu’. Tačiau po vy
riausybės sudarymo nieko ne
laisvino. Vengrijos įvykius pra
leido patylomis. Tačiau jie gal

vo tautybės, mes tokių nesigai
lėsime. Bet mums bus gaila ir 
turėsime atsakyti prieš jaunąją 
kartą, kurie, dar kūdikiais bū
dami, paliko tėvynę bei gimtuo
sius namus arba tie, kurie išvy
do pasaulį jau tremtyje, kad 
mes jų nepadarėme gerais lie
tuviais; kad neišmokėme gražios 
gimtosios lietuvių kalbos, gra
žių lietuviškų tradicijų ir pap- 
ročių. O juk gyvenimas vietoje 
nestovi. Kuriamos naujos šei
mos, nauji žmonės ateina į pa
saulį. Bet kuo jie bus,* kuria 
kalba jie kalbės ir kam jie tar
naus? O tai daugumoje pareina 
nuo mūsų gerų norų, valios, pa
siryžimo ir sunkaus darbo, ku
ris juos išvestų gražiu lietuviš
ku keliu.

Tautiškumui išlaikyti svar-

CENTO PABUČIAVIMAS* .. • -•■■'-'•v

Robert Brisi oe, žydų kilmės Du
blino miesto burmistras, bučiuoja 
Los Angeles mieste 8 m. Vengri
jos žydaitę, už tai, kad ji surinko 
200 centų žydų šalpos draugijai.

(INS)

} čius yra nemažas. Jas turi tė
vai Marijonai, tėvai Pranciško
nai, skautai ir ateitininkai. Tik 
gana dažnai jos yra pustuštės. 
O lietuviukų vaikų yra gana 
daug, gal net tiek, kad esamo
mis sąlygomis tos stovyklos jų 
nesutalpintų.

kalą tepasvarsto ne tik tėvai, 
turį priaugančius vaikus, bet 
ir visi geros valios lietuviai. Su
darykime vaikams sąlygas lietu
viškoj dvasioj paatostogauti, pa 
bendrauti, lavintis ir pažinti lie
tuviškus papročius. Ir čia bus 
pasėtas vienas iš gerųjų grūdų

Artėjant pavasariui, tą rei- lietuvybės išlaikymui.

Kremliaus ranka
Vengrijos žmonės daug kraujo praliejo, kad išsilaisvintų iš 

komunistinės vergijos. Pirmieji jų bandymai, tiesa, buvo ne
sėkmingi, nes Sovietų Rusija savo kariuomene sukilėlius su
triuškino, bet tautos valios ir ryžtingumo vėliau ar anksčiau 
išsilaisvinti nepalaužė. Reikalas dar nėra baigtas. Sovietų bu
deliai tą žino ir todėl nerizikuoja. Visą Vengriją jie apstatė 
stipria kariuomene ir policija.

Kremliaus patvarkymu, dabar Sovietų Rusijos kariuomenė 
žymiai viršija vietinę komunistų kariuomenę, nes Kremlius ja 
nepasitiki. Mat sukilimo metu žymi vengrų kariuomenės dalis 
perėjo į sukilėlių pusę. Sakoma, kad visi kariniai ginklai dabar 
yra vien tik sovietų karių kontrolėje.

Taigi kruvinoji Kremliaus ranka Vengrijoje ir toliau smau
gia laisvės Ištroškusią tautą. , ■ .į .

tik praplėtė ‘sulaikymo’ sąvoką, j biaUfliejj veiksniai yra bendra
pabrėždami joje išlaisvinimą' ta pati kalba tie patys papro
kaip būtiną moralinį siekimą.

Komunizmas savo prigimtimi 
aišku turi, kur tik gali. naikin
ti savo priešą — kapitalizmą. 
Todėl Maskva kursto visur sui
rutes ir ardo viešpataujančias 
santvarkas. Tačiau ir komuniz
me pasireiškė keistų dalykų —

Atdara sekmadienį nuo 12-5 vai. 

ABSOLIUČIAI NIEKAS 
NEPARDUOS PIGIAU

KAIP BUDRIKAS
3241 So. Halsted Street

DIDELE NUOLAIDA ANT 
Žinomų isdirbysčiu baldų, naminiu reikmenų,

Telovizitu Hi-Fi Ponosrafu, Radiiu, 
Brangenybių, Laikrodžių, Deimantų,

LENGVAIS I&MOKBJIMA1S

2 gabalų parlor setas ir miegamasis (sleeper) .............. $98.00
2 gabalų parlor setas, patrauklios spalvos ir medžiagos, $8U

ir auščiau.
3 gabalų miegamojo setai, riešuto užbaigimas, $89 ir augšėiau.
5 gabalų dinette setai, chrome ir spalvoti, $39 ir atigščiau.
7 gabalų dinette setai, formica ir chrome, $59 ir augščiau.
9 gabalų mahogany valgomojo setai, $299 ir augščiau. 
Innerspring matracai arba Box spring, $19 ir augščiau.
Vatiniai matracai, .................................................................. $9.00
Medinė lova, matracas ir springsai ................................. $27.00
Automatinė skalbykla su pritaikintu džiovintuvu, du už . . $199.00 
General Electric automatinė skalbykla, $144 ir augščiau. 
Wringer skalbykla, $69 ir augščiau. K,(
Gazo ir elektros pečiai po, $99 ir augščiau.
7 kubiškų pėdų šaldytuvai ...................................................... 129.00
10 kubiškų pėdų General Electric Upright Freezer .... $189.00 
10 kubiškų pėdų Frigidaire, $159 ir augščiau.
Elektriniai Vacuum valytuvai, $29 ir augščiau.
Nešiojami (Portable) Televizijos setai, $79 ir augščiau.
21 colio console Televizijos setai, $89 ir augščiau.

3 greičių phonografai, $16 ir augščiau.
3 greičių Automatic Changer phono. ir radijo kombin. $39.00 
Console radijo FM-AM automatinis pphonografas .... $89.00
21 colio spalvota TV, vėliausios mados............................. $444.00
Radijo laikrodžiai ................................................................. $16.00
Stalo radijos, FM ir AM ..................................................... $37.00
Vėliausios mados rankiniai laikrodžiai, 17 akmenų

vyriški ar moteriški, su raiščiu (band) .................. $10.00
52 gabalų' nerūdijančio plieno sidabriniai daiktai .......... $19.00
52 gabalų pietum servizai (dinnerware) .......................... $12.00
9x12 Linoleum su apvadais (bordered) ............................. $5 00
9x12 Axminster kaurai, $39. ir augščiau.

Mes turime 100x125 pėdų, 3 augštų pastatą pripildytą 
naujais augštos kokybės baldais. *

Kroehler, DiamcJnd, Simmons, Puilman, Douglas, Lloyds, Hoover.
General Electric, Frigidaire, Philco, Admiral, Zenith, RCA, 

Bulcva, Benrus, Columbia Diamonds, Bassett, United. Joems, 
8ealy, Storkline, Bigelovv, Armstrong.

Vėliausios mados spinet pianas ........ ............................. $399.00
Vėliausios mados 120 basų piano akordeonai .................. $99.00

Apsimoka mus aplankyti, jei ir gyvenate 200 mylių 
atstumu. Jūs sutaupysite pas

JOS. F. SUDRIK FURNITURE, INC.
3241 South Halsted Street

Atadara pirmadienio ir ketvirtadienio vak. iki 9:30; sekm. 10—5. 

PROGRAMA
Prie progos nepamirškite Budriko Radijo valandos su gerais 

dainininkais ir orkestru. Ketvirtadieniais nuo 6-tos iki 7-tos va
landos vakare, iš stoties WHFC, 1450 kilocycles.

ta — vienas iš brangiausių žmo
gaus turtų. Bet mums, lietu
viams, šalia sveikatos turi rū
pėti ir kitas labai svarbus rei
kalas — vaiko dvasia bei jo lie
tuviškumas. Mes turime pajieš- 
koti sąlygų, kuriose vaikas ne 
tik pailsėtų, pagyventų gryna
me ore, bet kuriose jis kalbėtų 
lietuviškai, mokytųsi lietuviškų 
papročių, gyventų lietuviškoj 
dvasioj ir melstųsi bei klausytų
si Dievo žodžio gimtąja kalba. 
Tos priemonės — vasaros vai
kų stovyklos. Tų stovyklų skai-

čiai ir ta pati tikyba. Jeigu mū
sų vaikai neturės bendrų daly
kų, kurie juos jungtų bei vestų 
į krūvą, jie išsisklaidys. Didžio
ji jungti^kaįp tik ir yra ta pati 
kalba,papročiai ir ti
kę jį^na^Bn^čiam Dievui. Šiuo 
keliu einant, mes turime progą 

buvo nuvainikuotas Stalinas ir susitikti, pasikalbėti, pasidalyti 
subruzdo pavergtieji kraštai. Be mintimis ir pagyventi gyveni- 
to pripažinta, kad atominis ka-. mu, kuris mus jungia savo pra
ras bus galas visai žmonijai, o Viskas turi būti daroma,

kad mūsų vaikai turėtų tas 
jungties sąlygaą, Yra skaudu, 
kad kaikuriose mūsų lietuviško
se institucijose išgirstama ir 
nelietuvių k. Gal kaikuriais po
žiūriais ir turima tam motyvų, 
bet, kad jie būtų labai svarūs, 
tuo tektų- kartais suabejoti.

Artėja pavasaris, o su juo ir 
mokslo metų pabaiga. Ištuštės 
mokyklos, o vaikai užpildys did 
miesčių ir miestų gatves. Lais
valaikiais ir šventadieniais pasi
ims tėvai savo vaikus į maudy
nes ar poilsiauti. Tas bus nau
dinga vaiko sveikatai, bet, ar 
bus iš to kiek naudos lietuvybei, 
tuo tenka labai abejoti. Sveika-

TEBERAŠAI RANKA?
Rašomoji maštošlS rašo gražiau, 

greičiau, iki 10 egz. iš kart! įvai
riausi modeliai nuo $69.95 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.

Kutalogus ir smulkiausias infor
macijas reikalaukite:
J. I,, Giedraitis, 1632 ltronul Street,
Hartford, Conn., kuris “Draugui” 
žinomas kaip sąžiningas asmuo.

ne vien tik kapitalizmui.
Po 1954 metų Maskva pakeitė

taktiką ir kryptį. Pasukta į A- 
ziją ir arabų pasaulį. Eisenho- 
werio doktrina yra pradžia JAV 
atsakymo sovietų žygiams — 
tąsa ‘sulaikymo’ linijos. JAV 
čia turi eiti tik ivenos, nes jų 
sąjungininkės Anglija ir Pran
cūzija yra sutepusios savo ran
kas kolonializmu. JAV gryna 
sąžine eina į arabų pasaulį; jos

ATOMAS IR DIPLOMATIJA .saugoti kiekvienos valstybės gy- nenori pažeisti jų valstybių ne- 
vybinius interersūs, neužkuriant priklausomybės. JAV nori tik 
atominio karo. Gi po 10 ar dau- sav<> kapitalais šalinti skurdą ir 
giau metų juk ne tik JAV ar'nedarbą tose šalyse; jos ir čia 
Sovietų Sąjunga turės atominių Salbūt 'aimės ka,P 'almėjo Mar 
ginklų — jų galės pasigaminti. sba"° planu Europoje . V. 
betkųri valstybė, turinti atomi- į ■-
nių reaktorių elektros gamybai.
Jei strateginėje vietoje sprogtų 

i prašmugeliuota atominė bomba,
“Atominių ginklų atsiradimas tuojau kiltų klausimas: ‘Kas

Fletcherio vardo teisės ir dip
lomatijos kurso studentams Tuf 
to universitete Chicagos un-to 
politinių mokslų profesorius 
Hans J. Morgenthaų savo pa
skaitoje “Diplomatija ir karo pš 
jėgumas” neseniai be kitko kal
bėjo: TELEVIZIJA RADIJAS

tradicinei diplomatijai smogė į 
pačią širdį. Jie diplomatiją pa
suko pacifizmo keliu, nes tiesiog 
radikaliai pakeitė ligšiol vyra
vusius santykius tarp karinio pa 
jėgumo ir diplomatijos”.

Prof. Morgenthaų, dabar va
dovaująs Chicagos universiteto 
JAV užsienio politikos centrui, 
toliau taip kalbėjo:

“Tarptautinės politikos pagrin 
das yra tautos intereso sąvoka, 
kuri ginama visu tos tautos pa
jėgumu. Iki 1949 metų, kada 
Sovietų Sąjunga pirmą kartą su 
sprogdino savo atominę bombą, 
grasinimas jėga buvo teisėtu už 
sienio reikalų politikos įrankiu. 
Karas buvo laikomas išmintinga 
priemone siekti išmintingai už
sibrėžto tikslo. Gi su atominiais 
ginklais karas tapo jau neišmin- 
tinga priemone siekti užsibrėžtų 
užsienio politikos tikslų. Diplo
matai dabar yra priversti eiti

kaltas ?’
Tokiu būdu Jungtinėms Ame

rikos Valstybėms ir Sovietų Są
jungai bene kyla šavo gyvybės 
išsaugojimo klausimas, teišspręs 
tinas tik sudarymu atominių 
ginklų kontrolės. Tai reikia at
likti pirmiau, negu kitos vals
tybės pajėgs pasigaminti".

Profesorius pridūrė, jbg JAV 
šiuo metu turinčios apsigynimo 
sutartis su 40 kraštų. Tų su
tarčių svarba, anot jo, glūdi ne 
jų pajėgume kuo nors pagelbėti 
JAV apsigynimui, bet parodo 
JAV nenorą, kad tie kraštai vie
nas po kito būtų Sovietų Sąjun
gos praryti. V.

JAV POLITIKOS PLIUSAI

‘‘N«w York Times’
Dana Adams Schmldt iš Wash- 
ingtono rašo:

"Po II Pasaulinio karo JAV 
Marshallo planu (ir Trumano

HI FI PHONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI
DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

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

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELE
PREMIJUOTAS ROMANAS

69 tęsinys

Tėvas pats pirma perskaito ir parodo.
— Garsė ji, Samane. Ir kuo tas baigsis?
Sumišus ji nieko nesako. Slapta nusineša dien- 

kore8p. i raštį į kambarį ir dar kartą, dar kartą skaito.

pacifizmo keliais ir neprileisti doktrina Graikijoje) ištraukė
atominio karo. JAV pacifizmas 
ypač buvo žymus Vengrijos ir 
Suezo įvykių metu.

Bet kaip gi tada valstybė ga
li ginti savo gyvybinius intere
sus, jei nebegalima rizikuoti a- 
tominiu karu? Kiekivena maža 
liepsnelė juk gali užkurti didelį 
gaisrą, čia ypač sunku JAV, nes 
Sovietų Sąjunga rodos lengvesne 
širdimi žiūri į atominio karo pa
sekmes. Žmonijai yra gyvas rei 
kalas pasijleškoti būdų, kaip ap-

komunizmuo geluonį Europoje. 
Tai pripažįsta net ir respubliko
nai. Italijoje ir Prancūzijoje ko
munistai būtų be abejojimo iš
kopę viršun, jei ne JAV dosni

Žemėje nutinka daug keistų dalykų, bet taip ne
buvo niekada. Ar ne juokinga išeit į vienuolyną, ar 
ne kvaila mylėti kunigą, kai čia pat kitas puikus ir 
meilus vyras! Ar ne juokingai ji gyveno, save grauž
dama, naikindama! Taip sėdėdama kampe sutrūnėsi. 
Dabar šviesiau, skaidriau jos kambary, namuose, 
soduose.

Rugpjūtis baigiasi lietaus vilnim. Ganyklose ny
ku. Gandrai skrenda. Jau ir Algis, jos mielasis gand-

parama ekonominio gyvenimo at raa’ ^e*ia 8Parnus-
gaivinimui. George Kennanas 
tą laikotarpį laiko ‘sovietų su
laikymu’.

Respublikonams 1952 metų 
rinkimų metu nepatiko žodis 
‘sulaikymas*. Jie tvirtino, jog 
tai esąs nedrąsumo ir nieko ne

STATYBAI 

IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių
medžiaga

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITVVTNAS, Pres.
3039 So. Nalsted St.

Tel. VIctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty 

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

karo. Puiki mergaitė, — įvertina Algis, — klaidžio
jo, kai nebuvo kur įsitverti. Dabar nėra baimės vie
ną palikti.

Gimnazistą aplanko ir klebonas ir saujon įsprau
džia šimtinę.

— Užgniaužk ir niekam nerodyk. Varykis aštun
toje gerai. Mėgstu moksleivius.

Algis 8ugrumęs nori padėkoti, bet klebonas 
ginasi.

— Taip sau duodu, neprisimink ir niekam nesa
kyk. Žinau, paties turtelis kepure nešamas, o norai 
dideli. Tai daug ir padaryk!

Išvažiavo pusbrolis, o keliai Samanę vieną nu
vedė į bankelį. Kaip anksčiau dažnai prisimindavo ku
nigėlį, taip nūnai kalboje įsimaišo Julius.

Tėvas neseniai stebi dukrą. Pasiklauso prie durų: 
naktį nebedūsauja, nepakyla rytmetį nemiegotom

Kleopas pasilieka prie savo. Jo tėvas gyrė medį 
jis kaip brolis — sausas, geras, šiltas, o mūras — dvo
kia prūso šaltumu.

Neįpiršęs mūro, klebonas kimba prie planų. Turi 
būti stoginiai kambariui, balkonas viršum gonkų, kur 
vasarą išėjęs atrodysi lyg prezidentas. Reikia ir geros 
vietos trobai, o tokia, va, ant sodo kupros Išrausi dvi 
obelis, ir išsiteks rūmai.

J ginčus įtraukia Samanę. Tėvas vis klausia 
“Kaip tu manai?”

Galop įkala kuoliukus, matuoja, čia iškas didelius 
rūsius, padės pamatus, o su pavasariu poškės kirviai, 
guldys rąstą prie rąsto.

Samanei vėl kažkas nauja. Eina nužymėtom lini
jom, iš kurių susidarys trobos pamatai, ir svajoja 
kur bus jos kambariai. Vasarą, aišku gyvens augštai,

akim. Ir šypsosi Gimbuto ūsai: klebonas, brač, galo- kur ' aUH' švilpaus Varėnai iš obelK pakų Du saulėti 
tų būti daktaru. Bet dar nesiskubina tėvas. Laukiu, kambariai. Gana viename gūžtis, žiemą — apačioje 

^Kartą neiškentęs važiuoja pas kleboną. Vienas mažesnis miegamasis, kitas — su joS komo-
— Neliksiu skolingas, — kartoja Gimbutas, įva- Į dom> knygų lentynėle, kur bus šilta, šviesu ir jauku

štai, kokiam kunigėliui nėriau, — juokiasi Sa
manė, atiduodama megztuką ir pirštines Algiui. — 
Pasipuošk, bet merginų perdaug nežudyk.

Algis džiaugiasi ne tiek dovana, kiek Samane. 
Jos akys gilios ir gyvos. Veidai nesupeliję, kaip buvo 
anksčiau. Plaukai sukelti kuodu, šukom susmaigsty
ti. Nuo Žolinės ji neprisiminė nei vienuolyno, nei vi

ręs nykščius į liemenę. — Rūpi man statyba. 
ao..š aisi.RG

Užverda tokios kalbos, kad pritrūksta dienos, ži
buriu priduria karštas valandas, šaukiasi meistrą, ir 
šis sutinka statyti. '

Prieš šalčius dar reikia prakasti pamatus. Vik
toras greitom rengs planus, o Gimbutas gaus leidimą 
iš valsčiaus.

Taip Medžiokalny prasideda arbatos sezonas. Kle
bonas pučia žandus ir kartoju tą pat,: “Skaitei laik
raščiuose: statykim Lietuvą mūrinę, o tu?” Perša 
mūrinę trobą, įr gana.

Ruduo jau čia. Jau klevų smilkiniai parudę, visur 
pavargęs žalumas. Kambary jau gera — šiluma tokia 
draugiška, laukiama. Lietus puldinėja trumpais gū
siais, ta t neišvaiko žmonių. Dirha jie lauke, skuba sa
vo keliais su žvilgsniais neramiais.

GRĮŽTA vikaras, atostogas iižtęsęs. Kur trijose 
savaitėse išsiteksi su motociklu! Prisireikė keturių, 
kol aplankė Palangą, namiškius, Kauną

Išgirdęs triukšmą, klebonas pirmąa neša šypse
ną, išsiilgtą glėb,. Sveikinasi pagal seną paprotį — 
bučiuoja petį.

(Būt daugiau)



LIETUVIŲ KATALIKŲ SUSIVIENIJIMO

DIENA CHICAGOJE
Pasikalbėjimas su Susivienijimo pirmininku 

p. L. Šimučiu, minint Susivienijimo 70 m. sukaktį 
PETRAS LICKUS, Chicago, Illinois

Chicaga ne be reikalo dauge
lio vadinama Amerikos lietuvių 
sostine, nes čia lietuviškas gy
venimas yra labai gyvas, tiesiog 
virte verda. Pernai daugelyje 
lietuviškųjų kolonijų buvo at
žymėta LRKSA 70 metų sukak
tis, bet Chicagoje anksčiau ne
pavyko to minėjimo surengti, 
nes čia negalima surasti savai
tės, kad nebūtų ko nors svar
baus rengiama. Ir dabar nebuvo 
lengva tai padaryti, bet paga
liau nusistatyta Susivienijimo 
sukaktį surengti šeštadienį, ba
landžio 6 d., 7:30 vai. vak. Liet. 
Vyčių salėje.

Susivienijimas buvo įsteigtas 
prieš 70 metų, t. y. žymiai anks
čiau. negu Lietuvoje buvo at
gauta spauda. Jis pradėjo savo 
darbą Amerikoje tuo metu, kuo
met, anot vysk. A. Baranausko,

DTENRASTTS DRAUGAS, CHTCACO. TLT.TNOTS

ATLYGINIMAI IR PRAGYVENIMO 

IŠLAIDOS
ED. ŠULAITIS, Cicero, III.

‘‘Bureau of Labor Statistics” yra mažesnės negu didžiuosiuo- 
duomenys parodo, jog nevisuo- se. Pragyvenimas New Yorke, 

rai daug veikusi ir daug pada-!a? JAValstybių miestuose darbi Chicagoje, I’hiladelphijoje ir De 
riusi. Ji pirmoji pradėjo rūpin
tis Amerikos lietuvių organiza
vimu į parapijas. Ji padėjo sta

atlyginimai ir kas svarbiausia, 
jog tose vietovėse, kur atlygini- 

tyti ir išlaikyti lietuvių, mokyk- mai ,?'ra menkesni, pragyveni- 
las. Ji visais laikais rūpinosi lie

ninkams yra mokami vienodi troite nėra augštesnis, o kaikur

mo išlaidos nėra proporcingai 
mažesnės, bet. kai kuriais atve
jais dar didesnės, negu augštus 

turinčiuose mies-

ir truputį mažesnis už mažes
niųjų vietovių — Portlando, 
Ore., Seatle, Houston, Atlanta, 
Milwaukee ir Minneapolio pra
gyvenimo kainą.

Paskutiniųjų 5 metų laiko
tarpyje pragyvenimo išlaidos la 
biausiai paaugo San Francisco 
mieste, kur 4 asmenų šeimai me

Ketvirtadienis, balandžio 4,1957

gyvenimas kainuoja 4,588 dol. 
Pigiausias pragyvenimas yra 
užregistruotas Scrantone, Pa.- 
4,122 dol. keturių asmenų šei-l 
mai miestuose.

NUKELTA Į 5 PSL.

tuvybės išlaikymu, o taip pat 
Lietuvos laisvinimo ir visi kiti 
jos reikalai buvo ir yra jos dar- a^ly&*n>mus 
bų pirmoje eilėje? Kiek yra pa- tuos^-
dėjusi savo narių šeimoms, la- Čia geru pavyzdžiu galima 
bai iškalbingai kalba netoli sep-. paimti Atlanta miestą, kur pe- įįnis biudletassiekia 4,207 dol. 
tym mrlionar dolerių, išmokėti I reitais metais vidutinė mašinin San Francisco dabar jau yra 
pomirtinėmis, pašalpoms Ilgo- kės alga siekė 47 dol. savaitė- pralenkęs buvusį “brangų” mie- 
je ir kitokia parama. je, o auto mechaniko valandinis. stą _ Washington, D. C., kuria-1
- Kaip Jūs galėtumėte api- atlyginimas - 1.57 dol. Tuo tar me tokio pat dydžio šeimai pra| 

budinti tuos lietuvius, kurie, už- pu Chicagoje mašininkė gavo
uot paėmę gyvybės draudimą 55.50 dol. ir auto mechanikas —
Susivienijime, savo gyvybę drau 2.48 dol. už valandą. Pagal "Bu- 
džia komercinėse apdraudos ben reau of Labor Statistics” davi- 
drovėse arba net kitataučių su- nius 4 asmenų (vyro, žmonos ir

PAVASARINIS
IŠPARDAVIMAS

NUOLAIDOS . . .
NET IKI 70%

lhibur nupiginti visi: lll-fl fono
grafui • TcIt-vtzlJoH • Vėsintuvui-. 
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• Vokiški trumpų bangų rud. upar.
• įkalbėjimo aparatai • I lulkiasiurb- 
liai • Rašomos mašinėlės • Jvalrūs 
elektriniai namų apyvokos reikme
nys • Antenos ir kit.

Daina
TCLCVISIOn

Csales - Service)
Hnv. Ini. A. KEMF.NAS 

3321 S. Halsted — CLiKshle 4-5665 
Atdura: kasdien 9—6. pirmadieniais

Ir ketvirtadieniais 9—9

lili

siviem jonuose : dviejų vaikų iki 15 m. amžiaus)
— Nesu priešingas bet kokiai šeimai vidutiniškas pragyveni- 

Lietuva dėl rusų priespaudos Į aPdraadai geroje organizacijoje mo metinis biudžetas Chicagoje 
buvo ir tamsi, ir juoda. Per sa-iar komercinėjė bendrovėje. Ta- buvo 4,457 dol., o Atlantoje —į
vo ilgo gyvavimo laikotarpį Su
sivienijimas yra nuveikęs milži
niškus darbus tiek kultūros, tiek 
apdraudos srityse, tiek kovoje 
dėl Lietuvos nepriklausomybės. 
Toji organizacija yra visų lie
tuvių katalikų, o kaikurių ir 
bendrų organizacijų motina, to
dėl susipratusiam lietuviui yra 
jo tautinės savigarbos reikalas 
būti šios organizacijos nariu.

L. Šimutis yra ilgametis LR
KSA pirmininkas, todėl jis yra 
daugiausia kompetentingas kal
bėti Susivienijimo reikalais. Pa
sinaudojęs proga, ir kreipiausi 
į jį; pateikdamas jam žemiau 
minimuosius klausimus.

— Susivienijimas yra labai 
daug nuveikęs ir padėjęs lietu
viškam reikalui. Jo pagalba bū
tų dar didelė, jei į jo eiles įsto
tu daugiau naujų narių. Ką Su
sivienijimas galėtų padaryti lie
tuviškam reikalui, jei jo narių 
skaičiui padvigubėtų? (O tai y- 
ra galima.) '

— Taip. Juo daugiau narių, 
juo greičiau augtų organizacijos 
turtas, juo labiau sustiprėtų lė
šų ir jaunimo fondai, kurių di
delę dalį būtų galima skirti lie
tuvių kultūros ir lietuvybės pa
laikymui, vasarinėms jaunimo 
stovykloms, neaplenkiant spau
dos ir lietuvių mokyklų. Duoki
te LRKSA dar 10,000 narių, — 
jis vienas išlaikys keletą jauni
mo stovyklų, o gal net ir lietu
vių mokyklų, duos keleriopai di
desnę paramą Lietuvos laisvi
nimo ir kitiems lietuviškiems 
reikalams.

— Ar LRKSA duoda pasko
las savo nariams?

— Nariai gali skolintis iš Su
sivienijimo pinigų namams (lst 
mortgage) gana lengvomis sąly
gomis.

— Balandžio 6 d. Chicagoje 
minime LRKSA 70 metų sukak
tį. Kaip į tai turėtų pažiūrėti 
platesnioji lietuvių visuomenė?

— Ir klausti nereikia. Chica- 
gos lietuvių visuomenė turėtų 
gausiai atvykti į minėjimą, kad 
pagerbtų šios garbingos orga
nizacijos kūrėjus ir jos ugdy
tojus, plačiau susipažintų su jos 
tikslais ir apimtimi, o tuo pa
čiu paskatintų jos vadovus ir 
toliau vesti organizaciją kata
likybės ir lietuvybės keliais, be
sirūpinant visu tuo, kas mums 
šiandien yra svarbu ir net bū
tina — religinių ir tautinių bran 
genybių išlaikymu ir artimo mei 
lės darbais.

— Kaip žinoma, Susivieniji
mas turi du pagrindinius tiks-, 
Jus — lietuvybės ir katalikybės 
palaikymą mūsų tautiečių tar
pe ir suteikimą savo nariams 
patikimos gyvybės bei susirgi
mo apdraudos. Tad norėtųsi 
paklausti Jus, p. pirmininke, ko
kius esminius dalykus Susivieni
jimas yra atlikęs?

— Istorikas dr. A. Kučas pa
rašė 400 puslapių knygą, kad 
įvertintų LRKSA 70 metų vei
kimo ir darbų nuopelnus. Tik
rai sunku būtų tai padaryti ke
liais sakiniais, nes ši mūsų fra- 
ternalinės apdraudos organiza
cija yra viena tų, kuri yra tik

čiau sunku yra suprasti, kodėl 4,462 dol., kas rodo, jog pragy
venimo išlaidos neina koja ko
jon su atlyginimu.
Išlaidos nepriklauso nuo miestų 

dydžio
Minėti duomenys taip pat pa

žymi, kad pragyvenimo išlaidos 
miestuose nevisada

tiek daug mūsų tautiečių drau- 
džiasi tik kitataučių organizaci
jose, aplenkdami savąsias. Mū
sų Susivienijimas šiandien turi 
visas pači j s moderniausias ap
draudos rūšis įvairiausioms su
moms, yra griežtoj valdžios kon mažuose 
trolėj, tačiau pačių narių valdo- . .
mas, ir tiesiog gaila, kad savie
ji ne su savaisiais eina. bet mė
tosi kitur. Ir suprantama, kad 
tuo yra silpninamos lietuvių or
ganizacijos ir bendrieji mūsų są 
jūdžiai išeivijoje.

— Koki darbai planuojami ar
timiausioje ateityje?

— Šiemet norima pravesti 
kiek didesnį naujų narių vajų, 
kuris jau yra paskelbtas. Kiek 
jis bus sėkmingas, daugiausia 
priklausys nUO kuopų veikėjų vadinamos A^TSiJETETs foot, 
darbštumo ir nuo visuomenės su 
sidomėjimo. Š. m. birželio 24 —
27 dienomis įvyko 60-tasis sei
mas Baltimore, Md. Seimui yra 
rūpestingai ruošiamasi. Centro

NUO U2SISENE JUSIU 
. SKAUDANČIU ŽAIZDŲ 
IR ATVIRU ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenėla nuo SENŲ, 
AJTVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nft.Ka.li ramiai sSdStl Ir naktimis 
miegoti nes Jų užsisenėjusios žalždoa 
niežėjimą Ir skau’ėjlmą senų atvl- 

i ru Ir skaudžių žaiždų uždėkite 
LEGULO Olntment Jos gydymo 
ypai’oyes palengvins Jusu skaudėji
mą Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite ją tapgl nuo skau
džių nuc^glmų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA- 
81 S. Taipgi pašalina peršėjimą ligoH 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšlmą 
tarppirščiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstanėlos suskllsioa odos dedlr- 
vlnių, odos Išbėrimų Ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy- I 
Btyklų. JI yra gera gyduolė nuo iš- 1 

J_ vlršlnių odos ligų. Le

JOHN T. ZURIS
LAVVYER AND COHNSELLOlt

II SO. I.A HALLE STItEET 
ttooin 1415

Phone: RAndolpli 6-4425 
Koiik* pilone: LAfuyette 3-9477

Generalis kontraktorius nau- • 
Jų namų statybai, įvairiems re- 
montaniH ir namų peiftvarky- L 
malus • Turime didelį patyri- ŽjS 
mą namų statyboje. • Patys 0 
atliekame cemento ir medžio H 
dailius. • Apkainavlmni neino- į,f 
kaina i.

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

Precin Phuto Sludio
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-24U

MOVING
A. BENIULIS atlipka įvairiu* 
perkraustymus bei pervežimu? 
iš tolimų ir artimu atstumų

Tel. BIshop 7-7075

VIKTORO K O 2 I C O S 
į IJetuviškr. gazolino stotis ir auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

i 5759 S. WESTERN AVĖ. PR 8-9533SA

Lietuvių Prekybos Namai
Visos prekės 1957 metu stiliaus, be broku sąskaitos 

neparduodamos Finansų Kompanijon

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

daroma lc»va, 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 Nylon ar vilna, geriausių Amerikos

fabrikų, Kroshler, Apolstering Kbig .................... , .$249.00
9x12 vilnoniai kilimai, Alexander Smlth, Magee, Bigel-

low, naujų spalvų ..............j .. ............................... $ 69.00
9x12 kilimai įpatingai modemus garantucti 10 metų,

parduodami pirmą kartą Chicagoje ..............................$129.00

5 dalių valgomieji su fonmica viršumi, virtuvėm 
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 fitumdometn durim, įpatingai pavykusio sti
liaus — 16 asmenų laisvai susėsta, tik............. ...........$400.00

$ 39.00

vadovybė projektuoja siūlyti sef 
mui visa, eilę sumanymų organi- į parduodama po 
zacijos veiklos pagyvinimui. Ne-! ct- ,12&* lr ,3-50-. ..i Pirkite vaistlnėseChi-abejoju, kad ir kuopos, ir paski
ri nariai turės gerų ir naujų pa
siūlymų.

— Labai dėkoju Jums, p. pir
mininke. už pašvęstą laiką, at- 
sikant į mano patiektus klausi
mus ir leiskite palinkėti Jums 
bei pačiam Susivienijimui geros 
sėkmės taip svarbiame darbe.

gulo Ointment

cagoj Ir apylinkėse— 
Milwaukee, Wis<\, Ga- 
-'•.Ind. ir Petroit, Mi- 
chigan arba rašyki
te ir atsiųskite Mo- 
ney order į

LEGULO, Department D. 
5618 W. Eddy St., Chicago 34, III.

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

Tel. CAlumet 5-1064
Yra gautas didžiausias sienpopierių išsirinkimas: naujausi raštai, 

augščiausin kokybė, šviesai atsparių spalvų, lengvai valcmų. Dažų 
šimtai 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 žemiau konkurencijos!

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

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

J?

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

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

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1447 So. 49th Ct., Cicero, lllj

JUOZAS GRIBAUSKAS, Vedėjas 
Tel.: TOwnha.II 3-8131 Ir BIshop 2-1397

Antradieniais, ketvfrtad. Ir penktai!. 
RASTINES VALANDOS: n"° 9 lkt 5: P’"nūdieniais Iki S va

karo; šeštadieniais iki I 
trečiadieniais uždara.

V. po pietų;

PYKAI PLUSINIH ZUIKUTIS VAIKUČIAMS TAUP YTO.I A MH

1957 BUICKAS
Tik

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

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

SPECIALUS
BARGENAS

* Sofoms, Lovoms, 
Lempoms

KAINOS NUO 
$49.50

augščian

■.t-V/, v

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
FELIX A. RAUDONIS, NELEIS BERTULIS, S«».

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

KrautuvA atidaryta avkrnad lentai r nuo II lkt 4:80
J

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų Ir 

tolimų distancijų. Saukite sekančiai.

o-

Si;/: . . -
Miegamieji riešuto ar ąžuolo su šlifuotu v eidrodžiu, nau

jo stiliaus, tik ................................................................$129.00
Miegamieji 5 dalių ąžuolo medžio ar riešuto...................... $149.00
Miegamieji 6 dalių labai vykusio stiliaus, rauduno me

džio ar riešuto, 2 lempos dov anai ................................$199.00
Matracai spygliniai visų dydžių nuo ..........................$19—-49.00

RAŠOMIEJI STALAI — KNYGOM SPINTOS
Rašomieji stalai, raudonmedžiu, ąžuolo, riešuto su 4 stal

čiais, tik mcksleiviams .................................................$ 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 stirmihmom durim,
ąžuole ar raudono medžio, lik...................................... $ 39.00

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

ŠALDYTUVAI. SKALBIAMOS MASINOS VIRIMUI PEČIAI
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, Roper, Tapan, UniversaI . .$169.00 
Jei jūs pavargote hejioškodami puikių %haldų už prieinamą 

kainą atvykite pas mus. -lūs būsite nustebinti mūsų žemomis
kainomis ir gražiu modemišku stiliumi.

Kas turi gerą skonį viską perką 
pas Lieponį.

FURNITURE (’ENTER, INU.
3224 SO. HALSTED STREET

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

ANTANAS VILIMAS
3415 SO. L1TUANICA AVĖ., CHICAGO. ILL 

Telefonas — l'Rontier 6-1882

ĮMONE ATIDARYTA:
Pirm., Ketvirtad................. ................................... 9—9:30
Kitom Dienom............................................................9—6.00
Sekmadieniais 10 -6 valandoe
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■t Atlyginimai ir išlaidos, (VAIRIOS ŽINIOS

Babuškinaitės baletas
Stiprios meninės jėgos lietuvius gausiai atsilankyti ir 

S. m. balandžio 6 d. (šį šeš- tuomi paremti šiuos gražius ben 
druomeninius tikslus: šeštadie
ninę ir lituanistinę mokyklas, 
jaunimo konkursus, sportinin
kus

tadienįf 8 vai. vak. Holy Re- 
deemer auditorijoje, 5671 W. 
Vernor Hwy. (kampas Vernor 
ir Junction) įvyks dainos, ba
leto ir literatūros vakaras, ku
riame pasirodys stiprios meni
nės pajėgos iš Clevelando, Chi- 
cagos, New Yorko ir Bostono.

Rabuškinaitės baletas
Baletą tame vakare atstovaus 

pora šokėjų iš buvusios Kauno 
Valstybės Teatro primabaleri
nos T. Rabuškinaitės baleto stu
dijos. T. Babuškinaitės vardas 
lietuvių visuomenei yra labai ge
rai žinomas. Ne vienas Kauno 
Valstybės Teatro, o ypač baleto 
mėgėjas prisimena ją iš šių ba
leto pastatymų: “Coppelia”, “Už 
burtoji fleita”. “Piršlybos”, “Sil- 
fidos”, “Gulbių ežeras”, “Rai
monda”, “Miegančioji gražuo
lė”, “Sužadėtinė” ir kt. Ji Kau
no Valstybės Teatre kaip solistė 
šokėja dirbo nuo 1930 iki 1944 
metų. Dalyvavo Lietuvos bale
to ^gastrolėse Londone ir Monte 
Caplo. Nuo 1950 metų T. Ba- 
buškinaitė Bostone turi savo ba
letą studiją, kurios pora šokėjų 
drauge su ja atskrenda į mūsų 
dainos, baleto ir literatūros va-

(Atkelta iš 4 pusi.)
Pagal paskutinius duomenis, 

pačią pagrindinę šeimų išlaidų 
dalį sudaro maisto produktai, 
kuriems praleidžiama apie treč
dalį pajamų. Šią vasarą yra pra 
matomas dar didesnis kaikurių 
maisto produktų kainų pakili
mas, kas dar padidins pragyve
nimo išlaidas. Ypatingai žada 
pakilti kiaulienos mėsos kainos, 
kadangi kiaulių skerdimas vasa

jaunimo šventes ir kitus ros mėnesiais bus mažesnis.
Maistui praleidžiama 

daugiausiai
kultūrinius reikalus.

Svečiams iš kitų kolonijų in
formacija bus teikiama V. Pau- Yra apskaičiuojama, jog vi
zos NT . „ , ' . i dutiniška šeima maistui pralei-Nenngos” knygyne, 1906i . , , . , . . ,* I o T O rlnlny’l rvn n Iz, v’nr o nrilzn n
25th Str., Detroit 16, Mich., te- 
lef TA-6-7134. V. Kutkus

SUSIRINKIMAS NAMŲ 
REIKALU

Detroito Lietuvių Namams Į- 
sigyti Komitetas balandžio 14 
d. 12:15 vai. Hispanos Unidos 
didžiojoje salėje šaukia visų, 
pasižadėjusių namų įsigijimą 
remti, susirinkimą, kuris turės 
padal yti esminius nutarimus d’ėl 
tolimesnės veiklos.

Todėl komitetas kviečia vi
sus pasižadėjusius namų įsigi
jimą remti būtinai šiame susi
rinkime dalyvauti. Komitetas

stą dolerį paskirsto sekantiems 
j produktams: mėsai, žuviai ir 
i paukštienai — 28 centus, pieno 

gaminiams ir kiaušiniams — 
20 centų, vaisiams ir daržovėms
— 14 centų, duonai ir pyragams
— 12 centų, konservuotam mai 
stui—9 centus, gėrimams (ka
vai, arbatai, vaisvandeniams) — 
7 centus, saldumynams ir cuk
rui — 5 centus, riebalams, svie 
stui ir aliejui — 2 centus, kitam 
maistui — 3 -centus.

Prieš 90 m. JAV pirko 
Aliaską

Šiemet kovo mėn. 30 d. suei
na 90 metų sukaktis kaip JAV 
iš Rusijos už $7,200,000 nupir
ko Aliaską. Pardavimo sutar
tis buvo sudaryta 1867 m. ko
vo mėn. 30 d. Tuo laiku pirki
mas tokių neištirtų tyrumų plo
tų daugelio .buvo laikoma pa
mišimu ir susidarė nemaža 
opozicija prieš to pirkimo ini
ciatorių Valstybės sekretorių 
Seward. Vienas ir pirkimo .mo
tyvų buvo — atsidėkoti Rusijai 
už palankumą JAV kovų metu 
dėl nepriklausomybės.

Po to — Amerikai įmokėtoji 
suma grįžo keleriopai, o II Pa
saulinio karo metu Aliaska bu
vo augštos vertės amerikiečių 
karinė bazė.

Auga serų savininkai
Vis daugiau amerikiečių da

rosi pramonės dalininkai pirk
dami šėrus. Šiuo metu Ameri
can Telephone and Telegraph 
bendrovės savininkų yra net 
1.500,000, — tiek yra pirkusių 
tos bendrovės Šerų. General 
bendrovės Šerų savininkų yra 
640,000. Sandard Oil bendrovės 
šėrininkų yra 400,000. New 
Yorko birža yra užregistravusi 
20 firmų, kurios turi po dau
giau kaip po 120,000 šėrininkų.

Worcestcr, Mast>.
“Vincas Kudirka”

Dėl vykdomo remonto “Vinco
Kudirkos” dramos vaidinimas 
balandžio 7 d. 4 vai. p. p. įvyks 
ne Providence Junior High 
School auditorijoje, kaip buvo 
anksčiau pranešta, bet Grafton

Junior lligli Scliool auditorijo
je (Grafton ir Dorchestcr gat
vių kampas).

---------0------ —

Studentas išrinktas meru
Evanstono meru išrinktas '26 

.m. amžiaus studentas Charles 
B. Marshall, rinkimuose nuga
lėjęs seniūną Fred. R. Thomas.

DETROITO’O BIZNIERIŲ 
IR PROFESIJONALAI

Bendrai paėmus, maisto pro
duktų kainos yra maždaug vie
nodos visuose miestuose. Kai 
kurių miestų parduotuvėse mai 
sto produktų kainos yra nupigi-

PROF. PAMŪŠIO PASKAITA\ namos savaitgaliais, o kitos par 
I duotuvės skelbia nupiginimus pir 

Lietuvių Studentų Sąjungos) madieniais, antradieniais ir tre
čiadieniais, norėdamos prisivi-Detroito skyriaus valdyba kvie 

čia lietuvių visuomenę ir stu
dentus gausiai atsilankyti į 
prof. dr. Adolfo Damušio pa-

karą. “Obuolys nuo obelies ne-,sk,i|4. kuri įvyks š. m. balan- 
toli tenurieda”, sako lietuviškas džio 7 d- 12 vaI- šv- Antano 
priežodis. Atrodo, kad T. Ba-į ParaPUos mokyklos patalpose, 
buškinaitė tikrai perdavė mo- Po paskaitos įvyks skyriaus na 
kiniams savo augštus sugebė- riM susirinkimas. Valdyba
jimus balete, kadangi jie mums
pasirodys tokiuose žinomuose pa 
statymuose, kaip baletas “Mie
gančioje gražuolė” (muzika P.
Cąikovskio), opera “Faustas”
(rriuzika Gounod), baletas “Cop- 
pellia” fmuzika Delibes) ir “Ven
gryšokis” (muzika Grossman).n *- -

Solistai, rašytojai, muzikai.*
Be to programoje dalyvauja 

dainos žvaigždė solistė Aldona 
Stempužienė iš Clevelando. ra
šytojas — laureatas Paulius Jur 
kus iš New Yorko, kuris už sa
voj romaną “Smilgaičių akvare
lė’’! laimėjo šių metų “Draugo” 
romano konkurse 1,000 dol. pre
miją, ir tik praėjusį savaitgalį

TRUMPAI
— Helen Iiauby pirmoji pa

aukojo 100 dol. ALRKF orga
nizuotam maldos ir darbų žygio 
vijui 1955 m. Visas šio vajaus 
pelnas buvo skirtas jaunimo sto 
vykios įsigijimui. Jos dėka taip 
pat buvo surasta ši graži vie
tovė.

— William J. Adams daug pa
dėjo ir padeda savo darbu bei 
p įtarimais tvarkyti įvairius jau
nimo stovyklos reikalus, už tai 
neimdamas jokio atlyginimo.

PATIKSLINIMAS
ALRKF Jaunimo stovyklai 

100 dol. pasižadėjo ir dalį įmo-

lioti savaitgąlio pirkėjus.
“U. S. Dept. of Labor” žinio

mis, vidutiniškas šio kifi/tę dar 
bininko metinis atlyginimas šie 
kia 4,310 dol. Imant atskiras 
vietoves, didžiausi atlyginimai 
yra Buffalo, N. Y. — 5,066 dol., 
Pittsburgh, Pa. — 5,210 dol., 
Clevelande — 5,155 dol., Det
roite, Mich. — 5,512 dol., Chica’ 
goję —r- 4,816 dol.; mažiausi — 
Atlantoje, Ga. — 3,988 dol., 
Manchester, N. H. — 3.000 dol., 
Tampa, Fla. — 3,400 dol., New 
Orleans, La. — 3,980 dol.

sėkmingai dirigavęs G. Verdi j kėjo ne J. Grūdas, kaip buvo 
“R^goletto” operą muzikas Al. paskelbta praėjusią savaitę, bet 
KųČiūnas iš Chicago.

Vakarą ruošia JAV Lietuvių

dr. B. ir J. Grūzdai.

Tarnautojai pededa 
darbdaviui

Detroito skerdyklų Ham- 
mond-Standish Co. darbininkai 
sutiko per ateinančius penke
rius metus 10% savo algos pa
skolinti 'tai bendrovei, kad ji 
galėtų modernizuoti savo įmo
nę. Tuo būdu firmai susidarys 
$900,000 kapitalo. Prieš 6 me- 
ths tos bendrovės darbininkai 
išgelbėjo savo darbdavius nuo

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

ATMINTINA, kad siuntimas var 
totų drabužių - avalynės yra siun
tinio gavėjui MAŽAVERTE 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
lės. Tokiam siuntiniui žuvus, nė
ra praktiško būdu už jį 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 pasiekiančias 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.

Detroit 12, Mieli.
TR 2-7297

Jums atsilankius asmeniniai su
teikiame visų Jums reikiamų in
formacijų. Taip pat informuojame 
laiškais bei telefonu ne tiktai De
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.

DANTŲ GYDYTOJA
BRONE GRUZDIENĖ, D.O.S.

15807 W. Warren
(3 bl. į vak. nuo Greenfield kelio)

Detroit 28, Miclrigan
Priėmimo vai. pagal susitarimą 
Telef. Kabineto — LUzon 4 5121 
_____ Namu — LUzon 4-8961
leigu uorite pirkti arba parduoti 
namus, sklypus, Biergardenus — 
alines, ūkius ar vasarvietes, kreip
ėtės i
ELSEA REALTY & INVEST 

MENT COMPANY
atstovą

YLAOĄ BARAUSKĄ
Telefonai: Įstaigos VA 2-9790,

Residencijos — TA 6-4366 
ši įmonė yra pati stambiausia Mi
chigano valstijoje. Detroite turi 4 
skyrius ir sėkmingiausiai patar- 
nauja savo klijentamg

M. MIŠRIAS, M. 0.
GYDYTOJA r '’HIRURGF 

X-RAT
493 VVrsi (>iand Bouirvard

cor. S kad v Lanr Detroit 16. Mirhigai 
Narnų telef. VI 1-7970

Pirm anir. ketv. ir penkt. 12-3 ir 6-H 
Treč ir ieit 12-3 vai

Telef TA S.068S

VINCAS KIRŠINĄS 
11420 Steel Avenue 
Detroit 27, Mkhigan

Tel. WE. 4-6166 
iKNKRAI- CONTKAOTOB

Atiteka (valelius statybos, patals> 
mo ir pertaisymo darbus — stalinio 
kyst«n cemento, mūrijimo, elektros 
pluuihinKO. dažymo Ir dekoravimo 
Atskiru kamberlr, bei butu Irenrlcna*

. ir skiepuose._______  ____

Perkant ar parduodant namus 
ir apdraudžiant turtą 

Jums patarnaus
VLADAS N.SELENIS

narys United Northwestern 
Realty Association 
šaukite telefonais

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

GUSTAFSON REALTY CO. 
t30<)0 Schoolcraft kamp. Sorrento

Klausykite 
LITHUANIAN MELODIES

\nn Arbor — WPAG — 1050 Wl« 
cycles

Sekmadieniais 1:00 — 1:30 p. p 
Vedėjas - RAKPH VALATKA

IR7.MJ T^srare — Detroit 27. 
MleMftn

SKIP’S H^1CE 
Liquor Store

5515 SOUTH DAMEN AVENUE

tU. PHONES — WALBR00K 5-8202

APRIL-BAL. 4, 5, 6 <1 d.

HENNESSY T1IREE STAR COGNAC Fiiih $5.09

DELTOUR RESERVE
IMPORTED COGNAC nni, $3.49

MYER’S IMPORTED DARK RUM l?i«h $4.69

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF V.S.P. Filth $4.89

CINZANO VERMOUTII
Dry or Sweet Fifth $.|39

KIJAFA WINE Fiftli $ j .69

MANDORCREMA (GOLD DROPS)
IMPORTED DESSERT WINE $2.59

STREGA LIQUEUR $4.89

SL1VOVITZ, Imported Plum Krutuly ™ti. $g.99
»

FLORA DELLE ALPI CORDIAL Fifth $0.29

iii.

ifiiitilL -

■'■nfiijKIKIlŪI

l/2% PADIDINA

DIVIDENDĄ!

CRANESAVINGS
2565 WEST 47tb STREET LAfayette 3-1083

B. R. Pletk1ewicz. prez.; E K. I*1etkiewlcz, sekr Ir advokato*
Mokame aokAtus dividendus. Keičiame deklna. Parduodame Ir perkame 

valstybes bonus. Taiipytojanis patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami Mikailų Šiandien. A|»drau.sia Iki *10,OOO.

Darbo valandos pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
intr ir penk 9 Iki 5; treč. uždaryta, o ftešt nu< 9 iki vidurdienio

M0VIMC
Bendruomenės Detroito apylin- metus daugiau, kaip 6 bilionai 
kės valdyba, kuri kviečia visus 
Detroito ir kaimyninių kolonijų
i

bankroto per tris savaites su- 
Amerikoje surūkoma per tikdami dirbti be atlyginimo.

Prieš metus bendrovė atsigavo 
ir darbininkams už tą be algos 
dirbtą laikotarpį sumokėjo.

cigarečių. Didžiausią dalį surū
ko vyrai.

lį*
ĮV A IT ,J A S

I 9 5 7
CHRYSLER

» NAUJĄ ARBA VARTOTĄ AUTOMOBILĮ 
GALIMA NUPIRKTI BE PINIGŲ

H

*2811

NAUJAS
19 5 7

PLYMOUTH

*1732
Daugybė garantuotų visų išdirby učių vartotų automobilių už labai atpigintai kalnai

t.

ifjeniauaia, didžiausia ir teisingiausia lietuvių automobilių pardavimo ir remontavimo įstaiga

, BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
Ii CHRYSLER PLYMOUTH DIRECT FACTORY DEALER

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

yyįvidend?

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUG topSU IR 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

• f NOROVl

4038 ireker !•«»» Tel. IA3-671V 

AUGUSI SAL0UKAS Pr»«ld»r«.

15 TOLI IR arti '■J
NAUJI OtOUJ TBOKAI-NAUJAUSI KMUSTW0 (AANK/JU

tUNĮ METU AATT/UMAS- PISUS U?SĄtlNINdAS PATABNAVtNAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL Tel. LZAikmok 5-9209

NARIAI lim vil ĮAUK IK SKOLINIMO

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

I R
Paskolos Duodamos Namų Įsigijimui 

Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS A LOAH ASSN.
6245 S. Westem Avė., Chicago 36, III.

CRANE SAVINGS A 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. 49thCt., Cicero 50. Hl.. tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St., Chicago 8. 111.

Pradėkit 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 Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 
šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p. Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.

A



DTKNRAftTTS DRAIKIAS, CHTCAGO, ILLINOIS Ketvirtadienis, balandžio 1, 1957

NAl’.IVM POSTE PAJIESKOJIMAI
J tešku u sn\o brolių ir seserų, ku

rie yra atvykę į Ameriką dar prieš 
Pasaulinį Karų: STASĮ DANTA, 
KAZIMIERA DANTA. .ULIJONA 
El’ZBIGELIEN'E, EMILIJA POLI
NGE ir MAKE 2EMESCK1ENĘ, 
kurie anksčiau gyveno- Chicagoje. 
Atsiliepti šiuo adresu: Aleksas Dan
tų, Baisogala, Šeduvos Ra j., Lith- 
uania.

Pajieškomas EISMONTAS, JO
NAS, s. Stasio, gim. 1926 m. J ieš
ko tėvas Eismontas, Stasys. Adre
sas: Kaunas, Raud. Armijos Pro-

S. Ilenniia^e Avė Zigmas Žemaitis, 
gyvenantis Lietuvoje, šakių rajone, 
Ąržuolupių km., Lithuauia, (ieško 
pusbrolio JONO \ AIČEKAl SKo, 
gyvenusio l kilimo|, m !•<! Sun Erini 
eiseo luiesle; In į» put jie-lui Lt N! 
GENUOS SKEI4AIT.V.Tt.S, mjsemtu 
čios Amerikoj.

Jieškomas PLEVGKAS JUO
ZAS, s. Juozo, gyvenęs Hartford, 
Conn. Jieško sesuo Plevokuitė Ka
zimiera, d. Juozo: Rašyti: S.S.S.- 
R., Gorod Krasnojarsk; uliea Du- 
brovinskaj i, dotn Nr. 5 -20, Tamo
šiūniene, Kazimiera. ■

Jieškomi MARIJA BLIONIE

Mirė Hughes
SAN FRANCISCO, Calif., bal. 

3 Rovvland R. Hughes, buvęs 
JAV biudžeto direktorius, vakar 
mirė sanatorijoje. Jis buvo 61 
metų.

OASSIFIED AND “IIELP WANTEIf AUS
KKAL ESTATE HELP WANTED — VYRAI

Admirolas Ridford aiškina darbą VVashingtone jo vietą užėmu
siam gen. Tvvining. (INS)

Pranešimas iš St. Anthony 
Taupymo Bendrovės, 

Ciceroje

JUOZAS GRIBAUSKAS, vedėjas

Metinis rekordas rodo, kad 
ŠVENTO ANTANO TAUPYMO 
BENDROVES taupytojai yra 
šios įstaigos “širdis”' ir gauna aug- 
ščiausius dividendus, su užtikrin-

spektas Nr. 171, b. 2. Skambinti i a i
GR 7-6710 (Chicagoje). J T10NY.T? ■ , d Andriaus.

Jieško Juozas is Lietuvos. Astihep
ti tel. C.

STEPONAS -
7-6710 (Chicagoje).

Jieškomi STUKAS 
ir STUKAS POV ILAS, sūnūs Au
gusto, kilę iš Vabalninko. Atsiliep 
ti: Bronė Stukaitė, Inkūnų km. 
Vabalninko rajonas, Lithuania, S- 
SR.

KKAL ESTATF

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
;»t L111 k\k i t »• mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
WAl6rook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir semad.)

LIET. APDRAVDO8 AGENTŪRA
Vigų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. N o tu r ta tas Valsty
bes patvirtlnos kainos.

Prieš darydami apdraudau kitur, K. Stony įsiauti Avė. 
pasiteiraukite pas mus.

JONAN KIRVAITIS 1 ,
WAlhrook 3-M7I

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
A1OS S. Ashland Avė., Cbkngo M, IU.

Reikalingas < IPEKATOKIPS siūti1 
geros rūšies moteriškus švarkus 
Jackets. Reikia būti prityrusiam fab
riko darbe. (AMP TAILORK, 0858 

Airfav l-tt.7.'>0.

M18CEEEANROI1S

D. M0NSTAVI6IUS
REAL ESTATE - 1653 W. 103 st 

Tel. BEVERI.Y 8-8S40
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose ir 
valdžios įstaigose.

INCOME TAX. Tax aeoountant

(VAIRIOS ŽINIOS
Slaptas dienoraštis 

išgelbėjo komunistės 
Pauker gyvybę

Jieškomas DOBKEVIČIUS, Jonas, 
sūnus Broniaus. Gyv. Kaune. Atsi
liepti Zuzana Jankauskienė, Rin- 
guvos 18, Kaunas, Lithuania SSR.

S 0 P K !E BAUGUS 

ftPDIO PROGRAMA
Iš WOES stoties -- Banga ISSN 

PIRMADI ENK i vak. nuo 7 -8 v. 
N7O PIRMAIl IKI KENKTAI).

8:45 iki 9:30 vai. ryte 
ŠEŠTAI). 8:30 iki 9:30 ryte '

SEKMAI). 8:30—»:»<> v. r. Iš stoties 
MOKA — 1400 kll.

7159 So. MAPLEVVOOI) AVĖ. 
Chicago 29, III. HEmlock 4-2413

Iš Lietuvos jieškoma MARIJA 
MOZŪRAITĖ, J. Mozūro sesuo, 
gal tfk artima giminaitė, tariamai 
gyvenanti J.A.V. M. Mozūraitė ar
ba ją pažįstantieji prašomi rašyti: 

ROMA. — Dr. Aleks. Cohen M. Krikščiūnui, 5543 S. Winchester
iš Rumunijos buvo pasiųstas į Avė. Chicago 36, III
Budapeštą gydyti sukilimo au- T. .. . . '. ., „ , , „ Jieškomi: Veterinonus ROMU-
kų. Radęs progą paspruko ir at- ALDAS PETRAITIS s, Petro iš 
sidūrė Italijoje. Jis čia papasa- Sedos raj. Yra jam žinių iš Lie- 
kojo, kad pats 5 metus buvęs ko- tuvos. ........
munistų kalintas, vėliau net tris nęs st MarySt 788 Central ^ich. 
kartus įsakytas parašyti viešą land Center, Wis. Yra žinių iš Au- 
savęs apkaltinimą, apgailestau- stralijos.
ianti savo oolitines klaidas Bet I Pranas LIAUGAUDAS, kilęs iš ja ų savo politines klaidas. Bet, Teigių gyvenęs Erlangene. Yra ži- 
pasak jo, tokia savikritika pa- nių iš Australijos. Pranešti: Mr. 
prastai baigiasi autopsija — la- Jonas Juodis, 664 Jamaica Avė., 
vono tyrimu. Brooklyr. 8, NY,

Dr. Cohen žiniomis, buv. Ru- Autajias ūsas s< Antan0 gyvenan.
munijos užsienio reikalų minis- tis Lietuvoje, šakių rajone, Kidulių '
terė Ona Pauker turėjusi tiesio- apylinkėje, Palaukės km., Lithuania,
irine telefono liniia su Stalinu ' .įieško sesers ii* svogerio I KTRONf.- ginę teletono liniją su Stalinu,, LĖ8 ir MYKOLO dovEIKIŲ, gy-'

Turiu naują didelį sunkvežimį“ 
ir apdraudas

2313 W. 91st St., Chicago, Ui. 
Tel. PRrescctt 9-2781

Mūr. 2 bt. 611d.. mūr. gar.—$17,000. 
Mūr. 4 bt. 3 (lid. lot., įpėd., $25,600 
Mūr. 3 augšt. 3 bt., prašo $27,000. 
Mūr. 3 bt. ir kraut., prašo $28,500. 
Mūr. 6 kb, bung., šild. gar., $17,900 
Prie 03 g-vės ir Harleni 4 did. lo

tai už $4,000.
Patikrinkite: yra sųrašas pigių ir 

gerų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer avė., LAfayette 3-3384 

(prie Cnlifornia g-vėsl

'I \KQI C ITE PARKE mūrinis, 4
P<> 5 k. Gera vieta ir namas.

Tušti sklypai—50 pėdų ir 60 pėdų. 
GAliE 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.
Meilinis su rūsiu — 2 po 4 k. 
RRIGHTON PARKE mūrinis 6—

5 ir 2 po 3 katuli. Centr. šildymas 
alyva, Liuksusinis butas sav. ir $280 
i mėli. Medinis su rūsiu 2 po 4 ir 2 
kamb. Visur šildymas gazu.

Restoranas ir iiMiming bonse su 
liauni. Mažas (mokėjimas. Nebran
giai.

Itcvorly Sliores. Imi. 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

ta apsauga, kurie yra mokami Chi- netekusi pastarojo malonės. venusių prieš karų Chicagoje, 4339 
vagoje ir apylinkėse. Dešimts t ūk-! antisemitinėje kampanijoje. Ji 
stančių (10,000) patenkintų tau- turėjusi vėžio operaciją ir dabar 
pytojų jums užtikrina, kad apsi- ,. .
moka taupyti šioj saugioj grei- gyvenanti prabangiame name 
čiauMi augančioj lietuviškoj f i- Bukarešte, Rumunijoje. Kasdien

Skelbkite ‘hrau$f

nansų jstaigoje. gydytojas duoda jai raminančių
Nuo Gegužės mėnesio 1938 me- vaistų. Ji išvengusi kalėjimo, nes 

tų, kiekvieno taupytojo šutau-Į paliausi savo slaptą dienoraštį
dertalinės Valdžios iki S10,000.00. jSvelcariJ°Je ir įsakiusi jį pa-, 

... . , . , I skelbti jos mirties ar suėmimoVisi. kurie dar nesate pradėję
taupyti mūsų įstaigoje, kviečiu atveJu 
pradėti sąskaitą šia proga ir įsi
gyti nemokamai dovanėles už jū
sų prielankumą.

Sveikiname savo klientus ir visus lietuvius 
16-tos dienos Vasario — Lietuvos Nepriklausomy
bės proga ir linkime ir toliau rūpintis, kad Lietuva 
vėl būtų Nepriklausoma Valstybė. H. SEICKN

Marcus ir Hodge
Illinois valstybės agentai

Padėję tarp $500.00 ir $1000.00, stropiai jieškp ryšio tarp nu- 
per balandžio mėnesį gausite si
dabrinę druskinės komplektą; tarp 
$100.00 ir $200.00 depozito gau
site skėtį (lietsargį); vaikučiai- 
taupytojai padėdami $5.00 ar dau
giau gaus po gražų plušinį Velykų 
zuikutį.

žindytojo bankininko Marcus 
ir tarp dabar kalinamo buvu
sio Illinois valstybės audito
riaus Hodge. Manoma, kad nu
žudytasis globojo dalį Hodge

Ekstra priedo vazonėlį dekorą- išvogtų pinigų.
tyvinių gėlių gaus visi kurie pasi- ( __________
dės $500.00 ar daugiau per ha-į • Jungtinių Amerikos V aisty- 
landžia mėnesį. i, . ' • • ... ,bių erdveje praėjusių metų pas-

Patarnautcjos Laiba lietuviškai kuriniais keturiais mėnesiais bu-, 
ir jums visos maloniai patarnaus .. T- - oco :
ir perkels sąskaitas į mūsų bend- vo ^2 oro nelaimes- Is JM 259 | 
rovę nemokamai iš kitų miestų pa- su kariniais lėktuvais, 193 su ei
gai jūsų pareikalavimą. Bendro- viliniais.
vės raštinė yra atidaryta pirma- _ ________
dieniais, nuo 9 ryto iki 8 vakaro; e PHu? XII iškil-
antradieniais, ketvirtadieniais ir w 1 opiezius Pijus A// iskii 
penktadieniais nuo 9 ryto iki 5 po mingoje audiencijoje priėmė nau 
pietų; šeštadieniais nuo 9 ryto iki jąjį Ekvadoro ambasadorių prie 
1 po pietų; trečiadieniais uždary
ta visą dieną. šv. Sosto Rafaelį Larrea.

• Vakarų Vokietijos 10,000Del tolimesnių informacijų ga
lite skambinti telefonu TOwnhall . , . ...
3-8131 arba BIshop 2-1397 i a-i Jaunuolių (19 metų) jau pradėjo 
menkos lietuvaitė suteiks jums i vienerių metų priverstiną karinę 
informacijas lietuviškai. tarnybą.

Juozas (irihauskas

ĮSIGYKITE DABAR
NAUJŲ MAŠINŲ 

FONDAS
MALiDAINiN y i rf

Kuru paniu4š 

Knn. P. Kirvplnitii- 

Kaina $4.50 ir $<..50

O K A (J G A » 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL.

■ DUODAME KREDITAN 
BE ATSKIRO 

PRIMOKĖJIMO.

Visi mūsų pardavėjai kalba 
lietuviškai ir jūs būsite tikri, 
kad jūs gausite tai, ką norite.

Apsilankykite pas mus -šian
dien!

I Aled. 4 butai, centr. šild., 60 p. 
Kklyp. 185 paj., reikia remonto, kai-

| na $ I 5,9110.
Ab d. bung.. 7 kamb., centr. šild., 

garažas, puikūs kambar.
Alūr. 2 po ii, centr. šild., garažas, 

30 p. sklyp.
Mūr. 2 po 4, cent. šild. $15,900.
Mūr. l,ungalow, 6 kamb.
Mūr. 3 augšt.: taverna, 2 butai po 

4 ir 9 atsk. kamb., lab. geras namo 
Stovis, geros pajamos.

Mūr. maisto kraut, ir 5 kamb. 
cent. šild., garažas, 60 pčd. sklypas.

ŠIMAITIS REALTY,
INCOME TAX

2737 W. 43rd SU CL 4-2390
$13,500 PILNA KAINA. 2-jų 

| butų mūrinis. 4 ir 5 kamb. 25th ir 
Albanv. Rūsys. Centrinis apšild. 

i Spintos virtuvėse. Bargenas. Įmo
kėti $2,800. SVOBODA. 3739 W.
26th St. LAv.-ndak 1-7038.

Arti Ciilii'nriiijos -Ir 46-<is gatves.
3-jų modernių būtų geras narnas. 
Pirkite šiandien už mažinau negu 
•t 5.imu. Nedelskit
binairt RE|itlhlic 7-0232.

apžiūrėti skam-

RUii.niNG & RKNnn>:l.i\<

Nauji namai, garažai, įvairūs pa
kils.’. nio ir pertvarkymo (remodel- 
ing) darbai.

VACYS PETRAUSKAS
Itt II.IHNG (’ONTRACTOR 

1:527 s. ('ainplM-ll A v., Cnicago 32, III. 
4 Arlis 7-»«75

KAI»A III KAM MOKAMOS

Pensijos ir Pašalpos
šiame leidinyje ir 8 finsi. priede at- i 
spausdinta .!AV-bin Socialinio Omu-| 
(limo (StM'lal Secoilty) |M.it»nin« mi 1 
ntiiilniisiaia I05H metu |i.'i|iililyin.'iia. į 
būtent: I) (Ifli'lalėH p'lis'ii ir p.išnl i 
PU lenlelėa, 2) Moterims pi nsiiii Į 
inokfjlmns nuo 6 2 melu im/iuua. 3) 
Nedarbingiems ašim nims p« nsijos i 
mokėjimas nuo 6n imtu amžiaus.

Be to, šiame lelillnyji atspaiisdln- j 
tas Nelnlminuu atsitikimu įstatymas j 
(Wni(Umcn's <'oiii|iensatioiO, su len- 
telPmis. nurodant už kokius kiino su- ! 
slželdtmus kūk ninkama pašalpos 
Leidiniu kaina tik Kii ceiiti,.

Pinigus hii užsakymais kiiįstl: 
“ORAI GAS"

4545 West 63rtl Street. 
Chicago 29, Illinois

“DRAUGO” Administracija 
nuoširdžiai dėkoja už aukas 
Naujų Mašinų- Fondui. Aukojo 
sekantieji:

Gubista Klerijonas . . $25.00
Batūras Veronika .... 10.00
Kainauskas Anna Mrs 5.00
Kraujeliai Aug. & Uršulė 3.00
Jurevičienė Elena .... 2.00
Cesnavičius Stasė .... 2.00
Barius V.......................... 2.00
Zizminskaitč Agota .... 2.00
Srubas Petras .......... l'.OO
Ambrose Frances .... 1.00
Švirnickas Ona .......... 1.00
Alseika Pr...................... 1.00
Ilginis Vladas .............. 1.00
Petraitis Antanas .... 1.00
Titenis Antanas ........ ; 1.00
Algminienė Ona .......... 1.00
Zorskis J...................... 1.00
Diržys A. ................... 1.00
Burba Jonas .................. 1.00
Kerulis Jonas .............. 1.00
Mikais K....................... 1.00

H. SEIGA
ULBAI, SKRYBĖLĖS, BATAI IR KITI REIKMTNYS VYRAMS

4622 South Ashland Avenue Tel. YArds 7-1272
CHICAGO 9, ILLINOIS

Jūsų patogumui, mūsų krautuvė yra atdara sekmadieniais 
nuo 10-tos valandos ryto iki 4-tos valandos popiet.

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL OONTRACTOR

Stato rezidencinius ir komercinius 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen
duoja planus; išrūpina statybos 
kreditus. Skamb. vak.: VI 7-4229 

Na iii u tel Itlslmp 7-331(1 
2737 H’.sit 43rd Street

J BREIVE and SON 
CONSTRUCTION UOMPANY 

1442 S. 48th Ct.. Cicero 60. UI 
Statome naujas namas ir garažus 

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairins remonto darbas, skabiai 
uerai ir pigiai.
šniiklte nAmibe A-27M noo • vai 

ryto Iki 7 vai. vakaro, 
i'i-l. Ol.ympic 2-K131 noo • vai.

J.GLIAL/DA

OfiAPftO
NORIS

PftEMIJL/OTAS 
ROM A hJ A S

MnmiaiisirV romanas

rVVh
ykiai išsamiai 

no bolševikinis 
f (Atnvoje dail V

ir Priimu

pavaizduo- 
gyvenimai 
K Jonyne

1« originaliu iliufltraeHu

Ahi dalvs vienoje knygoje 
448 nei - tik $4 00

(IZBHKyniur siUi*'
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4545 W. 63rr Street 

Chicago 29, Illinois
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BKIGHTON KARK
45th & Albany. 3 butų namas. 2 — 
po 4 kamb. ir 1 — 2 kamb. Arti mo
kyklų, bažnyčios ir prek. centro.

MARQUETTE PARKE
5 kamb. kampinis, 4 metų senumo, 

ąžuoliniai viduje pagražinimai, ply
telių (tlle) virtuve ir vonia. Metali
nės vielos tvorele. 1 blok. nuo parko, 
prie 72 ir Hawyer gatvių.

WEST SIDE — 18 kol.
Mūrinis 1 augdto, krautuvė Ir 2 

butai po 5 kamb. Prie 19 ir Ashland 
gatvių. Ištisas rūsys, 5 kamb. butas 
Iš kiemo su mod. Įrengta virtuve ir 
vonia. Namas labai švarus ir gerai 
užlaikytas. Kaina $13.600,

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

SHUKIS REALTY
643S So. PolaoU St

Telef. LUdRnr 5-5900' *
ŠTAI KUR PROGA!

Gera vieta — geras namas — že
ma kaina!

5 didelių kamb. stiprus, gražus 
mūr, bungalow. Arti Maria H. S. 
Autom, šildymas alyva. Dvigubas ga
ražas, 37 pėdų sklypaa Sav. pirko 
apartmentinį namų, todėl šitų turi 
parduoti. Kaina numažinta iki 
$17,700. Tai jums namas, kurio se
niai laukiate.

Lncome taksų pildymas
P LEONAS

RBAL BSTATl 
2786 Wwt 71M Street

Visi telefonai: WAlbrook &-«Ota

BRIGHTON PARKE
2 butai po 5 kamb., mūrinis na

mas. 2 kamb. rūsy. 50 pėdų sklypas. 
Arti 45th ir S. Western Avė. Specia
lus bargenas.

B. R. PIETKIEWICZ
2565 W. 47th St

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

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

TeL OLymplc 6-0775 nuo 8 vai. 
ryto iki 5 vai. vakaro. 

Telefonas nuo 5 vai. vakaro: 
OLympie 2-6752

Statome 
NAIVIUS IR 
GARAŽUS

ir atliekam** visus statybos Ir per 
tvarkymo (remodellng) darbus

MASTER BUILDERS
General Contracting Co.

(8av. Y. Sodeika ir J. Skorubskas) 
1600 8. 48TH CT., CICERO 50, ILL 
Tel. OLymplo 2-7381; TO 3-4236

(HKKKKKIŪOOCKKKgIOOOOOOOeooO'

PLU M B I N G
Licensed bonded plumbers 

Joks darbas nėra didelis ar mažas. 
Šaukite dabar. Kalbame lietuviškai.

Tel. — REpublic 7-0844 ar 
WAlbrook 5-3451

OOtKKKKKKyOOOCrOO-O-CIOC/OOOOOOU

IŠNUOMUOJAMA — FOR RENT

NAMŲ SAVININKAI!
Tarpininkaujame butų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate
5816 So. VVestcrn. PRospect 8-2234

Išnuomojama Marųuette Parke 
( I % bloko nuo šv. Kryžiaus liogni- 
nės) 2606 W. 69 St. naujame name 
pirmame aukšte 4 % kambarių pa
talpa. tinkama daktarui ar kitam 
ofisui. Pamatyti kasdien po 4 vai. 
po pietų.

Marųmette Parke
2 po 5 kamb. Mūrinis su 3 k. butu 

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

3 kamb. bungakiM. Autom, gazo 
šildymas. 2 mašinų garažas. $17,000 
Brighton Parke

3 |x> 4 kamb. Mūrinis. Pečiais šil
dymas. Garažas. Tik $20,500.

2 po 4 kamb. mūrinis ir 3 k. butas 
rūsy. Gazo šildymas. Tik $23,900.

VARPAS Reol Estete 
Insurance, Notary Public

Stlt Ho. Western Avė. 
PRoep. 8-2234 arba HEm. 4-7085

LIETUVIŲ STATYBOS f 
BENDROVE

MORAS R
lliiililt rs Gcn. 4'ontractors U

Atlieka planavimo ir staty- ■ 
bus darbus gydytojų ofisų, gy- H 
v*riaini|ių ir viešųjų pastatų j(

Namų įkainavimas ir įvairūs 
patarimai nemokamai. 9

Kreiptis šiuo adr* su

JONAS STANKUS į
Kasdien nm, x Val. ryto Iki 6 S 
vai p p. Kitu laiku susitarus. ™

Tel. PRospect H-2OI3 . 
6800 SO CAMPBELL AVĖ. j

Chicagc 29. III.
M

'IRKITE n parduokite aav© ne-____
kilnojamą tortą per mano ištaigą. PRospect 6-6644 
'sudokitė* mane teisingu pat&raa-
vitnn

E. KURAIUS
RĘAL ESTATE SALES

REpabUe 74400

REAL ESTATE

ŠTAI GERAS PIRKINYS 
Nupigintas nuo $26,000 iki $23,000. 
Didelis, gražus, de luxe, pagal už
sakymą pastatytas 6 kamb. (3 mic 
gam. kamb.), mūrinis - face brick 
namas. Tik 8 m. >enumo. 1% tile 
vonios. Graži didelė beržinė spin
ta virtuvėje. Kieto medžio grindys 
visame name. Gazu, karštu oru 
forced air apšildomas. 2 autom, 
garažai. % bloko iki Marąuette 
Parko. Arti 71 ir Richmond. Šis na 
mas tinkamas gydytojui, advoka
tui arba kas nori gerą kokybę. Pa
matykite dabar. Būkite pirmieji. 
Būs greit parduotas. Skambinti

TRAVIS & TRAVIS 
2618 W. 63rd Street

PardtKMlnmn TAVERNA Ilt NAMAS. 
Karštu vand. apšildymas, stokeris.

6 kamb. butas viršuj. 2-jų butų na
mukas užpakaly. Tavernos “lease”— 
nuomos sutartis baigiasi bal. 3(i d.

Šioje aejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant JO 
sų laukis greitas Ir teisingas patar

• viniai

NORVILĄ
REĄL B8TATB HALB8 

2000 W. &Mb 84. Tai.

Namų sintylia, palrūs pataisymui . 
Ir panlavintas. Jei norite pirkti ar { 
užsisakyti namą, kuris būtų gerai Iš
planuotas. patogus, gražus Ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite paa

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite Tl.rnunal S-5531 

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo I n - 4 vai. Adresas: 5IA
Noltnn. VVIIIon Springs. III.

licmkitc dien. Draugą!

Perakaitę “Draugą”, duokite 

kitiems!

732 W. Ccrmak ltoml 
Kreiptis į savininką—Ol.inipk* 2-0205

Parduodama vila Bcverly Sliores. 
Interesuojantiems kreipi is — K. 
CIURINSKAS, 1222 Euclid Avc„ 
East Chicago, Indiana. -
iNiiiiiiiiiimiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii

Jei turite parduoti ar Išnuomo
ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
tkyrmje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu. Vlrgima 7-6640.
.'HMHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

HELP WANTED MALĖ

ORDER CLERK & FILLERS
In New Supply Division of an International Company. High Sehool 
Education and some clerieal experlence desirable. Will train. Plea- 
sant Personality and desire to leam Material Control. Progressive 
Salary, 40 hour week. Company paid Hospitalization, pension, Vaca- 
tion and Holidays. Permanent positions. — IVRITE OR CALL 
FOR INTERVIEW

MR. V. L. HER.R0N
1500 S. WESTERN AVENUE. ' CHICAGO 8, ILL.

TAylor 9-2984

A. O. SMITH
Has immediate opening ior

MECHANICAL ENGINEERS 
MACHINE DESIGNERS

A p p 1 Y
Eunployment Office

A. O. SMITH CORP.
NO 27th AT WEST HOPKINS

MILWAUKEE, WISCONSIN
Heaae hring proof of Citizenship

4*



Ketvirtadienis, balandžio 1, 1957 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

SVEIKINTINAS “TEISE Į DARBĄ” 
ĮSTATYMAS

18-oje JAV-bių paskirose vai- nois valstybės seimui pasiūlymą 
stybėse veikia “teisė j darbą’’ išleisti “teisę j darbą” įstatymą.

K ATEITININKU 
GYVENIMO

įstatymai, pagal kuriuos prote- Ypač šiuo įstatymu apsi-
guojama kiekvienam žmogui j džiaugs Ilinojaus naujieji atei- 
teisė į darbą; joks darbdavys viai, kurie nors ir būdami įvai- 
negali reikalauti iš bet kurio as-, rių amatų specialistai, visdėlto 
mens būti arba nebūti unijos sunkiai galėdavo savo specialy- 

-bėje gauti darbą tuose fabrikuo 
se, kur veikia union shop.

nariu, kaip sąlyga darbą gauti. 
Štai tos valstybės, kuriose

veikia “teisė į darbą“ įstatymai Yra žinomi faktai (paremti
(duomenys paimti iš neseniai > dokumen^a*8^’ kad ateiviai spe- 
išleistos knygos The Case for cialistai ia laikraščių sužinoję, 
Right-to-Work Laws. A Defense kad x dirbtuvėje reikalingi to 
of Voluntary Unionism by Rev. amato specialistai, kur adminis

tracija juos darban sutiko pri
imti, jei jie atsineš unijos kor
telę. Unijos vadovybė atsisakė 
tuos ateivius priimti unijon ir 
išduoti korteles.. Tuomet tie 
ateiviai kreipėsi į vietos advo
katą, kuris raštu užklausė uni
jos motyvų, kodėl šie specai ne-

Edward A. Keller, C.S.C., Uni- 
versity of Notre Dame, India
na) :

Alabama (veikia nuo 1953 
m.), Arkansas (1947), Arizona 
(1947), Florida (1944), Georgia 
(1947), Iowa (1947), Louisiana 
(1954), Mississippi (1954), Ne-
braska (1947), Nevada (1952), Priimami unij°n' Tik tuomet 
North ir South Carolina (1947-|un^os vadovybė raštu atsakė, 
54), North ir South Dakota ikad J* nieko Prieš neturinti, jei 
(19471 Tennessee ir Texax 1fabriko administracija tuos spe!Z' UUh U955, VirgSa>ialistu3 > darb’- Gi “ 

(1047) ir neseniai jį priėmė ir ateiviai su unijos raštu vėlpriėmė
Indiana.

Daugely valstybių šitokie įs-
nuėjo į tą fabriką, tai ten admi
nistracija pranešė, kad laisvų

tatymai buvo patvirtinti (adop- i vietd Jau neturinti, 
tuoti) referendumo keliu; kai' JeiSu nebūtli be tamprių ry- 
kur kaip valstybės konstitucijų,su un’j°mis fabrikų (open 
priedai (Amendments to statė ish°P)> tai daugelis darbininkų, 
constitutions). į-vPač naujieji ateiviai negalėtų

Kai kurios valstybės priėmė i Sauti darbo.
“teisė į darbą” įstatymas kaip 
federalinio Nprris - LaGuardia 
Akto svarbiausią dalį pagal ku
rią darbininkui garantuojama 
pilna laisvė pasirinkti įstoti ar 
neįstoti į uniją.

Pagal šią viešosios politikos 
deklaraciją kai kurie teismai 
priėmė nutarimus (injunctions) 
prieš piketavimą, kad tuo būdu 
priverstų darbdavį sudaryti uni 
jinės dirbtuvės (union shop) su 
tartį.

Todėl reikia sveikinti respub
likonų atstovą George Brydia iš 
Prophestown, kuris įteikė Uli-

Panašūs faktai kalba už tai, 
kad visose J A Valstybėse veiktų 
“teisė į darbą” įstatymai, garan 
tuoją kiekvienam asmeniui būti 
priimtam į darbą.

—Pranas Fabius

(Atkelta iš 2 pusi.) 
at-kai balandžio 7 d. ruošia šv. 
Tomo Akviniečio ir Pax Romaną 
dienos minėjimą.

— Algis Žukauskas, buvęs 
SAS Centro Valdybos narys, lan 
kėši Chicagoje. Šiuo metu turi 
kelias savaites atostogų, o po 
to išvyksta Azijon, kur gavo pa
skyrimą armijos inžinieriumi.

— Kęstutis Kudžma, buvęs 
SAS pirmininkas, šiuo metu va
dovauja skautų vyčių kandidatų 
būreliui New Yorke.

— Chicagos studentų at-kų
draugovės šventė įvyks gegužės 
5 d. Šventės organizavimo ko-1 
misijai vadovauja Vytautas Du 
dėnas.

— Stud. at-kų sąskrydis į-i 
vyks Urbanoje gegužės 11 — 12 į 
dienomis.

— Detroito at-kai ruošia me
tinę šventę gegužės 5 d. Ta pa
čia proga įvyks ir prof. St. Šal
kauskio minėjimas. Paskaitą 
skaityti yra kviestas J. Staniš- 
kis.

— Dr. A. Daniušis, ALRKF 
vicepirmininkas, iš Clevelando 
persikėlė gyventi Detroitan. Cle 
velandiečiai liūdi, netekę veik
laus visuomenininko, gi Detroito 
at-kai džiaugiasi, susilaukę nau
jos jėgos. Šiuo metu Daktaras 
daug dirba prie vykstančio AL
RKF burtų keliu dovanų skirs
tymo naujos stovyklavietės įruoj 
tų prie šio darbo prisidėti, nes 
stovykla ruošiama ne kam ki
tam, kaip tik jaunimo patogu
mui. Todėl ir ateitininkiškasis 
jaunimas turės progas čia pra
leisti vasaras ir pasidžiaugti sa
va stovykla.

— I. Lozaitytė ir I. Gylienė, 
MAS Centro Valdybos narės, 
buvo nuvykę į Kenosha, Wis.,

kur Vizitavo neseniai įsteigtą 
moksleivių at-kų kuopą.

— K. Kontrimas buvo nuva
žiavęs į Omaha. Nebr., kur ta
rėsi su vietos sendraugiais I 
moksleivių kuopos įsteigimo rei-j
kalais. ..;

'•
DĖMESIO!

Šį sekmadienį, balandžio 7 d., 
3:30 vai. p. p. Don Varno posto 
salėje, 6816 So. Western Avė.,1 
ruošiamas vakaras mokslei
viams.

Vakaro tikslas — supažindin-l 
ti vyresniųjų klasių moksleivius; 
su Chicagos universitetais. Bus 
rodomas filmas iš studentų gy
venimo. Visus kviečiame daly
vauti.

— Tauta, kuri klusniai nusi
lenkia prieš brutalią, nieku ne
pateisinamą prievartą, yra pa
liesta vergiško servilizmo.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINYCIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke 
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 West 63rd Street 
Tel. Pltnspect S-0S33 Ir I»B 8-0S34.

A. A
JULIUS KOSILKO

Gyveno 2517 W. 46tb St.
Mirė balandžio 3 d., 1957, 

12:30 vai. ryte, sulaukęs pusės 
amžiaus. Gimė Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 35 ni.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

brolis Petras su šeima, drau
gai Juozapas ir Ona Jesudavi- 
ėius, kiti giminės, draugai ir 
pažįstanti.

Priklausė Dariaus ir Girėno 
Am. Legion Post Nr. 271.

Kūnas pašarvotas Mažeikos- 
Evans koplyčioje, 6845 South 
Western Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
bal. 6 d., iš koplyčios 8 v. ry
to bus atlydėtas į švenč. Pane
lės Nekalto Prasidėjimo parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionies 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:nes. Brolis ir kiti ginti-

Laidotuvių direktorius Ma- 
žeika-Evans. Tel. HEpublic 7- 
86(10.

V
April Shoįvers of

GIFTS FOR SAVERS!

DOVANAI 
NUO $100. iki $200č. 

INDELIU

GRAŽUS IR PRAKTIŠKAS . . .
Dešimties stipinų lietsargis, gražios 
išvaizdos ir įvairių spalvų. Tikro 
bambuko medžio rankena. Mūsų dė
kingumo dovana Jums atidarant są
skaitą su $100.00 ar daugiau, ar į- 
dedant j jau esamą sąskaitą tokią 
pat sumą.

ŽAVUS JŪSŲ VALGOMAJAME...

Puikus 4-ių dalių spindintis Bril- 
lium. Klasinio puikaus stiliaus lėk
štė sviestui, tara duonai ir pride
rinta druskinė ir pipirinė. Dova
ni!, kurią Jūs visuomet gėrėsitės. 
Jums dovanai tik atidarant są
skaitą nuo $500.00 iki $1,000.00 
indėliu arba įdedant tokią pat su
mą į jau turimą sąskaitą.

DOVANAI
NUO $500.00 iki $1,000.00 

INDELIU

SPECIAI 
BONUS 
GIFT "

Graži gėlė, gražiame vazone, spe
cialus dovanų priedas tiems, kurie 
įneš $500.00 ar daugiau indelį lai
ke šios didžiulės pavasario taupy
mo šventes, neskaitant jau tos pui
kios Brillium. dovanos. “Flowers 
b.v Florence", 5008 W. 14th St. pa
rūpino šias gėles.

Švelnios ir truputį nulinkusios Zuikio ausys 
tikrai sukels džiaugsmą mažiesiems Jūsų na
muose. Mūsų dovana kiekvienam vaikui, kuris 
atidarys sąskaitą su $5.(M) indėliu arba idės 
tokią pat sumą j jau turimą sąskaitą.

FREE
LA
. CHILDKtN'S

® SAVINOS of

| $5.00 »r mare

to lee iht> tparkling 4-pieee jeuelry enirniblt —— FREE for 
$5,000.00 taringi, nru> arenant or otldeil to preirnt arcoanl.

ST. ANTHONY SAVINGS
ANO LOAN ASSOCIATION I 

1447 S. 49th Court • Cicero 50, III. 1 

TO 3-8131 , . . Bl 2-1397

INSUREO

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame visiems prisidė j ilsiems prie mūsų 

mylimos mamytės,
A. f A.

EMILIJOS MARAŠINSKIENES
laidotuvių, aplankiusiems koplyčioje, pareiškusiems užuojau
ta. gėles ir palydėjusiems į šv. Kazimiero kapines š.m. kovo 

mėr«. 20 dieną.
Ypatingai dėkojame kun. B. Būdvyčiui už maldas kop

lyčioje, už gedulingų šv. Mišių atlaikymą ir palydėjimą j ka
pines. Ponams Paliliūnams, Vanagūnams. Plytnikams, A. \ ep- 
Štienei ir Campbell Soup bendradarbiams už visokeriopą pa
ramą. Karolinai Daknevičius, M. ir J. Guobužiams, Jono Mai- 
liūno šeimai, Kazimierai Pocius, Julijai Šalkauskas, Mr. ir 
Mrs. Vietor Shimkus, Valaičiams ir Form Fit bendradarbėms 
lietuvaitėms už šv. Mišių auką ir Laidotuvių Direktoriui An
tanui M. Phillips už taip nuoširdų ir malonų patarnavimą.

' Dukterys, žentai ir anūkai

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!
>

CEdarcresf 3-6335

MARY- O’MEARA
(YURUS)

Gyveno 6328 S. Eggelston Avė.
Mirė balandžio 2 d., 1957, 9:20 vai. vak., sulaukus 39 m. antž. 

Gimė Springlield, UI.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Josepli Iv., duktė- Deniui 

.Mane, motina Auna Yurus, 2 broliai: John Yurus, jo žmona Lu- 
cille, ir Stanley Yurus, jo žmona Sophie iv jų šeimos, 2 seserys 
Adela Burba, jos vyras Antanas ii' jų šeima; ir Alina Debner, jos 
vyras Paul ir .jų šeima, kiti giminės, draugai ii' pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį I vai. p. p. Jobu F. Eudei- 
kio koplyčioje, 4330 S. Calit'ornia Avė. i

laidotuvės Įvyks šeštadienį, bal. ti d., iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta į St. Bernardo parapijos bažnyčią, (ifith and 
Stewait Avė., kurioje įvyks gedulingos pamaldos už veliones sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Vyras, duktė, motina, broliai, seserys ir kiti giminės 
Eudeikis. Tel. LAiayette 3-0440.

LIŪDESIO VALANDOJ

MAŽEIKA‘EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

8848 80. Westem Ava. Air Conditloned koplyčia 
BEpnbUe 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiems, kurte gyvena kttoae mleete dalyse; rausime 
koptydla arčiau Jūsų namų.

Nuliūdę:
Laidotuvių direkt. lobu F.

DANIELIUS ŠLENIS
Gyveno 4429 S. Clarissa Avė., Los Angeles 27, California 

Anksčiau gyveno Chicagoje
Mirė balandžio 2 d., 11:40 vai. ryte*. Amerikoje išgyveno 50 nu 
Kilęs iš Anykščių parap.. Kiškelių kaimo.
Pasiliko dideliame nuliūdinu- žmona Anelė, pu, tėvais Katauskas, 

duktė Mary Anų. Taipgi brolis Pranciškus, dvi seserys —- Martinu 
Varkalienė su šeima, kuri gyvena lx>s Angeles, Cal., ir Elzbieta 
Soderberg su šeima; ir Lietuvoje liko broįjs -Iniias su šeima ir 
sesuo Uršulė Milevičienė su šeima. Amerikoje ii' Lietuvoje liko 
pusseserių, pusbrolių, giminiu ir daug pažįstamų.

Kūlius pašai'votas Jonės llumroek Chapel, 731 \\. V asliington 
Blvd., lx>s Angeles, Cal.

Kūnas bus atlydėtas iš koplyčios į Šv. Kazimiero bažnyčią sek
madienio vakarą 7 valandą, kur bus atkalbėtas rožančius. Kūnas 
j>er naktį išbus bažnyčioje, o pirmadienio rytą 8:30 vai. įvyks 
gedulingos pamaldos, įm» kurių bus nulydėtas j (‘alvary kapines, 
Los Angeles, Cal.

Prašome nesiųsti gėlių.
Nuliūdę lieka: Žmona Anelė, duktė Mary Ann, brolis Pran

ciškus, seserys Martiną Varkalis, Elzbieta Soderberg, o Lietuvoje 
brolis Jonas ir sesuo Uršulė Milevičienė, taipgi daug giminių ir 
pažįstamų.

TROOST - PACHANK1S MONUMENTS
JOHN W. I’ACHANKIS (l’ATCH), Vlce-I’resldent

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

h hmm

II

I paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 
transportaciją automobiliu

Atilnra kasdien ir sekmadieniais nuo 9 vai. rvto Iki 5 vai. popiet
MMKINMTK DABAR — Itt s PANTATYTA KAPINIU IHENtMIJ 

JOKIO |MOK|.IIMO. MJMOKftSITK KAPINIO DIENOJE.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avė.
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9852

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

AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ

ANTHONY B, PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 

CHICAGO, ILL. CICERO

Telefonai — GRovehilI 6-23-
T0wnhall 3-2109

50fh AVĖ.

ILL.
arba

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna 
vimas dieną ir nak- 

I tį, Reikale šaukite 
: mus

Mes turime koplyčias 
visose Chicagos ir' 
Roselando dalvae ir’ 
tuojau patarnaujame I

PETRAS BIELIŪNAS
4348 8. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

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

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

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. 1IAL8TED STREET Tel. VArds 7-1911

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. VArds 7 1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1146 S. 50th AVĖ., CICERO. UI Tel. OLympic 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1(416 W. 46th STREET VArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69tli STREET REptiblic-7-1213
2314 W. 2Srd PLACE Vlrginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1124 S. 50th Avė. OLympic 2-5245 ir TOunlialI 3-9687

I 4
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X Amerikos Lietuvių Stu

dentų sąjungos anglų kalba lei
džiamam žurnalui Lituanus 
remti Chicagoje iš lietuviško
sios studentijos ir LB Chica
gos apygardos atstovo sudary
tas specialus komitetas. Komi
teto svarbiausias tikslas užtik
rinti Lituanus žurnalui me
džiagines sąlygas, kad jis kiek
vienu numeriu galėtų didėti ir 
stiprėti. Komitetas jau turėjo

X Irena šilingiem*, lietuvių , 
tautinių šokių vadovė ir ren- Į 
giamos tautinių šokių šventės 
repertuaro komisijos narys šių 
savaitę išvyksta lankyti lietu
vių tautinių šokių grupių, įsire
gistravusių dalyvauti pirmojoj 
Amerikos ir Kanados lietuvių 
tautinių šokių šventėje birželio 
30 d. Chicagoje. Irena Šilingie- 
nė kelionėje išbus visą balan
džio mėn. ir aplankys visas 
tautinių šokių grupes Ameriko
je ir Kanadoje. Lankymo tiks
las patikrinti tautinių šokių 
grupių pajėgumą, suderinti kai 
kuriuos skirtingumus tautinių 
šokių interpretacijoj ir aptarti 
visus kitus tautinių šokių šven
tės reikalus su vadovais ir šo
kėjais vietoje.

Tautinių šakių šventė kartupirmąjį posėdį, aptarė veiklos 
būdus ir pasiskirstė pareigo- su mokyklų jaunimo programa 
mis. Lituanui paramos reikahi1 turės apie 1000 dalyvių. Tai bus 
bus kreipiamasi į lietuviškas didžiausia lietuvių tautinių šo 
organizacijas ir visą lietuvių
visuomenę. Lituanus reikalui

Elena, Benigna ir Ona Blandytės dainuos trio šį šeštadienį, ba
landžio 6 d., 6 vai: Lietuvių auditorijoje įvykstančioje LRD litera
tūros šventėje. Joms akompanuos muz. Ant. Skridulis. Atsilankiu
sieji vietoje galės įsigyti Jurgio Savickio premijuotąją knygą “Že
mė dega”.

CHICAGOS ŽINIOS kas ką ir kur

kių šventė ne Lietuvos žemėje.
X Kęstutis Skrupskelis, stu

dijuojąs politinius mokslus gar
siajame Fordhamo universitete, 
pakviestas į naują Lituanus 
žurnalo redakciją, kuri dabar ( 
sudaryta iš New Yorke gyve- j 
nančių akademikų. Žurnalo ad- 

susirinkimuose supažindins su resas: 916 \Villoughby Avė. 
Lituanus paskirtimi, jo sieki- Brookfyn 21, N. Y.
mais ir svarba. I , , . . , . y

1 Jau baigiamas spaudai ruos- 
Lituanus leidžia Amerikos įį studentų metraštis; šio leidi-

Lietuvių Studentų sąjunga. Re- njo redakciją sudaro akademi- 
dagavimo darbas pavestas spe- ^aį į Čepėnaitė, T. Remeikis,

išryškinti ir jo paskirčiai supa
žindinti su lietuvių visuomene 
bus skelbiamas Lituanus paži
nimo .mėnuo. To mėnesio metu 
lietuviškosios studentijos at
stovai spaudoje ir organizacijų

cialiai komisijai. Visi Lituanus 
kolektyvo nariai dirba be atly-

J. šapkus ir J. šoliūnas. Tiki
masi Jaunimo kongreso išva-

ginimo. Lietuvių studentų pa- karf>se metraštį išleisti, 
stangomis Lituanus išplatina
mas Amerikos ir Kanados uni- X J. PakeJ, Br. Skotas, A.
versitetuose. Žurnalas pasiekia Gintneris, J. Miller ir Z. Dai-
Europos ir Azijos universitetus. 
Žurnalo paskirtis informuoti 
viešąją opiniją anglų kalba vi
sais lietuviškaisiais klausimais.

X Lietuvių Profesorių drau
gija balandžio mėn. 7 d. 3 vai. 
p. p. rengia Lietuvių auditori
joje diskusijas tema: “Specia
liųjų augštųjų mokyklų santy
kiai su universitetu Lietuvoje’’. 
Diskusijose norima išsiaiškinti, 
iki kurio laipsnio tikslinga 
augštųjų mokyklų specializaci
ja Lietuvos sąlygose ir kokie 
tų mokyklų turėtų būti santy
kiai su univeristetu.

lidka tvarko Tautinių šokių 
šventės biletų atspausdinimą ir 
paskirstymą. Biletai jau bai
giami spausdinti ir greitai bus 
pardavinėjami. Visos vietos yra 
numeruotos. Biletų kainos: 
nuo $1 iki $5. Norintieji gali 
užsisakyti atskiras ložes. Tau
tinių šokių šventės metu salėje 
galės tilpti apie 10,000 žmonių.

X Mindaugas Vygantas, at
stovaudamas Chicagos Loyo- 
los universitetą, dalyvavo gar
siose Clevelando Knights of 
Columbus salės lengvosios at
letikos varžybose, kurios su-

Kalbės profesoriai V. Mane-' traukia tikrą sportininkų elitą, 
lis, Pr. Jucaitis ir kiti augštų-Į Jaunasis mūsų sportininkas da- 
jų mokyklų atstovai. Tose dis-į lyvavo estafetiniame begime, 

kuriame jo universitetas išsi-kusijose kviečiami dalyvauti 
ne tik augštųjų mokyklų moko
masis personalas, bet ir visi tie, 
kuriems rūpi tų mokyklų kles
tėjimas neprikl. Lietuvoje. Įėji
mas visiems laisvas.

kovojo antrą vietą. Tai bene 
pirmas iš tremties atvykęs jau
nuolis, dalyvavęs tokio masto 
sportinėse varžybose.

X “Į Laisvę” žurnalo 12 pa
didintas nr. jau pasirodė Chi
cagoje. šiame nr. telpa daug 
brandžių straipsnių ir plati ap
žvalga. Rašo Antanas Maceina, 
Zenonas Ivinskis, ' Jonas Gri
nius, Mečys Musteikis, kun. D. 
Kenstavičius, Ričardas Bačkis, 
Bronius Sakalas ir kiti. Patal
pinti 2 Sibire vargstančių lie-

X L. B. Brighton Parko apy
linkė energingai griebėsi orga
nizuoti moksleivių tautinio an
samblio skyrių. Jau turima 
apie 100 registruotų asmenų, 
kurie nori jame dalyvauti. Ta
čiau yra viena kliūtis — ne
gaunama salės susirinkti jau
nimui ir atlikti repeticijas. Jau
nimo dalis yra iš Town of Lake tuv'ū eilėraščiai 
ir kitų artimesnių kolonijų. Tė
vai susirūpinę patalpų reikalu.
L. B. vąldyba deda visas pa
stangas, kur galėtų prisiglaus
ti taip svarbus lietuvybės auk
lėjimo židinys.

X Jūratė Elvikytė yra De 
Paul univ. lietuvių klubo iždi1 
ninkė. Šiuo metu ji skiria daug 
laiko prie paruošiamųjų lietu
vių liaudies meno parodos dar
bų. Universiteto vadovybė pa
geidavo, kad tokia paroda būtų 
suruošta.

X Kun. J. Stankevičius, Šv.
Kryžiaus ligoninės kapelionas, 
mini 20 m. kunigystės jubilėjų.
Ta proga ligoninės šv. Kazimie
ro seselės jubiliatui suruošė vai
šes.

X VUiui Megrtil, sergančiam 
Vokietijoje, per E. Vilimaitę 
surinkta 31 dol. 75 et. Aštuoni 
aukotojai paaukojo po 2 dol., 
kiti po 1 dol. ir mažiau.

QJ

X Ed. Zabarskas, energin-, rūpinasi sujungtų į vieną meno 
gas paskautininkas, Cicero į ansamblį Cicero gyvai besireiš-^ 
apylinkės valdybos narys, or- kiančius atskirus meno viene-> 
ganizuoja Cicero lietuvių moks-įtus: chorą, tautinių šokių bū-'
leivių meno ansamblį, suside
dantį iš chorelio, tautinių šo
kių, kanklininkų ir scenos bū
relių. Pskt. E. Zabarsko tel. 
OLympic 6-1214.

X A. Kirvaitytei vadovau
jant, moksleivių tautinis an
samblis atliks meninę progra
mą minint L. R. Katal. susi
vienijimo 70 metų sukaktį ba
landžio mėn. 6 d. (šeštadieni) 
Lietuvos Vyčių salėje, 2453 W. 
47th St. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Įėjimas laisvas.

X Skaut. Juškevičienė, LB

relį ir dramos sekciją. I
X Kun. L. Andriekus, OFM, 

vienas iš “Aidų” žurnalo redak
torių, pasižymėjęs poetas, ve
dė .misijas Šv. Antano parapi
joj, Cicero. Kalbėdamas apie 
Spaudą iškėlė ir “Draugo” dien
raščio reikšmę. Prieš išvykda
mas iš Chicagos tėvas L. An
driekus aplankė “Draugą”.

X Juzei Kabliauskienei, 812 
East 58 Street, prieš pusmetį 
atvykusiai iš Australijos, tik 
už 10 dienų praleistų ligoninė
je, Leonardas Jankauskas įtei-

Cicero apylinkės valdybos narė, kė $288.00 čekį.

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE * gingas visuomenės veikėjas ir 

— Audronė Gaigalaitė yra gabus publicistas. Dabartiniai 
Holy Family kolegijos Philadel- ‘ krikšč. demokratų atstovai Vli- 
phijoje modernių kalbų klubo į ke yra J. Matulionis, P. Vainau 
pirmininkė. Jos iniciatyva gegu skas ir A. Kasulaitis. 
žės mėn. 13 d. kolegijoje ruošia-į _ Įvairių tautų liaudies šo

kių vakaras ruošiamas Bostono 
lietuvių tautinių šokių grupės

ma tautinių kalbų savaitė.
— Antikomunistinio Fronto

susirinkimas įvyksta balandžio 
mėn. 14 d. 4 vai. p’, p. Amerikos 
— Lietuvių piliečių klube, Broo 
klyn, N. Y. Susirinkime paskai
tą skaitys žymus atstovas “Com

balandžio 28 dieną 3 valandą po 
pietų So. Bostono High School, 
Thomas Park. Dalyvaus Onos 
Ivaškienės vedama Bostono lie
tuvių tautinių šokių grupė ir uk

r
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mon Sense” redaktorius Mc-: rainiečių, švedų, čekų ir slova- 
Gillen, drauge sū Ign. Povilai- lenkų, škotų ir jų orkestras, 
čiu. Liuda Mikulskytė darys, armėnų, airių ir kitų tautų šo- 
pranešimą. Bus diskusijos. kių grupės. Visas pelnas skiria-

— A. Kasulaitis, žurnalo “Jau mas vien lietuviškiems reika- 
nimo Žygiai” redaktorius, iš- lams. Biletus į vakarą galima 
rinktas Vliko nariu. Clevelando j gauti Lithuanian Furniture Co., 
liet. krikšč. demokratų skyrius Baltic Florist krautuvėj, Vakau 
savo susirinkime specialiai tą krautuvėje ir pas grupės šo- 
faktą atžymėjo, palinkėjo jam kėjus.
sėkmės atsakingame Lietuvos --------------
laisvinimo darbe. A. Kasulaitis X Petrą Kosilko atsilepti pra- 
dar jaunas tik 28-rių .metų ener į šo Mažeika & Evans laidotuvių 

■■ .... | biuras, telef. RE-7-8600, brolio
Juliaus mirties reikalu.

BŪKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI!

Įstodami į Liet. Knygų Klubą ii 
įmokėdami 5 dol metinio mokesčio 
mes įgaliname per vienerius metus 
pasirodyti kelioms nau.įoms gerai pa
rinktoms liet. knygoms ir tuo pačiu 
uždirbame 2.50 dol., nes knygų pa 
si renkame už 7.50 dol.

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

LIET. KNYGOS KLUBAS 
(Lith. Sook Club)

4545 W. 63 St., Chieago 29, III

Kardinolas apie auklėjimą
Kard. Stritch savo kalboje į 

Katalikų Auklėjimo draugijos 
suvažiavimo dalyvius Chicago
je pasakė, kad yra reikalas rū
pintis mokyklų tinklo plėtimu, 
tačiau ne mažesnis reikalas yra 
taipgi uoliai stengtis įtraukti 
pačius mokinius į saviauklos 
darbą. Auklėtojai turį stengtis 
išauklėti ne tokį masės žmogų, 
koks lengvai gali išaugti dide
lių miestų ir masinės produk
cijos krašte, o auklėtojai turi 
ugdyti sveiką iniciatyvą, tvir
tą charakterį, kad naujos kar
tos nesilenktų masių įtakai.

Laimėjo Šv. Elzbietos 
krepšininkai

Chicagos dienraščių sporto 
skyriai skelbia, kad Šv. Elzbie
tos krepšininkai tapo Chicagos 
augštesniųjų mokyklų krepši
nio čempionai. Penkiolikoje 
baigmės susitikimų tarp katali
kiškųjų ir miesto mokyklų 
krepšininkų katalikų mokyklos 
išsikovojo 12 laimėjimų.

Meras atbėgo į Chicagą
Daltono, Ga., meras Cla- 

rence Green, 32 m. amžiaus, 
palikęs tą miestą su 24,000 gy
ventojų niekam nieko nesakęs 
atsikėlė į Chicagą, apsigyveno 
bute 505 W. 65 pi. ir gavęs tar
nybą čia pastoviai įsikūrė. Chi- 
caga jam patikusi nuo jo tar
nybos kariuomenėje II Pasauli
nio karo metu. Daltono gyven
tojai sako, kad tas jų meras 
mažai turėjęs iniciatyvos, už jį 
valdę patarėjai; pats gi meras 
sako, kad jam labai įgrįso ta 
tarnyba. ,

Žuvo bėgdami nuo 
policijos

Chicagoje žuvo Garland F. 
Adams, 21 m. amžiaus, ir Gor- 
don F. Akin, taipgi 21 m. am
žiaus, kai jie 100 mylių greičiu 
lėkė tolyn nuo policijos auto
mobilio. Du kiti su jais važia
vusieji — sužeisti. Viskas pra
sidėjo, kai policija keturis juos 
pamačiusi automobily norėjo 
ištardyti. Jie pradėjo važiuoti 
100 mylių greičiu ir, mašinai 
netekus kontrolės, įvyko nelai
mė.

Pirmoji susirgusi poliju
Jau užregistruotas pirmas 

susirgimas polijo ‘liga Chicago
je: susirgo 30 m. amžiaus mo
teris, gyvenanti ties 55 gatve 
ir Ellis. Ji nebuvo skiepyta nuo 
polijo. Neseniai ji sugrįžo iš 
Meksikos, kur manoma, ji bus 
poliju užsikrėtusi. Paraližuota 
jos dešinė koja ir kairė kiek 
paliesta.

Chicagos sveikatingumo ta
ryba dabar rūpinasi kiek galint 
daugiau vaikų įskiepyti nuo po
lijo du ir tris kartus.

Daugiau lėšų Chicagos 
atstatymuil

Chicagos meras R. Daley nu
vykęs į Washingtoną ragino 
Kongresą, kad skirtų Chicagai 
po $250,000,000 kasmet atsta
tymui susenusių miesto dalių. 
Kongrese jau buvo kilęs suma
nymas paramą tam reikalui su
mažinti.
Sužeidė krisdamas akmuo

Frank A. McDonncll, advoka
tas, buvo sužeistas krintančio 
nuo namo viršaus 4 svarų ak
mens. Nelaimė įvyko ties 16 N. 
State, Chicagoje. Buvo nuga
bentas į Passavant ligoninę, 
kur buvo susiūta praskelta gal
vos oda.

Palaidojo nužudytą 
bankininką

Nužudytasai bankininkas Le- 
on Marcus palaidotas Oak 
Woods kapinėse. Laidotuvės 
buvo labai tylios. Iš laidotuvių 
direktoriaus koplyčios išnešė 
karstą trys kapinių tarnauto
jai ir vienas laidotuvių direkto
riaus tarnautojas. Koplyčioje 
nebuvo jokių apeigų ir karstą 
išnešant nesirodė nei giminės. 
Ant kapo niekas nepadėjo nei 
gėlių, nei vainikų. Jų nebuvo 
nei nuo banko, nei nuo draugų. 
Tik trys oficialios dirbtinės ro
žės buvo įbestos į kapą laido
tuvių tarnautojų. Kapinėse ver
kė velionio žmona, dalyvavo 
apie 65 žmonės, atvažiavę 15-je 
automobilių. Prie kapo maldas 
sukalbėjo žydų rabinas Morris 
Teller. Spaudoj iškilo, kad tas 
nužudytas suktas bankininkas 
Phoenixe, Ariz., turėjo antrą 
jauną žmoną, gyvenančią pra
bangoje, auginančią sūnų.

Plėšikai nužudė moterį
Vyresnio amžiaus namų sar

gas Erich Johnson grįžęs iš 
darbo į savo butą 6428 S. Kim- 
bark, Chicagoje, atrado savo 
žmonos galvą sudaužytą ir ją 
užsmaugtą. Šalia gulėjo dvi 
tuščios jos piniginės. Velionė 
turėjo 62 m. amžiaus. Buto du
rys buvo paliktos atviros.

Auroros meras tas pats
Auroros meru perrinktas 

Paul Egan, dėl kurio buvo vi
sokių ginčų ir kivirčų. Keturi 
komisionįeriai, su kuriais me
ras grūmėsi, šių rinkimų nelai
mėjo ir yra jų vieton išrinkti 
nauji.

Berwyno mero rinkimuose 
labai stiprūs pasirodė demokra
tai.

Nedidins mokesčių nuo 
įpirkimų

Illinois gubernatorius Strat- 
ton pareiškė, kad dabartiniai 
mų— yra šiai valstybei pakan
kami ir bent per porą .metų ne
bus didinami. Metinis Illinois 
mokesčiai — 2*/>% nuo įpirki- 
biudžetas yra $2,138,550,000.

■ ■ „___
Jei jūs ir nemėgstate skaityti 

eilėraščių, tai vis dėl to paskai-Į 
tykite P. Gedvilos

SKAMBĖKITE STYGOS.
Čia rasite skambią formą, 

lengvą stilių ir nuoseklų turinį. 
Rašykite autoriui P. Gedvilą, 
2745 W. 44 str., Chicago 32, III.

— Melrose Park lietuviai balan
džio mėn. 7 d. rengia dr. K. Jab
lonskio pagerbimą, kuris šiomis 
dienomis grįžo iš armijoj atlikęs 
karinę tarnybą kapitono laipsny
je.

Dr. K. Jablonskis savo rūpes
tingu medicinišku patarnavimu ir 
visuomeniška veikla yra užsitarna
vęs visų vietos gyventojų pasiti
kėjimo ir pagerbimo.

Visi dalyvaujantieji pagerbime, 
iki balandžio mėn. (i d. prašomi 
pranešti svečių skaičių Petrui Me- 
trikiui, 152 Broadway, Melrose 
Parke, Tel. Elmor 4-3404.

— I.B Tuviu <Jf Lake apylinkės 
visuotinas susirinkimas įvyksta ha 
landžio 7 d. 11 vai. (tuoj po pa
maldų) V. Ančiulio salėje, 1820 
\\. 46th Street, Chicagoje.

Šiame susirinkime bus paneši
mas iš apylinkės veiklos, renkama 
nauja valdyba, kontrolės komisija 
ir aptarti organizaciniai reikalai. 
Visi vietos ir apylinkės tautiečiai 
maloniai prašomi paskirti valan
dėlę laiko bendram lietuviškam rei 
kalui ir susirinkime dalyvauti.

LB. Tonu of Lake apyl.
valdyba

— Budrike radijo programa. Pa
siklauykite šį vakarą Budriko ra
dijo programos iš stoties WHFC, 
1450 kil. nuo 6 iki 7 vai. Girdėsi
te gražių lietuviškų dainų ir or
kestro muzikos. Programoje daly
vaus žinoma solistė Izabelė Mo- 
tekaitienė. Taipgi bus tęsiamas 
mįslių konkursas su dovanomis. 
Praeitą savaitę už mįslių atspėji
mą laimėjo dovanas: Arturas Dre- 
jeris, 920 W. 19 St., elektrinį pro
są; Helena Lazinskienė, 514 K. 
89 PI. — 20 gabalų lėkščių servi
zą ir Auna Andreikis, 7052 South 
Winchester Avė. — lietuvišką 
plokštelę apie Palvą arklį. Klau
sykitės ir dalyvaukite konkurse.

Pranešėjas

— “Vytauto” klubo bičiuliai 
kviečia savo sueigą š.m. balandžio 
mėn. 5 d. 8 vai. v. (penktadienį) 
pas Ant. Repšį, 5610 So. Ada St. 
II-me augšte. Namų telef. WE 6- 
4846. Visi bičiuliai yra kviečiami 
ir įpareigojami atsilankyti, nes bus 
tariamasi svarbiais organizacijos 
reikalais. Seniūnas

— Maldos Apaštalavimo dr-jos 
susirinkimas įvyks balandžio 5 d. 
tuoj po vakarinių pamaldų Nekal
to šv. P Marijos Prasidėjimo pa
rapijos salėj.

Tučtuojau išeina iš spaudos 
DAINŲ KNYGELĖS 

“STOVIU Aš PARIMUS” 
80 puslapių, kišeninio formato, 
su 35 labiausiai pamėgtomis 
liaudies ir naujomis dainelėmis 
su gaidomis. Jaunimo organiza- 
cjios turėtų įsigyti didesni eg
zempliorių skaičių, o šeimos 
bent po keletą. Užsakymus, sių
sti tuojau: Rev. P. Gedvilą, 
2745 W. 44 Str., Cliieago 32, III 
Kaina 1 egz. $1.00, 5 egz. arba
daugiau — 50 et.
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REIKALINGA VIRfiJA-PADfiJfi- 1 
JA. Geras atlyginimas, butas ir už- I 
laikymas. Rašykite šiuo adresu: Į Si graži panelė, vardu Diana, išrinkta Lincoln Parko zoologijos 
DRAUGAS Adv. 9441, 4545 W. fi3rd į sodo balandžio mėnesio žvėreliu. Ji yra gimusi Vakarų Afrikoj ir yri 
St., Ohlcago 29, III. viena iš mažesnių beždžionių, priklausančių vadinamai Gucnons bež-
■MHKStMKBtMHKEUBnc&JBMI I džionių grupei.
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KAS TURI GERA SKONI, VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo- 
kėjimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, šaldytuvai ir visa namų ir ofisų 
įrengimui.

Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

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

J
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Lietuvių tautos taurtausion Bsmeny- 
bes Arklvysk. Jurgio Matulaičio-

Matulevičlaiia
TrIJoHe dalyse:

UŽRAŠAI
I. I žrnšal: Mintys, pastabos, pasi

ryžimai. ola kaip tik atsiskleidžia 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos Įžvel
gimas bei visiškas pasiaukojimas 
tarnauti Dievui, Bažnyčiai Ir sielų 
išganymui.

II. Laiškai. Tai (vairiems asme
nims rašytų laiškų Ištraukos, gyve 
nimiškos išminties perlai, išreikš, 
patarimų, paraginimų ir paaiškini 
mų formoje.

III. Vilniuje. Žvilgsnis ( Arkivys
kupo kančias perneštas senoje Lie
tuvos sostinėje, kur Jis stengdaipaals 
būti visiems visakuo, kad visus lai
mėtų Kristui, daugiausia yra nuken
tėjęs.

Knyga turi 220 psl., paveiksluota 
Ir (rišta J kietus viršelius. Kaina
12.60.

Užsakymus su pinigais siųskite:
“D RAUGAS”

4545 W. 63 St., Chicago 29, III 
i "asm ■sss'R

Marijos apsireiškimų Fatimoje 
1917 metais aprašymas 

128 pusi. Kaina $1.00 
(Tžaakyniua kartu nu plnigaln nl imkite:

‘‘DRAUGAS’’
4545 VVest 63rd Street 

Cbieago 29. Illinois
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KNYGA,
Kokios pasirodo tik retais laikotar
piais.

. PREMIJUOTASIS DRAUGO 
ROMANAS

Didelė Lietuviškos buities knyga, 
iSrinkta iš daugelio kūrinių Jury 
Komisijos ir liepai 'rastai palankiai 
sutikta skaitančios visuomenės.

Aplankas dail. J. Paukštienės, 
Lietuviškos Knygos Klubo leiilisys, 
434 psl. Kairia $4.00.

ntnakvmns ir pinigus siuskite 

DRAUGAS
4545 M’est fiSnl Street 

Cbieago 29, Illinois
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