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Nasser noris skandint Izraelio laivus'Suezo kanale
Vak. Vokietijos 

atsiginklavimas
BONNA, bal. 8. — Vokiečių 

spaudos žiniomis, Vakarų Vokie
tijos kariuomenė ligi šių metų 
pabaigos pasieksianti 130,000 
vyrų.

Vokiečių karo aviacija 1960 m. 
sausio 1 d. turėsianti 1,236 fron
to ir apie 2,000 pagelbinių lėk
tuvų ir apie 100.000 aviacijos ir 
civilnio personalo. Kariniai lėk
tuvai perkami Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse arba Kanadoje, 
arba gaminami vokiečių firmų 
pagal amerikiečių ir kanadiečių 
licencijas.

. Naujasis vokiečių laivynas 
sieks 20,000 vyrų ir 170 karo lai
vų. Laivyno branduolį nauji nai
kintuvai ir torpediniai laivai. 
Bet ir šiųjų statybos programa 
nusitęs iki 1960 m.

Naujieji vokiečių povandeni
niai laivai bus apie 300 tonų dy
džio su 14 vyrų įgula. Jie galės 
iki 10 dienų išbūti po vandeniu.

STATE OF WA( SXISTS, 
SO ISRAEl CANNOT ŪSE 
SUEZ CANAL O* OULF 

OF AOABA. SAYS IGYFT

WORLD WEEK

AS STUDENTS RIOT RROTESTING 
RISE IN PUBLIC TRANSPORT FARE, 

40 REPORTED KIllED AND 350 
INJURED AS CHILEAN TROOPS, 

TANKS PATROL THE STREETS

PASSIVE REVOLT BY AIR 
OPFICERS IS ARGENTtNAS 

GRAVEST CRISIS SINCE 
PERON 17 MONTHS AGO

NINE-MAN ARAB LEAGUE 
INVESTIGATING GROUP 

GOES TO YEMEN TO STUOY 
“BRITISH AGGRESSION ’

Praėjusios savaitės svarbesni politiniai įvykiai: Raudonosios Kinijos kaimiečiai badauja. Santiago mieste, Čilėje numalšintos riaušės, 
kurios kilo dėl susisiekimo biletų kainos pakėlimo. Egiptas sako, kad tarp jo ir Izraelio tebėra karo stovis. Dėl to Egiptas nenori leisti 
Izraeiliui naudotis Akabos įlanka ir Suezo kanalu. (INS)

IBAN FBIME MINISTEB 
OUITS OVER KILLING OF 
THREE AMERICANS, ONE 
A WOMAN, BY BANDITS

Suezo kanalas šviečia, bet

dar neaišku, kas juo naudosis
KAIRAS, Egiptas, bal. 8. — Suezo kanalas jau išvalytas. 103 

mylių vandens keliu jau gali plaukti ir 20,000 tonų laivai. Iki šiol 
tik galėjo plaukti mažesni kaip 10,000 tonų laivai.

Kairo radijas įspėjo hebrajų — ----- ■—

Paneigia, kad Egiptas 
norėtų Genevos 

konferencijos

Australija mažins
savo kariuomenę

MELBOURNE, Australija, ba 
landžio 8. — Australijos karinė 
pajėga bus sumažinta trečdaliu 
perorganizuojant valstybės apsi
gynimo programą. Armijos mi- 
nisteris John Cramer vakar pra
nešt*, kad karinė pajėga bus su
mažinta nuo 79,000 iki 50,000 
vyrų.

Natų kariniai
vadai Kanadoje

ST. HUBERT, Que., bal. 8. — 
šešiolikos Šiaurės Atlanto Gyny
bos organizacijos (Nato) valsty
bių karinių štabų viršininkai va
kar nuskrido iš Washingtono į 
Kanadą, kur bus tris dienas. Oro 
maršalas C. Roy Slemon ir oro 
vicemaršalas Larry Wray juos 
pakvietė į oro pajėgų stotį, esan
čią St. Hubert.

Atomines bazes
BERLYNAS, bal. 8. — Vaka

rų Berlyno laikraštis Telegraph 
vakar pranešė, kad Rusija pla
nuoja įsteigti atominių ginklų 
bazes Vengrijoje.

Tėvas Kippas serga
BERLYNAS, bal. 8. — Tėvas 

Kippas buvo sunkiai susirgęs 
abipusiu plaučių uždegimu ir 
pleuritu. Jau nuo sausio 30 d. 
guli ligoninėje, iš kurios tikisi iš
eiti apie Velykas.

Maskva nori visą Vokietiją 

turėti savo rankose
BONNA, Vokietija. — Tarp Vakarų Vokieitjos kanclerio dr. 

Adenauerio ir Sovietų Sąjungos premjero Bulganino eina susira
šinėjimas, iš kurio vis labiau aiškėja Maskvos noras su Vakarų 
Vokietija kaip nors susitarti, jei pavyktų laimėti per sovietinę Vo
kietiją visą Vokietiją.

Paskutiniame Bulganino laiš
ke pareiškiamas sutikimas balan 
džio mėnesį pradėti derybas dėl 
prekybos išplėtimo tarp Vakarų 
Vokietijos ir Sovietų Sąjungos.
Sovietai siūlo tartis ir dėl konsu- 
larinės sutarties ir dėl kultūri
nių ir mokslinių ryšių, tačiau nė 
žodeliu neprisimenama Adenaue
rio laiške paliesto civilių vokie
čių repatriacijos iš Sovietų Są
jungos klausimo.

Sovietai 3 mėnesių laikotarpyje 

pardavė 50 tonų .aukso Europoj
PARYŽIUS, Prancūzija. — Pa 

ryžiaus dienraštis France - Soir 
savo bendradarbio Jacąues Gas- 
cuel straipsnyje praneša, kad So 
vietų Sąjunga pirmųjų šių metų 
trijų mėnesių laikotarpyje Va
karų Europos rinkoje pardavusi 
50 tonų aukso.

Tas auksas buvęs parduotas 
Šveicarijos bankams tarpininkau 
jant. Viena jo dalis buvusi su
pirkta įvairių Vakarų Europos 
kraštų nacionalinių bankų, kita 
patekusi Londono rinkon, o dar 
kita išemigravusi į Vidurio Rytų 
kraštus.

Atsakydamas į klausimą: ko
dėl Sovietų Sąjunga pardavė to
kį palyginti didelį aukso kiekį 
per tokį trumpą laiką?, autorius 
atsako: „tam, kad įsigytų ang
liškų svarų, dolerių ir kitokios 
valiutos įvairiems mokėjimams. 
Vieni galvoja, kad reikalas su
kasi apie mokėjimus už Lenkiją, 
Vengriją, Egiptą. Kiti gi tvirti
na, kad pinigai būsią naudojami 
plataus vartojimo prekėms ap
mokėti pačios Rusijos reikalams. 
Kai kas dar įsitikinę, kad rusai 
norėtų užtvindinti aukso rinką 
tikslu paveikti kursus ir iššaukti 
kapitalistinio ūkio sugriuvimą“. 
Autorius pastaruoju prileidimu 
netiki. Juoba, kad, pagal jį, tas 
masyvinis aukso antplūdis netu
rėjęs ligi šiol jokios įtakos į Va
karų rinkas.

O, kad jis buvo stambus, Gas- 
cuel parodo palyginimu, jog So
vietų Sąjunga per ištisus 1956 
m. tepardavusi tiktai 34 tonaą 
aukso, o 1955 ir 1954 m. tiktai 
po 62 tonas per ištisus metus.

Tūkstančiai kubiečių
sveikino prezidentę

HAVANA, Kuba, bal. 8. — 
Tūkstančiai kubiečių vakar su
sirinko prie prezidento palociaus 
pasveikinti prezidento Fulgencio 
Batistą, nors buvo -išmėtyti la
peliai, raginą kubiečius nevykti 
prie palociaus, nes ten būsią ne
susipratimų.

Prezidentas Batistą pasirodė 
palociaus balkone ir kalbėjo.

Prezidento palociaus pareigū
nai teigia, kad ketvirtadalis as
menų užtvindė Avenida de Misio- 
nes gatvę ir artimas gatves. Mi
nia šaukė: „Tegyvuoja Batistą“.

Kultūrai ginti
BONNA, Vokietija. — Tarp

tautinio Komiteto krikšč. kultū
rai ginti Pabaltijo sekcija yra 
Bonnojc įregistruota į draugijų 
registrą. Birželio įvykių minėji
mo proga numatoma sukviesti 
šios sekcijos suvažiavimą. — To 
paties komiteto vokiečių sekcija 
suteikė galimumą jos leidžia
muose leidiniuose plačiau iškelti 
ir Pabaltijo reikalus.

Maskva nesutinka
Kai dėl Vokietijos apjungimo, 

tai Bulganinas naujai pabrėžia, 
kad tuo klausimu Federalinė 
Vokietija turėtų tiesiai tartis su 
„Vokiečių Demokratinės Respu
blikos“ vyriausybe, tai reiškia 
su Pankovo (sovietų pastatyta) 
valdžia, kurios Fed. Vokietijos 
vyriausybė nepripažįsta.

Vokiečiai ir toliau reikalauja, 
kad sovietinėje Vokietijos zono
je būtų laisvi rinkimai ir išryš
kėtų tikroji sovietų okupuotos 
zonos gyventojų valia. Su tuo 
Maskva nesutinka. Į pasitarimus 
Bonnos vyriausybės leidžiasi, 
anot Adenauerio, kad būtų gali
ma rasti būdus Sovietų Sąjungo
je laikomus vokiečius perkelti į 
Vakarus.

Nedavė vizos
Esamomis žiniomis, Maskva 

nedavė vizos vokiečių telegramų 
agentūros DPA vienam iš atsa
kingų bendradarbių, būk dėl to, 
kacįjis pažįsta padėtį Lietuvoje 
ir kituose Pabaltijo kraštuose. 
Jo vieton Sovietų vizą kelionei į 
Maskvą gavo kitas DPA kores
pondentas.

Pavergtųjų Europos
Tautų delegacija

BONNA, Vokietija. — Bonnoj 
įkurta Pavergtųjų Europos Tau
tų delegacija. Jos pirmininku iš
rinktas generolas Hennyey (Ven 
grija), vicepirmininku dr. P. 
Karvelis (Lietuva). PET gene
ralinis komitetas nutarė įgalinti 
pradėti nedelsiant veikti PET 
delegacijas dar ir Londone, Ro
moje, Buenos Airese, Mon te vi
deo ir Rio de Janeiro.

Be to, aiškinamos galimybės 
suorganizuoti delegacijas Stock- 
holme, Briuselyje, Haagoje ir 
Meksikoje.

Trys vengrai 

pasmerkti
BUDAPEŠTAS, Vengrija, bal. 

8. — Komunistė moteris teisėja 
šiandien pasirašė tris mirties 
sprendimus —7 vienas prieš 25 
metų medicinos studentę — pir
moje didžiulėje Vengrijos teis
minėje parodoj, suruoštoj prieš 
Vengrijos prieškomunistinius su 
kilėlius.

Teisėja Matilda Toth kitus aš
tuonis nuteisė į kalėjimą nuo 6 
mėnesių iki 10 metų.

Studentė Gizella Toth, kuri tur 
būt nėra teisėjos giminė, pabalo, 
kai ji išgirdo mirties sprendimą. 
Ji turbūt apeliuos į prezidentinę 
tarybą.

Studentė kaltinama, kad ji su
kilimo metu nužudžiusi komunis
tą policininką.

Mirties bausmė taip pat pa
skirta Miklos Gyoengyoesi, 28 
metų, ir Ferenz Goenczi, 26 me
tų. Jie prisipažinę, kad studen
tei p ..dėję nužudyti policininką.

Pas karalių
BAGDADAS, Irakas, bal. 8.— 

Irako karalius Faisal vakar pri
ėmė prezidento Eisenhovvęrio 
specialų atstovą Vidurio Rytams 
James P. Richards.

• Rytų Vokietija ir raudonoji 
Kinija sudarė 1957 m. prekybinę 
sutartį.

Birželio įvykiai
BONNA, Vokietija. — Baltų 

Tarybos eilinis posėdis įvyko 
Bonnoje kovo 27 d. Iš eilės pir
mininkavo Latvijos min. R. Lie
pini Pasikeitus nuomonėmis dėl 
politinės padėties, buvo aptarta 
artimiausių darbų programa.

Susitarta ir šiais metais su
ruošti Birželio įvykių minėjimus.

Žeme drebėjo
SAN FRANCISCO, bal. 8. — 

San Erancisco apylinkėje vakar 
vėl buvo jaučiami du žemės dre
bėjimai.

Raudonieji tardė 
JAV pareigūnus
Vengrijos kelyje

BUDAPEŠTAS, Vengrija, bal. 
8. — Du Jungtinių Amerikos 
Valstybių karinius pareigūnus 
sulaikė sovietai Vengrijos kraš
to kelyje praėjusią savaitę ir il
giau kaip penkias valandas juos 
tardė, šiandien pranešė patikimi 
šaltiniai.

Jungtinių Amerikos Valstybių 
charge d’affaires N. Spencer 
Barnes protestavo Vengrijos už
sienio reikalų ministerijai, kad 
amerikiečių diplomatinė neliečia 
mybė buvo pažeista.

Suląikyti buvo karinis atsto
vas pulk. James C. Todd iš Tul- 
sa, Okla., ir jo pagelbininkas 
kap. Thomas R. Gleason iš Ur- 
bana, III. Sovietai kaltino ameri
kiečius kariškius, kad jie foto
grafavę sovietų okupacinius ka
reivių barakus netoli Budapeš
to.

kalba — girdėta Jeruzalėje — 
jei Izraelis pasiųs bandomąjį lai
vą Suezo kanalu, Egiptas laivą 
nuskandins, nors šis veiksmas 
iššauktų kitą pasaulinį karą. 

Tinkama proga .

Izraelio užsienio reikalų mi
nisterijos kalbėtojas praėjusią 
savaitę pasakė, kad Izraelis pla
nuoja pasiųsti laivą Suezo kana
lu „tinkama proga“.

Kaire jau sklinda kalbos, kad 
galbūt prezidentas Nasseris pa
reikalaus ištraukti Jungtinių 
Tautų kareivius iš Sharm ei 
Sheikh Akabos įlankoje, kadangi 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
tanklaivis su nafta praplaukė 
per ginčijamą vandens kelią į Iz
raelį.

Naftą atvežė
Amerikos tanklaivis Kem 

Hills su nafta Akabos įlanka at
plaukė į Izraelio Eilat uostą. Iš 
tanklaivio nafta buvo perpilta į 
tankus Eilat uoste Izraelio ka
reiviam saugant kulkosvydžiais,

Izraelis įtikinėja
Izraelis įtikinėja, kad Tiran są 

šiauria, Akabos įlankos žiotys, 
yra tarptautinis vandens kelias 
visiems laivams.

Egiptas Sharm EI Sheikh nau
dojo artilerijai, kad sulaikytų Iz
raelio laivus įlanka iki Izraelis 
nepaėmė egiptiečių pakrantės 
praėjusį rudenį.

Egipto žodis
Egiptas teigia, kad Jungtinių 

Tautų kariai neturi teisės stovė
ti Sharm ei Sheikh, Akabos įlan
kos apylinkėje. Egiptas sako, 
kad jis leidęs JT karius ten sto
vėti mandagumo sumetimais. 
Kairo sluogsniai sako, kad Kern 
Hills tanklaivio kelionė Akabos 
įlanka Nasserį privers tarti kie
tesni žodį ginant Sharm ei 
Sheikb teises.

KAIRAS, Egiptas, bal. 8. — 
Egipto spauda šiandien pasakė: 
„visai netiesa“, kad Egiptas pa
siūlė Genevos konferenciją svars 
tyti Suezo kanalo klausimus.

Du dienraščiai — Al Ahram ir 
Al Shaeb — pirmas privatus ir 
antras vyriausybės remiamas — 
pareiškė, kad Genevos konferen 
cijos istorija esanti netikra.

Du kiti svarbūs Kairo dienraš
čiai — Al Akhbar ir Al Gumhur- 
riya — rašė per penkias dienas 
apie Genevos konferenciją. Pra
nešimai sako, kad Egiptas pri
tartų penkiolikos kanalo naudo
tojų konferencijai Genevoje, jei 
tai konferencijai vadovautų Jung 
tinių Tautų generalinis sekreto
rius Dag Hammarsk jold.

Diplomatiniai šaltiniai įsitiki
nę, kad tai tik bandomasis ba
lionas patirti tarptautinę reak
ciją.

Trumpai iš visur
• Vokiečiu mokslininkai Bre

mene stato radijo kontroliuoja
mas raketas, kurios, aprūpintos 
meteorologiniais instrumentais, 
pakils 164,000 pėdų į augštį ir 
vėl grįš namo — nusileis ten, iš 
kur pakilo

• Latvių kalba transliacijos 
Amerikos Balse prailgintos iš 15 
minučių į pusvalandį.

• Esčų Tautinė Taryba Stock- 
holme pirmininku išsirinko buv. 
ministerį pirmininką Augustą 
Rei.

• Izraelis turi 1,748,000 gy
ventojų. Žemės plotas — 8,048 
kv. mylios.

• Alžirija turi 9,620,000 gy
ventojų. Žemės plotas 847,552.

• Kambodijos saugumo parei
gūnai konfiskavo visas knygas, 
kurios propaguoja komunizmą, 
ir uždarė tris kiniečių mokyklas, 
kuriose buvo rasta komunistinė 
literatūra. Trys krautuvės, ku
riose buvo pardavinėjama komu
nistinės knygos ir vienas kinie
čių laikraštis, taipgi uždarytos.

• Prancūzija šiandien daugiau 
yra susirūpinusi Vidurio Rytais 
ir Alžirija negu Europos reika
lais.
—.... —» »■ III —lllll I. II ■ ...... - «

KALEND0R1U8
Balandžio 9 d.: šv. Marija Kle

opą; lietuviški: Dalė ir Rasa.
ORAS

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėje šiandien — lie
tus ar sniegas.

JAV pašto valdytojas Arthnr 
K. Summerfield pareiškė laikraš
tininkams VVashingtone, kad paš- 
tinis patarnavimas bus smarkiai 
apkarpytas, jei kongresas nepa
skirta 47 nulionų dolerių priedo 
pašto departamentui. (INS)

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
_ Ispanijos kardinolas Pcdro Segura, 76 metų, mirė Madride.
_ Sirijoje panaikintas karo stovis, kad būtų laisva rinkiminė

atmosfera. Sirijoje ruošiamasi rinkimams.
_ Sovietų geologai įieško Sibire deimanto prietaisais iš lėk

tuvų.
_ Britanija statys pirmąjį povandeninį atominį laivą pagal

JAV Nautilus modelį.
— Britanijos karalienė Elzbieta II ir jos vyras princas Pily

pas iškilmingai sutikti Paryžiuje.
— Londono ir Paryžiaus verslininkai projektuoja pravesti tu

nelį po kanalu iš Anglijos į Prancūziją. Tunelio pravedimas kai
nuotų 280 milionų dolerių.

— Sovietų prekybos delegacija atvyko į Tokio miestą, Japo
nijoje, kur išbus tris savaites.

— Sovietų Sąjunga vėl įvykdė kitą atomini bandymą, prane
šama iš Londono.

— Jungtinių Tautų karių vadovybė tarėsi su Izraelio karinin
kais saugumo klausimais.

— Jungtinės Amerikos Valstybės kantriai derybas tebetęsia 
ir tebelaukia, kad. Egiptas nusileis.

— Maskvos radijas vakar įspėjo Graikiją, kad JAV atominės 
bazės jos teritorijoje gali išstatyti ją į pavojų, kuris iššauktų sovie
tų kerštą atominiais ginklais. Panašiai Maskva įspėjo Norvegiją ir 
Daniją.

— 82 asmenys vakar žuvo, kai prancūzų lėktuvas nukrito prie 
Biskra, Pietinėje Alžirijojc.

— Suezo kanalas oficialiai atidarytas vakar 1:80 vai. p. p. 
(Chicagos laiku).

— Valstybės sekretorius Dulles vakar pasiūlė, kad Jungtinės 
Amerikos Valstybės sudarytų specialų užsieninės pagalbos fondą, 
iš kurio būtų galima duoti ilgalaikes paskolas toms valstybėms, 
kurioms ypač reikalinga vystyti ekonominis gyvenimas.

— Jungtinės Amerikos Valstybės vakar pranešė formalų su
sitarimą su Baudi Arabija, kad JAV pajėgos galės dar penkerius 
metus naudotis Dhahram aerodromu.
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Apsinuodijimas arseniku
Visi žino. kad aršenikas yra Tai tiek apie pirmąją pagalbą 

gyvybei pavojingas nuodas. Bet' ir gyvybės išgelbėjimą. Bet tuo
ne visi žino, kur ir kokiu būdu 
galima aršeniku apsinuodyti. 
Dar mažiau žmonių žino, kaip 
reikia gelbėti aršeniku apsinuo
dijusį. O žinoti, kaip nuodų pa
sisaugoti ir kaip gyvybę gelbė
ti, kiekvienam reikia.

Pavasarį žmonės daugiausia 
aršeniko sunaudoja pelėms nai
kinti, blakėms išnaikinti, gėlių 
bei medžių kenkėjams (vabz
džiams, kirminams) naikinti. Ki
ti pavartoja aršeniką butam de
koruoti. sienoms dažyti, deda ar 
šeniko į klijus lipdydami sienas 
sienpopieriais (wallpaper), kad 
blakės ir kandys neįsiveistų. Ki
ti perka sienpopierius ir neži
no, kad kaikuriuose popieriuose 
yra aršeniko, ypač gražiausi ža
lių atspalvių raštai bei gėlės 
kartais turi nemažai aršeniko.

Apsinuodijimų aršeniku daž
nokai pasitaiko dirbtuvėse, na
muose ir ūkiuose, kai po darbo 
neatsargūs ar nepaisantieji dar
bininkai savo aršenkiuotų ran
kų gerai .nenuplauja ir maistą 
čiupinėja. Ypač daug vaikučių 
apsinuodija, kai su aršenikuoto 
sienpopierio liekanomis žaidžia, 
po žaliu aršeniku (Paris grenn) 
apibarstytą žolę braido, ar kar
tais pelei padėtą nuodingą sal
dainį suvalgo. Vai reikia atsar
giai elgtis su aršeniku!

dar neviskas baigta. Aršeniko 
nuodai sužaloja ne tik vidurius, 
bet ir inkstus, kepenis, nervų 
sistemą, kraujo apytaką ir net 
odą. Odoje gal ipasirodyti viso
kiausi išbėrimai, gali atsiverti 

i net tokios žaizdos, į kurias bai
su net pažiūrėti. Po smarkaus 
apsinuodijimo aršeniku nelaimin 
gasis daug kenčia ir negreit sa
vo sveikatą atgauna. Stropi gy
dytojo priežiūra tokiam ligoniui 
yra labai reikalinga, kuris jam 
kančias sumažina, apsaugoja 
nuo komplikacijų ir pagreitina 
jo pasveikimą.

Chroniškas aršenikiu apsi
nuodijimas taip pat gali žmogui

NKMAljONU mirti

St. Nash 33 m., Los Angeles, Calif., nubaustas už dvi žmogžu
dystes, draskosi ir šaukia kai yra vedamas laukti mirties elektros 
kėdėje. (INS)

bei kraują, ar nenuodija plaučių, 
širdies beį inkstų? Ir kas yra 
pavojingiau organizmui — va- 

, ris, bronza, alavas ar alumini- 
padaryti daug blogo. Žmonės a- jus jr kurįo metalo dulkės yra 
pie tai mažai ką žino. Apie tai iakesnėa bei ką jos greičiau su-
bus rašoma kitą sykį

DAKTRAO ATSAKYMAI Į 
KLAUSIMUS

Klausia K. D. — Aš dažnai 
vartoju mėsai suminkštinti “Me- 
at tenderizer”, kuris, kaip jums *r man- Daktare, už atsakymus 
žinoma, yra pagamintas iš pa- i patiektus klausimus savo šei- 
payos vaisiaus sulčių. Prašau mos *r kitų lietuvių vardu ta- 
pasakyti, ar tai yra sveikatai ne r*u širdingą ačiū. 
kenksminga ir ar jį galima kiek Atsakymas J. G. — Klausi 
reikiant vartoti. mas yra per platus, kad būtų

Atsakymas K. D. — Papayos galima keliais sakiniais išgvil-

žaloja — plaučiaus ar inkstus? 
Kiek metų reikėtų sužaloti dar
bininko polišuotojo organizmą? 
Daug lietuvių ir naujų “žaliukų” 
■ateivių dirba toje srityje ir dau
geliui jų rūpi ateitis tai. kaip

enzymai sveikatai nekenkia. 
Klausia J. G. — Dirbu Chica-

goje, specialių bažnytinių reik-
Apsinuodijimų aršeniku gali' menų fabrike. Gludinu ir blizgi

nu varį, alavą ir alumininjų (po- 
lishers and bufferers job). Bet 
pagrindinis yra beveik 80% 
bronzos “buffering" darbas. 
Dirbtuvė nedidelė, bet gana žva
iri ir mašinos turi gerus oro 
trauktuvus. Betgi darbas nuo 
dylančių skudurinių diskų (ra

būti staigių arba chroniškų.
Staigus apsinuodijimas yra ta
da, kai į žmogaus kūną patenka 
iškart didelė aršeniko doza.
Chroniškas aršeniku apsinuodi
jimas vyksta lėtai, kai ilgą laiką 
vis po truputi aršeniko patenka 
į žmogaus organizmą, kas daž
niausiai pasitaiko pas kaikurių 
amatų darbininkus.

Staigaus aršeniku apsinuodiji, 
mo simptomai apsireiškia taip: 
pradeda labai gelti vidurius, da
rosi šleikštu, smarkiai vemiama, 
pradžioje išvemiami maisto li
kučiai, o paskui vėmalai yra ru
di ir dažnai net su kruvinais tys 
niais; paskui smarkiai paleidžia 
vidurius net su kraujais, šaltas 
prakaitas pila, troškulys kanki
na, o nuryti sunkoka; paskui pra 
deda konvulsijos tampyti, daro
si silpna; galop nelaimingojo pul 
sas ir širdis silpsta, netenka są
monės, kūnas šala ir pagaliau 
nelaimingasis miršta.

Gelbėk skubiai, gelbėk šitaip: ryšimai. čia kaip tik atsiskleidžia 
1) duok gerti daug drungno vau ‘“bT
dens su išplaktu kiaušinio bal- 'tarnauti Dievui, Bažnyčiai ir sielų

tymu (be trynio), su pienu ar n. Laiškai. Tai {vairiems asme- 
miltais; 2) po to vemdink. kuten n‘m» rašytų laiškų ištraukos gyva 

damas JO gerklę pirštu ar kokiu patarimų, paraginimų Ir paalšklni- 
nors įrankiu: 3) jei pasiseks pra mų form°ie-
vemdinti, — gerai, jei ne nepa-| UI- vuniuje. žvilgsnis j Arkivys- 

. d • a i • i • .v , .. kupo kančias perneštas senoje Lie- siseks, tai teks vidurius išplauti' tuvoa sostinėje, kur Jis stengdamasis
su gumine pompa; 4) po to duoki6™ v‘s‘?ms, v'8ak"°- visus įai- ” i- r ’ i metų Kristui, daugiausia yra nuken

tėjęs.
Knyga turi 220 psl., paveiksluota 

Ir Įrišta J kietus viršelius. Kaina

denti. Vis imetalai — bronza, 
gyvsidabris, švinas, varis net ir 
auksas, — patekę didesniais kie 
kiai į žmogaus kūną per burną, 
odą ar plaučius, gali darbininką 
apnuodyti ir įvairiems jo kūno 
organams pakenkti. Patartina 
imtis šių apsisaugojimo priemo
nių: kas mėnesį eiti pas savo 
daktarą ir patikrinti sveikatos 
stovį bei klausyti jo visų pata
rimų. Jei jis patars mesti dar-

Daktaro kabinete
Medicinos daktaras j pacien

tę filmų žvaigždę:
— Jūs, gerbiamoji, einate že

myn ir žemyn. Jūs turite keisti 
savo gyvenimo būdą.

Filmų aktorė:
— Ką? keisti gyvenimo bū

dą? Ar jūs, daktare, žinote, kad 
aš laike 18 mėn. jau pakeičiau 
vyrą tris kartus, iškeičiau auto 
mobili keturis kartus, pergyve
nau tris brangenybių apiplėši
mus, pakeičiau savo privatų vi
rėją net vienuolika kartų, taipo 
gi pakeičiau tarnaitę aštuonis 
kartus, butą keičiau šešis kar
tus. Tad' kokių dar pakeitimų 
jūs, daktare, man patartumėt 
padaryti?

Geras patarimas
J' — Daktare, ką turiu daryti, 
kad negaučiau naujo kosulio?

— Laikyk tą senąjj.
F’’ •ĘS'A SĘSS>3

tų) baisiai daug dulkių sukę- ^ą, tai geriau bus, kad paimsi
lia ir šnervėse susirenka daug 
juodų skreplių. O kai vanj blizgi
name, tai nuo vario dulkių net 
per pirštines sukaitusios rankos 
ir pakaklė pažaliuoja vario spal
va. Taigi, mielas daktare, jei 
varis nudažo sukaitusias rankas 
žalia spalva, tai ar tas nuodas 
neįsisiurbia į darbininko kūną

Miiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiii

sau atostogų ar kitą darbą su
sirasi.

GIbson 8-4938
T

• Generalis kontraktorius nau
jų namų statybai, J vairiems re
montams ir namų pertvarky
mams • Turime didelį patyri
mų n a ritu statyboje. O Patys 
itiiekanije cemento ir medžio 
darbus. 9 Apkainavimai nemo
kamai.

Išvydo ..
— Žinai, vakar mačiau baisiai 

nusigėrusį pilietį.
— Kur?
— Veidrodyje.

IOHN T. ZURIS
LAWYER ANI) COUNSELLOR 

lt SO. LA SALI.E STREET 
. K«m»ii 1415

Pitone: RAndolph 6-4425 
Home pilone: LAfayette 3-9177

Telefonaj, GRovehlll 4-169*

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PKITAIKO AKINIUS
naudos 9- -12 Ir T—t » » pa**1
"isltartina išekyrus trečia tlenl"*

Y42T W Mamnette Roa/1

Lietuvių tautos tauriausios asmeny
bės Arklvysk. Jurgio MatuLalčio- 

Matuleviėiaus

Trijose dalyse:

UŽRAŠAI
1. I zrasal: Mintys, pastabos, pasi-

VIKTORO KO 2I C O S 
Lietuvišks gazolino stotis ir auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS CO.

5759 S. WESTERN AVĖ. PR 8-9533

TeL RElianoe 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

I KTU VIS GYDYTOJ AB)
3925 Wmt 59th Street

4 p plst, 6:10—8:>» -ak
“-—M. t nnrtil

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

UniversaI Savings and Loan Association užtikrina saugumą 
ir gražy pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
$10,000.00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningi) vedėjų pastangos.Z ■ ......

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės {:

Tel. ofiso ir buto OLyniplc 2-4159
DR. P. KISIELIUS

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

Rez. 1634 S. 49th Are., Cicero
Kasdien 1-3 vai. Ir 4-8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

PIGIAI KR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BAL DU S
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

ir apdraudas
2313 W. 91st St., Chicago, Iii. 

Tel. PRrescttt 9-2781

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 5Ist Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

OPI valandos skambinti telefonu 
Proapect 6-1795 nuo 2 iki 9 vai. 
P p. kasdian išskyrus trečiad. Ir 
šeštad.

Re*, tel. GRovehlll 6-561)3

Ofiso telef. LAfayette 2-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle >-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

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

Trečiad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

715A South Weetern Avenue
(MED1CAL BUILDING) 

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

Office tel. RE 7-1163 
Res. tel. VVAlbrook 5-37A5

Tel. ofiso PRoepect 6-2240
PRospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 So. Wood Street 

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

Tel. ofiso HE 4-6699; rez. I>R 0-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. ANNA BALIUNAS
A.KTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GTTIKLfiS LIGOS 
- Pritaiko akinius —

6322 South VVeetern Avenue 
• ai. kasdien 10-12 vai. i, 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais 10-a vai .Trečia 
lieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus

Ofiso ’elefonas: PR 0-3229 
Res teief. WAlbrook 5-507A

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

'Kampu 47-ton 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.: WAIbrook 5-3048

•" .1 ofiso HE.4-5849 rez. HF 4-2824

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 We«t 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penKt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč.ir ėešt. pagal sutarties

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-9700 
Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Spi-clalybe — vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

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

į? P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortbopedas - Protczistas

j Aparatai-Protezai. Med. ban- 
’ dažai. Spec. pagailiu kojom

(Areli Supports) Ir 1.1.
Vai.: 9-4 Ir 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOM LAIl.
2850 W. 63rd St, Chicago 29, III 

Tel. PRospect 6-5081
6132 South Kedzie Avenue

VAL. 8—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. RElianoe 5-4410

Rezld. telef. GRovehlll. 6-06 17 
Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p. m.

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

Ofiso tel. CLiffside 4-289A 
Rezldenetios: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street
(Kampas 47th ir Hermltage) 

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

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

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntl-al 6-2294

5002 VVest 16th str.. Cicero .
Vai. kasdien 5-8, šeštad. 1-2 vai 

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

Rezld. tel. HEmloek 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika ir moterų ligos)
Ofisas ir rez.: 5100 S. Western Avė. 

i Tel. PRospect 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. Gib. 8-6195
DR. V. P. TUMASONIS

2454 West 71st Street 
(71st Ir Campbell Avė.)

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

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VAUS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

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

šeštadieniais 1—4 v. p. p

DR. JULIJA MONSTAVIAIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Vai1.: kasdien nuo 6 v. v.’ Jki 9 v. vlą 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 ▼. v., 

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

Tel.: Ofiso — PUUman 5-6766 
Buto—BEverly 8-3946

Ofiso HEmloek 4-6815 
Rez. HEmloek. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą

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

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

šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
LAfayette 8-4949.

Namų — CEdarcrest 3-7789

išgerti antidoto, jei turi po ran
ka. Antidotas, kuris naikina ar
šeniko nuodus yra magnezija 
(magnesium oxide), kuris yra 
visiškai skirtingas nuo magne- 
zijos sulfato (Epsom salt); ne
bijok, duok daug magnezijos. 
Dar geresnis antidotas aršeniko 
nuodams yra “Ferrri hydroxi- 
dum eum magnesii oxido”, ku
rį vaistininkas gali greitai pada
ryti, jei kur netoli yra vaisti
nė; 5) nedelsiant reikia šaukti 
greitąją pagalbą ar gydytoją. 
Kol jie atvyks, laikyk ligonį šil 
tai. Svarbu, kad nesušaltų!

$2.50.
Užsakymus su pinigais siųskite: 

“DRAUGAS”
4545 W. 63 St., Chicago 29, III.

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

%

I*ngell>sti nugalėti

DIRBTINIU DANTŲ
laisvumus ir riijestį

Dauginu nebebūkite varginami ir 
neturėkite blogos savijautos dėl lais
vų, klibančių dirbtinių dantų. KAŠ- 
THEKT, pagerinti alkaliniait (be rūg
šties) milteliai, užbarstyti ant dantų 
plokštelių laikys jas tvirčiau, tad ir 
jausitės daug patogiau. lšvengkite 
nemalonumų, kuriuos sudaro laisvų 
dantų plokštelės. Pirkite PAHTEETH 
šiandien bot kurioje vaistinėje.

TELEVIZIJA • RADIJAS
III FI PHONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO, INC.
8240 St HabM SI., CAIumet 5-7282

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis ChicagOB Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat jo« įsikūrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų našumo atžvilgio, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau-, 
ponius pinigus. Pasidėję tanpinius pas mus gausite ne tiktai saugumą — jų 
apdraudimą iki $10,009.00, augštą dividendą, bet ir dangelį kitų patarnavimų 
veltui, uŽ kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

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

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

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

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

Atdara: pirmadienį nuo 12 iki 8, antradienį Ir penktadieni nno 9 iki 4, ketvirtadienį nu* 9 Iki 8.
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o šeštadieni nuo 9 iki 2 valandos po pietų.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South Western Avenue 
Chicago 29, III 

•eUJYnns ivaud CBinAj-Bniumd 
telefonas REpnblIc 7-4900 

Residencia: GRovehlll 6-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrglnia 7-0036.

Rezklenc4 jow tel. BEverly 8-8844

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-9700 
Rez. RE 7-6867

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

2454 West 71st Street
(71-08 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 — STevvnrt 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Weat 85th Street 
(kampas Halsted Ir 85-ta gatvft) 

VAL. 1—4 Ir 6:86—8:10 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. WAlbrook 6-2670
Res. HRItop 6-I56O

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marquette Medical Cente*

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

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

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vtctory 2-1484. Hesid. 2487 
W. 62nd SU, tel. Reptibllo 7-8818.

OfLso tclefttnas — Blshop 7-2626

DR. AL RAČKOS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie Ir Archer)

V AL, kasdien nuo 2:00 Iki 9:00 v. 
Trečiad. Ir sekmad. tik susitarus

Tel. ofiso PRospect 6-9400
Rezld. PRospt-ct 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(V aškevičlūtė )

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 31st Street
Kamp. Halsted ir 31-mos gatvių 

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

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marąuette Rd.
Vai. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 iki 8 va

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA. 6-0257, rez. PR. 6-6651 

Rezld. 6600 S. Artesian Avė.
VAI. 11 v. v. iki 8 p. p.: 6—9 v v

Tel, ofiso PR. 6-3R3K, rez. 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 Weat flSrd Street

VAL kasdien nuo t—4 p p. Ir 7:89 
Iki 9 vai. Trečiad. Ir šešt, uždaryta

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINR8 LIGOS 
2745 West 69th Street 

Priešais Šv. Kryžiaus Ilgonlnt 
Tcli-f. REpublie 7-2290 

VAL.: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 iki 11 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 akintas, 

keičia stiklus ir rėmus 

4455 S. Calif orai* Ava. .YA 7-7361
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečiad. Už
daryta), šeštad. 10 ryto Iki 8 v. p. p. 

uždarytas

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas Ir akintų dirbtuvė 
758 VVest 35th Street 

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8. Irs- 
čiad. nuo 10-12, penktad. 10-2 ir 
šeštadieniais nuo 10 Iki 2 vai. pp

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų ,tempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė.
Tel. YArds 7-1873 

Vai. 10:80 Iki 7 v. vak. Š«'štad. I0:3» 
iki 6 vai. Sekmad. Ir treč. uždara.

DRAUGAS 
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KOLUMBO VYČIAI
Kolumbo Vyčiai (Knights of Columbus) šiemet mini dei

mantinį jubilėjų. Tai Amerikos vyrų katalikų fraternalinė orga
nizacija, iš labai kuklios pradžios per 75 metus išaugusi į gausų 
ir tikrai garbingą sąjūdį, turintį daug įtakos visoms JAV gyve
nimo sritims, šiuo metu organizacija turi daugiau miliono narių 
120.000,000 dolerių vertės turto. Nariai yra apdrausti 650,000,- 
00 dolerių sumai.

Šios organizacijos įnašas ne tik į katalikų, bet ir į visą Ame- 
kos gyvenimą bendrai yra milžinišk&s. Ir tai turime galvoje ne 
tik fratemalinę apdraudą, socialinius ar šalpos darbus bei labda
ros reikalus, kurie savaime yra dideli, bet ir grynai reiliginius, 
kultūrinius ir švietimo dalykus. Augdama narių skaičiumi, ji 
augo ir savo darbais.

Kolumbo Vyčių nuopelnai Katalikų Bažnyčiai Amerikoje yra 
taip stambūs, kad apie juos būtų galima prirašyti kelis tomus 
knygų. Savo gyva religine praktika, sveiko patriotizmo pasireiš
kimais, viešu tikėjimo išpažinimu ir efektingu bei energingu jo 
gynimu kiekvienu atveju, kai gynimas būdavo reikalingas, bend
romis, organizuotomis jėgomis dirbdami ir kovodami, Kolumbo 
Vyčiai puikiai atlaikydavo katalikų pozicijas. Tokių atvejų, ku
riais katalikų vyrams reikėjo pajudėti ir aukotis, buvo gana 
daug. Jie pajudėjo, aukojosi ir savo pareigas puikiai atliko.

Šiandien Amerikos katalikai yra gausūs, organizuoti ir įta
kingi. Todėl jie yra mažiau puolami, negu būdavo anais laikais.
Tačiau ir dabar netrūksta darbų ir rūpesčių katalikų organiza
cijoms. Netrūksta jų ir Kolumbo Vyčiams. Kasmet jie skiria di
dokas pinigų sumas katalikų televizijos ir radijo valandoms iš
laikyti. Tomis valandomis, kaip žinome, rūpinasi NCCM (katali- klausomybės metais. Turėdamas 
kų vyrų organizacija). 1948 metais Kolumbo Vyčiai įsteigė ka
talikų skelbimų programą (Catholic Advertising Program), ku
riai vykdyti ligšiol išleista penki milionai dolerių. Ši programa 
yra šiaip vykdoma: didžiuosiuose žurnaluose ir dienraščiuose 
yra garsinamos katalikų mokslo tiesos, nurodant vietą, kur skai
tytojai gali kreiptis, norėdami gauti daugiau informacijų apie re
ligiją ir Katalikų Bažnyčią. Tokia vieta —- biuras St. Louis mies
te. Tas biuras yra jau išsiuntęs apie tris milionus knygelių ir 
kitokios literatūros besiteiraujantiems apie katalikybę. Ta ak
cija labai daug netikinčių ir šiaip jau nekatalikų yra atve
dusi Katalikų Bažnyčion. Kolumbo Vyčiai labai daug yra pa
rėmę katalikų mokyklas ir labdaros įstaigas bei organizacijas.

Kolumbo Vyčių organizaciją įsteigė kun. Michael McGivney 
New Haven, Conn., kur ir dabar yra jos vyriausia būstinė.

DR. PR. DIELININKAITIS
15 metų nuo jo mirties

K. MOCKUS, Boston, Mass.

Prof. Pr. Kuraičio vaidmuo
Lietuvos katalikų atgimime 

prof. Pr. Kuraitis yra atlikęs la 
bai didelį vaidmenį. Būdamas 
idealistinio nusiteikimo, ramaus 
būdo ir nuoseklaus elgesio, šis 
mūsų teologas, filosofas ir visuo 
menininkas turėjo didelės įta
kos į suformavimą priaugančio
je kartoje tų nuotaikų, kurios 
buvo lemiančios Nepriklauso
mybės kūrimo ir jos reiškimo-

po. Kita dalis yra krašte ar kur 
toli tikroje tremtyje ir apie juos 
dabar nedaug galime kalbėti. 
Tam tikras skaičius yra pasie
kęs laisvąjį pasaulį ir šiandien 
sudaro pirmąsias mūsų viešojo 
gyvenimo gretas. Tose gretose, 
deja, nėra d r. Prano Dielinin- 
kaičio, mirusio vokiečių okupa
cijos metais Lietuvoje jau prieš 
15 metų. Šis asmuo nelaiku iš
siskyrė iš gyvųjų tarpo ir palik-

si metais. Vienas pirmųjų atei-',‘oj‘ . j““4“"1*'
Laikraštinio pobūdžio straips-tininkų organizacijos kūrėjų 

prof. Pr. Kuraitis patvariai rū
pinosi. kad toji organizacija bū 
tų tvirta idėjiniu požiūriu ir kad 
ji išugdytų iš savo eilių pakan
kamai darbuotojų visoms gyve
nimo sritims. Turėdamas nema
žą pastabumo dovaną, prof. Pr. 
Kuraitis per eilę metų labai ati
džiai stebėjo tą prieauglį, kuris 
reiškėsi ateitininkų eilėse Nepri

nyje meskime trumpą žvilgsnį 
į jo nueitą kelią.

Veiklus visuomenininkas

Anais pirmaisiais Nepriklau
somybės metais, kai atgyjančios 
tautos energija nuostabia srove 
reiškėsi visose mūsų gyvenimo 
srityse, kai darbas bei kūrybi
nės nuotaikos kėlė šiandien sun 
kiai įsivaizduojamą entuziazmą, 

. ... .. ,. . . kai tikėjimas į savo tautos pri-
amf L.1"4 įmy 1 skėlimą ir jos šviesią ateitį bu-

prof. Kuraitis stengėsi paremti 
kiekvieną studiozą, kuris jo ma
nymu gali išaugti į stiprią jė
gą. Savaime aišku, kad tokia

domėjosi Vakarų Europos visuo nesunkiai galime matyti, kad 
meniniu gyvenimu, žiūrėjo, kas1 nedaug ką buvo galima pasi

ju Pr. Dielininkaitip grįžo kaip 
visai subrendęs katalikas inte-

galetų iš ten būti panaudota mū1 mokyti iš ano meto vakariečių, lektualas, pasiryžęs pritaikinti
sų naujai atgimusiam kraštui. 
Nepaslaptis, kad nevienas mūsų 
gabių studiozų, išvykę į užsienį 
šviesaus idealizmo kupini, ten 
gana greitai pasimetė ir po me
tų kitų sunku buvo juos iš vi
daus atpažinti. Pr. Dielininkaitis 
grįžo iš užsienio su labai gerai 
apgintu Sorbonos doktoratu ir 
nepažeistomis idealistinėmis nuo 
talkomis. Savaime aišku, kad 
buvo stengęsis prisižiūrėti į va
kariečių
parvežti

Pagrindinis dalykas, kuriuo mes 
galėjome pasekti prancūzus, bu
vo jų pastangos išsiauginti nau
ją katalikų intelektualų, kul
tūrininkų, visuomeninkų kartą. 
Šiaip jau to meto visuomeni
niai ar politiniai sąjūdžiai Va
karų Europoje nebuvo neį pajė
gūs, nei labai patrauklūs. Pvz. 
tada atrodęs gana patrauklus 
belgų reksistų sąjūdis su Deg- 
relle pryšakyje vėliau dėl vado

katalikų gyvenimą iri klaidų pasirodė savęs mepateisi- 
reikalingų pavyzdžių.' nęs. Vakarų Europoje šiandien 

Šiandien, jau iš tam tikros katalikams būtų jau daugiau 
laiko perspektyvos žiūrėdami,1 ko pasimokyti. Kiekvienu atve

Praktiškumas, sentimentai ir kalba
Vienas jaunosios kartos at

stovų (Kęstutis Kudžma) pas
kutiniame “Ateities” žurnalo nu

piršti. Tvirtinimas, kad lietu
viškai mokytis yra aklas patrio
tizmas, yra lygus pasakymui,

atranka turėjo tam tikro atgar
sio ir net opozicijos. Tačiau da
bar, iš perspektyvos žiūrint, rei
kia pripažinti, kad prof. Kurai
čio turėta tikrai neblogos nuo
vokos ir pasirinkta eilė tikrai 
pajėgių žmonių, pateisinusių 
daugeliu atžvilgių sudėtas viltis 
ir teiktą paramą. Didesnė jo iš
keltųjų žmonių dalis buvo, kaip 
ir pats prof. Kuraitis, pirmoj 
eilėj savo profesijos atstovai, 
mokslo, meno darbuotojai. Ta
čiau sykiu jie reiškėsi ir mūsų 
visuomeniniame gyvenime. Anuo 
metu išugdytų žmonių nemaža 
dalis išgyveno skaudžią trage
diją okupacijų metais ir nelaiku 
turėjo išsiskirti iš gyvųjų tar-

meryje liečia tiek kartų liestą j kad būti patriotu, reiškia būti 
ir labai daug diskusijų ir nesu- aklu. 
tarimų sukeliantį lietuvių kal
bos klausimą. Nebūtų čia reika
lo apie tai ir kalbėti, jeigu ne 
kaikurios telauktos ir drąso- 
kos Kudžmos mintys. Jos savo 
esmėje yra teisingos ir prak
tiškos, bet, kadangi šiandien lie 
tuvių gyvenimas laikosi ne prak 
tiškumu, bet idealizmu, todėl 
reikia dėl jų pasisakyti.

Kuri kalba naudingesnė

Autorius, paminėjęs lietuvišku 
mą liečiančias problemas, rašo:

“Dažna proga teisingai akcen 
tuojama savos kalbos svarba. 
Tautiniai subrendęs žmogus tuo 
faktu visai ir neabejoja. Bet ne 
galima taip pat ignoruoti ir ki
tos lietuvio išeivio lemties pu
sės. Noroms nenoroms jis kartu 
yra gyventojas tos šalies, kuri 
stato savus reikalavimus, sa
vas tautines sąlygas. Kaip lie
tuvių kalba būtina išeivio tau
tinei gyvybei, taip svečioj aplin
koj to krašto kalbos pažinimas 
reikalingas gyvenimo darnumui 
sukurti, šis reikalas dažnai yra
nuvertinamas.

Tvirtinimas, jog, jei aš save 
laikau lietuviu, tai man tik lie
tuviškieji reikalai turi rūpėti, 
yra aklas patriotizmas. Indivi
das turi atsžvelgti į visus jį lie
čiančius reikalus — neaktualius 
atmesdamas, svarbiuosius ap- 
spręsdamas. Gyvenamojo kraš
to ir jo kalbos pažinimas, tas 
žinias tinkamai pavartojant, tu
ri neabejotiną reikšmę ne tik 
paties individo darnumui, bet 
ir lietuviškiesiems reikalams 
bendrai”.

Perdidelis noras svetimą kraŠ 
tą pažinti nėra geras reiškinys. 
Juk čia niekas nekalba apie kal
bos naudingumą ar nereikalingu 
mą išmokti. Visi gi kalba, kad 
kiekvienas lietuvis turi mokėti 
ko daugiau svetimų kalbų, ta
čiau jis negali nemokėti savos. 
Kadangi čia viskas užsikrečia 
anglikonizmu, nenoru mokytis 
ir praktiškumu, todėl neprak
tiška lietuvių kalba, už kurią 
senovės ir dabartiniai lietuviai 
neša kaulus į Sibirą, reikia nuo
lat praktiškėjančiam lietuviui

pina tautinius interesus ir as
mens lietuviškąją sąmonę”.

Čia norime pabrėžti, jog isto
rija kartojasi. Ne vienas lietu
vis, mokęsis Rusijoj, parvažia
vo į Lietuvą, silpnai lietuviškai

Kalba Ir akmenys
Suprantama, jog kalbos dvily- , ,

pumas nėra geras dalykas, bet "■ošdamas ,r pnedo dar parai- 
veze rusę žmoną. Apie juos va
kariečiai lietuviai ir jaunosios 
Lietuvos akademikai kalbėdavo, 
kad jie užsikrėtę rusišku raugu, 
biurokratizmu ir visu tuo, apie 
ką rašė V. Kudirka savo “Tilto 
atsiminimuose”. Gali ateiti toks

jis neišvengiamas, jeigu jaji lie
tuvis atsidūrė Amerikoje. Au
torius tik kalbėjęs apie svetimų 
kalbų mokėjimo reikalingumą, 
po keleto eilučių jau taip rašo:

“Žmogaus protinis pajėgu
mas dabar dažnai ir plačiai ma
tuojamas tam tikrais testais, nu 
statant sugebėjimo ir profesi
nes žmogaus galias. Testų pa
sekmės priklauso ne vien tik 
nuo individo protinio sugebėji
mo, bet ir nuo pajėgumo kalbo
je, kultūrinių pagrindų skirtin
gumo ir kt. Bendresnieji testai 
paprastai apima daugelį sričių, 
tačiau jau ir vienoj kurioj srity 
kalbos ribotumas atsiliepia į 
testo rezultatus ir tuo pačiu į 
protinio pąjėgumo įvertinimą. 
Tad daugiausia nukenčia tie, ku 
rie tik pusėtinai kalboje nusi
vokia.

Tyrimai rodo. kad augštesnius 
rezultatus duoda testai, daromi 
ta kalba, kuri vartojama ir na
muose, ir mokykloje, negu ta 
kalba, kuria kalbama tik arba 
mokykloje, arba anmų aplinko
je. Kai kalbos padalinamos sri
timis, atsiranda pavojus nė vie
nos kalbos pagrindiniau neiš
mokti, nors ir tvirtintume, jog 
mokame abi kalbas”.

Nesuprantama, kaip gi lietu
viai baigė mokslas Rusijoj, Vo
kietijoj ir kitur, įsigydami dok
toratus, jeigu jau taip kenkia 
kalbos dvilypumas. Tada nesu
prantama, kaip gali toki prof. 
Pakštas, Kolupaila ar dešimtys 
kitų dėstyti vietos gyventojams, 
mokėdami po tuziną kalbų.

Ne tik dabar

Toliau autorius rašo: “Studijų 
suole menkas mokyklinės kal
bos pažinimas apsunkina moks
linį pažangumą, o savos kalbos 
nepakankamas išvystymas slo-

žimas ir prityrimą savo krašte. 
Būdamas savo prigimtimi tik
ras visuomenininkas, jis šalia 
universitetinio darbo iš karto 
metėsi į visas sritis, kurios jam 
buvo artimesnės. Tuojau stojo 
Studentų Ateitininkų sąjungos 
priekin, ėmėsi krikščionių darbi 
ninku sąjūdžio perorganizavimo 
ir pan. Jo ryšiai su prof. Kurai
čiu visą laiką liko glaudūs. Pro
fesorius stęngėsi nevaržyti savo 
jaunesnio draugo iniciatyvos ir 
galėjo tik džiaugtis jo pasireiš
kimu.

(Nukelta į 4 psl.)
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April Shotvers of

GIFTS FOR SAVERS!
vo nuostabus, tada šimtai jau
nų vyrų ir moterų užpildė ką 
tik besiorganizuojančios lietu
viškos Alma Mater auditorijas. 
Vyresnieji atėjo tiesiai iš Nepri
klausomybės kovų, o jaunesnie
ji skubėjo į Kauną vos išriedė
ję iš gana gausių pirmųjų Ne
priklausomos Lietuvos abitu
rientų gretų. Kaunas pajuto 
naują gyvybę ir pradėjo naują 
gyvenimą. Tas pirmąsias gre
tas nemaža dalimi kaip tik už
pildė Sūduvos krašto jaunuoliai, 
nes ten iš seniau veikusios pa
jėgesnės mokyklos sudarė tam 
patogesnes sąlygas. Iš Sūduvos 
yra kilęs ir Pranas Dielininkai
tis. Baigęs Marijampolės moky
tojų seminariją, jis stojo 1924 
m. į Lietuvos universitetą ir čia 
ketverius metus studijavo so
ciologiją bei kitus artimus da
lykus. Studijų metais greitai 
pasireiškė kaip pirmaeilis visuo
menininkas, turįs daug vidinės 
ugnies, talento, sykiu turįs tak
to, atsargumo ir neabejotinai 
visa širdimi pasisavinęs ateiti
ninku organizacijos skelbiamą 
ideologiją. Mūsų jau minėtu ke
liu atkreipęs į save prof. Pr. 
Kuraičio dėmesį, jis tapo šio 
profesoriaus tikru jaunesniu 
draugu. Jie greitai pajuto, kad 
vienas kitą papildo. Pr. Dieli
ninkaitis nebuvo pataikavimo 
žmogus, ogi prof. Kuraitis irgi 
ieškojo ne pataikautojų, o ta-

DOVANAI
NUO $100. iki $200č. 

INDELIŲ]

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 į jau esamą sąskaitą tokią 
pat sumą.

ŽAVUS JCSŲ VALGOMAJAME...
Puikus 4-ių dalių spindintis Bril
lium. Klasinio puikaus stiliaus lėk
štė sviestui, itaca duonai ir pride
rinta druskinė ir pipirinė. Dova
na, kurią Jūs visuomet gėrėsitės. 
Jums dovanai tik atidarant są
skaitą nuo $500.00 iki $1.000.00 
indėliu arba įdedant tokią pat su
mą j 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. “Flovvers 
by 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 $5.00 indėliu arba idės 
tokią pat sumą į jau turimą sąskaitą.

FREE
for

CHILDREN'S 
SAVINGS of 

$3.00 or moro

laikas, kada akademinis jauni
mas Lietuvoje kalbės apie Ame-i lentingų asmenų katalikų veiki 
rikoje išsimokslinusį lietuvį kaip mui. Taigi jų bičiulystė buvo
apie superpraktišką ir teturintį 
tiek sentimento Lietuvai, kiek 
iš jos galima gauti naudos pvz. 
būnant pasiuntiniu ar preky
bos atstovu kokioje nors vals
tybėje.

pagrįsta idėjiniais ryšiais ir pa
sitikėjimu. Baigęs studijas Kau 
ne, Pr. Dielininkaitis išvyko stu
dijoms gilinti į Paryžių. Ten pra
leisti penkeri metai buvo ne vien

L. Augštys akademinių studijų metai. Jis

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELE
PREMIJUOTAS ROMANAS

73 tęsinys
— Ak, Viktor, Viktorėli, nežinai! Blogas iš ta

vęs misionierius! Julius visus ginklus atsuko į Sama
nę! Taip! Ir jai patinka, rankom išskėstom bėga. 
Linksma žinia, ar ne?! — bosas juokiasi.

— Bet Lina?! Jiedu seniai draugavo! — meistras 
kilsteri.

— Dabar Julius kursą keičia! Kaip nesuks kita 
kryptim, kai klebonas bures pučia. Piršliauja. Kalk 
puspadžius vestuvėm, naujoj troboj šoksit!

— Ne, tai negali būti! Vargšė Lina!
— O Samanė tai laiminga?
— Galbūt; nežinau ...

/
— Paskaityk! — vikaras ištraukia du kartotekos 

lapelius. — čia visai slaptai surašytos mano pastabos.
Viktoras perskaito Samanės ir Juliaus lapelius, 

o kunigas stovi kambario viduryje ir skėsčioja ran
komis.

— Matai, Julius juk Toričelio tuštuma, o Sama
nė — sielos žmogus. Ar jiedu tinka? Ar Samanė ne
išeina į vergiją, į baisų vienuolyną? — (Čia vikaras 
nusijuokia, bet neaiškina meistrui, ką reiškia jos gy
venime vienuolynas). — Ten reikės ne tik aukotis, 
bet ir save sulaužyti. Tai pakasynos, ne vestuvės. Aš 
dar manau, kad Juliui pasmilo ir Gimbutų pinigas. 
Buhalteris moka apskaičiuoti ir sugeba augštai kop
ti. Jei būtų nutaikęs į Liną, nieku nesakyčiau. Tas 
pats panašumas, dvasinis portretavimas. Apsikulda

to see the sparklirif! i-pieo- jeuelry enseriible — FREE for 
įi.l.OOO.OO savitigs. riete m <i>mit or ii<hl< il to present account.

ST. ANTHONY SAVINGS
■i-įA AND LOAN ASSOCIATION

1447 5. 49th Court Cicero 50,
TO 3-8131 . . . Bl 2-1397

s?

mi galėtų gyventi, nes Linos oda jaučio, Samanės gi 
— mimoza.

— Negerai! Ypač Linai! ,
— Visiems čia negerai. Aš pažįstu Samanę, ją 

globojau. Negaliu taip palaiminti. Jei toli ji nužen
gė, nieko nepadarysim, o jei puškelyje, dar galima 
grąžinti. Sakyk, kaip tau atrodo, ar labai įsimylėjusi ?

— Aš pirmą kartą girdžiu. Nieko nepastebėjau.
— Dabar misijas paversk žvalgyba. Pačiam pa

togu. Ten dirbi. Be paties neapsieisiu. Pagalvok, ką 
reiktų daryti, ir iš anksto sutik, čia maišėsi visokios 
kalbos, man nepatogu. Pagaliau, jei klebonas nieko 
nesakęs galėjo piršliauti, tai ir mes mėginkim pakeis
ti jos kursą. Padėk!

Meistras atsikelia, lamdo beretę.
— Reikia ką nors daryti. Negalime taip palikti.

Mėginsiu...
Jis skuba.
Vakare, kai bankclin susirenka draugija, Vikto

ras mato, kaip vyksta slaptas žaidimas. Vos tik nu
krypėta kitur Linos dėmesys, Julius tuoj akim nu
glosto Samanę. Ir ji atsiliepia gyvais žvilgsniais. Bet 
ir Linos jis neužmiršta, jai nužeria juoką, anekdotą.
Ji sėdi rami, mandagi ir nieko nepastebi.

Po vakarienės meistras grįžta savo kambarin.
Uždega mažytę šviesą ties lova ir valandėlę žiūri į 
langą. Pasiima armoniką, groja įnirtęs. įsiklauso.
Žemieji balsai tartum kalba:

— Ko tu atvažiavai, ko palikai? Ko Hutikai?
Klaida, klaida! Turėjai būti pilkas ir nežinomas, da- Į^tt ° Pn^J5!?!1_ar.. pa_ 
bar lendi į viešumą!

Sustoja grojęs, padeda armoniką ir išsitiesia 
lovoje. Mintys gaudžia, drumsčiasi neramios. Ankšta 
ir slopu. Veriamos durys sukužda:

— T<ai atvažiavai statyti tvartų, nemanei Ilgai 
užtrukti! Klebonas gi šykštuolis, durstė medžiagą, 
nedavė darbininkų. Ko tu neskubi*jai ?

Koridoriuje, rodos, jaučia pavasarį, ankstų, su

pirmų pumpurų sprogimu. Skaitė laikraščiuose, kad 
klebonas rengiasi statyti tvartus. Tada meistrui no
rėjosi kažkur dingti. Susitarė ir atsirado čia. Nemė
go jis klebonijos kambarių, tai kunigas Senkus įkur
dino pas buhalterį. Ir tai buvo klaida!

Išeina į gatvę. Mėnuo užmūrytas debesim, bet 
pro juos skverbiasi minkšta šviesa. Kelią matai.

Dešinėje surasi aikštę su tiltais. Vienas cemen
tinis, kuris niekada, nelūš, antras — medinis. Jis gar
siai kartoja žingsnius.

Kairėje dar niekada nebūta! Kalniukai kumbri- 
nasi ir medžių viršūnėmis brauko debesis. Taksa. Juo 
motociklas nelėkė. Čia. mielas nakties vienišumas. 
Mintys bręsta gluosnių šlamesy.

Take žmogus. Iš kur išlindo?
— Labas vakaras, Viktor! — šukteli balsas vė

juje.
Vadina vardu, pažįstamas 7
— Kur tu? — klausia žmogus.
— Taip sau, pasivaikščioti.
Neįžiūri veido, bet jis draugiškas, ir balsas lyg 

girdėtas.
— Eime drauge. Naktis ne man poilsiauti.
Neklausia, ar meistras sutinka. Drožia greta, 

braukdamas šlapią žolę. •
Takas nusileidžia j slėnį. Priešais upė. Lieptas. 

Debesys plyšta, ir mėnesienos pilna Žarstėje, medžiuo
se. Gragūs kadugiai lyg kolonos abipus tako. Štai ir 
vieškelis. Didelis namas Šviesos liejasi tš langų. Priė

— Užeikim vidun, čia smuklė! — pasiūlo anas 
Viktoras stebisi: esama gražios užeigos. Kodėl 

jis anksčiau nežinojo, kodėl Julius nepasakė?
Žmogus veria ąžuolines duris. Koridoriaus deši

nėje girdėtis triukšmas
— Tai dragūnai ūžauja! Žinai, apylinkėj manev

rai. Ir aš Čia sustojau nakčiai.
iBui daugiau)

i
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20 METŲ NUO KREPŠININKŲ 
LAIMĖJIMO

Smagu pažiūrėti j praeitį, o 
ypatingai tais atvejais, jeigu ji 
yra graži bei akį patraukianti. 
Taip pat yra malonu minėti to
kias sukaktis, kurios suteikia 
pasididžiavimo, parodo buvusią 
stiprybę ir duoda ryžto ateities 
žygiams.

Įvairių sukakčių, minėjimų, 
sukaktuvinių pokylių virtinėje 
jau atšventėme ne vieną mums, 
lietuviams, brangią datą. Šios 
iki šiol mūsų minėjimų kalen
doriuje figūravusios datos lietė 
daugiau politinių ar visuomeni
nių apraiškų sukaktis. Be to, i 
būta ir įvairių organizacinio ar 
asmeninio pobūdžio minėjimų, 
kuriuose pasistengta prisiminti 
tam tikras grupes ar pavienius 
asmenis.

Čia norima iškelti iš kito po
būdžio sukaktį, kurios bent iki 
šiol, atrodo, nieks nesirengia mi 
nėti. Tai mūsų sportininkų — 
krepšininkų pergalės sukaktis, 
įvykstanti šiais — 1957 metais, 
turinti priminti Lietuvos krep
šinio rinktinės laimėjimą Euro
pos krepšinio pirmenybėse 1937 
m. Rygoje.

Preiš 20 metų — 1937 m. ge
gužės 3 d. — Lietuvos rinktinė 
pradėjo savo laimėjimų seriją 
Europos krepšinio pirmenybėse, 
įveikdama Italiją. Po to ji lai
mėjo prieš Estiją ir Egiptą, sa
vo grupėje išsikovodama I-mą 
vietą. Tada ji pusiaubaigminia- 
me susitikime nugalėjo lenkus, 
o baigmėje sumušė italus 24:23.

šiuo savo laimėjimu lietuviai 
išgarsėjo visame pasaulyje ir 
pateikė tokią sensaciją, kurios 
niekas nebelaukė. Mažoji Lietu
va už savęs paliko sportiniame 
gyvenime žinomąsias valstybes, 
kaip pvz. Italiją, Prancūziją,
Lenkiją, Estiją, Latviją ir kt., 
parodydama, jog ne valstybės 
didume glūdi galybė, bet jos 
žmonių užsispyrime ir kovingu
me.

Europos krepšinio meisterio 
vardo laimėjimas tada giliai su
jaudino lietuvius. Iš anų dienų 
užsilikusi spauda ir įvairios nuo 
traukos padeda atkurti tą nuo
taiką, kuri vyravo mūsų vy
rams sugrįžus iš Rygos. Tas 
Lietuvoje vyravusias šventadie 
niškas nuotaikas taip pat moka 
gražiai perduoti ir tų dienų did
vyriai Amerikos lietuviai Pra
nas Talzūnas ir Feliksas Kriau
čiūnas, kurie gyvena mūsų tar
pe.

Apie šios sukakties minėjimo 
reikalingumą jau yra tekę ra
šyti kitoje mūsų spaudoje, ragi
nant šį pavasarį suruošti Ame
rikos lietuvių krepšinio koman
dų turnyrą Chicagoje ar New 
Yorke, kur reikėtų sukviest Eu
ropos krepšinio pirmenybėse da 
lyvavusius mūsų žaidėjus, su
rengti jiems pagerbimo pobūvį 
ar panašų paminėjimą. Be to, 
būtų galima suruošti ir parodo
mąsias rungtynes, žaidžiant

nybių dalyviams su kuria nors 
kita lietuvių komanda.

Norint šią sukaktį tinkamai 
paminėti, reikia kiek galint grei 
čiau pradėti paruošiamuosius 
darbus. Atrodo, jog šį pavasarį 
jau būtų sunku ką nors rimtes
nio sukombinuoti, net ir ruduo 
juk netruks ateiti ir, jeigu dar 
bus ilgiau laukiama, tai ir iki 
to laiko nebus galima suskubti.

Kaip jau anksčiau buvo siū
lyta, čia pradžią gal turėtų duo
ti FASK’as, kuris turėtų suor
ganizuoti komitetą iš įvairių 
mūsų organizacijų atstovų, šia
me darbe paramos, atrodo, ga
lėtų užtekti, ne8 sukaktis yra 
pakankamai svarbi, o, be to mi
nimas objektas nėra kurios nors 
grupės nuosavybė, bet visų lie
tuvių bendras pasididžiavimas.

Jeigu mes mokame gerbti i 
patys save, tai turėtume neuž
miršti ir tos sukakties bei su ja t 
susijusių žmonių, kurie yra rei
kalingi pagarbos ir prisiminimo. 
Atrodo, jog įvairių minėjimų 
bei sukakčių tarpe galėtų rasti 
vietą ir šis svarbus mūsų krep
šininkų laimėjimo prisiminimas.

—Edv. šulaibs

NELAUK ŠEŠTADIENĮ LAlsKO

i • A' Summerfield, vyriausias JAV pašto galva, praneša, kad sumažinus paštų biudžetą 30 mil. do
lerių nebebus galima nešioti pašto šeštadieniais, ir šiaip visur paštas bebus pristatomas tik kartą per 

eną'___________ (INS)

rusų karo pradžioj su gerokai 
pažeista sveikata jis išėjo iš ka
lėjimo, bet jau turėto pajėgu
mo negalėjo atgauti. Įtrauktas

skaičiumi, paaiškėja, kad Olan
dija pralenkia visus. Gana ato
kiai nuo kitų stovi Amerika, 
nors ji laikoma itin šviesiu kra-

į laikinę vyriausybę, grįžęs vėl štu ir analfabetų teturi tik 3 
umversi etą jis nė metų neiš-į proc savo gyventojų. Knygų 

gyveno po išėjimo iš kalėjimo. - 7 /
Užklupusi liga nuvargusiam or- ' .P“k,”tym0 7
ganiam ui buvo nepakeliama ir, ZVllgJU P'™^. vetoje parodo-
1942 m. balandžio 6 d. mirė Siau1™ ?°VietU SąJunSa- 2*
liuose

bibliotekų. D. Britanijoje šitaip kalbų. Du trečdaliai visų knygų 
daro tik 15 proc. gyventojų. Į išleidžiama anglų kaina. Taip iš 
Olandijoje 10 proc. ir Prancū-i dalies yra dėl to, kad daugelis 
zijoje bibliotekas lanko tik 6% Į kraštų nepajėgūs knygoms leis 
gyventojų.

Nors pasaulyje dabar priskai 
tomą iki 3,000 kalbų ir priedo 
dar šimtai mažiau reikšmingų 
dialektų, vis dėlto pastebima, 
kad šiandien pasaulinei literatu 
rai atstovauja mažiau negu

vių skaičius, palyginti, nėra di
delis. Negalėdama pasigirti kny 
gų skaičiumi, ji visdėlto yra 
tas kraštas, kuris turi daugiau- ' 
šia knygos skaitytojų: 17 proc. i 
visų gyventojų ima knygas iš

Dė

ti ir kad anglų kalba vis labiau 
universale ja.

— Amerikos farmeriai šian
dien turi 7,000,000 automobilių 
ir autovežimių ir puspenkto mi- 

3(j'liono arklių bei mulų.

lemesio!
PIRKITE VILNONES IMPORTUOTAS IR VIETINES 
MEDŽIAGAS, PAMUŠALUS IR PRIEDUS SIŲSTI GI
MINĖMS. DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS Į EUROPA, 
0 TAIP PAT IR SAVO ASMENINIAMS REIKALAMS

DIELININKAITIS
(Atkelta iš 3 psl.)

Ano meto nuotaikos Lietuvoje
Juk tada dar nejutome, kaip 

netoli nuo mūsų buvo didžioji 
tragedija, kuri ir šiandien yra 
baisi realybė. Tačiau kraštas 
turėjo savo rūpesčius. Politiniam 
gyvenimui nukrypus vieno as
mens garbinimo linkme, savai
me daug kas buvo paraližuota. 
To reiškinio pasėkų negalėjo iš
vengti ir grupės, taip stipriai 
pasireiškusios pirmaisiais nepri 
klausomo gyvenimo metais, bet 
sukrėstos tolimesnių įvykių. At 
rodė, kad reikia ieškoti naujų 
kelių, naujų metodų, naujų for
mų mūsų kultūriniam ir visuo
meniniam pasireiškimui. Dr. Pr. 
Dielininkaitis buvo visada pir
mose tų ieškotojų gretose. Veng 
damas neigti praeitį, palaikyda
mas ryšius ir su vyresniais už 
save. ir su savo kartos ar jau
nesni ?is už save veikėjais, Pr. 
Dielininkaitis nesiribojo vien sa 
vos ideologijos grupėmis. Jis 
siekė kontaktų su kitomis gru
pėmis ir greitai tapo žinomas 
kaip tikrai simpatingas, toleran 
tingas ir nuosaikus, bet sykiu 
labai veiklus ir pareigingas ka
talikas visuomenininkas. Taip 
ėjo metai po kitų ir priartėjo 
krizės dienos. Tomis sunkiomis 
dienomis Pr. Dielininkaičio pas
tangos, berods, buvo lemainčios 
sudarant vieningo darbo vyriau 
sybę ir sukuriant įmanomai ge
resnę politinių grupių bendra
darbiavimo bazę. Visa tai truko 
neilgai, nes baisi letena iš rytų 
užgriuvo ant visko. Savaime

Šiandien jo labai reikėtų 
Paprastai tik iš perspektyvos 

geriau matome, ko esame nusto 
ję. Taigi ir lietuviai katalikai 
junta, kad skaudūs įvykiai yra 
pakirtę eilę labai pajėgių žmo
nių, kurių pirmose gretose tu
rėjome Pr. Dielininkaitį. Jis bu
vo visuomenininkas savo prigim 
timi ir tuo pačiu stengėsi de
rinti iškylančius nesklandumus. 
Jis buvo labai uolus katalikų 
vienybės visuomeniniame gyve
nime šalininkas ir toji vienybė 
šiandien būtų tikrai didesnė, jei
gu jį turėtume emigracijoje. Jis 
turėjo įtakos visai tai kartai 
mūsų kultūrininkų, kurie šian
dien reiškiasi ir visuomeninėje 
dįrvoje. Jam gal geriau, kaip 
kam kitam, būtų sekęsi sude-

000 knygynų - parduotuvių. Ją l-^UjaSIS 1 estamentas—
seka Italija turinti 9,600 kny | šventas Raštas 
gynų, ir D. Britanija su Ameri
ka, abi skaičiuojančios maž
daug po 8 500 knygynų kiek
viena. Kadangi Amerika turi Y.e_£t§_V®tllv’ū kalbon JUOZAPAS
turi triskart daugiau gyvento
jų negu D. Britanija, tai jos 
knygas platinančiųjų parduotu-

SKVIRECKAS — Kauno Arkivys 
kūpąs Metropolitas. IV laida. Iš
leido “LUX” 1947 m. Štutgarte. 
G20 pusi. Kaina $1.50. Gaunama 

“DRAUGAS” 4545 W. 63rd St.. 
CHICAGO 29. ILL.

rinti skirtingas nuotaikas ir ap- Į '

TĖVAS PIJUS
istorijoje via pirmasis kunigas 
kuris turi Kristaus žaizdas. Tė
vas Pijus yra garsus nepapra
stais darbais ir Dievo malonė 
mis. Knygoje aprašoma pra
našysčių dovana, nuostabūs iš
gijimai, ekstatiniai persikėlimai 
ir 11. Iš Tėvo Pijaus gyvenime 

i 3212 paveiksi i. Kaina

aišku, kad Pr. Dieliniųkaitis pa
teko į rusų okupantų kalėjimą 

abiejų Europos krepšinio pirme 1 pirmųjų areštų metu. Vokiečių-

saugoti nuo pavojingo skilimo 
Jis buvo ateitininkas visa savo 
prigimtimi ir kaip ateitininkas 
reiškėsi visą gyvenimą. Ateiti
ninkams reikia rengti jo mir
ties sukakties minėjimus.

KNYGŲ SKAITYMAS
Kasmet pasaulyje išleidžiama 

5,000 milionų knygų. Tokį skai
čių nurodo UNESCO leidinys 
“Books for all”. Paskirsčius 
tarp visų .mūsų žemės gyvento
jų, kiekvienam jų tektų tik po 
dvi knygas. Iš tiesų gi knygas 
skaito tik labai mąža pasaulio 
gyventojų dalis. Yra dar plačių 
žemės sričių, ypač Azijoje ir Af 
rikoje, kur didesnioji gyventojų 
dalis yra analfabetai.

Apytikriai trys ketvirtadaliai 
visų išleidžiamųjų knygų atiten 
ka dešimčiai kraštų. Nors Didž. 
Britanija atspausdina daugiau 
knygų už bet kurį kitą kraštą, 
bet, lyginant išleistąjį knygų 
skaičių su krašto gyventojų

Tai draugai . . . reikia paruošti 

džiaugsmo—

štdi, Sunny Brook ivhiskey.

JEJ Sunny Brook^Vhiskey
Ktnturif Strtighl **
Bmrtoit H'hnkn '•SKr Cheerful as itj Name!

IMI 010 SUNN* BROOK COMPANY lOtIKVIII F KY OISTRIBUTFO BV NATIONAL OISTIllfRS PRODUCTS CORPORATION 
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Galima gauti “DRAUGO“ 
Administracijc je

NUO UZSiSENEJUSIŲ
SKAUDANČIŲ 2AIZDU 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagali ramiai sčd&ti Ir naktimis 
miegoti nes jų užsisenfijusios žalždos 
niežėjimų ir »kuu<'Ajimų senų atvi
ru ir skaudžių žūiždų uždekite 
I.EGTJLO Ointnient Jos gydymo 
ypaibyes palengvins Ju»u skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti ųak- 
t) Vartokite Jų tapgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi paAalina 
niežėjimų ilgos vadinamos PSORIA- 
SI8. Taipgi paAalina peršOJimų ligos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos ir perplySlmų

4545 We»t «:» Street, Chicago 2». III.' tarppirftčtu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančlos suskllsios odos dedlr- 
vlnių, odos Išbėrimų ir t t, taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus tšberimas nuo vy
styklų. Ji yra gera gyduole nuo iš
viršinių odos ligų. Re
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
et.. $1.25, ir $3.50.
Pirkite vaistinčseChi- 
eagoj tr apylinkėse—
Milwaukee, Wisc., Ga- 
-vjnd. ir Petroit, Mi- 
chigan arba rašyki
te i r atsiųskite Mn- 
ney order )

BOKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI!

Įstodami į Liet. Knygų Klubų ii 
įmokėdami 5 dol metinio mokesčio 
mes įgaliname per vienerius metus 
pasirodyti kelioms naujoms gerai pa 
rinktoms liet. knygoms ir tuo pačia 
uždirbame 2.50 dol., nes knygų pa 
sirenkame už 7.50 dol.

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

LIET. KNYGOS KLUBAS 
(Lith. Book Club)

4545 W. 63 St., Chicago 29, III

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairiu* 
perkraustymus bei pervežimu* 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075

Jr

LEGUIX>, Department D., 
5618 W. Eddy St., Chicago 84, III.

Iš ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

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

R. ŠERĖNAS
2047 W. «7th PI., Chicago,

III. YVAlbrook 5-8063

SPECIALUS
BARGENAS

• Sofoms, Lovoms,
• Lempoms ‘

KAINOS NUO 
#49.50

augščian

OI DELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
FKD4* A. IIAI'IHISIN, N EI,I IK BERTULIS, Hav.

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

Krautuvą atidaryta sekmadieniais nuo II Iki 4:30.
J

PIRKITE TEN, KUR PERKA JŪSŲ DRAUGAI 

IR KAIMYNAI.

.. ' • i

Didžiausias pasirinkimas vilnonių impor

tuotų ir vietinių medžiagų!!! Moterų sukne

lėms, kostiumams ir paltams.

Aronson Brothers
IMPORTININKAI IR RANGOVAI

224 W. Van Buren Street, Telef. WEbster 9-2588
i

Atdara kasdien nuo 8:30 vai. ryto iki 5:45 vai. vak.
šeštad. nuo 8:30 vai. ryto iki 4:30 vai. vak.
Sekmad. uždaryta.

CHICAGO 7, ILLINOIS

Apsirūpinkite Velykų Šventėms gėrimais, 

kurie yra nepaprastai atpiginti!

Westwood Liųuors
2441 WEST 69TH STREET — Tel. PR 6-5951

HENESSY, Prancūziškas konjakas 5th

ROPHI, Prancūziškas konjakas 5th

LACRIME D’ORO, Itališkas likeris
(Aukso ašaros). Buvo $7.19, Dabar 5t.h

IZARRA, nepaprastas likeris, Benediktino 
skonio. Buvo $6.50, dabar parduodamas už

FIOR D* ALPĘ, 90", Itališkas likeris 
(Isolahella) 5th

$5.05

$5-10

$4.19

$5-50

$6.10

DUCAL, Dangiškai saldus Portugališkas vynas 
(Gražus pintas butelis) $“|.95

LIEBFRAUMILCH, Vokietijos pagarsėjas vy
nas nuo $1. 25 ir aukščiau

BUOY LAGER, Vokietijos Bremenno alus,
24 būt. dėžė, tik $6.50

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

ALEKSAS ŠIMKŪNAS (Joniškietis)

J. G. TELEVISION CO. Pardavimas ir. taisymas
Televizijos, radijai, patefonai, knmh. vėsintuvai

AS
‘KALBA VILNIUS”

Kasdien t vai. .30 mln. popiet. Ateikite iMtsiklausvti.

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
ATTPAKA IR REKM nuo 11 vai. ligi 3 vai.

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldu perkraustymas at

menu turinčiu ilgi patyrimu.

STASYS FABIJONAS
2146 Se. Hoyne Are., Telef. Vlrginia 7-7097

J.
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MOŠŲ KOLONIJOSE
Waterbury, Conn.

Gabi studentė
Albertus Magnus kolegijos 

New Havene, Conn., dekanė pa
skelbė, kad pagal šių mokslo me
tų I semestro duomens studentė 
Laima Janušaitytė yra įtraukta 
į geriausių kolegijos studenčių 
sąrašą.

Studentės tėvai, naujieji at
eiviai, gyvena Wate,•būryje; ji 
pati yra baigusi katalikų augš- 
tesn. mokyklą mergaitėms Wa- 
terburyje, dabar paskutiniuosius 
metus studijuoja kalbas minė
toje kolegijoje, kur ji veikliai 
pasireiškia vokiečių ir prancūzų 
kalbų klubuose, o pastarojo yra 
net pirmininkė.

Laima visada buvo gera mo
kinė ir studentė. Baigusi gim
naziją, j kolegiją buvo priimta 
su stipendija, kurią ji tada lai
mėjo varžybų keliu.

Pavyzdingoji studentė yra 
skautė ir ateitininkė.

Lietuvis išradėjas

skrido lėktuvu iš Vokietijos ir 
gyvena pas savo brolius Wa- 
terburyje.

— Waterburio ateitininkai ba
landžio 6 d. buvo surengę eks
kursiją j New Yorką.

— Vietos studentų at-kų sky-' 
rių kovo 24 d. lankė Karaliūtė1 
ir Gečiauskas.

— Kliu. kleb. Valantiejus po
savo ligų labai gražiai atrodo, 
bet dar neatgauna turėtos svei
katos. Nors aplinkui vaikštinė
ja su lazda rankoje, bet neatsi
sako kelionių lėktuvu ar trauki
niu ne tik po JAV, bet buvo nu
vykęs net ir j Kanadą.

*

Los Angeles, Calif.
V. Kazlausko juhilėjus

Los Angeles Šv. Kazimiero pa 
rapijos salėje kovo 30 d. įvyko 
vaišės minint adv. Vinco Kaz
lausko 50 metų sukaktį. Gausus Į darbo mėgėjai. Buvo daug jau- Netrukus įvyksiančiame nau- 
būrys svečių pagerbė V. Kaą-' nimo. Džiugu, kad į scenos dar- jos valdybos posėdyje tos susi-

MOLOTOVO KOKTEILIS

Taip atrodo naktinis klubas Los Angeles po to, kai keli išva
ryti klijentai įmetė j ją gazolino butelį, vadinamą Molotovo kok
teiliu. Kilęs gaisras pareikalavo 6-šių žmonių gyvybių. Trys žmo
nės kritiškai sužeisti. (INS)

tinia suvažiavimas sau Siamas š. 
m. balandžio 26 d., penktadienį, 
7:30 vai. vak. Lietuvių Piliečių 
Draugijos svetainėje, S. S. Pitts 
burgh, Pa. Visos Pittsburgho ir 
apylinkės lietuvių organizacijos, 
draugijos, klubai ir parapijos 
prašomos paskirti atstovus ir į- 
pareigoti susiripkime dalyvauti, 
nes vyksta svarbus metinis su
važiavimas. Teks išrinkti komi
tetą 1957 metams ir Ubai svar
bu, kad į komitetą įeitų žmonės, 
kurie supranta organizacijos rei 
kalų tvarkymą ir eina bendru 
lietuvybės išlaikymo keliu. Per 
keleris pastaruosius metus or
ganizacija turėjo tikrai gerą ko
mitetą, kuriam vadovavo adv. 
Edwardas A. Schultz. Toks ko
mitetas tikrai tiktų ir kitiems 
metams. Be valdybos rinkimų, 
bus aptarti ir kiti svarbūs or
ganizaciniai reikalai. Vienas jų 
— tai tradicinė visų Lietuvių 
diena, Pittsburgho ir apylinkės

lietuviams buvuąi visuomet vie- Peunsylvanijos Lietuvių Jungti
ną gražiausių visų Lietuvių die- nių Organizacijų Komitetas pra- 
nų. šiais metais Lietuvių diena šo visas organizacijas, draugi- 
įvyks sekmadienį, rugpjūčio 11 jas ir parapijas tą dieną jokių 
d., West View parke. Vakarų parengimų neruošti. F. Žilionis

Pigiausi maisto siuntiniai j LIETUVĄ per
“ORBIS

“ORBIS” siunčia siuntinius į Lietuvą iš Skandinavų kraštų. Siuntiniai 
pasiekia Lietuvą per kelias savaites (iki .3(1 dienų). Mūsų prekės gerinu
sios kokybės ir pigiausiem. Žemiau pateikiame mūsų maistų, produktų 
kainas. Klijentų prašome laikytis kilogramų ir “puskilogramių”, nes 
įkainavimas daromas kilogramam ir atsiskaitomas taip pat.

Kaina už kg. už sv. Kaina
eukru 
ryžini 
miltui kv. 
taukai I 
medus 
bekonas 
sviestas
šiose kainose yra iškaitytus muitas ir kitos išlaidosi. Siuntinys privalo 
būti 9 ar 9% kg. netto. su dCže sveriu — 10 kg. arlsi 21 sv. ir 4 uncijos 
brutto. Prie kiekvieno siuntinio priskaityti reikia $7.50, t. y,, licencijos, 
pašto persiuntimo ir kitos išlaidos:

už kg. už sv. Kaina Už kg. UŽ HV. Kaina už kg. už sv.
$0.72 $0.33 kumpis ti 3.2 5 01.60 valg. alyva $2.30 $1.10

0.95 0.45 sūris 2.40 1.15 popinti jųud.2.75 1.35
0.75 0.35 vata. dž.iov. 2.10 1.66 kava 3.611 1.70
1.90 0.90 man. kruop. 0.95 0.45 kakava 3.9(1 i.85
2.25 1.10 pieno milt. 2.35 1.15 citrinos i.54j ' 0.70
2.60 1.25 skali), muil. 1.05 0.50 šokol. (sal.) 3.55 1.67
2.62 1.30 margarinas 2.00 0.95 urhutu >/.. kg. 2.75

20 sv. netto cukraus 
20 sv. ” miltų kviet. 
20 sv. ryžių
19 sv. 2 unc. taukų

$6.65 pins pers. $7.50 
6.95 plius pers.
#.25 plūs pers.

17.10 plius per.

7.50 —
7.50 — Viso 
7.50 — Viso

Viso $14.15 
Viso 14.45

16.75
'<4,60

Jokūbas Trečiokas gavo pa
tentą vienai raštinės reikalams 
naudojamai mašinėlei. Išradėjas 
dirba didelėje vario apdirbimo 
firmoje — Scovill Mfg. Co., tai
gi ir išradimu naudosis ši fir
ma.

Nuo šių metų pradžios J. Tre 
1 čiokas yra Alto Waterburio sky 

riaus pirmininku.
Stipendija lietuviui«

Connecticuto valst. universite
te Storrs techniką studijuojąs 
ir šį pavasarį turįs baigti Alvy- 
vydas Arvydas Kudirka ką tik 
gavo JAV Atominės Energijos 
Komisijos stipendiją vieneriems 

V metams studijuoti atominės e- 
nergijos technologijos mokslus.

Stipendiatas gali pasirinkti 
H vieną iš 28 universitetų ir kolegi 

jų savo specialiems mokslams 
tęsti.

£ Pagrindinė stipendijos suma 
• yra 1,800 dol. Prie to papildo- 
trnai bus duodami mokslapini- 
giai užsimokėti už mokslą ir pa
gal reikalą lėšos pragyvenimui 

i stipendiato išlaikomimes šei- 
Lmos nariams.

Tokių stipendijų JAV Atomi
nės Eenergijos komisiją yra pa- 

117.
A. Kudirka, baigęs Šv. Juoza

po lietuvių pradžios mokyklą ir 
osby augštesn. mokyklą, visą 

laiką buvo uolus ir geras stu-( 
/ dentas. Praėjusiais metais jis 
^laimėjo vieną iš 10 visoms JAV 
^stipendijų, skirtų American So- 

ciety of Tool Engineers; ši sti-

lauską. Kun. kleb. J. Kučingis 
gyvai pravedė vaišių programą.

Jubiliatą sveikino jo buvusieji 
studijų ir gimnazijos laikų kole
gos Kaminskienė ir inž. Petraus 
kas. Taip pat sveikinimo žo
džius tarė kiti Los Angeles vi-

bą įsijungė du aktoriai profesio- rinkimo sugestijos turės nulemti 
nalai — Giedraitienė ir Kari- ateities darbą. Numatoma, kad 
butas. ' tame posėdyje bus pasirinktas

Tarp daugelio .^nagrinėtų I X“kalaa’ s“ k“ri“° aamMrla a«’ 
klausimų 'tenka paminėti sam- d"y3 nan*> darb° “k-
būrio bendradarbiavimo klausi
mą su Lietuvių Bendruomene,

rijusiai šių metų rudenį. XX

draugai. Jurgis Gliaudą per
skaitė ir įteikė jubiliatui specia
liai parašytą odę, sveikino bu
vęs prokuroras Kaminskas, pro
fesorius dr. Raulinaitis, inž. Kiš 
kis, Ant. Skirius, L. Valiukas, 
dr. G. Valančius ir V. Kazlaus
ko verslo dalininkas, labai nuo
širdus svečias amerikietis.

Adv. V. Kazlauskas jau ke
lintus metus sėkmingai vado
vauja ALRKF skyriui ir yra nuo 
širdus patarėjas visų katalikiš
kų organizacijų Los Angeles 
mieste.

V. Kazlauskas su žmona Va
lerija ir dukrele Birute, šiuo 
metu gyvena Inglewood, Calif.. 
Minėjimo metu sol. Fl. Korsa
kaitė padainavo, pianinu paly
dint muz. Br. Budriūnui. Kal
bėjo ir pats sukaktuvininkas, ap
žvelgdamas savo gyvenimą.

Šventė praėjo gražiai. DaJ.

Lietuviško teatro reikalai
Sekmadienį, kovo 31 d., įvy

ko visuotinis scenos mėgėjų 
sambūrio susirinkimas, kuris bu 
vo vienas gausiausių sambūrio 
gyvavime.

Tame susirinkime įvyko nau
jos sambūrio valdybos rinkimas 
ir platus pasikeitimas nuomonė
mis, nustatant naujas veiklos 
gaires.

... o. Baigusios savo kadenciją val-
įpendija buvo 700 dol. didumo, dykos pirm. poetė D. Mitkutė pa 

Stipendiato tėvas Antanas Ku sidžiaugė darniu sambūrio dar- 
Vlirka, yra buvęs teisėju Lietu- bu ir jo užsimotų planų ištesė- 
V-voje, į JAV atvykęs kaip trem- jimu.

tinys; Arvydas priklauso lie- Naujon valdybon išrinkti pir-
‘fotuvių skautų bei lietuvių stu- minink. Gliaudą, sekr. Dūdienė,
Jįdentų organizacijoms. B. J. ižd. Peterienė. vald. nariais —

_ . . . Gylys ir pulk. Andrius. ScenosPu.k.o» misijos mcno vadoyas _ akt j Raribu
Šią gavėnią Waterbury misi- tas. 

as vedė salezietės kun. Anta- Susirinkimui vadovavo Gliau- 
as Sabaliauskas, kuriam tai- d a, sekretoriavo Variakojis.

tt Kininkavo kun. Vincas Endriū- Diskusijose dalyvavo daugelis
ynas. Misijas lankė tiek žmonių, | susirinkimo dalyvių — A. Aud-
ykiek retai teko matyti. Visos ronis, Giedraitis. Andrius, Do-

vietos buvo užsėstos ir teko4

suomenininkai, V. Kazlausko statytinų veikalų repertuaro Pittsburgh, Pa.
klausimą, vidaus sceninio inte- Sn važiavimaslektualinio pasiruošimo proble
mas ir savitarpio susipažinimo Vakarų Pennsylvani jos Lietu-1 
ugdymo sumanymus. vių Jnugtinių Organizacijų me- 1

Išėjo iš spaudos nauja
ANATOLIJAUS KAIRIO
trijų veiksmų komedija 

iš lietuvių gyvenimo 
' J. A. Valstybėse

DIAGNOZĖ
Kaina: $2.00, 150 pusi.

Užsakymus ir pinigus siųskite:

n R A U G A S
/ 4545 West 63rd Street,

Chicago 29, m.

(ialite prisiųsti užsakymus paštu prijungdami Moncy orderį. Nedarome 
skirtumo tarp JAV ir Kanados dolerių.

“ORBIS”, 4414 SO. ROCKWELL ST.. CHICAGO, ILL., VA 7-2445 
“ORBIS” Centras, 298 Batburst St., Toronto, Ont. (Canada). EN 4-2810 

Pristatymas garantuojamas 100%.

/i

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 
SEPTINTĄJĮ

ROMANO KONKURSĄ
KONKURSO MECENTAS

JONAS ANDRULIS

skiria tūkstančio (1,000.00) dolerių premijų.
1. Dienraštis “Draugas” talkininkaujant “Draugo" Bendra

darbių klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Pas
kutinė data konkursui skiriamo romano rankraščiūi įteikti —

(1957 m. gruodžio 1 diena.
2. Geriausiam romanui skiriama premija — tūkstantis dol., 

kurią paaukojo pramonininkas Jonas Andrulis iš Michigan vals
tybės.

3. Jury komisijos sąstatas bus paskelbtas netrukus.
4. Romano siužetą pasirenka patys autoriai. Romanas turi 

būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip apie 200 romano for
mato puslapių.

5. > Kūrinius siųsti adresu: Romano Konkurso Komisijai, 
‘ Draugas”, 4545 W. 63rd St., Chicago 29, III.

6. Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai turi pasira
šyti slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo 
tikrąją pavardę ir adresą, ten pat Įrašant romano antraštę ir 
pasirinktą slapyvardį.

7. Tūkstančio dolerių premiją gavęs autorius be papildomo 
honoraro pirmosios laidos teises perleidžia “Draugui", įskaitant 
teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti stskiru leidiniu. Jei kny
ga duotų pelno, jis yra skiriamas romano premijos fondui. Pre
mijos nelaimėję autoriai spausdinimo sąlygas nuspręs abipusiu 
susitarimu.

Pasinaudokit paskutinėm

IŠPARDAVIMO
DIENOM

Dabar nupiginti visi: Hi-fi fono
grafai • Televizijos • Vėsintuvai- 
Vėdintuval AM/FM radijo’ aparatai
• Vokiški trumpų bangų rad. apar.
• įkalbėjimo aparatai • Dulkiasiurb
liai • Rašomos mašinėlės • Įvairūs 
elektriniai namų apyvokos reikme
nys • Antenos ir kit.

lir-iDfiinfl

TĘLCVĮSĮOn
Csales - Service)

Sav. Ini. A. HKMRNAb
8321 S. Halsted — CLlffside 4-5665 
Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais 

ir ketvirtadieniais 9—9

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

Precin Plwt« Studio
(Lncorporated)

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue

%

R O P H I
Geriausias prancūziškas konjakas

J

vydaitis, D. Mitkienė, Karibu
tas, Peterienė, Sakys, Dūdienė 
ir kiti.

Tenka pažymėti, kad senoji 
valdyba buvo kviesta ir toliau 
eiti pareigas, bet jai atsistatydi
nus išrinkta naujoji vadovybė.

Susirinkimas buvo neilgas ir 
darbingas. Jį atlankė seni, išti-

įsovėti takuose. Kaikurias pa
mokslų mintis klausytojai net 
'atskirai susitikę pasvarstydavo.

Po misijų Waterburio ateiti- 
^.ninkai pakvietė misionierius į 
^•savo susirinkimą, kuriame, pa- 
Rjgerbdami abu atsilankiusius sa- 
’®leziečius, išklausė dar pamoks- 
' lininko trumpą kalbą ateitinin- kimi Los Angeles lietuvių sce- 

kams. Saleziečiai papasakojo uos darbuotojai ir nauji scenos 
apie savo veiklą ir, kad net . i =

Crown Point apylinkės katali
kai labai stebėjoąį pas juos bu
vusiu ateitininkų suvažiavimu.

Trumpai
— Waterburin iš Vokietijos 

atvyko visa eilė asmenų. Keli 
i mokiniai iš Vasario 16 gimnazi

jos, tarp jų ateitininkas moki-

Miisų pirmaujančio beletristo An
tano Vaičiulaičio vienas iš įdomiau 
alų kūriniu — romans

VALENTINA
vfil gaunamas, nes yra tšfijusl antra, 
pataisytoji laida. Romanas buvo pre
mijuotas "Sakalo” leidyklos. Kaip 
visa. ValčiulatCio kūryba. Sis roma
nas patraukia augšta stiliaus kultū-

nys Algimantas Grintalis, kuris ra, rūpestingu menišku aplpavidall 
• nimu, Vaičiulaitis yra davęs daugiauįstojo į Wat.erburiO kuopą. Da- gmp 20 originalių ir verstinių ve,.
bas, atvykus jo tėvams, jis SU ka,0 *r romanas yra vienas iš to 
. , ._ , . t» ,1.1 stiprinusių kūrybos, nupasakojus vte-jais išvyko į Baltimorę, nes SU- nos mergaitės meilę, Jos vidaus ko- 

ųarfiy .„darytojai labai „orėjo X,,'“ m
juos atsiimti. Pas Devenius at- psi. Kaina $2.
vyko šeškų šeima. Jų duktė ii- DRAUGAS
gok a i dirbo Vlike ir Vykdomojoj 4545 West 63rd Street
Taryboj. Nuo pat mažens Ii- CHICAGO 29, ILLINOIS 
gonė Antanina Petrauskaitė at-,

1/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

C R A N E S A V I N G S
2555 WEST 47t.h STREET LAfayette 8-1088

B. R. Hetkiewiez, prez.; E. R. Metklew1cz, sekr ir advokatas
Mokam,’ aukštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame Ir perkame 

valstybes bonus. TaupytoJama^ patarnavimai nemokamai.

Pradekite taupyti atidarydami saskait* šiandien. Apdrausta Iki R10,000.

Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro 
antr. ir penk 9 Iki 5; treė. uždaryta, o *»-#t nuo W iki vidurdieni,

II r* IŠ TOLI IR ARTI •'■J
mauji omeu tuokiu- naujau f i kpaustt^o i jankiai

H&ų Merų AATIMVAS- Alsus IMSAŽIMIM6AS A»TAMMAWfAt

JUOZAS NAUJOKAITIS
2059 \M 69 S* CHICAGO .86, H.L Tel V/AIU,*!.

Pradėki! 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 ANO LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo Caliiornia Avė.

CHARLES ZKKUS, Sekretorius

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

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

Atliekame dideliu: ’r tr-Jus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas. Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalia.

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

2641 Wost 71 st Str. (Kampas Tai man Avė.)
Telet. PRospect 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

D. JURJONO BENDROVĖJE
3251 So. Halsted St.

Tel. CAlumet 5-1064
Chicago 8, III.

Yra gautas didžiausias sienpopicrių išsirinkimas: naujausi raštai, 
augščiausia kokybė, šviesai atsparių spalvų, lengvai valomų. Dažą 
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 2(1 iki (iO ga
lionų. Kainos žemiau konkurencijos!

Taip pat čia rasite prekių naujausios mados dovanoms ir sau namų 
ruošai ir papuošimui kambarių. I’gekės perkamos iš pirmųjų rankų, 
be tarpininkų. Užtat kainos žemos..Re to yra gauti stiklui pjauti 
rėžtukai sb deimantu..

Krautuvė atidara kasdieną įprastomis valandomis ir šventadieniais 
nuo 11 vai. iki 3 vai. po pietų.Telefonas VIrginia 7-24C'

NAUJĄ ARBA VARTOTĄ AUTOMOBILĮ 
GALIMA NUPIRKTI BE PINIGŲ

N A n J A S
19 5 7 

CHRYSLER 

”2811

N A TT J A S
19 5 7 

PLYMOUTH

"1732
Daugybė garantuotų visų išdirhysėių vartotų automobilių už labai atpigintas kalnas

Seniausia, didžiausia ir teisingiausia lietuvių automobilių pardavimo ir remontavimo įstaiga

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

4030 Archer Avė., Chicago 32, Illinois Telef. VIrginia 7-1515
——~»n------ -- f -r; jy--------

t
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Worcester, Masą
Lietuviška dvasia tvirta

Kovo 16 d. LB apylinkės pa
talpose tik ką iš Vokietijos at
vykęs Antanas Pauliukonis, bu
vęs Eltos redaktorius, pateikė 
prašimą lietuvių visuomenei. Pir 
moję pranežimo dalyje smul
kiai papasakojo apie Eltos dar
bą, šiuo klausimu smulkiai yra 
parašyta pasikalbėjime su A. 
Pauliukoniu. Iš jo pranešimo

Philadelphia, Pa.
Tautų festivalis Philadelphijoje

Š. m. kovo 16 — 17 dienomis 
Philadelphijos Tarptautinis In- 
stituas suruošė antrą metinį 
tautų festivalį, kuriame lietu
viai ilgi dalyvavo ir labai gra
žiai pasirodė. Knygelės forma 
išleistoje programoje buvo api
būdintos visos festivalyje daly
vavusios tautos, taigi ir lietu
viai.

Lietuviams skirtoje 20 minė— —~ a » *** M • A.KJ IV/ T v . — ,
matyti, kad lietuvių informaei- meninu Programoje Ir. Rara
joje darbo daug, ir darbininkai 
apkrauti darbu.

Antroji pranešimo dalis apė
mė pavergtųjų lietuvių Lietu
voje ir ištremtųjų į Sibirą bei ki 
tas tolimas Rusijos sritis gyve
nimą. Iš atvykusiųjų vokiečių 
belaisvių, perbėgusių iš anapus 
geležinės uždangos asmenų ir 
ypač iš neseniai iš Lietuvos pa
bėgusios buvusios Vilniaus Pe
dagoginio Instituto lektorės B. 
Bilevičiūtės pranešimų aišku, 
kad lietuvių, gyvenančių paverg 
toje Lietuvoje ir ištrėmime, dva 
šia nėra palūžusi. Jie tiki Lietu
vos išlaisvinimui ir su didžiausiu 
ilgesiu laukia tos dienos ir va
landos, kada okupantai komu-

lienės vadovaujama tautinių šo
kių grupė pašoko “Blezdingėlę”, 
"Kepurinę” ir “Malūną”. Komp. 
J. Strolios vadovaujamas Meno 
ansamblio choras padainavo “Iš. 
ėjo tėvelis į mišką” (J. Stro
lios), “Viena linelius pasėjau” 
(V. Banaičio) ir “Mes čia šok
sim ir dainuosim” (J. Strolios). 
Lietuvių tautiniai šokiai bei dai
nos publikai labai patiko.

Lietuvių tautodailės parodė
lę tvarkė inž. V. Stelmokas, tai 
kininkaujant LB apylinkės val
dybai. Eksponatų tarpe buvo la 
bai gražių taut. juostų, mezgi
nių, audinių, medžio drožinių ir 
net neseniai iš Lietuvos gautų 
gintaro išdirbinių.

Maisto gaminių skyrių orga-
nistai bus iš Lietuvos išvyti ir,nizavo O. Šalčiūnienė, talkinin-
kada visi tremtiniai galės lais
vai grįžti į savo tėvynę. Tenka 
pasigėrėti ir net didžiuotis ko
munistų mokyklose išauklėtu lie 
tuvišku jaunimu, kuris yra lie
tuviškai patriotiškai nusiteikęs 
ir kupinas didvyriškumo kovoje 
su komunizmu. Praėjusių metų 
Vęlinių demonstracijos Vilniaus 
ir Kauno kapinėse aiškiai rodo 
lietuvių studentų tikrą lietuviš
ką nusiteikimą. Net kaikurių lie 
tuvių komunistų vaikai supran
ta jų tėvų išdavikišką tautai dar 
bą ir gėdisi savo tėvų vardo.

kaujant S. Romanauskienei ir 
St. Bendžienei. Lietuvių stalas, 
papuoštas juostomis, gėlėmis ir 
vėliavėle, ryškiai skyrėsi iš visų 
kitų ne tik savo puošnumu, bet 
ir maisto gaminių įvairumu bei 
įdomumu. Čia spygliuoti “ežiai” 
(kepti S. Romanauskienės ir F. 
Sadinauskienės) glaudėsi prie 
beržo šakų” (keptų S. Roma
nauskienės ir Br. Karaškienės), 
čia “Napoleonai” (V. Aleknie-

“Pagelbėkite atgauti laisvę” 8. \ aliokaitig Stasys. 
Marylando Akcijos Gildą kovo . Lietuvninkas jonas

31 d pamaldomis ir specialiu pa I ‘‘"T Skirkevičius Vincas, 
mokslu katedroje minėjo pop.l 11. Marcinkevičiai Kostas 
Pijaus XI enciklikos “Divini Re-1 nas- Juozas, s. Tomo.

y v. Bil- < UKSINI: II AND HKI.P w ANTĮ D HM
Jo- REAL ESTATE REAL ESTATE HELP WANTED MOTERYS

Prieš pirkdami ar parduodami 
nariius, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALYY
REAL ESTATE-INSURANOB 

NOTARY PUBLIC
2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030 

PRospect 8-3579 (vak. ir semad.)

D. MONST AVIMUS— "■a*™"™
REAL ESTATE - 1653 W. 103 St H, OftAI Nereikia virti. Prie 2-Jų 

Te|. BEVERLY 8-3*441 nuaugusių asmenų. Naujus namus.
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda- I duodamas kambarys. 5 dien. j savai-
™o“o,'IS5SJ*vto“ V

INCOME TAX. T*x seoountant I Oltchard 4-O40H

demptoris” apie ateistinį komu
nizmą paskelbimo sukaktį. Be 
to gildą išeinantiems iš kated
ros išdalijo minėtą encikliką, 
premijuotą brošiūrą kaip kovoti 
su komunizmu ir Kristoforų ži
nias, kuriose kviečiama pagel
bėti 16 tautų atgauti laisvę. Čia 
įvardinta ir Lietuva. Į šio minė
jimo specialų komitetą buvo pa-

12. Valiukuonicnė Kotrini, d. Jo 
no, apie 60 metų, gyv. Amsterdam.

Patys jiečkomieji arba apie juos 
žinantieji-, prašomi atsiliepti šiuo: 
adresu:

UALFas
105 G rami Street 

BrOoklyn II, N.Y.

.licškouiits BALTRU S .\l Iki'KAS 
iš šeštoku kaimo; AKIM. 11 S 1‘RA 
1’>I LIS iš Masku kaimo. .įieško Bro- 

. ... .. . nius ir Konstancija Milukai, USSR,
lesti Thotnas Gray (Grajaus- Krasnojarskij Kraj, Uderejskij R-on, 

kas) ir C. Surdokls. Poc. Razdolnoe, UI. Peivoinajskaja
Nr. 77.

Balfo vakaras j-----------------
Naujomis jėgomis sustiprinta s- H‘‘i'“‘tage Avė. Zigmas žemaitis, 

D„ir„ i,.. • u u gyvenantis Lietuvoje, šakių rajone,Balfo skyriaus valdyba vėl ener ^uolupių km., Lithuania, .įieško 
gingai ruošiasi Balfo vakarui, j pihSbroiįo .toko VAIČEKAUSKO, 
kuris įvyks per Atvelykį. Kai-: gyvenusio Chicagoj, vėliau San Fruu- 
bėtoju kviečiamas pats Balfo ““f® JSinŠJ?0 Kl N *
pirm. kan. dr. J. Končius. Sten- Amerikoj.
giamasi taip pat sudaryti stip-, ___ _—.
rią meninę programą. Skyriui' Jieškomas PLEVOKAS JUO-
ir toliau vadovauja dr. Arina-, ^AS’ s:. J.aozo- gyVp?ę® ’J Conn. Jiesko sesuo Plevokaite Ka

zimiera, d. Juozo: Rašyti: S.S.S.- 
R., Gorod Krasnojarsk, ulica Du- 
brovinskaja, dom Nr. 5 -20, Tamo
šiūniene, Kazimiera.

M ur. I k. šilti. dili. lotas. tik $10.000 
Mūr. If k. Kas. šilti., gar. — $17.000.

Naujas mūr. ii k., modern. įreng., 
alum. langui. Būtinai priverstas par
duoti — $19.500
Mile. 2 li., t'. |il» šild., gar. — $16.900. 

Y rtt daugiau pigių ir gerų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer avė., LAfayette 3-3384 

(prie California g-vės)

mene.

Elizabeth, N. I.
šaunus vakaras

Š. m. gegužės 12 d. 5 vai. p. 
p. Laisvės salėje Elizabeth skau 
tės,-ai, globojant tėvų komite
tui, rengia šaunų vakarą. Prog
ramoje — Motinos dienos mi
nėjimas ir pasilinksminimas, 
grojant Romo Butrimo orkest
rui. Visi, ypač jaunimas, kvie
čiami dalyvauti. Kitos organiza 
cijos prašomos tą dieną neręng- 
ti parengimų, bet paremti^kau- 
tišką jaunimą.

PAJIESKOJIMAI

Pirkit Apsaugos Bonus!

kni BaJfo centras yra prašomas pa-įnes) komandavo tortus bei py- jięškoti 3^^ Į
ragus (M. Norvaišienės, S. Ro- 1. Taranda Mikolas, s. Antano, , 
manauskienės, O. Šalčiūnienės, gyv. Chicagoje ir jo šeima.

2. Tardai Kazimieras, Antanas, 
Mikolas, s. Adomo Tarando, išvy
kę iš Lietuvos 1912-1913 m. gyv. 
Chicagoje.

3. Vazgys Antanas, s. Juozo, g. 
1923 m. Šukavos kaimo, išvykęs 
1944 m.

4. Cepulevičius Antanas, s. Juli
jono, gim. 1903 m.

. . , , ,, . . , 1 i • 1 5. Mikalauskas Simonas, s, Rau-yra išvaryti atvykusių rusų ko- bet ir sotino ne vieną lankytoją.) lo ir šejma 
lonistų ir gyvena tvarte. Apie jų j ' Be to labai mielai buvo per-
rflbus ir maistą baisu net pa- (karnos “kišenaitės” (St. Ben- 

(Vasliaus-

ir M. Žilinskienės). Gi “baravy 
kai”, meniškai “suaugę” į kel
mus, skendo samanose ir gėly
tėse (Br. Impulevičienės ir Pr. 
Surmienės darbas). F. Dantie-

Žmonės gyvena tvarte

Bet iš kitos pusės, lietuviai gy
vena dideliame varge ir skurde, 
ypatingai kolūkiuose. Yra daug
atsitikimų, kad senutės mote- j nės keptas paršiukas ir F. Rakš 
rys ar senukai iš savo namų nienės šaltiena ne tik domino,

galvoti. Taip pat sunkiai ver- džienės), “ausutės’
čiasi grįžę iš Sibiro tremtiniai; 
jįe kaip politiškai neištikimi ne
gali gauti lengvesnio darbo, jei 
gauna kokį darbą — tai fiziškai 
sunkų, pvz. griovių kaismą gru
žo valymą ir panašiai. Tačiau 
grįžę tremtiniai dažniausiai y- 
ra visiškai palūžusios sveikatos, 
ligūsti ir ne tik negali sunkaus 
darbo dirbti, bet dar reikalingi 
nuolatinės globos.

kienės) ir “rožytės” (E. Balčiu- 
vienės). O cirtininė ir duoninė

6. Pisčiukai Aleksandras, Juo
zas, .Antanas ir Barbora Pisčiukai- 
tė - Paškienė,, vaikai Kazimiero ir 
Mortos Pisčiukų, gyv. Brooklyne.

7. Kiseliauskas Jonas, Ona ir Ta 
možius, išvykę iš Lietuvos maž-

Daug sodybų yr tuščių, kaiku-,.. . , .
riuose kaimuose, kur anksčiau inanJos ntieną. e ir pasigroze

„ /F BnniionAa c r o dau£ 45 metus iš Pagiegalosgiros (F. Dantienes ir S. Ro- km PaneVėžio aus.
manauskienės) visus gaivino. « ■ ■ , ... - ■ -----
Kainų bei maisto gaminių var
dų ženklelius parašė Ir. Bendžiū- 
tė.

Tūkstančiai lankytojų net dvi 
dienas linksniavo lietuvių bei ki
tų tautų vardus. Tai buvo ge
ra proga ne tik parodyti savo 
tiutodailės, šokio, dainos bei ku-;

M Ą 
LIUUVISE

GAIDAMAVIČIENE)
(Džešulskaitė)

Gyveno VVhitė C'louii. Miehignn 
Seniau gyvenusi Cicero, Iii. 
Mirė lial. 7 d., 1 957, I I \al.

ryto, sulaukusi, G9 iii. amžiaus.
Ulinė Lietuvoje. Kilo iš Ba

seinui apskr., Eržvilko parapi
jos, Kartupes apyl.

Amerikoje išgyveno 54 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime

vyras Ciprijonas, 4 sūnūs: 
Pranciškus, niarfi Helėn, Anta
nas. marti Lstlicr. Juozapas, 
marti Vivian. ir .Kazimieras, 
marti Mamie. 7 anūkai, sesuo 
Eleonora Uaidamavii ienė su 
šeima, kiti gimines, draugai ir 
pažįstami.

Kūnas pašarvotas \VliUe 
cloud, Mich.

Laidotuvės jįvyks t re., Imi. iu 
d., iš koplyčius Iv vai. ryto ims 
atlydėta j Ši. Joseph parapijos 
bažnyčių. Wbite Cloud. Michl- 
gan, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės siel i. Po 
pamaldų bus nulydėta j š\. 
Juozapo kapines.

Nuoširdžiai kviečiame \ įsus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyra-, sūnūs, mar
čios ir anūkai.

REAL ESTATE
Paskolos Nej. Turtų Valdymas 

įVISŲ RŪSIŲ APPRAUDIMAI 
K. M ADONIS.

Namų PRospect 8-2071

CICERO. Mūrinis namas, 2 bu
tai 4 ir 4 kamb. Rūsys. Stipriai pa
statytas. Geriausias pirkinys už šią 
kainą. $21,900. Blshop 2-2162.

Parduodama TAVERNA. Yra 
butas. Geras biznis. Marąuette Par 
ke. Idealiu naujiems ateviams. Tei- 
rautis telef. PRospect 8-9403.

Med. 4 butai, contr. šild., 60 p. 
sklyp. 1S5 paj., reikia remonto, kai
na $15,900.

Med. bung. 7 kamb., centr. šild., 
garažas, puikūs kambar.

Mūr. 2 po 6, centr. šild., garažas, 
30 p. sklyp.

.Mūr. 2 po 4, cent. šild. $15,900.
-Mtir. liungalovv, 6 kamb.
Mūr. 3 augšt.: taverna, 2 butai po 

4 ir 9 a t šie- kamb., lab. geras namo 
stovis, geros pajamos.

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

ŠIMAITIS REALTY,
INCOME TAX

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

BRIGRTON PARK
46th & Albany. S butų namas. 2 — 
po 4 kamb. ir 1 — 2 kamb. Arti mo
kyklų, bažnyčios ir prek. centro. I

MAJtQUETTE PARKE 1
5 kamb. kampinis, 4 metų senumo, 

ąžuoliniai viduje pagražinimai, ply
telių (tile) virtuve ir vonia. Metai), 
nės vielos tvorele. 1 blok. nuo parko, 
prie 72 ir Sawyer gatvių.

WEST SIDE — 18 kol. .
Mūrinis 1 augšto, .krautuve Ir 2 

butai po 6 kamb. Prie 19 ir Ashland 
gatvių. Ištisas rūsys. 5 kamb. butas 
iš kiemo su mod. {rengta virtuve ir 
vonia. Namas labai švarus ir gerai 
užlaikytas. Kaina $13.500.

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

SHUKIS REALTY
* 6433 So. PnlasU St.

Telef. LUdlow 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 pšdų sklypas. Sav. pirko 
apartmentinį namų, todėl šitų turi 
parduoti. Kaina numažinta iki 
$17,700. Tai jums namas, kurio se
niai laukiate.

Income taksų pildymas
P LEONAS

IŠNUOMUOJAMA — FOR RENT

NAMŲ SAVININKAI I
Tarpininkaujame butų išnuotnavi- 

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate 
5916 So. WeeUm. PRospect 8-2234

Išnuoniuojanuts kambarys, apšil

dytas; su visais patogumais — neve- 

dusiems.

Teirautis tel. VArds 7-3547.
3415 So. Kmcrald Avė.

MI8CELLANEOUS

ŠILDYMAS
A. Stončiauskas iustoliuoja 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.
TU. OLympic 6-0775 nuo 8 vai. 

ryto iki 5 vai. vakaro. 
Telefonas nuo 5 vai. vakaro: 

OLympie 2-6752

JIEŠKO BUTO

l»l DIBBANTI, suaugę žmonės jieš
ko mažo liiililio Brighton Parke. 
Skambinti ItEpublic 7-1043 nuo 5 
iki 9 valandos vakaro.

’ROGOS OPPORTUNITIES

PARDUODU BATSIUVYKBĄ:' 
J. Žvirblis, 834 W. 33 Str. 

YArds 7-6829

fūill DINO S) REMOliru.iiNt

3738 WeM 7lrt Street 
YM telefonai: WAlbroafc &-SO1&

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

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

5 kamb. bungalow. Autom, gazo 
šildymas. 2 mašinų garažas. $17,000 
Brighton Parke

3 po 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 Real Estate
Insurance, Notary Public 

5»18 So. Weatern Avė.
PKosp. 8-2234 arba HEm. 4-7085

LIET. APDRAEDOS AGENTPIIA 
Visų rūšių apdraudoa. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bės patvlrtlnos kainos.

Prieš darydMrni apdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
VČAlbrook 5-5871

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
6108 S. Ashland Avė., Chlcago 36,111.

STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAIS 
PRISTATOM
Visokių Rūšių 
medžiagą

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS UTHTNAS. Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlotory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty 

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

buvo daugiau 40 ūkininkų, šian 
dien likę tik 8 senieji ūkininkai.
Yra net ir tokių, kuriose akmens j 
ant akmens nepaliko ir net tų Į 
vietovių nebegalima atpažinti,1
nes kaimo trobesiai sudeginti, j LB apylinkės valdyba yra nu

tarusi visomis išgalėmis paremti 
tautinių, šokių grupės kelionę

ti kitų tautų menu.

Bcritimore. MdL
Didelis vakaras per Velykas

A. B.

NARIU 1.11 IDH (UI K \UH1WP 

B-VIŲ LYGOS. RUPIOSE
Kiekvieno Santaupos Apdraustos ik? SI0.n00.Or 

I R
Paskolos Duodamos Namu įsigijimui 

Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6245 S. Westem Avė., Chicarjo 36, IU

o ūkininkai ištremti ar išžudyti. 
Parduota knygų už 100 dol. Chicagon tautinių ąokių šven- 
Aušros Vartų parapijoję per tėn. Paramos organizavimui y- 

vykusias rekolekcijas kovo 10 — i ra sudarytas specialus komite- 
17 dienomis kun. J. Steponaičio tas. kuris drauge su valdyba ir 
dėka išplatinta už 100 dol. re- ■ tautinių šokių grupe reikalą stu 
Ilginių knygų. Graži spaudos. mįa pirmyn. Daugiausia čia ti- 
talka. kimasi iš specialiai tam tikslui,

Gavo aukso raktus paremti rengiamo vakaro, ku-,
ris įvyks per Velykas. Visi kvie' 

Worcesterio lietuvaitės trem-Į čiami Velykas praleisti drauge

GRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St., Chicaąo 32. III

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 S. Halsted Si., Chicago 8. Iii

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49thCt„ Cicero 50. III., tel. TO 3-8131-32

tinės M. Pipiraitė ir M. Jasu- 
tytė Massachusetts valstybės 
High School meno parodoje, su
rengtoje Bostono Meno muzėju- 
juje, laimėjo pirmas vietas ir 
buvo apdovanotos augšeiausiu 
apdovanojimo ženklu — aukso 
raktais. Jų paveikslai pasiųsti 
į Philadelphiją gauti stipendijai 
meno studijoms.

Mirė bepūsdamas balioną
Vienos šeimos 21 mėnesio am 

liaus berniukas dienos metu bu
vo išleistas į kiemą pažaisti su 
kaimynų vaikais. Jis turėjo ba- 
Honiuką, kurį bandė pūsti, bet

salėje ir čia su visais susitikti, 
pasisvečiuoti. Salė bus atida
ryta nuo 2 vai. p. p. Bus bufetas 
su gėrimais ir užkandžiais. Va
karo programa bus taip pat ne
paprastai įdomi — operetė ir 
tautinių šokių grupės pasirody
mas. Kviečiama iš anksto įsi
gyti šiam tikslu iparemti plati
namų dovanų skirstymo biletų. 

Studentų at-kų susirinkimas
Studentai ateitininkai savo 

programai išeiti regulariai daro 
susirinkimus, svarstydami iš 
anksto numatytas temas. Jų 
veikloje gyvai talkininkauja dva 
sios vadas kun. K. Pugevičius.

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

tAe®

tnokan'e

VER <0 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA 10 

PELNINGIAUSIATaupymo
IfNDKOVi

403$ Arektr žvurus t*i la.t-67i«
AUGUSI SALDUKAS Pratldaet-

bepūsdamas įtraukė į kvėpuoja-, Kovo 24 d. draugovės susirinki-
niųją gerklę; niekas tuo metu ne 
pagelbėjo ir kūdikis užtroško. 
Vaikai, pastebėję kūdikį gulintį, 
pranešė motinai, kad jis '“mie
gąs”. Motina, radusi pamėlyna
vusį kūdikį, tuoj nugabeno jį ? 
ligoninę, bet jau buvo per vėlu. 
kūdikis buvo jau miręs.

mas įvyko Surdokų namuose; 
šeimininkas skaitė paskaitą “Vi 
suomenė, politika ir krikščiony-: 
bė”. Po paskaitos ir diskusijų 
piisivaišinta kavute. Sekantį kar 
tą bus susipažinta su “Pax Ro
maną”. Kalbės taip pat C. Sur- 
dokas.

ryto iki 9 v. vak
2-8486.

PRANAS SALEMONAVIČIUS
• Paruošia paprastas ir sudėtingas (nuosa

vybių savininkų) mokesčių blankas.
• Paruošia algų lapus • Atlieka knygvedybą.
• Sutvarko užsilikusias knygas.

504 We<tt 33rd Street (netoli Normai Avcnne). 
Valandos: Kasdien įskaitant šeslmt ir aekm. nuo 0 v. 

bet svarbu, kad telefoną šilaitirtiimėt. laika VIctory 
20 METŲ PATYRIMAS — ŽEMOS KAINOS

Nauji namai, garažai, įvairūB pa- 
II taisymo ir pertvarkymo (rcmodel-

ing) darbai.

VAGYS PETRAUSKAS
Bt H IMNU CONTltACTOR

4327 S. Campbell Av„ Cidcago, 32, III. 
YArds 7-»ftl5

VIKTORAS^ŠIMAITIS
GENERAL OONTRACTOR

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

Namu t. | Blshop 7-3340 
2737 \\Cst 43rd Street

} KREIVE ,.id SOr<
CONSTRUCTION GOMPAMY

144? S. ISth (Jt.. Cicero 50 III
Statome nanjns namus Ir garažus

Atliekame visokių trobesių ir patai 
pu įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
šaukite llAnube A-27BX nnt> • «•>

ryto Iki 7 »al. vakaro.
•'I Ol.vmplc 2-5121 nuo 8 Tai 
vakaro Iki Ii <al.

PIRKITE ir parduokite savo ae
kilnojamą turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės mano teisingu patarus 
vimu

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpublio 7-9460

Oloje nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant, JO 
sų laukta greita* Ir teisingas ostsr 
navlmss.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

jooo W. »Mb St. Tel. Prospeot 8-Mat

MARQUETTE PARKE. 10 butų 
apartamentinis. Stiprus narnas ir ge
ros pajamos. $67,000.

BRIGHTON PARKE. 5 butų mūr. 
ant plataus sklypo. 5 kmb„ centr. 
šild., ikti butai šildomi pečiais. Kai
na $36,000.

KITUR: 2-jų augštų 4 bt. mūr. 
2 po -4 kmb. ir 2 po Šildymas.
$38.000.

VENTA
4469 SO. FAIRFIELD AVĖ. 

LAf. S-S881; LAf. 8-9027

SOPHIE BALSUS
RADIO PROGRAMA

IS WQKS stoties — Banga 1390 
PIRMADIENIO vak. nuo 7 8 v.
N 'O PIRMAI). IKI PENKTAD

8:45 iki 9:30 vai. ryte 
ŠEŠTA D. 8:30 iki 9:30 ryte 

SEKMAI). 8:30—#:3O v. r. Iš stoties 
U’OPA — 1400 Idl.

7189 So MAPUEWOOD AVĖ 
Chicago 29, Bl. HEmlock 4-2413

LIETUVIŲ SYAYYBOS 
BENDROVE 

MORAS
ItiiildcrK Gcn. (tontractora

Atlieka planavimo ir staty
bos liurlins gydytojų ofisų, gy- 

■ genamųjų ir viešųjų pastatų.
Namų įkainavimas ir įvairūs 

pataliniai nemokamai.
Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Kasdien nuo 8 vai. ryto iki 6 
vai. p p. Kitu laiku susitarus. 1

Tel. PRospect 8-261S 
6800 SO CAMPBELL AVĖ.

( hieage 29. I1L

ufffiffiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii
STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardines
tat gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meile 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ii 
dali. VI. Stančikaitės gražios iliu
stracijos šią knygą padarė dau
giausia mėgiama mažųjų gkaity 
tojų tarpe. Kaina $1.50.

zaakymua kurtu su pinigais siųskite 
DRAUGAS”

4545 West 63rd Street
CHICAGO 29. ILL. 

iiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiii

HELP WANTED - MAI.E

Namų statyba, įvairūs patalRymal 
ir pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namų. kuriH būtų gcra.1 iš
pili mintas, patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
SiiHitaiti šaukite TErnilnal •-55X1 

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo la-4 vai. Adresas: 515
\oltoii. LVIIloyy Springs. III.

i P4.S5
Statome

NAMUS IR 
GARAŽUS

Ir ntlii'Uame visus statybos Ir per 
tvarkymo Iremodeltng) darbus

MASTER BUILDERS
O.-neral Contractlng Co.

-Sav V. so<1<-lka Ir J. HknmhnkM)
1 Ifiiui S. 4sTH CT.. CICERO 50, ILL. 

T>-l. Ol ymplo 2-7381; TO 3-49S8

A. O. SMITH
> Has immediate opening for

MECHANICAL ENGINEERS 
MACHINE. DESIGNERS

A p p 1 y 
Employment Office

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

MILWAŪKEE. WISCONSIN
Plmae brlng proof of Citizenahip

Biznieriams apsimoka skelbtis "Drauge".
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r
MARCELEAAFrUTIENĖ

' (RAZMAITE) ’
Gyveno 6559 S. Rockwell St. Telef. GR. 6-4397 

Mirė bal. 7 d., 1957 m., 7 vai. vak., sulaukus pusės amžiaus. •
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskr., Gardamo para

pijos, Bartininkų kaimo.
Amerikoje išgyveno 50 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Irena, žentas Povi

las Jonušys, 2 seserys: Rožė Mazeliauskiene ir Domicėlė Lie- 
kienė ir jos šeima: Vialet, \Valter ir Florence. Seserų vaikai: 
Jonas Budnikas; Benediktas Budrikas su šeima ir Alfonsas 
Budrikas su šeima; Juozas, Petras ir Kostas Vilčiauskai 
(Welch) ir jų šeimos: Nincy Fisher su šeima ir Povilas Vil- 
čiauskas (Weleh), gyv. Springl'ield, III., kiti giminės, drau
gai ir pažįstami. Lietuvoje liko brolis Antanas, jo žmona ir 
jų šeima; brolienė Izabelė Razmienė su šeima; krikšto mo
tina - dėdienė Ona Markvaldienė su šeima.

Priklausė T.T. Marijonų Rėmėjų, Šv. Kazimiero Akade
mijos Rėmėjų, svč. P. Nekalto Prasidėjimo Seserų Rėmėjų 
ir Altoriaus Puošimo Draugijoms.

Kūnas pašarvotas Lackawicz koplyč., 2424 W. 69th St.
Laidotuvės įvyks l-etv. bal. 11 d., iš koplyčios 8:30 vai. 

ryto bus atlydėta į Aušros Vartų parapijos bažnyčių, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nulipdę: Duktė, žentas, seserys ir kiti giminės.
Laidotuvių dirtkt. Steponas Laekawicz, Tel. RE 7-1213.

DEL NEDARBINGUMO PENSIJŲ
KL. Kiek laiko reikia tedirbti, 

kad nedarbingumo pensiją gau
tum? Dėl nedarbingumo pensi
jos mokėjimo sulaukusiam 50 
m. araž. ir pilnai nedarbingam 
asmeniui lietuviška ir angliška
informacija nesutampa. Vyt. metai iš 10 metų laikotarpio.

A.

STANLEY (STOCKS) MARTINKUS
Gyveno 7154 S. Albany Avė. Tel. RE 7-8675

Ginu bšl. 7 d.. 1957, 10 vai. vak., sulaukęs 48 m. amžiaus.
Gimė Chicago, III.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Auna (York), duktė Ma

liau, sūnus Stanley, 2 seserys: Margaret Daltege, švogeris Arthur 
ir ju šeima; ir Amia Kiuris, švogeris Antliony; uošviai Joseph ir 
Uršulė York; švogeris Jolm York, švogerka Bemiee ir jų šeima; 
dėėd Jeronimas Martinkus su šeima, gyveną Miehigan; dėdė An
tanas Mari inkus su šeima, lota p. Jagminienė su šeima, gyv. Chi- 
eago Heiglits, 111., dėdienė Stella Mareinke\viez su šeima, dėdienė 
Stelbi Lesik, jes vyras Steve, dėdienė Petrė Oleehna su šeima, kiti 
giminės, draugai ir paažįstanū.

Kūnas bus pašarvotas antrad 12 vai. ]x^net John F. Eudeikio 
koplyčioje, +6(1.5 S. llerniitage Avė.

Liidotuvės įvyks ketvirtad., bal. 11 d., iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas i šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingus pamaldos už velionics sielą. Po jmmaldų bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, duktė ir sūnus.
Laidotuvių direktorius Jobu F. Emleikis. Tel. YArds 7-1741.

Šulaitis “Drauge” (š. m. vasa
rio 6 d. ir kovo 5 d.) ir Pr, šu
laitis atskiroje knygelėje “Ne
darbingumo Pašalpos - Pensi
jos” (Sūduva 1956) informuo
ja, kad nedarbingumo pašalpai 
gauti reikia būti išdirbusiam a) 
nemažiau 5 metų dešimties me
tų laikotarpyje, arba b) nema
žiau pusantrų metų trijų .metų 
laikotarpyje. Angliškoji infor
macija “The Rights of Disabled 
People” ir “A Brief Report" 
abu augščiau minėtus atvejus 
jungia žodžiu “and” į vieną reika 
lavimą. Į mano paduotą prašy
mą Socialinio draudimo admini- 
tracija atsakė, kad aš turiu tu
rėti mažiausia 6 ketvirčius iš 13 
ketvirčių laikotarpio ir mažiau 
šia 20 ketvirčių iš 40 kalendorių 
nių ketvirčių laikotarpio, kaip 
aš pasidariaus nedarbingas 
Vadinasi, aš turiu būti išdirbęs 
apie 5 metus iš 10 metų, kaip 
tas nedarbingumas prasidėjo ir 
I14 iš tų 5 metų turi būti 3 me
tų likotarpy, kai nedarbingu
mas prasidėjo.

Šios angliškos informacijos 
• vienai sąlygų aš neatatinku. Aš 
esu dirbęs tik 19 ketvirčių pas
kutinių 10 metų laikotarpyje.

Pasiteiravus paaiškinimų žo-

ninkų draugovę sudaro ateiti*
.. .. , įlinkai sendraugiai ir studentai,

ro uždarbius. Jūs turite teisę,
jei jūs išdirbote nemažiau 5 me-1 — Iškilmingai paminėta šv. 
tų. 5 metai turi būti 10 metų lai Į Kazimieras. Lietuvių Katalikų 
kotarpyje. Be to mažiausia ii,, Misi jos direktoriaus Prancūzi- 
metų jūsų Socialinio draudimo | JOJe kun- J- Petrošiaus iniciaty-
kreditų turi būti mažiausia 3|Va’ kovo mėn’ 3 d- gražiai Pa

minėtas Paryžiuje Šv. Kazimie- 
ras. Šventė prasidėjo iškilmin- 

Pagal tą pačią informaciją, gomis pamaldomis, į kurias at
dirbto darbo suma, kuri reika-, silankė ir gražų pamokslą susi- 
laujama nedarbingumo pensijai rinkusiems lietuviams pasakė

Draugo patartas
Vaikas nuėjo pas dantistą. 

Daktaras, radęs dantis sveikus, 
jo paklausė:

— Kas tave čia atsiuntė?
— Mano geriausias draugas. 

Jam ištraukė dantį, tai nereikė
jo visą savaitę eiti į mokyklą.

gauti yra visada mažesnė, negu 
yra reikalaujama senatvės pen-

Mgr. Rupp. šv. mišias laikė 
prancūzas tėvas Braun, S. J.,

sijai gauti, kai dirbantysis su-1 daug pasidarbavęs Paryžiuje 
laukia 65 m. amžiaus (62 m. lietuvių reikalams. Po pamaldų 
amžiaus dirbąnčiai moteriai). įvyko bendri iškilmingi pietūs,

_ Pr. Fab. kuriuose dalyvavo didelis skaii
čius lietuvių kolonijos bei daug 
augštų kviestų svečių.t

— Stud. Leonas Pabedinskas 
energingai vadovauja Paryžiaus 
lietuvių tautinių šokių grupei, 
kuri po vasario 16-tos minėjimo 
tęsia toliau repeticijas ir ruošia 

menybėse, surinkusi'3 U :1< iš si tolimesniems pasirodymams

Klasės draugę

ADELę BUDZIENę DUOBLIENg, 

jos brangiai mamytei mirus, nuoširdžiai už

jaučiu.

Aleksandras Pakalniškis

6819 So. Western Avė.
r

Tel. GRovehilI 6-3745

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

I paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 
transportaciją automobiliu.

Atdara kasdien Ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto Iki 6 vai. popiet. 
IŠSIRINKITE DABAR — BUS PASTATYTA KAPINIŲ DIKNOJK! 

JOKIO JMOKJ.IIMO, SUMOKftSITE KAPINIČ DIENOJE.

UI)lllllllll||||||||||||||||!||l|||||||t1||||IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIimillllllll|l||llllllllll*>*"-

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

tolimų distancijų, šaukite sekančiai.

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

Telefonas — FRontier 6-1882
•Hitai......... .

IŠ ARTI IR TOLI
KANADOJ

— Toronto Vyties B komanda
iškovojo antrą vietą lygos pir-

rungtynių ir 17:13 iš partijų. 
Meisteriu tapo lenkų komanda, 
nors ją lietuviai įveikė santy
kiu 3,/2:21/2- Lietuvių B laimėjo 
prieš estus, lenkus ir YMCA, ly
giomis su vokiečiai ir vienas pra 
laimėjimas universitetui. Žaidė ( 
Raman uskas, Genčius, Sinika, į 
Ciplijauskas, Petrauskas, Juo
zapavičius ir Abromaitis. Taš
kus geriausiai rinko M. Sinika | 
41/* Genčius 4:1 ir Petraus-j 
kas 3:1.

PRANCŪZIJOJE
— Paryžiaus Ateitininku l 

draugovė paskutiniame visuoti-

prancūzų ir lietuvių visuomenės.

— Virš 10 milionų amerikie
čių turi biznyje ar pramonėje ( 
akcijų.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Tel — CEdarcrest 3-6335

Perskaitę 
Kitiems'

‘Draugą”, duokite

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

2443 VVest 68rd Street 
Tel. PKospect 8-0833 ir PR 8-0834.

džiu ir nurodžius, kad Ii/, me- name susirinkime perrinko 
|' tų iš 3 aš turiu išdirbęs, Sočia- draugovės valdybą, kuri pasi-

linio draudimo administracija 
man pabrėžtinai nurodė, kad aš 
nesąs išdirbęs 5 metų iš 10, kas 

1' taip pat būtina.
Dar mėginau remtis knygelės 

“The Rights of Disabled People” 
skyriaus “How Much Work is 
required?” pastraipa 2, kad rei
kia būti išdirbusiam tiek, kiek 
reikalinga senatvės pensijai 
gauti.

Man atsakė, kad senatvės pen 
siją, jei būčiau 65 metų, galė
čiau gauti. Bet nedarbingumo 
pensijos sąlygos yra sunkesnės.
Asmuo turįs atatikti ir senat

vės pensijų įstatymui ir specia
lioms nedarbingumo pensijų įs
tatymo sąlygoms. (

Todėl aš kreipiuosi į “Drau- j 
gą” papildomų informacijų. J.A. i

lieka ta pati, kaip ir pereitais 
metais: B. šlepetytė - Vensku- 
vienė — pirmininkė, R. Bačkis
— sekretorius, L. Pabedinskas
— iždininkas. Paryžiaus ateiti-
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MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

•845 So. Wwtera Avo. Air Condltloned koplyčia 
BEpabUe 7-860® — 7-8601 Aatomobiliams vieta

Tiems, kurie gyvena kitoee mieste dalyse; gausim* 
koplyčia arčiau Jūsų namų.

AT. Socialinio draudimo ad
ministracija atsakydama į už
klausimą, kiek reikia būti išdir- 
busiams, kad nedarbingumo pen 
siją gautų asmuo, turįs 50 m. 
busiam, kad nedarbingumo pen- į 
ją leidinį “If you are Disabled”.! 
Pagal naujausią įstatymo išaiš-1 
kinimą (žiūr. “If you are Disabl
ed” 6 pusi.), kiek laiko jus turi- į 
te būt išdirbęs, kad nedarbin
gumo pensiją gautumėt, sako-1 
ma, kad ne visi nedarbingi as-j 
menys, kurie dirbo Socialinio 
draudimo padengtus darbus tu
ri teisę nedarbingumo pensiją' 
gauti, esant 50 m. amžiaus ar
ba užšaldyti Socialinio draudi-

Cicero, III.
Ruošia vakarą

Skautų tėvų komitetas ir rė
mėjai ruošia. įdomų vakarą, į- 
vykstantį gegužės 4 d. 7 vai. 
vak. Šv. Antano parapijos salė
je prie 49 Ct. ir 15 Str. Bus gra
ži programa su puikiu pasilinks
minimu, todėl rengėjai kviečia 
visus lietuvius nepraleisti šios 
pramogos.

Trumpai
— Evelyaa D. Paulauskienė,

gyv. 1517 So. 49 Ct. užpraėju- 
sią savaitę priėmė šio krašto pi
lietybę. Kartu ja pilietybę ga
vo 153 žmonės, kurių 3 buvo ci- 
ceriečiai.

— C. Genis sugrįžo iš Flori
dos, ten praleidęs nemaža laiko. 
Sakosi, jog pastoviai ten apsigy
venti nenorėtų, bet žiemą pagy
venti yra gera.

— Jonas Kazlauskas, gyv, 
1432 So. 50 Ct., išėjo į pensiją. 
Jis yra įvairių baldų taisytojas, 
tai dabar žada šį darbą tęsti 

/namuose. E. S.

A. A.
MARTYNAS RAMANAUSKAS

Gyveno 2438 W. 47th Street.
Mirė šeštad., bal. 6, 1957 m., 

4:30 v. p.p., sulaukęs sentvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iŠ Laz

dijų apskr., Kučiūnų parapi
jos, Kučiūnų miesto.

Amerikoje išgyveno 53 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sūnus Juozapas, dukros — Ane
lė Anzalone, Ona Kastner, bro
liai — Simonas Ramanauskas ir 
Jurgis Ramanauskas (Lietuvoj) 
ir jo duktė Irena su šeimyna, 
sesuo Ona Rasimavičienė, gyv. 
Plymouth, Pa., šeši anūkai ir 
vienas proanūkas, brolvaikis 
Juozas Ramanauskas, daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų.

Priklausė Loyal Order of 
Moose (3 skyrius), šv. Vardo 
draugijai, Suvalkiečių klubui.

Kūnas pašarvotas McPhee 
koplyčioje, 7133 So. Western 
Avė. Laidotuvės Įvyks trečiad.. 
bal. 10 d. iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas j švč. I*. Ma
rijos Gimimo parap. bažnyčių, 
kurioje (vyks gedulingos pa
maldos už vellonies sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: sūnus, dukros, 
broliai, sesuo ir kiti gimines.

I-aid. direkt. Joseph McPhee, 
telefonas PRospect 6-0775.

A A
KOTRYNA STANKUS 

Greičiūtė
Našle a. a. Izidoriaus Stankaus

Gyveno 1 437 S. 49th Ct. 
CICERO, ILL.

Mirė bal. 7 d., 1957, 1:45 v. 
popiet, sulaukus pusės amž. 
Gimė Lietuvoje: kilo iš Rasei
nių apskr., Jurbarko parap.. 
Greičių kaimo.

Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me 3 sūnūs: Pranciškus, Jonas, 
marti Antoinette, ir Edvardas; 
duktė Angelą Kvarda, žentas 
William, anūkė Kathryn, mar
ti Helen Stankus, mirusio sū
naus a. a. Juozapo našlė, gimi
naitė vienuolė Sesuo M. 
Euphrozina, kazimierietė, kiti 
giminės, draugai ir pažįstami 
Lietuvoje ir Amerikoje.

Priklausė Tretininkų. Apaš
talystės, Maldos ir šv. Kazi
miero Akad. Rėmėjų Draugi
joms.

Kūnas pašarvotas Vance kop
lyčioje, 1424 S. 5(ith Avė., Ci
cero 50, III.

Laidotuvės įvyks ketv.. bal. 
11 d., iš koplyčios 8:30 vai. ly
to bus bus atlydėta į šv. An
tano parapijos bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nulimtę: sūnūs, duktė, žen
tas. marčios ir anūkė.

Laidotuvių direktorius Al-
fred Vaneų. 
5245.

Tel. OLympic 2-

A. A.

GEORGE RADOMSKI
Gyv. 1609 S. 49th Avė., Cicero, Illinois, tel. OL 2-4744

Mirė bal. 5 d., 1957 m., 8:40 vai. vak., sulaukęs 65 iii. uiiiž. 
Gimė Slienandoah, Pu.

Pasiliko dideliame nuliūdint/* 2 dukterys: Fraaees K iškilnus, 
žentus Stanley, ir Ann Kiliulis, žentas Alberl; 5 anūkui — Diane, 
Eileen, Carol, Jane, Bradiny; brolis Wi!)iain Rndomski ir šeima; 
2 seserys Alma Mcyers ir šeima ir Mnrgnret Itudomski; švogerka 
Marijona Štanišauskas ir jec vyrais Antanas, ir šeima; švogeris 
Juozas Takažauskas ir jo šeima; luiuz<lauskų, Vainilaičių šeimų 
nariits; ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Priklausė prie Kliudomu Rožės Klubo, šv. Antano Draugijos, 
Cicero, Kareivių Draugijos, Šv. Vardo Draugijos ir Illinois Poliee 
Assoeiation.

Kūnas pašarvota* A. Petkaus koplyčioje, 1410 So. 5t)tli Avė., 
Cicero, III. laidotuvės įvyksta trečiad., bnl. 10 d. iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Antinio parap. bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pninaldos už velionies sielų. I’o, pamaldų bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir (MŽįstamus 
dalyvauti šinhe In'iilotuvėse.

Nuliūdę: dukterys, anūkai, seserys, broliai, švogerka, švogens 
ir kiti gimines.

Laid. direkt. Antanas Petkus ir Sūnus, tel. TOwnhall 3-2169.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba

T0wnhall 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna 
virinas dieną ir nak 

I tj, Reikale šaukite
l mus

Mes turime koplyčias 
visose Chicagos ir ’ 
Ro’selando dalyse ir ’ 
tuojau patarnaujame I

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

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

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

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

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

JURGIS F. RUUMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50t.h AVFL, CICERO, III Tel. OLympic 2-1003

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

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

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50th Avė. OLympic 2-5245 Ir TOwntiall 3-9687

I i
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X Religinės muzikos koncer
tas Sv. Kryžiaus parapijos baž
nyčioje sekmadienį buvo itin 
sėkmingas. Gausiai susirinkę 
dalyviai gėrėjosi patyrusio var
gonų virtuozo Jono Žuko at
liktais sudėtingais vargonų mu
zikos kūriniais. Stiprus buvo 
ir estų solistas Eedo Karrisoo, 
gal tik buvo kiek perstiprus 
vargonų palydėjimas jam gie
dant. Adolija Dičiūtė-Trečio- 
kienė pasirodė, kaip labai pajė
gi solistė. Smuikininkas Alfon
sas13 Paukštys įūešė daug misti- skaitą ..Motera jtaka žmonijai..

7* cm avmiilrn G •*nės rimties, smuiku atlikdamas 
kūrinius su vargonais ir drauge 
su soliste. Prie vargonų buvo 
ir čikagiečiai muz. A. Nakas
bei St. Sodeika. Šalia Bacho, ni jai daro savo šventumu, hero
Beethoveno, Franco, Bizet, Wi
rodo, Resphigi kūrinių buvo ]jo kilnintojos istOrijoje žy-
labai mielos dvi mūsų muziko 
A. Nako sukomponuotos lietu
viškos giesmės, kurias su įsi
jautimu išpildė solistas Stasys 
Citvaras. Koncertas buvo pa
kili religinės muzikos šventė ir 
apie jį dar bus plačiau parašy
ta.

X Liet. R. Kat. Susivienijimo 
Amerikoje 70 metų sukaktis 
buvo paminėta šeštadienį Vyčių 
salėje. Minėjimą atidarė Cliica- 
gos apskrities pirm. K. Kleiva. 
Maldą sukalbėjo prel. I. Albavi- 
čius. Vysk. V. Brizgys svęikin- 
damas sukakties proga primi
nė reikalą, kad katalikai neuž
leistų ekonominio gyvenimo, 
sudarytų didesnį bankelį, kur 
suteiktų daugiau lėšų iš saviš-1lir įdomią paskaitą.
kių. Pagrindinę paskaitą laikė
dr, J. Prunskis, nupasakoda- * Kolumbo Vyčių 4-to laip- 
mas Susivienijimo pradžią, jo snio nariai iš Mundelein kuo- 
socialinę veiklą, jo lietuvišką P°s praleido susikaupimo dieną 
kultūrinę įtaką bei paramą Marijonų seminarijoje praeitą 
Lietuvai. Savo atsiminimus pa- sekmadienį. Susikaupimo die-
pasakojo ilgametis Susiv. pirm.
L. Šimutis. Katalikiškųjų orga
nizacijų vardu sveikino adv. A.
Repšys. Malonų .muzikinį pa
įvairinimą įnešė Moksleivių an
samblio kanklininkės, vadovau
jamos Anelės Kirvaitytės.

X šv. Kazimiero Seserų rė
mėjų Bridgeporto skyriaus va
jaus vakarienė sekmadienio va
karą praėjo šauniai. Prasidėjo 
lygiai 6 vai. ir per dvi valan
das buvo pavalgydinta daugiau 
kaip 400 žmonių, apdovanota 
daugiau kaip 20 narių, išbuvu
sių po 10 metų toje organizaci
joje, atlikta turtinga progra
ma ir baigtos visos kalbos.
Prel. B. Urbos vardu pasveiki
no ir jo auką įteikė kun. Pr.
Kelpšas. Parengime dalyvavo 
jau pasveikęs kun. J. Kuzins- 
kas. Lietuviškų dainų, šokių 
programą išpildė mokyklos vai
kučiai. Tautiniais drabužiais 
apsirengusių vaikučių malūnas
ir kiti liaudies šokiai buvo la- kjekio kraujuje) ispausdino
bai įspūdingi, gilaus susidomė
jimo sukėlė ir pavaizdavimas 
seselių darbo/ ypač matant 
scenoje mažas moksleives, apsi
rengusias seselių abitais, mo
kančias “juodukus”, slaugan
čias “ligonis” ir tt. Gausiai su
sirinkusiems svečiams padėko
jo vienuolyno kapelionas kun. 
A. Zakarauskas. Vietiniam sky
riui vadovauja darbšti pirmi
ninkė O. Kazlauskaitė. Vakaro 
vedėjas buvo dr.- J. Prunskis.

X Kun. P. PatJaba, LB Ci
cero apylinkės valdybos vice
pirmininkas, glaboja prie apy
linkės valdybos esančią jauni
mo sekciją, atstovauja lituanis
tines mokyklas ir ateinančią 
vasarą organizuoja Cicero vai
kų gražią šventę.

REIKALINGA VIRŽJA-PADŽJE-
JA. Geras atlyginimas, butas ir už
laikymas. Rąžykite ftiuo adresu: 
DRAUGAS Adv. 9441, 4645 W. 63rd 
8t., Chicago 29, 01.

X Nekalto Prasidijimo sese

rų rėmėjų seimas praėjusį sek
madienį šv. Antano parapijoje 
tikrai tėviškai globojant prel. 
Ignui Albavičiui gerai pasisekė. 
Platesnis seimo aprašymas bus 
duotas vėliau. Šiandien 7:30 
vai. vak. Aušros Vartų parapi
jos mokyklos 8 kambary (2327 
W. 23rd PI.) įvyks Gildos susi
rinkimas, kuriame dalyvaus mo
tinėlė M. Aloyza ir sės. M. Au
gusta. Bus rodė iru spalvoti pa
veiksi i iš seselių veiklos ir gy
venimo. Visi r?mė;ai, kurie dėl 
laiko stokos ncga’tjo dalyvauti 
seime, prašomi atsilankyti į su
sirinkime ir pamatyti paveik? 
luose gražius seselių darbus lie
tuvybės ir katalikybės srityse. 
Taip pat labai maloniai laukia
mi ir visi kiti, kurie tik domisi 
seselių darbais.

X Kun. Urbonas skaitė pa-

Marijos Augšt." mok. “Rūtos” 
ratelio kovo n\ėn. 19 d. susirin
kime. Prelegentas, pabrėžė, kad 
moterys didžiausią įtaką žmo-

izmu ir grožiu. Jos yra pašau-

miausia moteris yra Šv. Merge
lė Marija, kuri visai pakeitė 
moters pasaulį ir nuo Jos pra
sideda nauja moters gyvenimo 
era. Jos puikus “Magnificat” 
yra moters laimėjimo himnas, 
triumfo giesmė. Joanos D’Are 
asmenybėje glūdi didelis hero
izmas ir kilni dvasia. Tuo ji 
patraukė prancūzų tautą ryž
tingai ginti savąjį kraštą. Pa
kartota Dostojevskio žodžiai 
plačia prasme, kad tik įgrožis 
išganys pasaulį. Moters subtilu
mas ir dvasinis grožis kurs 
žmonijai gražesnę ateitį.

Seselė Kristina, ratelio glo
bėja, patarė narėms gerai įsi
dėmėti kun. Urbono turiningą

nos reikalą vedė dr. Jonas Si
monaitis, dienos dvasios vadas 
buvo kun. Petras Cinikas, MIC, 
T. Marijonų spaudos reikalų 
vedėjas. Ta proga vyčiai gau
siai apdovanojo seminarijos 
vadovybę ir seseles, kurios šei
mininkauja seminarijoje.

X “Gaja”, liet.' katalikų gy
dytojų korp., gegužės mėnesio 
19 dieną šaukia Chicagoj vi
suotinį ' korporantų suvažiavi
mą. Konferencijos metu bus iš
kilmingai paminėta korporaci
jos 20 metų veiklos sukaktis, 
nagrinėjami aktualūs profesi
nės ideologijos klausimai ir 
ateities veikimo planai. Iškil
mingos pamaldos už mirusius 
korporacijos narius bus laiko
mos Šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčioje.

X Dr. Albino Garūno studi
ją “Abdominal Pain in Essen- 
tial Hyperlipemia” (Vidurių 
skausmai prie padidinto rieba-

“The Journal of the American 
Medical Association” kovo mėn. 
30 d. laidoje. Dr. A. Garu na s 
dirba Chicagos municipalinėj 
džiovininkų sanatorijoje. Jo 
originaliu straipsniu susidomė
ję pora amerikiečių medikų 
kreipėsi tiesiai į autorių.

X Stasys Pieža, vienas iš 
“Chicago American” redakto
rių, bus vedėju kun. klebono A. 
Linkaus 35 metų kunigystės ir 
70 metų amžiaus sukaktuvinio 
banketo, kuris ruošiamas ba
landžio 28 d. 7 vai. vak. Šv. 
Kryžiaus parapijos salėj, Wood 
ir 46 St.

X Elenutės Žymantaitės ir 
Antano Račkausko sutuoktu
vės įvyks birželio 8 d. Šv. An
tano parapijos bažnyčioje Ci
cero, Iii.

X šv. Vardo draugijos meti
nė vakarienė įvyks Šv. Jurgio 
parapijos salėje gegužės 5 d. 
6 vai. vak.

VYsNIOMS ŽYDINT
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Japonijos ambasadoriaus Masayuki Tavi duktė sega savo tėvui 
Washingtone vyšnių žiedus. Tautinio vyšnių žydėjimo festivalio 
metu. (INS)

X Lietuviai demokratai Cook, Nekalto Prasidėjimo parapijoje, 
County turėjo audienciją De-Į maloniai leidus prel. D. Moze- 
mocratic Central Committee, I riui, atlaikys savo jubilėjines
Morrison viešbuty, tartis 
kandidatų kvalifikacijų

dėl šv. mišias, o paskiau 5 vai. p. p.

sandro G. Kumskio lydimą lie
tuvių grupę sudarė reprezen
tantai: adv. R. VaSalle, Donna 
Kamm, Estelle Zulenas, adv.

gai tai matė, bet nieko negalė
jo padėti. Pašaukta gailestingo
ji sesuo kaliniui davė morfino 
injekciją, tačiau jis toliau rei
kalavo narkotikų. Pagaliau

. jam buvo duota 17 morfino
Peter Vilkelis, Jonas Stoškus (cezijoje darbuojasi kun. Klum- tablečių švirkštas. Tada jis 
ir C. Zulenas. Šiuo laiku vyksta bys. Programos vedėju pakvies- daktarą paleido. Kalėjimo sar-
------ J!--- ,------------v , • tag kun dr j PrungĮęjg

Frank Zogas, John Benekaitis,j nės. Į vakarienę žadėjo atvykti 
Frank Woidat, Frank Rainis, ir Ei Paso vyskupas, kurio die-

sprendimai dėl kandidatų į tei
sėjų sąrašą ateinančiuose rin
kimuose.

Al KumsTGs, adv. VaSalle ir 
Donna Kamm kalbėjo pareikš- 
dami lietuvių pageidavimą 
įtraukti į sąrašą jauną lietuvį 
adv. Paul Smith, Jr. Ta pačia1 
proga visi trys išreiškė lietuvių 
reikalavimą kreipti jiems di
desnio dėmesio politikoje.

Šis kontaktas suruoštas Al 
Kumskio buvo labai svarbus ir 
reikšmingas, nes viešos politi
kos vadai jau pradeda pripa
žinti mūsų žmonių gabumus ir 
jų veikimo svarbą rinkimų lai
ku. Kiekvienas lietuvio žygis 
lietuvių vardu plačioje politiko
je yra prisidėjimas ir prie mū
sų tautos išsilaikymo.

X Kun. Raimundas Klumbys, 
dabar besidarbuojąs Fatimos 
Dievo Motinos parapijoje Van
Home, Texas, švęsdamas ku- Į buotojų, sutiko skaityti paskai- 
nigystės 20 metų sukaktį ge-jtą lietuvių Jaunimo kongreso 
gūžės mėn. 19 d. 10 vai. ryto bendrame posėdyje.

KURIANTI TAUTA GYVENA
Praėjusį šeštadienį buvo pa

gerbtas 1956 m. literatūros pre
mijos laimėtojas a. a. rašyt. Jur 
gis Savickis. Premija jam pa
skirta už pirmą kartą pasiro
džiusį leidinį “Žemė dega” vi-
suotiniu rašytojų balsavimu, paprastą rašytojo talentą.
Gaila, kad gražios knygos au- Lietuvos konsulas dr. P. Dauž 
tonu. nebegalima buvo ,tekti vardia kalbėjū ie autorl 

gyvam kadang, ka.p matome kai ie rti )omat,, atatovavu. 
.3 tos knygos antrame ome le,- sj Liet Jar jog „
din.o red.ktor.au, pas,sakymu klaus„myMs p^kelbimą. Sa-
rankraščius labai ilgai išlaikė 
Ventos leidyklos savininkas J. 
Rimeikis. Į dešimtis laiškų jis 
J. Sav.ckiui neatsakė ir rank
raščio negrąžino ligi tol, kol ne
buvo pradėtas Terma leidyklos 
spausdinti iš nuorašo.’ 

Diplomatas ir rašytojas
Šimtinei susirinkusių literatū

ros mylėtojų B. Babrauskas į- 
domiu ir ttumpu žodžiu nupasa
kojo diplomato ir rašytojo J. 
Savickio kūrybinį kelią. Prele-
gentas paminėjo, kad su pirmu .. -.y , . ,,novelių rinkiniu “Šventadienio J™“: J" Purslas buvo scenoje rnu, ,r nevarginąs Klauajdojų.

•lapuostas gėlėmis. Malonu, kad minėjimų bei kito
kių parengimų organizatoriai 
pradėjo suprasti, jog svarbiau- 

Meninėje dalyje seserų Blan- sias dalykas yra laikas, vistiek 
“Žemė dega” yra ne atsimini- dyčių trio padainavo keletą lie- ar programa geresnė ar mažiau 
mai, bet dienoraštis, toli gražu tuvių ir kitų tautų kompozito- pavykusi. L. Augštys

sonetai” 1927 m. pasirodęs au
torius tebuvo suprastas tik B. 
Sruogos. Premijuotoji knyga
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A),.k- Marijos Augšt. mokyklos patai- pintų narkotikų Kalėjimo sar
pose (kaf eteri ja, įėjimas iš l 
Marųuette rd.) bus sukaktuvi
ninkui pagerbti vakarienė, ku
rią ruošia jo draugai ir gimi-

gai vėliau atėmė iš jo narkoti
kus ir budriau ėmė saugoti. Jis 
yra nuteistas nuo 10 iki 21 m. 
už plėšikavimą, tačiau iki šiol 
nebuvo žinoma, kad jisai buvo 
įpratęs į narkotikus.

Sugavo įklimpusius purve
Chicagos policija, pastebėju

si skubiai važiuojančius jaunuo
lius, automobiliui lekiant zigza
gais, pradėjo juos vytis. Jau-

, , , • • x x ,, , nuoliai lėkė po 60 mylių perlą moksleivių ateitininkų Vaka- , , >.T -1 .. , _ valandą greičiu. Norėdami tie-rų Apygardos mėtinėje švente- . ........ ,, , , ,, .. siau išvažiuoti, jie pasuko perje balandžio 28 d. Marijos x ... ,, .. , ,, , , .. . tuščią sklypą ir įklimpo purve.Augst. mokyklos koplyčioje. .. \ . .. , .r J Čia tris is penkių važiavusių 
X Kun. Adolfai Paukštys, nepilnamečių suėmė policija,

reziduojąs Šv. Kryžiaus para- Mašinos vairuotojas O’Neill
pijoj, šią savaitę misijas veda pakaltintas pervažiavęs ketu

rias raudonas šviesas, vairavęs 
automobilį be reikiamo leidimo, 
prie mašinos neturėjęs miesto

X Lilija Markunaitė, duktė 
J. Markūnų iš tolimos North- 
sidės Chicagoje, išteka už Roy 
Hoppe šeštadienį, geg. 4 d., 
1957 m., Šv. Tarcisijaus para
pijos bažnyčioje. Vestuvinis 
pokylis bus tos dienos vakare 
Marcin Ballroom.

X Kun. Garšva, didelis jau
nimo bičiulis, neseniai atvykęs 
iš Argentinos, pasakys pamoks-

Rochesterio, N. Y., lietuvių pa
rapijoje.

X Valdas Adamkavičius, vie
nas iš aktyviųjų jaunimo dar-

prįšokąs kitų atsiminimus, pa- 
teikiaačius tik faktus be jokios 
kūrybinės ugnies. “Žemė dega”, 
nors ir yra atsiminimų knyga, 
bet ji esmėje yra grožinės lite
ratūros kūrinys, liudijantis ne-

vo trumpame žodyje dr. P. Dauž 
vardis nupiešė J. Savickio pa
veikslą nepaprastai gyvai ir įdo
miai.

Premiją 500 dol., kuriuos sky
rė Kultūros Fondas, įteikė dr.
V. Manelis, paskalydamas Kul 
tūros Fondo pirm. J. Kreivėno 
kalbą. Pinigai bus panaudoti ap 
saugojimui Prancūzijoje palaido
to J. Savickio palaikų.

Minėjimas buvo pradėtas Lie- JZLsžįn 
-tuvos himnu. Miręs laureatas 
buvo pagerbtas minutės atsisto- Vakaras buvo trumpas, įdo-

Daina ir žodis

CHICAGOS ŽINIOS
Kultūrinis centras . i Geležinkeliečiai gaus 

parapijoje daugiau
Šv. Karolio Baromejaus pa- Apie 9,000 Chicagos geležin- 

rapijoje, 2060 W. Roosevelt, keliečių ir apie 121,000 JAV 
Chicagoje, kuriamas naujas; geležinkeliečių gaus didesnį at- 
kultūrinis centras. Tam reika- Į lyginimą po 26y2 centų už va
lui Chicagos Katalikų Labda- landą. Apie tai pranešė dery- 
ros centras ten už $20,000 nu
pirko dviejų angštų namą, pa
skyrė $30,000 jo perdirbimui ir
dabar tas centras gražiai pa
tarnaus jaunimui ir suaugu
siems. Pirmame augšte įtaisyta 
sporto salė, o viršuj — mašinos 
medžio ir metalo darbams, na
mų ruošos pamokų centras su
virtuvės krosnimis, siuvimo tarnavęs Lakeview Motors,
mašinomis, rankdarbių sky
riais. šeštadienio popiečiais bus 
ten rodomi filmai vaikams. Ta 
parapija yra labai maišyta. Pa
rapijos mokykloje iš 560 vaikų 
trečdalis yra vietinių baltųjų, 

.trečdalis negrų ir trečdalis ry
tiečių. Kadangi toje vietoje 
daugelis namų buvo nugriauta 
statant medicinos, centrus, tai 
iš 1,750 parapijai priklausančių 
šeimų dabar liko tik apie 400.

Grasindamas peiliu 
reikalavo narkotikų

Indianos kalėjime Michigan 
mieste Colcondie P-owers, 37 m. 
amžiaus, grasindamas peiliu 
reikalavo iš kalėjimo daktaro 
W. H. Olson, kad tas jam parū-

ženklelio ir neklausęs policijos* 
patvarkymų.

Keisis mokyklų pobūdis
Illinois universiteto prof. 

Lloyd Trump po ilgesnių ty
rimų paskelbė, kad reikia nu
matyti stambesnius pasikeiti
mus au,gštesniųjų .mokyklų dar
be. Ateityje vis mažės darbas 
bendrose didelėse klasėse, o 
moksleiviai daugiau dirbs bib
liotekose, laboratorijose, išvys- 
dydami savo iniciatyvą tyrinė
jimuose.

rių dainų, kurios buvo labai šil
tai sutiktos. Akompanavo muz. 
A. Skridulis. Be didesnių pre
tenzijų kuklios seserys yra vie
nos labiausiai publikos mėgsta
mų programos atlikėjų.

Gr. Tulaustyiitė paskaitė ke
letą eilėraščių, kurie buvo publi
kos nuoširdžiai priimti. Albi
nas Valentinas paskaitė laišką 
į Sibirą, kuriame humoristiškai 
buvo pavaizduotas Amerikos lie 
tuvių gyvenimas. Al. Baronas 
paskaitė keletą humoristinių ei-

bose tarpininkavęs The Na
tional (Railway) Madiation 
Board, kai tik buvo pasiektas 
geležinkeliečių savininkų ir ge
ležinkeliečių atstovų susitari
mas.

Sudegė aplietas gazolinu
Otis Jonės, 48 m. amžiaus,

3646 N. Broadway, Chicagoje, 
mirtinai sudegė kai jam nešant 
5 galionus gazolino skersai 
Lake Shore drv. trenkė į jį 
mašina, pargriovė, uždegė ga
zoliną, paversdama jį gyvu de
galų. Mašinos šoferis bandė 
liepsnas užgesinti, apsupdamas 
nelaimingąjį antklode, tačiau 
jau buvo pervėlu ir nuvežtas į 
Illinois Masonų ligoninę buvo 
rastas nebegyvas.

Metaliniai sąnariai Šunims
Šiandieną prasideda Chica

gos Veterinarinės Medicinos 
draugijos konferencija La Šalie 
viešbuty. Be kitų dalykų tame 
viešbuty įruošta paroda iš me
talo pagamintų sąnarių, kurie 
yra įstatomi automobilių suža
lotiems ar arthritis ligos kanki
namiems šunims. Juos sukon- 
struavo pulk. Harry A. Gor- 
man, veterinorius Randolph 
aviacijos bazėje. v

Z
Kovai prieš narkotikus

Mrs. Marion Thome laimėjo 
bylą, ir teismas jai leido išimti 
$665,000 iš palikimo jos sū
naus, kuris keletą dienų prieš 
mirtį užrašė savo turtą savo 
sužadėtinei. Tas jaunas milio- 
nierius mirė iškankintas narko
tikų, kuriuos buvo įpratęs var
toti. Dabar jo. motina daugumą 
tų lėšų nori panaudoti padėda
ma jaunfrnui kovoti su tuo bai
siu įpročiu. Sudarydama tam 
specialų fondą, vienu iš jo glo
bėjų pakvietė vysk. Sheil.

NEUŽSIMIRŠKIME,
KAD MES ESAME ŽMONES

Mums reikia nors valandėlę staptelėti ir atsikvėpti, kad ne
pasidarytume, tik skambančiomis mašinų dalimas.

Kai sotus kūnas, nepalikime alkanos sielos. Knyga yra mū
sų sielos ir gyvenimo veidrodis. Tai neišsemiamų lobių šaltinis. 
Tikra mūsų dienų nelaimė, kad knyga, kaip išminčius Diogenas 
vidudienio šviesoje su žiburiu jieško žmogaus - skaitytojo.

Didieji klasikai savo nemirtinguose veikaluose netik davė 
meniškai išbaigto žmogaus ir pasaulio paveikslą, bet sugebėjo 
nusileisti ir į pačias giliausias sielos gelmes. Skaitydami jų min
tis, atpažystame save, suvokiame žmogaus tragiškąją giją ir iš
girstame patys savo sielos gyvąjį žodį.

Jūs tikrai negailėsite išleistų pinigų įsigijęs ir perskaitęs 
šiuos didžiuosius klasikų veikalus.
Victor Hugo VARGDIENIAI I-as tomas, 390 pusi............. $3.50
Victor Hugo VARGDIENIAI II-as tomas, 216 pusi........ $2.00
Victor Hugo VARGDIENIAI IlI-as tomas, 315 pusi........$3.00
Victor Hugo VARGDIENIAI IV-as tomas, 358 pusi........$3.50
F. M. Dostojevskis PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI

I- as tomas, 266 pusi........... ............................................ $2.50
F. M. Dostojevskis PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI

II- as tomas, 290 pusi............. .......................................... $2.50
F. M. Dostojevskis NUSIKALTIMAS IR BAUSME I-as

tomas, 302 psul................................................................... $3.00
F. M. Dostojevskis NUSIKALTIMAS IR BAUSME II-as

tomas, 256 pusi.................................................................$2.50
F. M. Dostojevskis NUSIKALTIMAS IR BAUSME III-as

tomas, 300 pusi.............................................................  $3.00
L. A. Tolstojus iANNA KARENINA I - II-as tomas, 440 p. $4.00 
L. A. Tolstojus ANNA KARENINA III - IV tomas, 384 p. $3.75
W. S. Reymont KAIMIEČIAI I-as įtomas 352 pusi.................$3.00
W. S. Reymont KAIMIEČIAI II-as tomas, 3«3 pusi................$3.00
W. S. Reymont KAIMIEČIAI III-as tomas, 471 pusi...........$3.50
W. S. Reymont KAIMIEČIAI IV-as tomas, 392 pusi..........$3.50

f

Pinigus ir užsakymus siuskite: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street, Chicago 29, Iii.

r?

KAS TURI GERA SKONĮ, 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.

i Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

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

Jaunuoliai atlygins
nuostolius

Berniukų teismas susilaikė 
nuo baudimo 16-kos jaunuolių, 
kai tie patikrino, kad bus atly
ginti nuostoliai, kuriuos jie pa
darė įsiveržę į,Lawrence Bloom 
namus, 8420 S. Peoria, Chica
goje, kai jisai vaišino savo 
draugus. Tie įsiveržę jauni pik
tadariai daug ką sudaužė, su
laužė, padarydami $700 nuo
stolių, kuriuos dabar atlygins.

Leidimai dviračiams
Chicagos Miesto tarybos ko

mitetuose prielankiai sutiktas 
planas, kad būtų įvesti leidimai 
ir numeriai dviračiams. Metams 
toks leidimas kainuos $1. Ne- 
išsiėmę leidimo turės pabau
dos mokėti $25, jeigu šis pla
nas bus priimtas.

Mandagumas
Viešbuty svetys paprašo tar

no jį pažadinti lygiai 7 vai. ir 
priduria:

— Nebarškink į duris, pri
kelk ko švelniausiu būdu, nes 
aš esu labai nervuotas. Jei ma
ne kas staigiai išbudina, supyk
stu kaip liūtas.

Svetys nubudęs vidurdienį 
žiūri: ant komodės prie pat lo
vos raštelis:

— Garbus svety, yra lygiai 
7val. Būčiau tamstai be galo 

dėkingas, jei teiktumeis nu
busti.

Maldaknygę “Didžioji savai
tė” galima gauti Nek. Pras. 
Vienuolyne, Putnam, Conn. Kai
na $1.00.

CAMP SALESIAN
OP

St. John Bosco for Boys
CROWN POINT, INDIANA 

Only one block froni Cedar Lako
Ali sųorts, includinK horac baek 

riding.
Beautiful upaeious grounds 

Two (2) Lakęs
Comfortnbly accommodate 200 boys. 

Age 8 — 14
Camp opens July Ist—Oloses Aug. 25 

Prlce $25 per W«k
Write fc.Y Booklet or rali 

Cedar I^kc> 3101

t

red.ktor.au

