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JORDANO KARALIUI HUSSEIN SUNKIOS DIENOS
Chruščev nemano atsisakyti 

klaidingų ekonomijos pagrindų
Ilgomis Chruščevo pranešimo tezėmis paskelbtoji pramonės 

ir statybos valdymo organizacijos reforma, o dar labiau brutalus 
darbininkų apvogimas, valstybinės paskolos išmokėjimą atidedant 
nežinomai ateičiai už 20 ar 25 metų, rodo, kokia katastrofiškai 
sunki yra ekonominė padėtis visoje Sovietų Sąjungoje. 

Bandydamas padėtį gelbėti
Chruščev siūlo atskirose respu
blikose ir provincijose sudaryti 
Vadinamas „liaudies ūkio tary
bas“, kurių pagalba tikisi paša
linti biurokratijos ir centraliza
cijos negeroves.

SOVIET HAS SĖT OFF
H NUCLEAR BLA$T$

SINCE LAŠT AUGUSI.
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Darbininkai žino

Chruščevinių tezių plačiu rek
lamavimu spaudoje, radijo pro-

linkėti. Bet pats žmogus ir to
linu pasilieka ekonominės siste
mos Bergas.

Pasmerkdamas kai kuriuos 
skandalingus planavimo iškrypi
mus, centralizavimo iššauktą be
prasmišką laiko ir pinigų eikvo
jimą, Chruščev nė nemano atsi
sakyti klaidingų sovietinės eko
nomijos pagrindų. Su ekonomi-

EXFIGSIOI' 
on GROUNrr. 

PBOPIF FlSi 
UP SIATiOh

B. •GPPED 
CF DA :CER O

► All OL SfRON UM 9C

UNITED
STATES

Nauja krizė kilo Jordane;
Egiptas ir Sirija kursto

AMMAN, Jordanas, bal. 23. — Jordaniečių politinę krizę va
kar pablogino vidaus neramumai ir Sirijos ir Egipto kišimasis į 
Jordano politinį gyvenimą.

Jordano kairieji stato spąstus —.... ............. ■
jaunam karaliui Husseinui. L_ «. <

Kairieji susirinkime, suruoš- Kode! Maskva 
tame vakarinio Jordano Nabu-

CHINA ^JAPAN

gramose, fabrikuose, kolchozuo-' nėmis Chruščev tezėmis dėl to
se ir įmonėse norima sudaryti 
įspūdį, kad, remiantis Lenino 
mokslu, atrasta kažkokia nauja 
stebuklinga formulė, kuri pajėgs 
išspręsti visas problemas ir iš
vesti „į šviesią ateitį“. Kviesda
mas visus darbo žmones pasisa
kyti dėl paskelbųtjų tezių, Chruš 
čev nori sudaryti įspūdį, kad 
.nuo jų pasisakymo daug kas pri 
kląusys. Bet darbo žmonės labai 
gerai žino, kad visagalės parti
jos nepamokysi; ji ir toliau pa
siliks vienintelė išmintinga ime- 
klaidinga.

Pavergto žmogaus padėtis 
esminiai nepakeista

Chruščev tezėse tačiau neran
dame nieko esminiai naujo.-So
vietinės sistemos pavergto žmo
gaus padėtį jos palieka esminiai 
nepakeistą. Galimas dalykas, 
kad joms pavyks sumažinti pasi
baisėjimą keliančias sovietinės 
biurokratijos ir centralizacijos 
negeroves ir tuo bent kiek pa
lengvinti ekonominius sunku-

gali baigtis taip, kąip su „asme
nybės kulto pasmerkimu“.

Jei bandytų atsipalaiduoti

Pasmerkdamas kruvinus Sta
lino nusikaltimus, Chruščev pa
liko nepaliestą sovietinį valsty
bės mokslą. Dėl to su tuo pačiu 
stalinišku žiaurumu ir brutalu
mu buvo užgniaužta vengrų tau
tos laisvės revoliucija, kuri no
rėjo atsikratyti Stalino primes
tą diktatūrą. Tas pats atsitiktų 
ir šiandien su tomis respubliko
mis, kurios, norėdamos pasinau
doti Chruščevo paskelbtu decen
tralizacijos principu, bandytų 
atsipalaiduoti nuo Maskvos eko
nominės diktatūros, čiulpiančios 
atskirų kraštų ekoriominius iš
teklius. Tai įsakmiai pabrėžia ir 
pats Chruščev penktojo skyriaus 
7-je tezėje: decentralizacija ne
reiškia, kad atskiros respublikos 
galėtų vesti nepriklausomą eko
nominę politiką.

Trumpai tariant, Maskva nei 
nemano atsisakyti nuo atskirų

mus. To galima nuoširdžiai pa- kraštų ekonominio išnaudojimo.

Izraelis laukia arabų vado
pasirodant politinėje scenoje

JERUZALĖ, bal. 23. — Šventoje žemėje karas gali staiga įsi
liepsnoti. Kelias, tiesiamas į taiką, yra akmenuotas.

Izraelitai pasiruošę nepapras
tu greičiu atbėgti, jei karas pra
sidėtų, bet jie įsitikinę, kad ateis 
laikas, kai jie galės taikiai gy
venti su arabais kaimynais. Bet 
jie nežino kada.

Optimistai mano, kad penke
rių ar dešimties metų laikotar
pyje arabų vadas pakils su pa
kankama jėga ir drąsa sudaryti 
taiką su Izraeliu.

Įr kol toks arabų vadas atvyks 
į sceną, Izraelis nuolat bus pasi
ruošęs apsigynimo ar apsaugos 
karui. •-

1. Sirijos ar Irako kariuome
nės įžengimas į Jordaną, įskai
tant pusę Jeruzalės miesto.

2. Arabų ginkluotas įsikišimas 
į Izraelio laivininkystę Akabos 
įlankoje.

3. Pasienyje susikirtimai, ku
rie paskutiniu metu padidėjo, įs
kaitant šaudymus iš Sirijos, už
puolimus iš Jordano ir vagystes 
iš Gazos ruožo.
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Britai bandys vandenilio bombą gegužės ar birželio mėn. Kalėdų saloje. Japonai praSo sustabdyti ato
minių ginklų bandymą Pacifike, nes tie bandymai sudaro pavojų žmonėms. Jungtinės Amedikos Valsty
bės naujus atominius bandymus atliks gegužės mėu. viduryje Nevadoje, (INS)

Britai atskleidė 

slaptus laiškus
LONDONAS, bal. 23. — Bri

tanija vakar atskleidė paslaptį, 
kad Rusija britus įspėjo prieš 
Suezo invaziją, kad toks užpuoli
mas arabus priverstų sabotažuo- 
ti kanalą, sužaloti Vidurio Rytų 
naftos linijas ir juos sujungtų 
šventam karui. Pirmos dvi min
tys buvo teisingos.

Sovietų premjero Bulganino ir 
tada Britanijos premjero Edeno 
raštų pasikeitime taip pat at
skleidžiama, jog Britanija krei
pėsi į Sovietų Sąjungą, kad ji 
pagelbėtų sutarptautinti ginči
jamą vandens kelią.

Premjero Macmillano raštinė 
paskelbė slaptus laiškus visuo
menei po penkių valandų, kai 
Maskva pranešė, kad ji šiandien 
patieks dokumentus, kuriais-Bul 
ganin pasikeitė su Edenu ir Pran 
cūzijos premjeru Mollet.

Britanija laiškų paskelbimu ti 
kiši sumažinti Maskvos propa
gandą, kad ji esanti arabų pašau 
lio gynėja.

Tokio drebėjo
TOKIO, Japonija, bal. 23. — 

Tokio mieste vakar žemė drebė
jo. Žemė gana stipriai sudrebė
jo; net langai barškėjo. Nuosto
lių nebuvo.

Italijos darbininkų smūgis 
komunistams rinkimuose

lūs mieste, reikalavo paleisti mo- 
deruotą vyriausybę ir grąžinti 
pašalintą kairiųjų režimą. Jie 
taip pat reikalavo atmesti prezi
dento Eisenhowerio Vidurio Ry
tų ekonominę ir karinę progra
mą, nukreiptą prieš komunistinę 
agresiją.

Hussein kalbėjo su Saud

Karalius Hussein kalbėjosi te
lefonu su savo sąjungininku Sau- 
di Arabijos karaliumi Saud. Hus 
sein savo pasikalbėjime su Sau
du pabrėžė, kad Jordane padėtis 
yra labai rimta.

Tarp 22 metų karaliaus Hus
sein, kuris palaiko Vakarus, ir 
palestiniečių, kurie remia proso
vietinę politiką, vyksta politinė 
kova. Sirija ir Egiptas Jordano 
karalių verčia laikytis jų prieš- 
vakarietiškos politikos.

Irakas paneigė

paskelbė laiškus
LONDONAS, bal. 23. _ Jung

tinės Amerikos Valstybės šiuo 
momentu laimi propagandinę ko
vą prieš Sovietų Sąjungą dėl ar
timesnių santykių su Afrikos — 
Azijos bloko valstybėmis. Mas
kvai tai nepatinka. Dėl to Mas
kva nutarė paskelbti laiškus, ku 
riais pasikeitė Sovietų Sąjungos 
premjeras Bulganin jr buvęs Bri 
tanijos premjeras Eden praėju
sių metų rudenį dar prieš vyk
dant britams — prancūzams in
vaziją į Egiptą.

Jungtinės Amerikos Valstybės 
nuėjo į Jungtines Tautas ir pri
vertė Britanijos ir Prancūzijos 
karius pasitraukti iš Egipto. 
Amerikoa autoritetas pakilo ara
buose. \

Sovietai nutarė paskelbti laiš
kus, kad parodytų kaip Bulganin 
maldavo Edeno ir pagaliau įspė

Popiežius pasveikino
20,000 asmenų

VATIKANAS, baY. 23. — Po
piežius Pijus XII vakar trumpai 
pasirodė Vatikano rūmų lange ir 
palaimino 20,000 asmenų, kurie 
būtinai norėjo pamatyti popie
žių. Minia sukėlė ovacijas, kai 
Pijus XII pasirodė.

Dramblių invazija
į ūkininkų sodybas

ZAKA, Pietų Rhodezija, bal. 
23. — Daugiau kaip 200 dramb
lių siaučia Zaka apylinkėje ir 
gąsdina ūkininkus. Per 30 metų 
dar nebuvo tokios dramblių in
vazijos į ūkius.

Izraelitų Žodis

Izraelitai teigia, kad Izraelis 
praėjusių metų spalio mėn. puo
lė Egiptą, nes egiptiečiai ruošė
si pulti Izraelį.

Dabar oficialūs šaltiniai sako, 
jog jie žino, kad Egiptas dabar 
nėra pasiruošęs užpuolimui.

Izraelio pareigūnai, įskaitant 
užsienio reikalų ministerę Goldą 
Meir, pareiškė: jei Sirijos ar Ira
ko kariuomenė įžengs į Jordaną 
netoli Izraelio pasienio, Izraelis 
Mesnaus.

Trys galimybės
Kiti pareigūnai mano, kad Iz

raelį privers kovoti šie įvykiai:

KALENDORIUS
Balandžio 24 d.: šv. Fidelis ir 

šv. Vaitiekus; lietuviški: Kantri- 
Jftas ir Gražvyda.

Saulė teka 4:59, leidžiasi 6:41.
ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje rytoj — gied 
ra ir švelni oro temperatūra.

Padalinta Brooklyno vyskupija
BROOKLYN, N. Y., bal. 23. — Oficialiai paskelbta, kad lig

šiol buvusi didžiausia vyskupija Amerikoje — Brooklyn, N. Y., 
yra padalinama į dvi.

Prie Brooklyno diecezijos pa
liekamos dvi apskritys — King 
ir Queen, naujai vyskupijai ten
ka Nassau ir Suffolk apskritys.
Vyskupo būstinė bus Rockville 
Center mieste. Prie Brooklyno 
diecezijos pasilieka 1,000,000 ka 
talikų su 1,000 kunigų ir 216 pa
rapijų. Naujai parapijai tenka 
400,000 tikinčiųjų, 111 parapijų.
Naujuoju Brooklyno vyskupu pa 
skirtas vysk. Bryan J. McEnte- 
gart, Katalikų universiteto Wa- 
shingtone rektorius, o naujosios 
diecezijos ganytoju vysk. Wal- 
ter P. Kellenberg. Manoma, kad 
Katalikų universiteto rektorium 
bus paskirtas vysk. John J.
Wright, VVorcester, Mass., vys
kupijos ganytojas.

z v
Mikojan atvyko

į Austrijos sostinę
VIENA, Austrija, bal. 23. — 

Sovietų Sąjungos vicepremjeras 
A. I. Mikojan šiandien atvyko į 
Vieną, kur išbus penkias dienas. 
Austrijos vyriausybė įsakė eks
tra saugumo priemones prieš ga
limas vengrų pabėgėlių prieško- 
munistines demonstracijas.

Mikojan, raudonųjų užsieni
nės prekybos ekspertas, tarsis 
prekybos reikalais su Austrijos 
pareigūnais.

Atrodo, kad visos keturios lie
tuvių parapijos pasilieka Brook
lyno vyskupijos ribose.

/

• Lietuviškas kino filmas 
„Auksinės burės“ okup. Lietuvo
je būsianti baigta dar prieš ge
gužės 1-ją.

Jordanas kaltina
Izraelio kareivius

AMMAN, Jordanas, bal. 23. — 
Jordanas šiandien nusiskundė 
Jungtinių Tautų paliaubų komi
sijai, kad Izraelio kareiviai pra
ėjusį sekmadienį du kartus pa
žeidė Jordano pasienį ir abu kar 
tu šaudė į jordaniečių karius.

Oficialus, pareiškimas sako: 
Izraelio karinės pajėgos atžygia
vo į Kissen miestelį, netoli karo 
paliaubų linijos, ir automati
niais ginklais šaudė į Jordano 
kareivius.

TORINAS, Italija, bal. 23. — 
Prieš Velykas didžioje Italijos 
automobilių gamybos įmonėje 
Fiat, kurioje dirba apie 62 tūks
tančiai darbininkų, buvo profesi
nių sąjungų rinkimai. Jų rezul
tatai parodė katastrofšką komu
nistų ir kairiųjų socialistų pralai 
mėjimą.

Tegavo tik 21 procentą

Komunistai ir kairieji socialis
tai, kurie iki 1954 metų savo pu
sėje turėjo 63 procentus įmonės 
darbininkų, šiuose rinkimuose 
tegavo tik 21 procentą balsų. Tuo 
tarpu už laisvuosius, tai yra už 
krikščioniškuosius sindikatus pa 
sisakė daugiau kaip 50 procentų 
rinkėjų. Iš viso demokratiniai 
sindikatai surinko apie 80 pro
centų balsų. Iš 205 vietų fabriko 
vidaus komisijose komunistai ir 
kairieji socialistai drauge tetu
rės tik 34 vietas.

Pralaimėjimą skaudžiai apgai
lestauja italų komunistų dienraš 
tis L’Unita.

Geras ženklas
j Šis naujas katastrofiškas ko- 

> munistų pralaimėjimas yra žen
klas vis didėjančio Italijos dar
bininkų sąmoningumo. Už komu 
nizmą darbininkai balsuoja tik 
tol, kol yra tamsūs ir nepažįsta 
komunistų klastos.

Lanko bazes
WIESBADEN, Vokietija, bal. 

23. — James H. Douglas, Jung
tinių Amerikos Valstybių oro pa 
jėgų sekretorius (neseniai pa
skirtas), dabar lanko Amerikos 
oro bazes Prancūzijoje. Douglas 
savaitgalį praleido Wiesbadene, 
kur yra JAV oro pajėgų štabas.

Du paskendo ežere
PAXTON, III., bal. 23. — Du 

asmenys vakar paskendo ir tre
čias išplaukė į krantą, kai jų mo
torinis laivas apsivertė Lodą eže 
re, netoli Paxton. Žuvo Donald 
Hartuman, 13 metų, iš Pesotum, 
ir Stanley F. Allen, 38 metų, iš 
Champaign. Jack W. Nisbet, 29 
metų, iš Pesotum, pasiekė pa
krantę.

jo jį prieš naudojimą karinių pa- 
Egiptiečių pusiau oficiali Vi-į jėgų Egipte.

dūrio Rytų žinių agentūra (Me
na) pranešė, kad iš Irako, kuris 
palaiko Husseiną, kariuomenė 
įžengė į Jordaną ir užėmė pozici
jas prie Mafrag miesto, kuris Vietnam prezidentas 
yra 45 mylios šiaurės rytuose *
nuo Jordano Amman sostinės.
Mafrag yra netoli Sirijos pasie
nio. Irakas paneigė pranešimą.

Sirijos spauda skelbia, kad 
moderuota Jordano premjero

Laiškai nieko nepasako, kas 
nebūtų buvę iškelta opozicijos 
Britanijos parlamente.

atvyksta į JAV
WASHINGTONAS, bal. 23. — 

Vietnam respublikos preziden
tas Ngo Dinh Diem gegužės 8 d.

„ . . atvyksta į Washingtoną, kur
Husse.n Khalld. vynausybe kr,s dJenas bus prezidento Eiaen.
48 valandų laikotarpyje.

Nori grąžinti Nabulsi režimą

Vidurio Rytų žinių agentūra 
sako: „informuoti šaltiniai įsiti
kinę, kad Jordane 24 valandų lai 
kotarpyje prasidės vidaus ko
vos“.

Kairieji į Jordano premjero 
kėdę nori vėl pasodinti Suleiman 
Nabulsi, kuris prieš dvi savai
tes buvo pašalintas iš premjero 
pareigų. Nabulsi, žiūrįs į Mask
vą, dabar yra užsienio reikalų 
ministeris Khalidi „kompromisi
nėje“ vyriausybėje.

howerio svečias. Namo grįš ge
gužės 18 d.

Ryklys apgraužė
jaunuolio koją

ORMOND BEACH, Fla., bal. 
23. — 13 pėdų ryklys užpuolė 
atostogaujantį Kalifornijos jau
nikaitį Ormond pakrantėje ir ap 
griaužė jo koją.

L
Michael Carpenter, 17 metų, 

iš Monterey Park, dabar yra Or
mond Beach ligoninėje, kur jam 
bus padaryta operacija.

Gen. Habes Majeli, naujas Jnrda- 
no armi)c« Stabo YiriSninkas. Jis pa
skirtas vieton gen. Ali llayari, ku
ris pasitraukė i5 armijos Stabo vir
šininko pnreigrj ir sakoma pabėgęs 
į'Siriją, (INS)

• Pavasarinė sėja Lietuvoje 
šiemet pradėta jau kovo antroje 
pusėje, taigi palyginamai labai 
anksti.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Sovietų armijos vadams rytinėje Europoje suteikta dau
giau teisių užgniaužti būsimus civilinius neramumus sovietų sate
litiniuose kraštuose. Paryžiuje manoma, jog sovietų armijos va
dams sutelkimas daugiau teisių rodo, kad raudonoji armija turi 
daugiau įtakos Kremliuje negu civiliai. Be to, Kremlius ruošiasi 
visokiems netikėtinumams satelitiniuose kraštuose.

— Jordano premjeras Hussein Khalidi vakar sušaukė nepa
prastą ministerių posėdį apsvarstyti naują politinę krizę Jordane. 
Mat, kairieji reikalauja Khalidi vyriausybę atsistatydinti.

— JAV valstybės sekretorius Dulles vakar pasakė, kad Suezo 
kanalo ginčas bus patiektas spręsti Jungtinių Tautų Saugumo ta
rybai.

— Sovietinė propaganda įsibrovė į Jordaną ir bando nuversti 
premjero Hussein Khalidi vyriausybę. Maskva nori matyti Jorda
no premjero kėdėje Suleiman Nabulsi, kuris yra prieš Vakarų po
litiką ir maloniai šypsosi sovietiniam, režimui.

— Kairo radijas, kuris save vadina „arabų balsu“, vakar puo
lė prezidento Eisenhowerio Vidurio Rytų doktriną ir provakarinę 
Bagdado sąjungą, į kurią įeina Irakas, Iranas, Pakistanas, Tur
kija ir Britanija. Šią sąjungą remia Jungtinės Amerikos Valsty
bės. Sąjunga nukreipta prieš komunistinę agresiją Vidurio Ry
tuose.

— JAV valstybės sekretoriaus Dulles dinamiška taikos kalba, 
pasakyta spaudos draugijos suvažiavime New Yorke, nepatenkino 
Vakarų Europos noro, kad Amerikos politika būtų aiškesnė Vidu
rio Rytuose ar rytinėje Europoje. Paryžiaus laikraščiai Dulles kal
bą pavadino „dinamiška taikos“ kalba.

— Maskvos radijas vakar apkaltino JAV valstybės sekretorių 
Dulles, kad jis bando Afrikos — Azijos bloką įtraukti į Ameri
kos politinį lauką. Maskvai nepatiko Dulles kalba pasakyta praė
jusį pirmadienį Ncw Yorke.

»
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“GINTARO ŽENKLO” 
-VADOVIŲ MOKYKLA

LSS Pirmijos patvirtinta, v. 
s. Lidijos Čepienės vadovauja
ma, jau veikia skaučių vadovių 
mokykla. Iki kovo 14 d. užsire
gistravo skaučių vadovės iš šių 
vietovių: Kanados — 1, New 
Yorko 10, Chicagos — 8, Hart
fordo — 6, Baltimores — 8, Wor 
cesterio — 2, Bostono — 5; vi
so — 40 kursančių.

Sudaryta Kuršių draugovė iš 
keturių skilčių, po 10 skaučių 
skiltyje. Draugininke — Lidija 
Čepienė, adjutante — A. Labuc- 
kaitė.

Palangos skilties skiltininkė 
B. Banaitytė (Bostonas), paskil 
tininkė A. Noakaitė (New Yor
kas).

Klaipėdos skilties skiltininkė 
V. Kleinienė (Bostonas), paskil 
tininkė V. Pavilčiūtė (Chicago).

Juodkrantės skilties skiltinin
kė I. Treinienė (Bostonas), pa- 
skiltininkė V. Laskauskienė 
(Baltimore).

Nidos skilties skiltininkė M. 
Gedmintaitė (Bostonas), pa
skil tininkų R. Galdikaitė (Bosto 
nas).

Pažymėtina, kad pirmoji už
siregistravo ir jau atsiuntė dar
bą Dalia Skrinskaitė iš Toronto.

A. S. S. VISUOTINIS 
SUVAŽIAVIMAS

Š. m. gegužės 4 — 5 dienomis 
Clevelande įvyks A. S. S. visuo
tinis suvažiavimas. Suvažiavi
mo pradžia gegužės 4 d. 9 vai. 
ryto, pabaiga — gegužės 5 d. 
popiet. Posėdžiai vyks YMCA 
patalpose, 2200 Prospect Avė., 
Cleveland, Ohio.

Specialūs prelegentai kalbės 
organizaciniais klausimais, bus 
pateikti A. S. S . vadovaujančių 
organų pranešimai, išdiskutuo
ti mūsų ateities planai ir užsi
mojimai. Įvyks specialios A. S. 
D. ir Korp! Vytis sueigos; šeš-

daug gražios ir įdomios medžia
gos. Sesės, savo nerangumu ne 
nuskriauskite savęs, neuždary
kite “Skautų Aidui” durų. Skai
tykite pačios ir duokite kitiems 
paskaityti. JJSS Vadija

40 METŲ LATVIŲ SKAUTŲ 
SĄJUNGAI

Sekmadienį, kovo 31 d., Hull 
salėje, 800 So. Halsted, Chica
goje, įvyko iškilminga Latvių 
Skautų Sąjungos sueiga. Daly
vavo skautai iš Chicagos, New 
Yorko, iš kitų JAV vietovių ir 
Kanados. Lietuvių Skautų Są
jungos Broliją atstovavo A. Pla 
teris ir j. s. L. Knopfmileris. 
Seserijos atstovė s. Žukienė ga
vo daugiausia aplodismentų, tar 
dama sveikinimo žodį latviškai.

siulis ir Eug. Čikštaitė. Po ra-į 
dijo programos skautai nusku
bėjo į pamaldas. Ten giedojo 
skautų oktetas, Liucija Paliulio- 
nytė ir A. Slančiauskas. Vargo
navo muz. A. Stasiulis. Pamal
dos buvo užbaigtos malda į skau 
tų globėją šv. Kazimierą ir vi
sos bažnyčios sugiedotu Tautos 
himnu. Vietiniai gėrėjosi šio
mis pamaldomis kaip bažnytinės 
muzikos koncertu. Po pamaldų 
buvo bendri pietūs iš Argenti
nos atvykusiems svečiams pa
gerbti. Juos malda ir vėliau 
kalba pradėjo tėvas Giedrys. Į 
pietų dalyvius kalbėjo tėvas J. 
Bružikas, Brazilijos LB veikė-

mo

Ąpa/togėje.
— “Skautorama”, įvykusi ba

landžio 14 d. Marijos augštesn. 
mokyklos salėje, praėjo labai di

ipagaliau ir sesėms, bedainuo^ 
jant kariūnų maršą, jau reikėjo] 
nors dainos žodžius išmokti. “Li 
tuanicos skautų tuntą scenoje 
atstovavo vienintelis jaunasis 
smuikininkas A. Paulionis, pa
grodamas “Vengrų čardašą”. 
programą patyrusiai vedė sktn. 
V. Bražėnas.

dėlių pžsisekimu. Skautų ir skau _ Liet skaučių Serija
čių vienetų rankdarbių paroda 
ir meniška programa scenoje 
džiugino daugiau kaip 1,000 sve 
čių akis. Ypatingai gerai pasi
rodė Baltijos Jūros jūrų skautų 
tuntas gu Rasėmis jūrininkėmis, 
atlikdami apie du trečdalius vi
sos programos scenoje su ypač

jas Lukaševičius, Argentinos Į pasisekusiu baletu “Jūratė ir 
Kastytis” ir veikaliuku “Gedi-

y
4

L. S. S. CENTRO ORGANŲ
RINKIMAI

Norint Nudaryti sąlygas stu
dijuojantiems Akademinio Skau 
tų Sąjūdžio nariams ir kitiems 
studentams skautams aktyviai 
dalyvauti Lietuvių Studentų Są
jungos veikloje, studentai skau
tai ir šiais metais į Lietuvių 
Studentų Sąjungos rinkimus iš
eina atskiru sąrašu. Akademi
nis Skautų Sąjūdis, norėdamas 
prisidėti prie bendro darbo Lie
tuvių Studentų Sąjungoje, pa
siūlė sekantį kandidatų sąrašą, 
sudarytą iš sąjungos tikslus su 
prantančių bei veikliai sąjungo
je besidarbuojančių studentų 
skautų,-čių; į centro valdybą y- 
ra pasiūlyti kandidatais sekan
tieji broliai ir sesės: t. n. Zita 
Biliūnaitė, senj. Kęstutis P. Dir- 
kis, t. n. Regina Firantaltė, bro 
lis Juozas Kregždys ir senj. Ge
diminas Kurpis; į kontrolės ko
misiją — senj. Arvydas Kudir
ka, senj. Sigitas Liaukus ir kan
didatė Irena Pesytė; į garbės 
teismą — brolis Romualdas 
Dulskis, fil. Antanas Dundzila 
ir senj. Vytautas Kamantas.

skautų draugininkas vyr. skltn. 
Babronis, ADOST pirm. J. Čikš- 
tas, Kultūros saviš. dr-jos pirm. 
J. Lakauskas ir kiti.

Vakare parapijos salėje buvo 
koncertas — šiupinys, kurį pra
dėjo kun. Daugintis. Apie skau
tų globėją šv. Kazimierą trum
pai kalbėjo vyr. skltn. S. Bab
ronis. Deklamavo D. Valatinai- 
tė ,o dainavo L. Paliulionytė ir 
A. Slančiauskas.* Skautų tau
tinių šokių grupė, vadovaujama 
paskltn. Z. Jauniaus, pašoko “Vo 
veraitę”, Mikitą” ir “Šustą”. A- 
kordeonu grojo A. Radionovas.

Skautų viešnagė praėjo nepa
prastu pasisekimu. Pasirodymų

mino spanas”. Rankdarbių pa
rodoje jūrų skautai ir skautės 
sudarė daugiau kaip pusę visų 
išstatytųjų eksponatų su ypač 
gražiomis lėlėmis, įvairiausiais 
laivų modeliais ir didingu švytu
riu. Parodoje turėjo Gedimino 
skautų draugovė, Basanavičiaus 
skautų draugovė, Živilės skau
čių draugovė ir Vytenio skautų 
draugovė. Nesuprantamas bu
vo Dariaus ir Girėno oro skau
tų draugovės stalas, prie kurio 
ant sienos kabojo murzinas dvie 
jų lėktuvų piešinys, o ant stalo 
sėdėjo pora nerūpestingų skau
tukų, kurie žiūrovams aiškino, 
kad jų lėktuvų modeliai sudužo

ža
da netrukus pravesti skautinin- 
kių ir Seserijos vienetų surašy
mą, kad išrinktos vienetų atsto
vės (nuo dviejų vienetų — vie
na atstovė) galėtų dalyvauti Są
jungos organų rinkimuose, ku
rių kadencijos pabaiga yra š. m. 
lapkričio 14 d. Šiuose rinkimuo 
se galės dalyvauti tik nario mo- 

(Nukelta į 7 psl.)

Telefonas GRovehilI 6-1698

0R. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIAUSTZ

■UI't'AIVO A W T AJTT T O
Vulandoa: 9—12 ir 7—9 v. v. pūgai 
susitarimų Išskyrus trečiadienius.

2422 W. Marąuette Road 

TeL RElianoe 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

»w*ri'V18 OTOV-rtUASL)
8925 West 59th Street

Vai. Pirmad., antrad., ketvlrtad. ir 
penktad. nuo 1—4 p .p. 6:30—8:30 
vai. vak. Trečiad. ir šeštad. 1—4 v. 
P. P.

VIKTORO K O 2I C O S 
Lietuvišku gazolino stotis ir auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

5759 8. WESTERN AVE. PR 8-9583

metu spektaklyje bei koncerte,1 dar prieš parodą. Aušros Vartų
o taip pat ir bažnyčioje giedant, 
visur buvo sauskimšai pilna žmo 
nių., Spektaklyje gautas pelnas, 
skautų prašymu, paskirtas Va
sario 16 gimnazijai Vokietijoje.

tunto skautės scenoje gražiai 
pasirodė su “Skautės sapnu”, 
vaidinimėliu “Kiškučiai ir la
pė”, gyvuoju paveikslu ir kvar
tetu, kuriam abejotinai tiko “Ra

18 ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap
drauda. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67th PI., Chieagu,

IU. VVAlbrook 5-8068

SKS movėnų maršo” atlikimas, o

iHHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifmųuiiuiHiiiiiiiiiiit*

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

tolimų distancijų. šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
8415 SO. LITUANICA AVE., CHICAGO, ILL

Telefonas — FRontier 6-1882
i- l» .. ’ '

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2800 VVest Slst Street
Priima ligonis pagal susitarimą, 

rusi valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1798 nuo 2 Iki 9 vai. 
p. p. kasd lan Išskyrus trečiad. lr 
šeštad

Rea tel. GRovehilI 9-6903

ibni -

UiijHĮ -------------1
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PADIDINA

DIVIDENDĄ !

tadienį bus bendri pietūs, o va-l Visi studentai skautai yra ra- 
kare pasilinksminimas. ‘ginami aktyviai dalyvauti rin-

Visi A. S. S. nariai kviečiami kimuose, pasinaudoti balsavimo 
ko gausiau šiame suvažiavime i teise ir remti Akademinio -Skau
dalyvauti. Registracijos ir nak
vynių reikalais visi dalyviai y- 
ra prašomi kreiptis pas sesę 
Meilę Leknickaitęų 12600 Speed- 
way Overlook, Cleveland, Ohio. 
Telef. PO 1-6308. Prašome už
siregistruoti iš anksto, kad ren
gėjai galėtų pasirūpinti nakvy
nėmis. A. S. S. Valdyba

TEGYVUOJA “SK. AIDAS”

Sveikiname “Skautų Aido” pla 
tinimo konkurso paskirame pla
tinime pirmąją vietą laimėjusią 
psktn. D. Kerševičienę Toronte; 
III vietą laimėjusią vyr. skau- 
či skiltį Omahoje su vadove G. 
Kovaite, ir A. Malcanaitės va
dovaujamą Pelėdų skiltį Cleve
lande, surinkusią nemažai taš
kų. Labai gaila, kad dar yra 
10 vietovių, iš kurių negauta nė 
vienos “Sk. Aldo” prenumeratos.

Sesės, raginame jus skurusti, 
ko greičiau užsiprenumeruoti ir 
kitas paraginti tai padaryti. 
Šiais jubilėjiniais metais “Skau
tų Aide” talpinama ypatingai

tų Sąjūdžio sąrašo pasiūlytus 
kandidatus į Lietuvių Studentų 
Sąjungos centro organus. A.S.S.

IŠKYLA Į UŽSIENĮ

Aprimus aistroms Argentino
je, mūsų skautai iš Buenos Ai
res gavo progą persikelti per 
La Platos upę į Urugvajų. Ap
lankyta Montevideo kolonija ir 
puikiai pasirodyta su jautiš
komis meno jėgomis. Puošnio
je armėnų salėje suvaidinta G. 
Veličkos 2 veiksmų muzikinė 
pjesė “Šienapjūtė”. Žiūrovų, 
tarpe buvo ir kitataučių bei dip 
lomatų. Pastariesiems ruepapras 
tai patiko lietuviškos dainos, šo
kiai ir tautiniai drabužiai. Kitą
dien skautai specialia programa 
pasirodė Montevideo radijo sto
tyje Carve. Į Urugvajaus lietu
vius prabilo Argentinos Lietuvių 
Organizacijų ir Spaudos Tary
bos pirm. Jonas Čikštas. Daina
vo L. Paliulionytė, A. Slančiaus 
kas, akordeonu grojo Ed. Radio 
novas. Akompanavo muz. A. Sta

C R A NE S A V I N 6 8 *^AN
2555 WEST 47th STREET LAfayctte 8-1088

B. R. Pietkievvicz, prez.; E. R. Pietldeirtcz, gelti*. Ir advokatas
Mokame aukštus dividendus. Ketčbune čekius. Parduodame Ir perkame 

valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai.

Pradekite taupyti atidarydami sąskaita Šiandien. Apdrausta Iki S10.OOO.

Darbo valandos: pirmad. ir ketvlrtad. nuo 9 Ud 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki B; treč. uidaryta, o Neit. noo 9 iki vidurdienio

Atliekame didelius ir rrsžus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalia.

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

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

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

įstaigoje - BRIGHTON SAVINGS ANO LOAN!
Kiekvieno taupytojo Indėliai apdrausti Iki $10,000.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 
Šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 D.p. Ketvlrtad. 9 vai. Ud 8 v.v.

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Reiniantin Chicagos Saving. Bendrovės praeitimi, nno pat joe įsikūrimo 
1024 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugomo ir divi
dendą nažumo atžvilgiu, nėra Baugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumą — jų 
apdraudimą iki $10,000.00, augStą dividendą, bet ir dangei) kitų patarnavimų 
veltui, nž kūrinos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicagos Shvings Bendrovės įstaiga yra viena ii gra
žiausiai ir modemižkiansiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

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

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

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

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

Tel. ofiso Ir buto OLympic 2-4150
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4988 W. 15th SL, Cicero 

Rez. 1634 S. 49th AVe., Cicero
Kaadien 1-3 vai. Ir ff-< vai. vak., 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

P. ŠILEIKIS, 0. P.
< >rtb«»,Mxla« - l’rofe-žįstas

Aparatal-Protezal. Med. ban
dažai. hpec. imgiillui knjoui 

(Arch Hupporte) lr t. U 
Vai.: 9-4 tr 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
OKTHOPKDIJOS TECHNIKOS LAB.
2850 W. 63rd St.. Chicago 29, IU 

Te*. Pltospeet A-6U94

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 68rd St 
' Ofiso tel. ltKllauce 5-4410

Reakl. telef. GRovehilI. 6-0017 
Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p. m. 

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

Ofiso telef. LAfayette 1-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdsle 8-2868

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. į 

Trečiad. tik susitarus.

Ofiso tel. ClJffHlde 4-2K96 
Rezidencijos: LAIayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 VVest 47 th Street 
(Kampos 47th lr Hermitage)

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

Tel. ofiso HE 4-6699; rez. PR 6-7333

DR. ANTAMAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p.p., 
išskyrus ketvlrtad. ir sekmad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6822 South VVestern Avenne 
vai..- kasdien 16-12 vai. U- 7-9 val. 
vak. Šeštadieniais 16-x vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus

Ofiso 'etalonas: PR 8-322S
Res telef. WAlbrook 5-6076

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

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

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

Telef. ofiso LAfajette 3-6048 
Rez.: VVAlbrook 6-3048

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIOŲ 
SPECIALI STB 

• 7156 South Western Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

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

Office tel. RE 7-1168 
Ree. tel. VVAlbrook 6-3766

—" ■ ■ — — i . i
Tel. ofiso PRoepect 6-2240

PRoepect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

' SPEC. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 So. Wood Street 

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Speclalybč — vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

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

- il. oflao HE.4-6849. rez. HE.4-2824

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2484 VVest 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penat. 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-6, trečJr šešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South VVestern Avenue 
Chicago 29, 111 

telefonas REpubllo 7-4900 
RezldenclA: GRovehilI 6-8181

pasimatymai pagal sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 tr nuo 6-8:20 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Virginia 7-0036.

R—*denc*jos tol BEverly 8-8344
Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-9700 

Rez. RE 7-6867

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

2454 West 71st Street 
(71-oe ir Gampbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 1—2 lr 6—8 vai. vak. 
šeštadieniais 1—4 p. p. Trečiadie
niais uždaryta.

Ofiso telef. YArds 7—1166 
. BealdenoljfM — HTewart 3-4611.

DN. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 VVest 85th Street
(kampas Halstod lr 86-ta gatvg) 

VAL. 1—4 Ir 6:20—8:20 p. p. kaa- 
dtaa Išskyrus trečiadienius Atidara

šeštadieniais 1—4 vai.

TeL WAIbroak 6-2970 x
Rea Hllltop 6-1569

Dr. AlMMder J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAa 
Marąuette Medical Center 
6182 South Kedzie Avenue

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

Tel. ofiso PR 6-8828, rea. RE 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 Weat 68rd Street

VAL kaadien nuo 2—4 p. p. Ir 7:29 
Iki 8 vai. Trečiad. lr lašt ušdaryta

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Wacker Drive 
(Civic Opera House, kamb. 868) 

Vai. kasd. 12—4 
TeL CEntral 6-2294 

5002 Weet 16th Str., Cicero 
Vai. kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOvrahaU 3-0059 
Kitu laiku lr trečiad. susitarus 

Rezid. tel. HEmliK-k 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika ir motery ligos) 
Ofisas ir rez.: 5100 S. Western Avė. 
Te*. PRoepect 8-1223 arba WE 6-5577 

į Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
I Treč. lr Penkt. 6-9 vai. vak., Šeštad. 
| 2-4 vai. popiet lr sulig susitarimu.
I —M

Tel. ofiso He. 4-2123. rez. Gib. 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
2454 VVest 71st Street 
(7lst Ir Campbell Avė.)

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

Trečiadieniais uždaryta.— - ----------
Tel. ofiso: DAnube 6-1126

ON. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Michigan Avė.
Buto 1658 W. 108 St., Beverly HSls 

Vat. : kasdien anuo 6 v?v. J1et 9 ▼. v<4
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 ▼. v., 

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

Tel,: Ofiso — PUUman 6-6788 
Buto —BEverly 8-8946

Tel. ofiso PRospect 6-94OO
Rezid. PRoapect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVJČIUS
(Vaškevičlfltč)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue 

Vai. kasdien 1-8 p. p. lr nuo 6-8 vai 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai
tr kffu laiku tik susitarus.

Ofiso HEmlock 4-6816 
Rez. HEmlock. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PI.AUCIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susltarima

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
4258 So. VVhipple Street

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 Iki 12; 2—8; 7-9, 

šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
LAIayette 3-4849.

Namų — CEdarcrest 3-7786

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
8259 South Halsted Street 

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Victory 2-1484. Resld. Ž487 
W. 62nd Kt., tel. Republio 7-8818.

Oflao telefonas — Bishop 7-9615

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenae
(Kampas Kedzie lr Archer) 

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
KPF.C. CHIRURGINH8 IR

ORTOPEDINfiS LIGOK 
2745 West 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligonine
Teh-f. REpubllo 7-2389 

Į VAL.: Pirm., antr., Kevt., penkt 
|nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6:00—8:90. 
šešt nuo 2:00—4:00. Trečiad. Ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt. 
Tikrina akis lr pritaiko ~*~ta*~i~. 

keičia stlkloa ir rėmus 
4456 S. California Ava. .YA 7-7881
Vai.: 10 ryto Iki R vak. (trečiad. už
daryta), šeštad. 10 ryte Iki B ▼. p.p. 

uždarytas

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

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. 6-6669 

Rezid. 6600 8. Arteslan Avė. 
VAL 11 v. v. iki S p. p.; 6—9 v. v

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 96 metų patyrimo
Tel. V Arda 7-1829 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas Ir akiniu dirbtuvė 
756 Weet 35th Street

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

Renkite dien. Draugą!
DRAUGAS 
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' JAV UŽSIENIO POLITIKA

Pirmadienį po Velykų John Foster Dulles pateikė gana iš
samią Jungtinių Amerikos Valstybių užsienio politikos apžval
gą. šiai apžvalgai jis parinko labai dėkingą auditoriją, būtent 
galingosios spaudos agentūros Associated Press suvažiavimo 
banketą New Yorke. Tuo būdu Valstybės Sekretoriaus kalba 
galėjo pasiekti visus pasaulio kraštus.

Sekretoriaus apžvalginėje kalboje yra pabrėžti keli svarbūs 
momentai. Pirmiausia tenka konstatuoti mums malonų faktą, 
kad Jungtinės Amerikos Valstybės ir toliau sieks pavergtųjų 
tautų išlaisvinimo. To siekdamos, jos nekurstys kruvinų revo
liucijų, bet tik drąsins pavergtuosius siekti laisvo gyvenimo evo
liucijos keliais. Anot p. Dulles, Sovietų Rusija težino mūsų tik
rąjį tikslą, būtent: “Mes smerkiame ir priešinamės jų imperializ
mui. Mes siekiame pavergtųjų tautų išlaisvinimo”.

To tikslo būsią siekiama ne dėl to, kad Rusija būtų apsupta 
nedraugingomis jai jėgomis, bet dėl to, kad taika yra pavo
juje, kad laisvės žodis yra tik apgaulė, kol padalintos tautos 
nebus apjungtos, o pavergtosios — išlaisvintos.

Ir štai, kas dar labai svarbu, kad p. Dulles užtikrino paverg
tąsias tautas, kad “mes niekuomet nedarysime politinių susita
rimų jų sąskaiton”.

Šis pareiškimas yra ypač svarbus. Tokios baimės buvo ne
mažai. Jau prieš keletą metų Amerikos Lietuvių Tarybos Vykdo
masis Komietas savo memorandumuose Valstybės Sekretoriui 
pakartotinai yra priminęs prašymą, kad būtų nedaroma jokių 
tarptautinių sutarčių, paliekant Lietuvą ir kitas tautas paverg
tomis. Tą patį klausimą Alto Vykdomasis Komitetas iškėlė ir 
š. m. balandžio 12 d., kai jis lankėsi Valstybės Departamente ir 
kalbėjosi su trimis jo pareigūnais. J. F. Dulles kalba būtų lyg 
ir atsakymas Alto jau Seniai iškeltiems ir tebekeliamiems klausi
mams. Mes neabejojame, kad ir Lietuva nebus išskirta iš lais
vinamųjų, tautų sąrašo. Tokią garantiją mums duoda visa eilė 
JAV vyriausybės labai palankių pareiškimų ir net kaikurių įsi
pareigojimų Lietuvai.

Reikšmingai jis kalbėjo ir kitais klausimais. Jis konstata
vo faktą, kad yra didėjantis laisvės spaudimas pavergtųjų tautų I 
viduje. Anot jo, yra žymiai padidėję reikalavimai duoti*aiškesnį | 
užtikrinimą asmens saugumui, daugiau laisvės ir ūkinės gero-1 
vės žmonėms. Jis priminė ir tai, kad Sovietų Rusijos žiaurumai 
Vengrijoje daug komunistų privertė bėgti iš komunistinių partijų 
eilių. Tai įvyko ne viename betkuriaine krašte, bet visur. So
vietai jau nebegali pasitikėti ir satelitinių kraštų kariuomenėmis. 
Tiems kraštams kontroliuoti jie turi laikyti ten gausias savo gink
luotąsias jėgas. Tai reiškia, kad visur yra išaugini priešsovie- 
tinė neapykanta. Valstybės Sekretorius įspėja naujai įsikūrusias 
valstybes, kad jos būtų labai atsargios ir saugotųsi nepakliūti 
į komunistines žnyples, kurios užbaigtų jų laisvą ir nepriklau
somą gyvenimą.

Sovietai visais laikais siekė ir tebesieikia suskaldyti Vakarų 
demokratijas. Kodėl — ir sakyti nereikia. Už tai JAV turi pa
silikti daugiau apsiginklavusios ir padėti savo draugams apsi
ginkluoti. Taip pat jis pabrėžė kolektyvinio saugumo stiprinimo 
reikalą ir žiūrėti, kad Vakarų frontas nebūtų suardytas. J. F.

u Dulles esąs tikras, kad komunistams nepavyks to pasiekti.

NUPLĖŠ® KOMUNISTINĘ VfiLIAVĄ

Vengrijos laisvės kovotojas Lovas, 26 m. amžiaus, nuplėšė nuo Jung
tinių Tautų rūmų komunistinės Vengrijos vėliavų, ir bandė pabėgti, 
tariau buvo pagautas. Paleistas kai jmsižadėjo daugiau Komauistiškos 
Vengrijos vėliavos neplėšyti. (INS)

garbę, papiktini besiklausantįjį, 
o pats padarai kartais labai sun 
kią nuodėmę, gal dar sunkesnę 
už žmogžudystę, vagystę ar sve
timoteriavimą. Gal tai yra pe?- 
dėta, perdaug griežtai pasaky
tą? Visai ne! Argi žmogui gar
bė kartais yra ne braungesnė už 
pačią gyvybę? Kai žmogui nu
plėšt garbę, sugadini jo vardą, 
suhompiomituoji jį- visuomenė
je, — bet kokia veikla,.bet koks 
darbas, net ir pats gyvenimas 
toje apylinkėje jam jau yra ne
įmanomas. Kartais toks žmo- 
gis turi palikti net savo gim
tąją vietelę ir keltis kitur, kur 
tie paskleisti gyvatės nuodai jo 
nepasieks”.

Vanduo ir balzamas

ką *nors geresnio duoti pilkie
siems Indijos žmonėms, negu 
jiems duoda valdančioji Kong
reso partija Indijoj... O toks už- 
sibrčžimas — nebus lengvas.

Vieniems ir kitiems — 
galvosūkis prieš akis

Kaip ten bebūtų, tačiau šis 
“eksperimentas” Indijoj atnešė 
ypatingai daug netikėtumų į vi
są laisvosios Indijos gyvenimą. 
Jis ^plepia savyje gana daug 
spręstinų problemų Indijos rau
doniesiems, tačiau nemažiau gal 
vosūkių sudaro ir federalinei 
Indijos vyriausybei su Nehru 
priešakyje.

Šiandieninė Indija, kaip mato
me, jau nėra vyraujančios Kong 
reso partijos tėvynė. New Del- 
hi — federalinės vyriausybės 
sostinė — jau turi žvelgti į dau 
gelį visai nebuvusių problemų. 
Viena iš tokių problemų bus 
netgi pastangos išlaikyti Indijos 
paslaptis nuo... naujojo Keralos 
valstybės premjero. O juk visi 
gerai žinome, be abejonės, ži-

Gi Indijos komunistams taipo 
gi itin svarbus momentas prieš 
akis. Jiems reikės išlaikyti toks 
egzaminas, kokio dar nė vieno 
krašto komunistų partija nėra 
laikiusi. Ar atneš jiems pasise
kimą tie egzaminai — pagyven
sim pamatysim. Juk Keralos 
valstybės (Indijoj) vyriausybė 
turės įrodyti pasauliui, jog ir 
komunistai gali valdyti be 
NKVD, be raudonosios armijos, 
be teroro, trėmimų ir pan. O tai 
nebus jiems lengva, nes komu
nizmas, anot buv. Prancūzijos 
premjero Bidault, negali būti 
taikus, be priespaudos, taip, kaip 
ir teroras negali būti humaniš
kas.

Šitą viską žinodami, Karelos 
komunistai esą ir nesiangažuo- 
ja perdaug, iš anksto pabrėžda
mi ir puoselėdami šūkį, jog 
“Mes nesiruošiame padaryti ste 
buklų”! ,

SMUTNY BROS.
M O V Ii R S

Local and Tx>ng Distance Moving
3254 W. Cermak Road

Blshnp 7-6663, (ilInderM.’n -1-2617

KADA IK KAM MOKAMUS

Pensijos ir Pašalpos
Šiame leidinyje ir 8 pual. priede at
spausdinta JAV-bii) Socla'.lulo Drau
dimu (Sočiai, Security) Įstatymu su 
naujausiais 195)1 metu papildymais,
būtent: 1) Oficialus pensliu ir pašal
pų lentelės, 2) Moterims pensijų 
mokėjimas nuo f>2 meti) amžiaus, 3) 
Nedarbingiems asmenims pensijos 
mokėjimas nuo 50 metų amžiaus.

Be to, šiame leidinyje atspausdin
tas Nelaimingų atsitikimu įstatymas 
(Wonkmen's Oompcnsation), nu len
telėmis, nurodant už kokius kūno su- 
slžeidlmus klek mokami pašalpos. 
Leidinių kuiną tik SU centų.

Pinigus su užsakymais siųsti: 
••DKAI’OAK”

4545 West 63 rd Street 
Chicago 29, Illinois

Perskaitę 
kitiems ’

‘Draugą”, duokite

Straipsnį autorius baigia taip:
“Jeigu mes galime pakilti į 

baltas kalnų viršūnes, į tyrą dan 
gaus mėlynę, dčl ko terliotis pur no ir New E*1*“0 vyriausy-

bė, jog kiekvienas raudonasis 
I kartu yra ir Maskvos šnipas.ve? Jeigu mes galime savo ar

timo dulkes nuplauti tyru van
deniu ir žaizdas patepti gydan- Taigi šalia premjeravimo, šni- 
čiu balzamu, dėl’ ko ant jo gal-1 Penėjimo pareigas turi ir nauja- 
vos pilti pamazgas ir jį svaidyti į s* indiškosios vaisty-
akmenimis? Mūsų tikslas ir už- j Premjeras- 
davinys —atnešti pasauliui šiek. Dabartiniu metu federalinė 
tiek grožio, bet ne bjaurumo. Ne Indijos, vyriausybė turės ypatin 
aptemdykime pasaulio kaip juo- gaį suaktyvinti savo budrumą 
di debesyą, bet nušvieskime gra- dar ir todėl, kad Indijos raudo- 
žesnėmis spalvomis kaip skais- nieji dės padvigubintas pastan- 
tūs saulės spinduliai”. gas ateityje laimėti ne tik vienoj

M*8 1
oioVan*

Augsią

Oividendą

MIDLAND
jcivrigs a-id ! 
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HIKSUREO

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA ir 

PELNINGIAUSIA 
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L. Augštys

“EKSPERIMENTAS” INDIJOJ
PBANYS ALA6NAS, Kanada

kitoj valstybėj rinkimus, bet ir 
visoj Indijoj. Pirmiau ta kryp
timi jų propaganda tebuvo, ga
lima sakyti, tik partizaniška, o 
dabar ji eis per valstybės vy
riausybės kanalus.

' V-

Gyvates kandimas
Kun. J.. Vaišnys, SJ, paskuti

niame “Lietuvių laiškų” nume
ryje rašo visais laikais aktualia 
tema — kandimą iš pasalų,

. šmeižtus ir apkalbinėjimus. To
kį kandimą jis vadina gyvatės 
kandimu. Apkalbinėtpjai nedrįs 
ta pažvelgti apkalbamam žmo
gui į akis; jie nedrįsta susitikti 
veidas į veidą ir kalba su gandų 
ištroškusiomis kūmutėmis tik už
akių.

Malonumas ir tragedija

Daugeliui toks kito apkalbėji
mas sudaro malonumą, gi ap
kalbamajam tai yra tragedija.

“Kiti tokių šmeižtų noriai 
klausosi, juos kitiems perduoda, 
bet labai vengia apie tai kalbėti 
su tuo asmeniu, prieš kurį tie 
šmeižtai sklinda. Tai yra didžiau 
šia blogybė ir labai neišmintin
gas elgesys, kuris padeda šmeiž
tams sklisti. Jeigu, ką nors iš- 

- girdus, būtų stengiamasi tuoj 
suinteresuotą asmenį apie tai pa 
informuoti, išsiaiškinti tų plepa
lų priežastis, išgirsti jo nuomo-i 
nę, duoti progos jam pasiaiškin
ti, tada tos apkalbos galėtų grei 
čiau pasibaigti. Beveik visuomet 
apie kokio nors asmens ‘klaidas* 
ir ‘nusikaltimus* kalbama su vi
sais, išskyrus su juo pačiu. To
kiu būdu tos kalbos greitai išsi
plečia kaip gaisras, nieko apie 
tai apkalbamajam asmeniui ne
žinant. Jis tik pastebi, kad vi
si nuo jo šalinasi, keistu žvilgs
niu jį palydi, jį susitikę, į kitą 
pusę nusikreipia, su juo vengia 
kalbėti. Ir geriausių draugų el
gesy yra kažkas, ko iki šiol ne
buvo. Bet kas ? Kokios to pa
sikeitimo priežastys? Kas čia 
įvyko’ Visa lai jam yra pa
slaptie Jis yra visų slaptai puo 
lamas, iš paoalų kandamas, jam 
neduodama progos apsiginti. Ki
tiems iš to kartais gali būti juo
ko ir malonumo, bet apkalbama

jairi asmeniui, y ra tikra trage
dija**..

Priešai ir garbė
• ■ į Z 1

Apkalbinėjimo priežastimis au 
torius mini kerštą, egoizmą ir 
Pavydą.
• “Jeigu žmonės ką nors smar
kiai apkalba, gali būti ženklas, 
kad' tas apkalbamasis asmuo 
kuo nors yra žymus, nes nežy
mių asmenų paprastai neapkal
ba, neturėdami jiems ko pavy
dėti. Todėl dažniausiai šmeižtų 
ir apkalbų priežastis yra ne tų 
apkalbamųjų asmenų klaidos ir 
blogas elgesys, bet jų grasumas, 
popularumas, pasisekimai, gro-

Kas seka spaudą ir radiją, be 
abejonės, bus pastebėję, jog vi
siškai neseniai Indijoj įvykdy
tas “naujas eksperimentas”, ku
ris pasaulio valstybių sostinė
se yra sukėlęs daugelį ir įvai
rių komentarų. Pietų-Vakarinės 
Indijos vienoj provincijoj, vadi
namoj Kerala, per rinkimus ga
vo daugumą balsų ir atėjo prie 
valdžios vairo komunistai. Kaip 
matome, Azijos žemyne pirmą 
kartą istorijoj valdymą perėmė 
komunistai ir tai padarė lega
liai: be kruvinos revoliucijos, be 
teroro, žudymų ir t. t. „

Indijos federalinės vyriausy
bės premjeras Nehru, kaip ži
noma, nėra komunistas, bet nai
viai didelis šalininkas labai gerų 
santykių, artimos “koegzisten
cijos” su raudonaisiais. Tuo 
tikslu jis yra važinėjęs į Mask
vą, Peipingą, kur raudonieji jam 
buvo suruošę ypač iškilmingus 
sutikimus; taip lygiai jis klojo 
'raudonus kilimus atsilankiu
siems “mieliesiems svečiams” 
Chruščevui su Bulganinu ir t.t. 
Vis. mat, tos “glaudžios koeg
zistencijos” vardan, to glaudaus

tarpvalstybinio bendradarbiavi
mo labui.

Dabar, kaip matome, prem
jerui Nehru nebereikės važinė
ti nė į Maskvą, nė į Peipingą, 
norint pasimatyti su raudonai
siais. Jis galės juos susitikti sa
vame krašte — Indijoj.

“Kilmingasis” raudonųjų 
vadovas

Iš spaudos sužinome, jog Ke
ralos valstybės (Indijoj) nau
jasis raudonas premjeras esąs 
kilęs iš hindų braminų (kilmin
gos kastos) šeimos. Jis vadina
si Elankulam Man akai Sankapan 
Namboodiripad ir turįs 48 m. 
amžiaus.

Taigi į šio “kilmingo raudono
jo” rankas nūn perėjo tos Indi
jos valstybės valdžios vairas. 
Be abejonės, jis gerai žino, jog 
jo darbas nebus lengvas. Juk 
raudonųjų bus norima parodyti 
Indijai, o taip lygiai ir visam 
plačiajam pasauliui, jog komu
nistinis režimas gali funkcionuo 
ti ir nekomunistinėj sistemoj.
Savaime aišku, jie norės paro-Įj 
dyti Indijos žmonėms, jog rau
donieji gali ką nors daugiau ir

Bric
DOMESIO

vienintele PLAUKŲ!•idceporte 
KIRPYKLA, kuri gavo kirpėją lie
tuvį su praktika — kerpa lietuviš
ką, latvišką, vokišką, rusišką ir 
prancūzišką kirpimą. Darbas są
žiningas, hygieniškas. Ilgai laukt 
nereikia.

752 W. štrd St

■MOVING
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkrauatymus bei pervežimus 
’š tolimų ir artimų atstumų. 

Tek Blshop 7-7075

PAULIUS JURKUS

tos savybės, kurių kiti jiems SMILGAICIU AKVARELE
vydi. Toks žmogus, kuris nefcu-1
ri charakterio, nei savo aiškios j 
nuomonės, kuris visiems nori bū 
ti geras ir visiems šunuodegiau- 
ja, neturi priešų nei šmeižikų. 
Bet jeigu žmogus yra veiklus, 
turįs aiškią liniją ir tvirtą cha
rakterį, jeigu jis kovoja prieš 
blogį ir skleidžia g:rį, dažniau
siai jisai susilauks daug priešų.

HM visai teisingai 'Mussoli 
sakydavo: “Daug priešų — daug 
garbės”, žmonės turi keistą inr 
stmktą — nustumti nuo sostų 
vadus. Visiškai nekreipia dėme
sio į jų gerus darbus ir geras sa
vybes, bet knisinėjasi, kad at
rastų kokią nors klaidelę, kurią 
paskui išpučia, padidina, pakei
čia ir leidžia iš lūpų į lūpas, iki 
iš mažutės adatos didelis veži
mas priakaldomaa”.

Skaudžios pasekmės
Autorius, šmeižtą palyginda

mas gyvatės kandimui, ir jį pa
smerkdamas, toliau rašo: ‘

“Yra tokių gyvačių, kurior 
vienu kandimu padaro tris žaiz
das. Ir apkalbėdamas žmogų, pa 
daro tris žaizdas: tam, kurį ap
kalbi, tam kuria klausosi, ir sau 
pačiam.

PREMIJUOTAS ROMANAS

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI FI PHONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI 

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO INC
3240 So. Kalstai St., CAlumet 5-7252

NARIAI UlflIiVlI Ui t Ui 5KIILIMML

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

7 IR
Paskalos Duodamos Namų Įsigijimui 

Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS &
6245 S. Westem Avė.,

CHANE SAVINGS &
2555 W. 47th St.,- '

LOAN ASSN.
Chicago 36, III.

LOAN ASSN.
Chięago 32, III.

(HSTRICT SAVINOS A
3430 S. Halsted St.,

LOAN ASSN.
Chicago 8, III.

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

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

Nusijuokia ir meistras Prisimena jam Rimos bro
lis. Anas atkalbinėjo, o šis siūlo!

• Klebonijos klėty lieka meistro dirbtuvė. Čia elek
triniai pjūklai, obliai. Čia atveža Gimbutų medžiagas 
langam, durim. Viktoras pamažu baigia tvartu virtu
ves ir traukia Gimbuto lentas, leidžia j mašinas, švil
pauja, šnekučiuojasi su klebonu.

Iškrinta pirmas sniegas. Meistras pasiūlo drau
gijai slides. Julius tuoj atsisako: nemėgstąs sporto, 
nesą tam laiko. Lina pirmoji pasisiuva gražius dra
bužius. Ji atrodo žavi laukų baltume. Viktoras norė
tų ją išmokyti slidinėti, bet merginai trūksta kantry
bės. Tik Samanė užsispiria. Griūva., ritasi kulverčiais 
ir vėl kopia j kalniukus, kol vieną kartą slidėm pri
sistato pašto paimti.

Viktoras nesiveržia lydėti, bet buhalteri., dažnai 
paragina, esą nemandagu per sniegus vieną paleisti. 
Grįžtant reikia lenkti beržų alėją*, o tada kalvos pa
čios išstato baltas nugarhs. Tik šokinėk nuo vienos 
ant kitos. Pasitaiko ir mėnesienos, kurios nuvilioja į 
pamiškes.

Samanės veidai dega nuo vėjo ir j namus parsi
neša gerą nuotaiką. Nereikia tada .slėpti raivo liūdesio. 
Lengva ir gera jai. O kai pūgos dūksta už lango, kar
tais ji mąsto susigūžus lovoje. Ir kas tasai Viktoras? 
Ar jis dar myli mane? Ar jis ne Julius? Ne, jis tai
kus, paprastas, draugiškas, neperdėtas.

Meistras ilgai galvoja apie Liną. Traukia kažkas 
užeiti į jos namus, bet juk aišku — jis gali tik pa
dėti, kad laimėtų Julių. Pradėjus slidinėti, vėl prisi
mena savo prisipažinimą Samanei. Jo nereikėjo, nes 
ir taip susitvarkė. Bet jj panaši j Rima, lyg jos sesuo.

Sykį Samanė atvyksta au balta kepuraite, megz
tuku, pirštinėm. I<engvos snaigės puola į jos veidą, 
tamsias, žaidžiančias akis. Tą vakarą meistras links
mas grojo armonika. Šviesu jam. Bet staiga pritildo 
balsus ir klausia:

I B ■ • daugiau!

ka jis ir čia suktis, gerti buhalterio arbatą, degtinę, 
sugeba ir jį pavaduoti, kai išvyksta į apskritį.

Jau nuo “Aušros sūnų” Justinui neaišku, kaip 
atsirado dvi merginos aplink Julių. Į kurią taiko tas 
velnias? Jei į Gimbutaltę, tai gal iškils į viršaičius? 
Tada bankely vieta užtikrinta!

Keletą kartų jam pagiria Samanę, ’bet tuoj susi
laiko. Lina, ta kultuvė, pasimaišo, ir Julius jai lyg 
šilkas. dR||

— Štai, ką reiškia keturias klases baigti, — Lin
kus užgeria savo mintis, — gali su dviem merginom 

nesu- balansą išlaikyti. O kas būtų, jei aštuohias išvarytum, 
Jei visą universitetą? Kiek tada merginų? Dulki, bu
halterija čia ne Smilgaičlam! Geriau visur atsargiau, 
neskubėti!

Gal pas vikarą? — Linkus pučia ūsiukus ir bi
josi: kunigužis į darbą įkinkys. Et, iš jo galybės tik
vienas garsas!

Pas vikarą ateina meistras ir trumpai pasako, 
kad Samanė jau informuota.

— Vistiek šokinėja aplink Julių. Juk pats re
gėjau po Vaidinimų.

— Ji pagaliau pamatė, kas buhalteris. Žino visa 
ir nenori išsiduoti. Tyčia vaidina.

— O! — išpučia kunigas orą. Jam keista, kad 
Samanė sugeba pridengti save.

— Ir aš taip patariau dėl šventos ramybės. Tuoj 
i pasikeltų kalbos! — teisina meistras.

— Gerai! Tegu niekas nesužino, svarbiausia kle
bonas! — nusijuokia vikaras. — Tu globok ją ir pa
rtek. Jei kur užkliūtų, šaukis manęs. Aš nerdaug 
įlindau į mokyklas, į paskaitas. Keliai blogi, negaliu 
nuvažiuoti.

Kunigas įsismagina, vaišina vynu ir linksmas 
nubaigia:

— Viktorai, paklausyk manęs: .jeigu tau Samanė 
prie širdies, nepalik jos. Tikrai būsi laimingas.

klausia
84 tęsinys

— O tu, politike, kaip vertini padėtį? 
jis buhalterį mirksėdamas.

Kai Julius patenkintas šypsosi, klebonas 
silaiko:

— Tu karščiavaisi dėl mano bičiulio vikaro. Kai 
parodei diplomatijos, dabar gyvenimas žydi. Pats ma
tai, kas yra nesnausti: Samanėlė vaikar akim žaidė 
prieš tave. Bet, Juliuk, dobiliuk, aš jau toks: gausi 
gerai mokėti piršliui. Su pavasariu dengsiu kleboni
jos stogą, turėsi praverti seifo turtus.

Buhalteris linksi ir viską žada.
Klebonas dažnai aplanko ir vikarą. Tvarka'kuo 

geriausia —' užmirštos visos rudens komedijos. Mo
kyklos, knygynas, paskaitos, kalėdojimai jam gal
voje.

— Jei ko reikės, šaukis manęs: surasiu ir pini
go ir talkos, — šypsosi kunigas Senkus ir vėl kruta 
į savo kambarius, dėĮioja sąskaitas, prisnūsta skai- 

J tydamas laikraštį.
— O kur Justinas Linkus? — kartą pasigenda 

klebonas. — Įsmigo purvynėly ir užmiršo bankelį!
Bet Linkus, užsitraukęs kailinukus, pėstute daž

nai atpūškia į miestelį. Aplanko policiją, smukles, 
krautuves ir nusispjauna. Vėl Juliaus garynė užtem- 
džiusi visus! Reikia laukti.

— Tik kantrybėje galybė—taria jis mįslingai, kil
steli kepuraitę ir užeina į bankelį. Jei Jujius vėl iškopė

Apkalbamajam nuplėšiį virių, kvailas būtum, kad su juo -nedraugautum Mo

4



S DTENRASTTS DRAUGAS, CHTCAGO. TLLTNOTS Trečiadienis, balandžio 24, 1957

VISO PASAULIO LIETUVIAMS
KAMYBft IR VILTIS ŠV. MARIJOS NEKALČIAUSIOJE 

ŠIRDYJE

GHGUZftS 13 DIENOS PROGA

Gražu yra būti liudininkais 
to nemažėjančio lietuvių užside
gimo mbdžiaginiai gelbėti bolše
vizmo vergijoje kenčiančius ir 
skurstančius savuosius. Kiek 
daug yra tokių, kurie jų vargą 
palengvinti atiduoda viską, ką 
gali, ir norėtų dar vis daugiau 
aukotis. Kai pamąstai, kad tie 
meilės gestai gal visada yra su
jungti su malda, tai gaunasi vaiz 
das, kurs šviesia žvaigžde spin
di virš viso paklydusiųjų žiau
rumo ,ir piktybės. Tos kilnios 
širdys savo jausmais pasiekia 
ir toliausiai esančius nelaimin
gus mūsų brangiuosius, ' nors 
trumpai pradžiugina jų širdis 
ir taip mus suriša vienus su ki
tais meilės jausmu.

Tačiau visa tai yra tik silpnų 
žmonių silpni darbai, silpna pa
guoda. Yra kitos jėgos, kurios 
kai paliečia kenčiančias širdis, 
jas pripildo džiaugsmu, viltimi, 
drąsa, kurios padeda žmogui ir 
kančios neprarasti savo kilnu
mo, numirti su šypsena veide; 
kurios kai paliečia net pikčiau
sių žmonių širdis, jas ūmai pa
keičia: iš budelio padaro nelai
mingų žmonių draugą, iš teisin
gųjų persekiotojo — kovotoją 
prieš neteisybę.

Mūsų širdžių jausmai ir troš
kimai tampa galingesni ir patva
resni, kai juos sujungiame su a- 
na visagale jėga. Kiekvienas 
mes mokame tai padaryti mal
doje bendraudami su Dievu ir 
Šv. Marija. Tačiau pats Išgany
tojas yra pasakęs, kad “Jeigu 
iš jūsų du susitars žemėje kurio

nors dalyko melsti, bus jiems 
padaryta mano Tėvo, kurs yra 
danguje” (Mat. 18, 19). Užtat 
nors kaikada visi lietuviai susi- 
jungkime visame pasaulyje kar
tu maldauti to paties iš Dangiš
kojo Tėvo: už savuosius, už vi
są tautą, už paklydusią žmoni
jos dalį. Nors kaikada mūsų vi
sų kartu malda, geri darbai ir 
atgaila tebūna ypatingesni, ne
gu kasdien. Pačios Šv. Marijos 
pageidavimu katalikiška visuo
menė tokia diena yra pasiskyru- 
si gegužio 18-ją. Ta diena mums 
lietuviams yra minėtina ir dėl 
įvykių savų mūsų tautai. Tų 
didelių reikalų akyvaizdoje, ku
rie šiandien yra mūsų tautos 
ir daugelio kitų, šią gegužio 13- 
ją kiekvienais metais atžymėki
me vis karštesne malda, kokiu 
nors ypatingu artimo meilės dar 
bu, kokiu nors atgailos veiksmu. 
Aukokime tą dieną už visus ken
čiančius neteisybės ir žiaurumo 
pilname pasaulyje, už visus kal
tuosius artimui ir Dievo teisin
gumui. Pasaulis yra reikalingas 
daugiau meilės ir jautresnio bei 
realesnio ryšio su dangum. Tą 
dieną visi taip praleiskime, kad 
padarytume žmoniją mielesne 
Jėzaus ir Marijos širdims, kad 
jų malonė pasiektų visų žmonių

Jeigu nedarbingumo lTuž.šal- 
dymo” pareiškimas nebus pa
duotas iki 1957 m. birželio 39 
d., tai daugelis nedarbingų dar
bininkų neatitiks įstatymo rei
kalavimus. Tokia ja atvejais ne
padarę pareiškimų iki nustaty
tos datos, nedaroingl darbinin
kai nustos teisės uždarbius “už
šaldyti" ir dar be to, negalės 
gauti mėnesinę nedarbingumo 
pašalpą, nors ir būtų 50 metų 
amžiaus ir nedarbingi. Nedar
bingi darbininkai tokiais atve
jais turės laukti senatvės — 65 
metų amžiaus, kad galėtų gauti 
pensiją, bet mokama pensija 
galės būti sumažinta, nes tie me 
tai, kuriais jie nedirba, nebus 
išskaityti. Jeigu jauni darbinin
kai, turėdami teisę, nepareikštų 
pretenzijų į nedarbingumo pa
šalpą, tai jie gali visiškai nusto 
ti socialinio draudimo pašalpos.

Nedarbingi darbininkai,' kurie 
mano, kad jie turi teisę pagal 
nedarbingumo - invalidumo nuo 
status gauti nedarbingumo pa
šalpas, tai jie turi užpildyti ir 
pasiųsti žemiau spausdinamą 
anketą socialinio draudimo 
apylinkės įstaigai.

ŽINGSNIS į ANAPUS

įlsaisafciš.:
, Kun. J. McDoiiiicll teikia paskutinius sakramentus ėikagieėiui Sto.įak,
73 m. amžiaus, kuris buvo užkliudytas autobuso. Miesto autobuso vai
ruotojas kaltinamas beatodairiniu važiavimu.

apniokėti. Todėl šiomis savaitė
mis intensyviai vykdomas sto-į 
vykios vajus, kuris pratęstas iki 
gegužės mėn. 12 d., kad kiek
vienas gautų progą bent maža 
auka paremti stovyklos staty
bą. Reikia tikėtis, kad daug pa
žadėjusių įmokėti po šimtą do
lerių supras reikalą tą savo pa
žadą neatidėliojant išpildyti, nes 
kaip tik šioj statybos stadijoj 
stovyklai kiekvienas doleris yra 
labai reikalingas.

Teisingai pastebi dr. Darnu- 
šis, kad, varant į priekį stovyk
los statybą, vykdomas konkre
tus darbas ir dėl to kiekvienas, 
kuris yra tokio darbo, o ne skam 
bių šūkių šalininkas, kviečiamas* 
įsijungti į šimtiniukų eiles.

Talentas i/

Žinomam muzikui dalyvau
jant jauna pianistė, kuri Hąjvo 
talentą labai augštai vertino, pa 
skambino keletą dalykų ir lau
kia ką maestro pasakys.

Jums tiktų paskambinti 
pačiam Beethovonui! . ..

— Ką jau čia, maestro. Tams 
ta mane per augštai vertini.

— Visai ne, panele, senatvėje 
Bethovenas buvo apkurtęs.

APIE JAUNIMO STOVYKLĄ
Neseniai dr. Adolf aa Darnu-1 net pasiskolintą šimtinę, nune

šta, ALRK Federacijos vicepir-)šą į stovyklos globos komitetą, 
mininkas Jaunimo stovyklos rei šitoks stovyklos reikalo supra-

AR JCS TURITE TEISĘ GAUTI 
SOCIALINIO DRAUDIMO

NEDARBINGUMO PAŠALPA?
Jei jūs esatie nedarbingas ir iki 

šiol dar neišsiaiškinote apie jūsų skirų 
nedarbingumo

kalams, atkreipė mūsų dėmesį 
į Federacijos kuriamą netoli 
Manchester, Mich., jaunimo sto
vyklą bei šiuo metu vykstantį 
stovyklos vajų.

Iš dr. Damušio pranešimo ma 
tytf, kad virš 160 šeimų bei at- 

asmenų stovyklos reika-
širdis. Per maldą ir atgailą pa- jte'iiTng^r’čia’“patStuš k££? yra. Paaukoję ne mažiau,
tys daugiau pasisemkime mei-i i. Ar dirbote 5 metus, būdomas1 .P P° aimt^ jolerių, o kaiku- 
lės iš dieviškų šaltinių ir ją sklei apdraustas pagal socialinio draudi- r‘U aukos net keletą kartų vir-
skime žemėje. Tebūna ir šių me- mo .• ________ I šijančios šią sumą. Įdomu suži-
tų gegužio 13-ji naujas žingsnis taip ne Į n°ti, ^ac^ tarP aukotojų esama

2. Ar esate tiek nedarbingas, Į dauS sunkiai besiverčiančių, dau 
kad negalite ir negalėsite dirbti | giavaikių šeimų, kurios kartais

priartinti Dievo karalystę žemė
je.

| Vyskupas Vincentas Brizgys 
Kauno Arkivysk. pagelbininkas

bet kokį darbą?

timas yra jos steigėjams pats 
geriausias liudijimas apie jų pa
siimto darbo svarbą bei paskati
nimas tęsti tą darbą iki sėkmin 
gos užbaigos.

Šiais mėnesiais sparčiai vykdo 
ma stovyklos pastatų, statyba, 
kad šios vasaros liepos mėnesį 
stovykla galėtų atverti savo va? 
tus jaunimo būriams. Supran
tamas dalykas, kad, stovint 
prieš stovyklos atidarymą, ne
paprastos svarbos reikalas yra 
sutelkti kiek galima didesnę su
mą pinigų statybų sąskaitoms

Patarimas
—Daktare, jūs mano pasku

tinė viltis! — pasveikino dak
tarą tarpduryje nubalęs žmo
gelis.

— Kas gi per liėda? — tei
ravosi daktaras.

— Gi mano mirusių giminių 
dūšios naktimis susirenka ap
link namą ir, susėdę ant tvoros 
stulpų, spardo į langą. Kas da
ryti, kad jų atsikratyčiau?

Daktaras užsidėjo skrybėlę 
ant galvos, uždarvdamas duris, 
tarė:

Nuaštrink tvoros stulpus.

Amžius ir mada
— Tu nesigėdi rodytis pajū

ry su tais dviem drabužių.lope
liais, — bara motina savo duk
terį, besitempiančią -bikinį.

— Bet, mama, dabar tokia’ 
mada.

— Žinau, žinau, vaikeli. It4 
mano laikais buvo mada. Bet 
jei aš būčiau madas gaudžiusi, 
tu šiandien būtum mažiausia 19| 
m. senesnė. .u!

3 r ian nerskaitei P Kesiūno

taip ne
3. Ar esate nedarbingas ilgiau ne-! I

gu 6 mėnesius?

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BAL DU S
\ IETO.IE Ii: Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS

romaną

Inrp Žalsvu Palapinių?
Dr. A. Baltink- aavo recenzijoj, 

aipte 4, romaną taip ruAo: P. KeelO- 
no romanas "Tarp žalsvų palapinių*' 
gražiai iėkelia tų pasiaukojimo didų. t 
<114, kur) bevlltlflkoje kovoje dėl tau 
ton laisves parodė Lietuvos partiza 
nas. to Idealizmo, kuriuo degė mtląų, 
Jaunimas, liedamas kraujo dėl savo 
žemės, tuos didžiuosius nuostolius, 
kuriuos mums reikėjo pakelti dviejų 
okupacijų replėse. Todėl S| romanų 
■įkaitome su malonumu Ir dideliu su
sidomėjimu Ypač romane minimi 
tykiai žavės jaunimo ir kels Jo dva 
ilo Sta romanus, atskleidžiąs mūsų, 
(■erolAkai tragiškus epizodu*, Jfra 
.viesus spindulys tremties Idealizmo,

v *ti.
296 pnaL Kaina |3.00

SOCIALINIO DRAUDIMO
NEDARBINGUMO TEISE

Dirbantieji, kurie dėl sunkaus 
ir ilgai besitęsiančio nedarbin
gumo negali dirbti, dabar pagal 
Socialinio draudimo įstatymą 
turi naują globą. Tačiau pagal 
Senatvės ir Palikuonių draudi
mo įstaigos (kuri administruo
ja naujus nedarbingumo pat
varkymus, daugelis asmenų ne
pareiškė savo teisių.

Daugelis nedarbingų asmenų, 
kurie nepareikš savo nedarbin
gumo teisės Socialinio draudi
mo apylinkės įstaigoje iki š. m. 
birželio mėn. pabaigos — nustos 
Socialinio draudimo apsaugos, 
ir kai kuriems tai gali reikšti 
visišku nustojimu teisių į bet- 
kokią senatvės ir palikuonių 
draudimo naudą tiek jiems pa
tiems, tiek ir jų šeimos nariams,

Jeigu nedarbingas darbinin
kas mirtų nepadavęs pareiški
mo, jo socialinio draudimo ne
darbingumo teises apginti, tai 
įpėdiniams jo šeimos nariams 
pagal minimą įstatymą gali bū
ti žymiai sumažinta' išmokama 
pašalpa.

Įstatymą vykdančios įstaigos 
daviniais, šiame krašte yra 700- 
000 sunkiai palėgusių (negarbin 
gų) vyrų ir moterų, kurie-ios 
pakankamai ilgai dirbo, būdami 
apdrausti ir turi teisę, kad jų 
draudimo rekordai pagal 1954 
metų įstatymo nuostatus būtų 
“užšaldyti”. Kai nedarbingo dar 
bininko uždarbiai (rekordas) 
yra “užšaldyti”, tai tie metai, 
kuriais jis negali dirbti, neįskai 
tomi, socialinio draudimo ap
skaičiuojant pašalpą, kuri jam 
priklausys ateityje arba bus iš
mokėta šeimai jo nūrties atve- 
jeje. Iš tų 700,000. apie 400,000 
asmenų, kurie yra tarp 50 ir 65 
metų amžiaus, turi teisę gauti 
mėnesines nedarbingumo pašal
pas jau nuo š. m. liepos mėn.

Nežiūrint to, kad socialinio 
draudimo apylinkių įstaigos nuo 
1955 m. sausio 1 d. priiminėja 
nedarbingų darbininkų aplikaci
jas, bet biuro pranešimu, dau
gelis turinčių tą teisę, nepasi
naudoja ir pareiškimų nepaduo
da. Pagal įstatymą, nedarbingi 
darbininkai turi 2y2 metų lai
kotarpį pareiškimui paduoti, 
kad apgintų savo socialinio 
draudimo teises.Pasibaigus ši»a

214 metų laikotarpiui, po 1957 
m. birželio 30, “užšaldyti” dar
bininko socialinio draudimo re
kordą (uždarbius), teveiks tik 
vienerius metus atgal.

Asmuo, norįs pareikšti teises į 
nedarbingumo draudimą, turi 
būti išdirbęs įstatyme nustaty- 
tytą laiką. Jis turi būti išdir
bęs 5 metus dešimties metų lai
kotarpyje, kol pasidarė nedar
bingu, ir turi būti išdirbęs pu
santrų metų laike 3 metų,' kaip 
tik prieš jo nedarbingumo lai
kotarpio pradžią.

taip ne
Jei jūs j visus viršuje patiektus 

klausimus atsakėte “taip”, tai už
pildykite žemiau patiekiamą anke
tą, kad gautumėte daugiau infor
macijų apie socialinio draudimo 
nedarbingumo teises. Prašoma ra
šyti paišeliu ir spausdintomis rai
dėmis.
Jūsų socialinio draudimo numeris 

(jei žinomas) ..........................
Gimimo data......... ’..................
Vardas, paivardė ....................... ..
Adresas ..............................................
Data, kada nedarbingumas sutruk

dė jums darbą dirbti .. • •........... j
Išsiųskite šią užpildytą anketą 

į gyvenamosios vietos Socialinio 
draudimo įstaigą (Sočiai Security 
Distriet Office).

(ši informacija gauta iš So-1 
cialinio draudimo administraci- I 
jos — Sočiai Security Disability 
Rights OASI-212). Vyt Sul.

Specialiai
Tik Ketvirtadienį, Penktadienį ir šeštadienį, 

Balandžio mėnesio 25, 26 ir 27 dienomis.

Čikagos Lietuvių Choras

PIRMYN
— Stato —

Johann Strauss’o 3 veiksmų operetę
ŠIKŠNOSPARNĮ

f "DIE FLEDERMAUS"
Koncertineje Formoje

1957 M, GEGUŽIO 5-TĄ DIENĄ
“SOKOL’Ų” SALEJE

2337 South Kedzie Avenue
Pradžia 3:30 valandą po pietų 

DALYVAUJA:
Algirdas Brazis * Onuks Stephens * Ant. Peškys 
Albertas Snarskis * Praurimė Krasauskaitė 
Irene Kelly * Jonas Avelis * Juozas Laurušonis

Dr. C Svonciskas ir “PIRMYB” choras.
VADOVAUJA: MUZ. K. STEPONAVIČIUS

i t

0^

Turiu naują didelį sunkvežimį 
ir apdraudas

2313 W. 91st SL, Chicago, BI. 
Tel. PRrescctt 9-2781

žsakymus kartu nu pinikais siųskite

U R A U G A S ’ • 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL.

n

1. >
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VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,.
kad taupyti apdraustose Taupymo ir Skolinimo Bendrovėse yra 
saugu ir pelninga.- ’r- '•» •< . ' b •

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugumą 
ir gražų pelną.

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

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės į:
’ ■■■■ ; , - ' / ;

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

ii 
1 R

■tu

EILUTE su 2 porom K 

kelnių,
vėliausios mados. . .

$5950
Worsteds, Flanelio, 

Tweeds, Sharkskins 

medžiagos su šilku

k 1$ TOU IR ARTI ^<1
NAUJI OlOSli TNOKAt-NAUJAUSI KBAUSTmO (BANK/Ai 

Hitų merų bautninias- pinus te sąžiningas aatabnawsai

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 w. 69 St CHICAGO 36. ILL Tel WAlU»ek 5-9209

KAS
Iii
Žfl

Kiekvienas kostiumas yra taip puikiai pagamintas, kad jj 
dėvėsite su pasigėrėjimu. Su 2 porom kelnių jūaų eilutė at
rodys kaip nauja ilgą laiką.

PRITAIKYMAI NEMOKAMAI- • e •

SHERMAN’S
Vyraujanti vyrų ir jaunuolių rūbų krautuvė 

Toum of Lake kolonijoje

4648 • 50 South Ashland Avė., Chicago 9, Illinois

1957 BURKAS
'' Tik

$2,595-00
Dynaflow, Radio, Aplildymas, Baltos Padangos

Uaiuvlikaje Prekyboja-MILDA BUICK.
#07 W. 35th St.. Chieago 9. III. U 8-M2»

. AUGUS I” PEČIAMS ALIEJŲ 
z PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
Saugus baldu perkraustymas as- 

manu turinčiu lig, patyrimą.
STASYS FABIJONAS

2146 So. Hoyne Avo.,Telef. Virginia 7-7097

J. G. TELEVISION CO. Pardavimu ir taisymu ,,
Televizijos, radijai, patefonai, kamb. vėsintuvai

“KALBA VILNIUS”
Kasdien 4 vai. 80 min. popiet. Ateikite pasiklausyti.

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1996
ATIDARA IR SEKM. nuo 11 vai. ligi S vai. j

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIU BALDŲ 
PKI.IK A. KAI IHIMH, NKM.IK HKKTIJ LIH, Ha*. ]

ROOSEVELT FURNITURE Co. 
2310 W. Roosevelt Road Telef. SEeley 3-47II

SPECIALUS
BARGENAS

* Sofoms, Lovoms,
* Lempoms

KAINOS NUO 
#49.50 

Ir augščiau

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo II Iki 4:S0
J

4 I
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Kanadoje

TORONTO MAIRONIO VARDO SĖST.
", PRADŽIOS MOKYKLA

IZ. MATUS ĖVICIŪTE

Tremtyje lietuviškojo jauni Turėjome dviejų klasių (Jono 
mo kelias eina tik per lituanis- Jankaičio ir Zuzanos Daugvai- 
tinę mokyklą. Visi tie tėvai, ku- nienės) praėjusių metų laidą, 
rie išjungia savo vaikus iš šio Tai tikrai nuostabumą kelią 
natūralaus lietuviško mokykli- šių dviejų pedagogų pasiekti to- 
nio gyvenimo, praranda juos ne kie augšti rezultatai. Tik gaila, 
vien sau asmeniškai, bet ir lietu kad nei mokinių tėvai, nei visuo 
vių tautai. _ rųenė nebežino kas jų akyse vyk

Kur miršta lietuviškasis žo- s.ta ir koki.c didel‘ darbai yra P* 
dis, ten nyksta ir tautinė dva- darom‘. mu3,» ^štad.emnese h- 

šia. Jaunoji karta, negavusi tau- - J
tinio auklėjimo iš savo tėvų ir Apgailėtinas tėvų apsileidi- 
lietuviškosios visuomenės, pati mas, kada baigusį mokyklą jau
ja nejieškos ir nuklys į svetimas nuolį jau nebeleidžia į Augštes- 
lankas svetimų avių ganyti. į niuosius Lituanistinius kursus.

Tuo žymiai yra sustabdomas na 
tūralus tautai lietuviškos inte-

D1ETA 1£1 MIRTIES

-dl’**'

■>6ių pavojų išvengti Toronto 
pedagogai, tampriai bendradar
biaudami sti lietuviškosios Šv. 
Jono parapijos kunigais, ypač 
jos klebonu kun. Petru Ažuba- 
lįjj, prieš šešerius metus.suorga- 
nteavo šeštadieninę lit. pradžios 
mokyklą.

Nuo 1949-52 mokyklą vedė Jo 
nos Jankaitis; nuo 1952-57 m. 
jai sėkmingai vadovauja Julius 
Sirka.

• Seniausi tos mokyklos moky
tojai yra kun. Boleslovas Pace- 
vi&ius, Jonas Jankaitis, Julius 
Strka.

Šiais 1956-7 m. m. mokyklą

ligentijos paruošimas.

Los Angeles gyventoja, aktoriaus 
Orabbe duktė L.vnn, 20 m., svėrė 120 
svarų, praliejo laikytis dietc« ir mi
rė besverilanta tik (iO svarų, kadangi 
dėl ųervinių . sutrikimų nebegalėjo 
toliau''Vhlįyti.1 ) (INK)

Kovoje dėl savo tautos laisvės 
aštriausias ginklas yra mūsų 
gimtoji kalba.

Dr. Jonas Basanavičius su A. 
Višta liu irgi pradėjo nuo kalbos 
teisių gynimo ir savųjų moky
klų reikalavimo, iki pagaliau 
1918 m. Lietuva buvo paskelbta 
nepriklausoma valstybe

Nėra didesnio patarnavimo 
tautai, kaip dirbti tautos švie
timo darbą.

Dėl lietuviškojo švietimo nesu 
* i organizavimo praradome beveik

FSaie^rekordlmt, mokinių šitai itrijų Simtų metų savo tautos 
yl^us . | j<uitūrjnjo klestėjimo laikotarpį.
*I-me skyriuje dirba Marija Išeivijoje yra toks pavojus,■ 1 • . • _ __ _ * 1 J'' J V. V X CA. LVIV3 Hl* V VJI 14A7,

Gudaitiene, Il-me - sesuo Mar- Rad ^*„^3 vieną dešimt.
garita, III-me - Joana Valiu-, meų, nutraukiamas saitas su 
kienė-Cepaitė, IV-me — J. Vase savo tėVyne nesugrąžioamai. 
njp V-me - Julius širka, Vl-me Mokykla yra tas amiinasis 

Jonas Jankaitis ir VlI-me tautos gyvybės aukuras, kuria- 
V. Gustainis. . me iįepgnoja tautiškoji ugnis.

Tikybą dėsto kun. B Paceyi-i aukur0 induliai rod lic. 
čius, tėvas Paulius Baltakis, tuviškajam jaunimui keliį j tė.
ev. dv. Leonas Kostizenas. 
"^Tautinius šokius veda Rita i 
Jūknevičiūtė ir Roma Jurkšai- 
tė. Mokykla turi savo chorelį, 
įfiurį veda kun. B. Pacevičius.
'» Šis chorelis gieda mokinių mi 
šių metu Šv. Jono bažnyčioj sek 
madieniais.

Mokykla šiais metais pradėjo 
organizuoti ir knygynėlį.

Mokyklą taip augštai iškėlė 
jos gabus bei pasišventęs vedė
jas su savo puikiu augšto išsila 
tdnimo personalu. Beveik visi 
Maironio v. šešt. mok. mokyto
jai yra su augštuoju mokslu bei 
ilga pedagogine praktika.

' Prie mokyklos veikia jau ke
tinti metai tas pats su mažais 
pakeitimais labai energingas tė
vų komitetas — nepaprastai gy 
Mos dvasios ir darnaus sugyveni 
®o pavyzdys. Kada.tik tekdavo 
ko nors kreiptis į tuos žmones, 
Jie visada neatsisakydavo ir iš 
nešdavo daug naštų per mokyto 
jų suvažiavimus, mokinių paren

Es ar sutelkdami mokyklai 
. Ši mokykla yra didžiau- 
mūsų plačių idėjų vykdy

tojas.
Tėvų komitete dirba: pir-kas 

j. Tamulionis, inž. Razgaitis, S. 
Sapijonienė, V. Simanavičienė

I* r Jaseliūnas.
Šio komiteto rūpesčiu kartu 

u mokyklos vedėju yra iškil- 
nyngai švenčiama Kalėdų eg-

S
, Vasario 16, šv. Kazimiero 
įtė, Motinos diena, mokslo į 

ų pradžia bei jų pabaiga.
; Mokyklą baigusieji absolven

tai kiekvienais metais apdova
nojami knygomis, o mokyto
jams pagal išgales duodama pi
niginės dovanos.

Mokyklos komitetas šiais 
956-7) m. m. yra surengęs ke 

tūris parengimus, iš kurių yra 
turėjęs ir gražių pajamų.

Mokyklos siela yra labai veik
lus ir didelio pedagoginio talen
to mokytojas Julius širka. Jis 
Maironio v. mokyklai sėkmingai 
vadovauja jau ketveri metai.
[; Mokyklą jau yra baigę apie 
ty absolventų.

Į Augšt. Lituanistinius kur
tus neįsijungė mažesnė pusė bai 
nusiųjų.
" Reikia stebėtis augštu mokyk 
los moksliniu lygiu. Vaikai te
lankydami mokyklą tik šeštadie 
niais, išmoksta beveik taisyklin 
gai lietuviškai rašyti ir įsigyja 
daugybę lituanistinių žinių.

ii

vynę.
Audros metu laivas paklysta 

plačiame ir audringame okeane; 
gi švyturiai, gelbėdami laivą 
nuo žuvimo, meta šimtus mylių 
šviesos stulpus į vandenyno pra 
garmę. Laivas, nugalėjęs aud
rą, stebi švyturį ir išplaukia į 
krantą.

Lietuviškoji mokykla ir yra 
tas palaimingasis švyturys, ku
ris išves lietuviškąjį jaunimą iš 
pasaulio audrų bei sūkurių.

STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAISYMUI#
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS. Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 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

Nauja maldaknygė
Viešpatie, Išklausyk 

Manęs”
Ruredagavo

Kun. K. Matulaitis, M.I.C.
Išleido

I.ietuvlų Kntnllkų Spaudos Draugija
tilo puslapių; 3/, colio storumo

Kaina . . .   ............................$3.00

Paanksnota..................................$3.50
Tai viena IŠ pilniausių maldakny 

glų, .spausdintų Amerikoje; nVsos li
tanijos; ll novenų; vlaų sakramentų 
aiškinimai; psalmfts; pilnos rekolek
cijos; visų sekmadlenli) evangelijos 
tretininkų maldos susirinkimams Ir 
ahollucljal; maldos apaštalystfts mal
dos; Av. Valandos maldos; 39 gleem.; 
Velykų Ir VSIlnlų apeigos; Kryžiaus 
keliai; Sopulingosios Motinos stotys 
Ir t.t.

Maldaknygft “Viešpatie, Išklausyk 
Manęs” yra labai gražiai Išleista; at' 
spuusdinta ant balčiausio Ir geriau
sio poplerlo: tvirtai Jrlšta su paauk
savimu ar be; nemažos raldfts; daug 
ryškiu iliustracijų

ŠI maldaknygft yra geriausias pir
kinys Amerikoje. Užsisakykite tuo
jau.

Užaakymun au pinigais gluski te:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street

CHICAGO 29, ILL.
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New Yorko ir New
Jersey lietuviai!

Visiems lietuviams vieningai 
stoti į darbą dėkinga proga su
sidarė šiomis dienomis, kai pri
reikė organizuoti lietuvių eiseną 
lojalumo parade, kurio tikslas 
yra pareikšti lojalumą JAV val
džiai ir šalia to parodyti mūsų 
tautinį gajumą ir protestuoti 
prieš Sovietų Sąjungos agresi-; 
ją-

Lietuvių grupę šioje milžiniš
koje demonstracijoje, kurią ste
bi milionai amerikiečių^ šiais me 
tais paėmė organizuoti New 
Yorko lietuvių jaunimo organi
zacijos. Iki šiol lietuvių grupė 
lojalumo parade būdavo negausi 
ir silpnai organizuota. Tikime, 
kad šį kartą, paėmus jaunimui 
organizacinį darbą, į parado žy- 
giuotojų gretas stos organiza
cijos bei draugijos, susivieniji
mai ir visi paskiri lietuviai. Or
ganizacijos ir draugijos kviečia
mos eiti atskirai, organizuotai 
su savo vėliavomis ir plakatais. 
Paskiri žmonės’ kviečiami jung
tis į lietuvių masę, kuri seks or
ganizacijas. Moterys ir mergai

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

Precin Photo Studio
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue 

Telefonas Virginia 7-24C'

tės visos prašomos dalyvauti su 
tautiniais rūbais. Skautai ir 
skautės prašomi dalyvauti uni
formuoti. Taip pat ir kitos or
ganizacijos, turinčios uniformas, 
prašomos jis dėvėti parado me 
tu. Visiems lietuvių grupės da
lyviams yra pagaminti specia
lūs ženkleliai, šiam paradui yra 
pagaminta visa eilė naujų pla
katų ir eksponatų.

Pkirskime, lietuviai! Tegul 
Penktoji Avenue nustemba, pa
mačiusi pirmą kartą tokį dide
lį būni lietuvių lojalumo para
de. Nebūkime p šyviais to pa-i 
rado žiūrovais, bet gerai orga
nizuotais ir aktyviais jo daly
viais. Parodykime mūsų vienin
gumą ir nepalaužiamą nusistaty 
mą kovoti prieš pasaulio pabai
są komunizmą, iki mūsų tėvynei 
Lietuvai išauš laisvės rytas. Pa
radas įvyks balandžio 27 d. 2 v. 
p. p. Susirinkti E. 92nd Str., 
New Yorke, tarp Park Ave ir 
Lexington Ave.

Antikomunistinis Frontas, 
Atletų Kiu Ims, Liet. Stu
dentų S-gos Skyrius, “Ope
retės” choras, Skaučių Ne
ringos Vietininkija, Skautų 
Tauro Tuntas, Sporto Klu
bas, Studentų Ateitininkų 
Draugovė, -Stud. Skautų 
Draugovė, Studentų Skautų 
Korp! Vytis, “šviesos Sam
būris, Veteranų Skyrius

Los Angeles, Calif.
Meno vakaras

įdomus literatūros ir meno 
vakaras įvyks balandžio 28 d. 
3 vai. p. p. lietuvių parapijos 
salėje, 2716 St. George Str., Los 
Angeles, Calif.

Visuomenei bus įdomu išgirs
ti Romualdą Jaloveckaitę - Dib- 
šienę, bendradarbiavusią Pietų 
Amerikos spaudoje ir iš ten ne
seniai Kalifornijon atvykusią. 
Koks jos kūrybinis pajėgumas? 
Dalyvaus A. Gustaitis ir dviejų 
premijų laureatis J. Gliaudą.

Vakaro solistė Elena Valušy- 
tė - Rūkštelienė, jau keletą kar
tų girdėta Los Angeles, bet įdo
mu bus pasiklausyti jos naujo 
repertuaro.

Apie Lietuvos operą lietuviai 
turi gražiausius prisiminimus. 
T j pat proga bus įdomu išgirsti 
ilgamečio Kauno operos pianis
to Stasio Kalvaičio pasirody
mus.

Tikru unikumu yra “užsienie
tiška” lietuvių tautinių šokių 
grupė, šokanti ir dainuojanti lie
tuviškai. Dauguma jos dalyvių 
yra kitataučiai, bet, vadovauja
mi Vytauto F. Beliajaus, šoka 
ir dainuoja kaip lietuviai.

Po meninės dalies bus užkan
džiai, gėrimai ir moderniški šo
kiai. Ram.

4 į

Balandžio

mėnesio 

28-tą dieną, 

3-čią valandą 

po pietą,

So. Boston’o
• ll *

High School 

Auditorijoje 

bus pirmas 

įdomus 

įvairią tautą

— Abisinija šįmet švenčia 
2,000 m. Nepriklausomybės su
kaktį.

NUO UŽSisENEJUSIŲ 
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ

IR ATVIRU ODOS LIGŲ 
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ.

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagai t rainiai sftdfttl lr naktimi* 
miegoti nes Jų užateenftjuslos žalždoa 
nležfijlmą Ir gkair*šjtmą senų atvi
ru lr skaudžių žalždų uždftklte 
LEGULO Ointmept Jos gydymo 
ypaibyes palengvins Jusu skaudSJl 
mą Ir galSslte ramiai miegoti nak 
t) Vartokite Ją tapgi nuo skau 
džlų nudegimų. Ji taipgi pašalins 
nležSJimą ligos vadinamos PSORLA 
SIS. Taipgi pašalina. peršėjimą ligosi 
vadinamos ATHLETE.H FOOT. su
stabdo džiovinimą odffc Ir perplyšlmą 
tarppirščių. Yra tinkamą vartoti nuo 
džiūstančios suskilsiąs ^Odos dedlr 
vinių, odos lšbBrlmų lr t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus Išbėrimas nuo vy 
styklų. JI yra gera gyduole nuo, Iš- 
viršlnių odos ligų. Le
gulo Olntment yra
parduodama po 76
ct.. 11.26, Ir $3.60.
Pirkite valstinfiseChi-
cagoj lr apylinkėse—
Milwaukee, 'Wisc.. Ga-
-v.lnd. Ir Petrolt, Mi
chigan arba rašyki
te 1 r atsiųskite Mo
ney order J

LEGULO, Department D.. 
5618 W. Eddy 8t, Ciiieago 34. IH.

FESTI VALAS,
kurį rengia Boston’o lietuviu 
tautinią šokią grupė, vadovau
jama Onos Ivaškienės.

MAŽASIS 
TOBULYBES 

KELIAS
ParaM

B P MARTIN

Šis kelias, kuris neabejotinai už
tikrina visiems pasiekti tas aukšty
bes, } kurias Dievas ved# Sv. Tere- 
.Blę, yra ne tik galimas, bet lr vi
siems prieinamas. Visas pasauli, kaip 
pastebi šv. Auglstlnaa, „negali pada
ryti ką nors didelio/'. Tačiau kas ne- 
gs'J melstis, nusliemlntl lr mylštll

P. P Plūs XI
Siame amžiuje 8v. Teresftlfts Ma 

žąsis Kelias yra geriausias. Tikrumo 
m tš ra vienintelis kelias, vedąs 1 am
žinąją laimę. Juk Kristus pats yra 
pasakęs: „Iš tikrųjų sakau jums. Jei 
neatsiversite Ir nepasidarysite kaip 
kadyklai nejelsite J dangaus karalys
tę“. Dangus Ir žeme praeis, bet ma 
no žodžiai nepraeis...

Knygute turi 160 puslapių tr kal- 
auoja tik 11.00 Su kietais viršeliais 
(1.60

KAIP IŠVENGTI 
SKAISTYKLOS

Naujai išleista veikalėlis kuris duot i 
naudingų patarimų mums patiems ir ki-i 
tiems. Skaitykite ir kitiems platinkite šį 
veikalėlį, nes kiekvienas krikščionis tu
rėtų perskaityti. ,

Kaina 40 centų
Džaakymus su pinigais siuskite

DRAUGAS
2884 So. Oakley Ava 

Chloago A* III.
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J. ANDRULIS, MICHIGAN FARM CHEESE - SŪRIŲ ATSTOVAI CHICAGOJE YRA:

STANLEY

METRICK

1804 West 47th St.
Telef YArds 7-8393

CHICAGO 9, ILL

JOHN

SHURNA

5418 S. Albany Ave.

Telef. GRovehill 6-7783
V 7 ’ - V. ‘ •

CHICAGO 29, IIL

TJ

M i

L -

-C

REIKALAUKITE VISUR SKANIAUSIŲ J. ANDRULIO MICHIGAN FARM CHEESE - SŪRIŲ, 
KURIE YRA VISŲ MĖGSTAMI NETIK GAVĖNIOS METU,'BET IR ŠVENČIŲ LAIKOTARPIU.

J. Andrulis, Michigan Farm Cheese Fountain, Michigan

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės, religiniai dalykai (devocionalai), 
prekės dovanoms.
2646 W. 691h St. RE. 7-1941

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IR GAZOLINO STOTIS

Lyginimas, dažymas, taisomi ir reguliuojami (tune up) 
motorai, stabdžiai, transmisijos ir t.t. Alyva, baterijos ir padan
gos. Taip pat mano garaže perkamus duslintuvus fdedu veltui.

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-53 ........................ $8.25Murcery 49-51 .................. $8.95
Chev. All 1937-58 ......... 8.25 Olds, 6 cyl. 41-50 .......... 8.20
Chevrolet 54-55 ____ ... 9.95Plymouth 42-56 ................. 9.95
Chrysler 6, 42-52 ........... 9.91 Pontiac 37-54 .................... 8.95
Dodge 6, 42-56  ........... .. 9.95Bui<*k 37-52  ................... 12.00

Ir taip pat čia neišvardintiems automobiliams. Išmeti
mo paipa irgi įdedama veltui, jeigu perkama kartu su duslintuvu.

Darbas atliekamas patyrusių mechanikų. Dirbtuvė atidary
ta: nuo 8 v. ryto iki 9 vai. vak. Sek. uždaryta.

M. CESAS
1934 West 59th Street Tel. GR 6-9136

Saugumas Federalinės Valdžios Agentūros 
UŽTIKRINTAS IKI #10,00000

DOVANAI 
SKĖTIS
(LIETSARGIS)

SU DEPOZITU 
$1OO AR DAUGIAU

Pradėkite einamą sąskąitą pąs mus dąhąr !

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1447 So. 49th Ct., Cicero. III.

h.

"'S

JUOZAS ORIBAUSKAS, Vedėjas 
Telefonas — Blshop 2-1397. Uždaryta trečiadieniais.
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■ m 11 1.ĮL1

KNYGA.
Kokios pHširndo tik retais laikotsr 
pisis

PREMI.IllOTAHIH DRAUGO .. 
ROMANAS

Didelė Lietuviškos buities knyga, 
išrinkta iš dnngclio kūrinių Jory 
Komisijos ir nepaprastai palankiai 
sntikta skaitančios visuomenės.

Aplankas dail. J. Paukštienėa 
Lietuviškos Knygos Klubo leidiaya 
♦.'U pa). Kaina $4 06.

Užsakymus ir pinigus siųskite

n r a u n a R 
4545 Wtst 63 r d Street 

Chieago 29, Illinois
IIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII



DIENRAJ5TIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Tre&adiehis, "balandžiu "24, ‘lPf)7

Faitaboi ir nuomonės

OPEROS PASTATYMO GALIMYBES 
BENDRUOMENES SEIME
VACLOVAS VERI HAITIS, Toronto 

Kalbėti apie busimąjį lietuvių monstruotų mūsų dainos pajė-

' PA‘ITF<lČ(P>Tnvi AT i Kas Magdalenos avie 
ItėNAITĖK tikslų adresų prašomi

Jieškomi JONAS ir DZIDORIUS P**1“^* J4 P“'*4 atsiliepti: J. 
PETRAIČIAI, sūrias Antano, gimę Vaičiūniene, 1216 S. 49th Avė., Ci- 
Montvilių k., Jurbarko valsč, į J. A. cero *“•
V. atvykę pireš Pinnųjį Pasaulini.
karų. Jieško sesuo Kotryna Mačiule-i Iš Liet. jicškumas STEPONAS 
vičienė iš Sibiro. Rašyti: P. Maako-iPEčKAUSKAS, gini. Kelmės m.

(’IASSINKB AMU H KI. P W INTUI Alis

laitis, 6800 S. Campbell Avė., Chi
cago 29, UI. '

seimą New Yorke dar nėra pa
vėluota, bet taip pat jau ir ne- 
peranksti. Mūsų lietuviškos ben 
druomenės jau kuris laikas su
ka galvas tuo reikalu. Yra pa
sirodę spaudoje ir nutarimų, šį 
seimą liečiantį; jeigu tie nutari
mai bus įgyvendinti, tai tenka 
viltis, jog šis seimas bus tikrai 
didelis istorinis įvykis mūsų gy
venime.

Šiuos žodžius rašantįjį dau
giausiai domina muzikinė tos 
dienos dalis. Ji galbūt bus ir 
viena iš svarbiausiųjų, spren
džiant iš valdybos pranešimų. 
Numatoma duoti simfoninės 
muzikos koncertą ir pastatyti 
misteriją. Tikrai džiugu, jog at
kreiptas dėmesys į mūsų simfo
ninės muzikos laimėjimų pade
monstravimą svetimtaučiams. Ši 
meno šaka yra apleista; tai at
sitiko ne dėl mūsų ignorancijos, 
bet dėl didelių išlaidų, kurios 
reikalingos tokio koncerto su
ruošimui. Gi be tos šakos mūsų 
muzikiniai turtai niekuomet ne
gali būti tinkamai reprezentuo
ti. Todėl yra labai girtinas Ben
druomenės žingsnis sudaryti, 
tam reikalui sąlygas ir parūpin
ti lėšų. Žinoma, per vieną kon
certą bus galima išgirsti tik da
lelytę mūsų kompozitorių sukur 
tų kūrinių, bet ir tai jau bus šis 
tas. Atrodo, jog tame koncerte 
mus reprezentuos tokie kompo
zitoriai, kaip Gaidelis, Kačins-

gas, nes šiuose duetuose yra pui 
gi galimybė pasireikšti, o taip 
pat galėtume pasidžiaugti, jog 
apie mūsų tėvynės vargus jau 
tada žinojo A. Mickevičiaus dė
ka didieji muzikai.

Žinoma, čia tik mintis, kuria 
norėjau pasidalinti su skaityto
jais ir, jeigu galima, šį dalyką 
padiskutuoti. Juk mes turime 
kelis chorus, pajėgius tam dar
bui (Čiurlionio, Dainavos ir Var 
po). Orkestrą būtų galima išsi- 
nuomuoti pas Ricardį. Tiesa, at 
rodo, kad Čiurlionio ansamblis 
gali būti užsiėmęs misterijos rei 
kalų tvarkymu, bet dar lieka 
du, neskaitant Chicagos Vyrų 
choro, kuris, manau, tikrai ne
atsisakytų atvykti talkon, jei
gu būtų reikalas. Scenarijus ne 
reikalingas, o dirigentas yra tik 
rai pajėgus atlikti tą visą rei
kalą. Kodėl gi nepapildyti šio 
gražaus sumanymo dar vienu 
perliuku, būtent, Ponchiellio I 
Lituani prologu?

Jieškomi KAZIMIERAS, JUO
ZAS, JURGIS MACIULEVIČAIAI, 
sūnūs Jono, gimę Meškininkų k., 
Jurbarko v. Į J.A.V. atvykę prieš 
Pirmąjį Pasaulinį karų. Jieško bro
lis Antanas iš Sibiro. Rašyti: P. 
Mukolaitu, 6700 S. Cambell Avė., 
Chicago 29, HL

Jieškomas ANTANAS GRIGAI
TIS, s. Kazimiero. Išvy kęs iš Rasei
nių apskr., Jurbarko vals. Kiek ži
nau 1934 m. gyveno Chicagoje. Lie
tuvoje yra likę brolis Juozas Grigai
tis, 1934 m. gyveno Kalnujų km., 
Raseinių ajiekr. ir vals. Jieško Ma
rutė Grigaitytė Dervinskienė, duktė 
Juozo, Stirbai&ų km.. Gaurės paštas, 
Tauragės rajonas, Lithuania.

Prašo atsiliepti sesuo Antanina An- 
cevičienė, Nemakščių skers., Nr. 2, 
Kelmės m., Lithuania.

Jieškomi: JONAS ŠL1MAS, JUO
ZAS ŠL1MAS, sūnūs Juozo, gim. 
Plungės raj., Norvaišių km., DOMI 
CELĖ GEDVILAITĖ, <|. Juozo, gim. 
Norvaišių km. Į Amerikų išvykę eu
ro valdymo laike. Gyv. Chicagoje. 
Jieško sesuo—Kašte Gedvilaitė Lie- 
kienė,, Lieplaukalės km., Plungės ra
jonas, Lithuania.

Philadelphia, Pa.
Ralfas pradėjo vajų

Šiemetinė Philadelphijos Bal
to valdyba, vadovaujama Z. Ra
manauskienės, stengdamasi kiek 
galėdama daugiau prisidėti prie 
didžiųjų Balto uždavinių vykdy
mo, pradėjo pavasarinę rūbų 
rinkliavą. Savo pranešime per 
Bendruomenės Balsą Balto val-

kotarpy pramato nemažai sun
kumų ir visiems pabaltiečių lais 
vinimo veiksniams. Lietuviams 
ir visiems pavergtiesiems euro
piečiams išganymas — Vidurio 
Europos federacijos sudary
mas.

Balandžio 14 d. prof. Pakš
tas kalbėjosi su vietos krikščio
nimis demokratais.

Trumpai

— Prof. inž. Ąlf. durskis, il
gu*'metus sėkmingai ir energin 
gai vadovavęs vietos ramovė- 
nams ir praėjusiame metiniame 
susirinkame dar likusių ramovė- 
nų būrelio YėL išrinktas pirmi
ninku, šiomis dienomis iš Ramo- Jieškomi — 1) PRANAS JA-
vės skyriaus pirmininko pareigų 5°.c.KtAS» s\?1Ja<?°’ 1913 lu- lSy>’ko 

r įs Lietuvos, Kėdainių miesto į Šiau-

Jieškpmi JUOZAS GE1STARAS, 
VLADAS GEISTARAS, ALFON
SAS GE1STARAS, DŽENĖ GEIS- 
TARAITĖ. Vaikai Juozo Gestro, 
kilusio iš Normajčių km., Skaiągirių 
INirap., Žagarės vai., Joniškos apskr. 
Jieško Elenos Geistai y tės duktė Ona 
Pikoraitienė, Zuikiškių kaimas, Tau
ragės raj., Gaurės paštas, Lithuania.

Jieškouias ALO1ZAS BOČ1UL1S, 
anksčiau gyvenęs Langiae, Ont., Ca
nada. Jieško brolis. Atsiliepti adre
su: Jurgis Bočiulis, Juodžiūnų km., 
Šimonių paštas, Kupiškio raj., Li- 
thuania.

Jieškomi broliai KAZIMIERAS ir 
JONAS SUAUSTAI, kurie seniau 
gyv. Chicagoje, lll. Gautas laiškas 
uuo jų sesers iš Lietuvos. Kreiptis
St. Peter’a Rectory, 50 West 6th St., 
South Boston, Mass.

BRONIUS .DAPKUS, s. Juliaus, 
gyvenęs Joniškyje, yra jieškomas jo 
artimųjų iš Joniškio. Pats* Br. Dap
kus ar apie jį žinantieji prašomi 
skubiai atsiliepti adresu: T. Drilie- 
nė, 6511 S. Artesian Avė., Chicago 
29, III Tel. RE 7-7142.

dyba prašė, kad visi Philadelphi 
kas, Banaitis, Lapinskas ir kiti. jos lietuviai> kasraet gražiai au- 
Pasirinkimas pavestas autorite-1 ko ję Balfui, parodytų jautrią 
tingam muz. Vyt. Marijošiui.' girdų ir šiame rūbų vajuje, ku- 
Girtina, kad Bendruomenė nesi- rįo tikslas yra paremti tremties
ėmė spręsti muzikinio pasirinki
mo klausimo. .Gi repertuaro ko

stovyklose kenčiančius tautie
čius. Visi prašomi patikrinti sa-

mitetas yra stiprus ir žinąs mū- vo rūbų bei avalynės atsargas 
sų muzikinius resursus. j ir pagal galimybę kiek galint

Bet aš turiu prieš akis operą' daugiau atgabenti į šio vajaus
I Lituani. Ar nereikėtų duoti rūb^ rinkimo Punktu8> kur 3ie 
ką nors iš tos operos? Čia jo-j bus supakuojami siuntimui į
kiu būdu nenoriu nieko mokyti. Europą. Tuo tarpu visi apran-
_ . _ -ii -i gos daiktai priimami trijuoseGal .musų muzikų tas reika- ° v j

daiktai
rinkimo punktuose: Šv. Andrie
jaus parapijos patalpose, Walla-las jau buvo svarstytas? O vis

tik šios operos nereikėtų vaiūno" name.Ul
miršti. Jokiu būdu nesiūlyčiau 
visos operos pastatymo, kadan 
gi fabula perdaug ištęsta, pas
tatymas būtų sunkus ir’perbran 
giai kainuotų. Turiu galvoje 
ypač prologą. Galėtų būti net 
pradžioje. Prologe dainuoja ke
turi solistai. Arnoldas — Lieto 
vos kunigaikštis, Aldona — jo 
sesuo, Valteris (arba sulietuvi
nus Vladas) — Aldonos drau
gas ir senasis vaidila. Arnol
das — baritonas, Aldona — so
pranas, Vladas — tenoras ir vai 
dila — bosas. Visus šiuos bal
sus turime. Turime net po kele
tą, kurie tikrai gerai atliktų. 
Dalykas nebūtų labai sunkus, o 
ypač tuo atveju, jeigu būtų sta
tomas koncertine forma. Prieš 
prologą yra grojama gan ilga 
uvertiūra, vadinama Ponchiel
lio simfonija. Po uvertiūros pra 

. sideda prologas su seno vaidi
los savotiška malda, kur jis po 
trumpo rečitatyvo sušunka: 
“O tėvyne, o tėvyne, o Lietuva 
manoji” (O patria! O patria! O 
Lituania mia...). Apskelbęs tė
vynės vargus, kviečia visus mel 
stis, o choras įsijungia į galingą 
maldą: “o Dięve galingas, iš
girsk mūsų maldą”. Čia įsijun
gia ir Aldona, kuri po choro tę
sia maldą jau viena. Vėliau cho
ras vėl truputį komplikuote3- 
nis, bet kartu ir įspūdingesnis. 
Įsijungia Arnoldas, kuris dai
nuoja su choru ir Aldona. Vla
das įsijungia gale ir tuo būdu 
jau dainuojama, kvartetui 
pritariant, solistu. Čia būtų ga
lima ir užbaigti, bet tai dar nė
ra prologo galas. Toliau scena 
tęsiama duetu tarp Vlado ir vai 
dilos. Po to duetas tarp Aldo
nos ir Vlado. Gale prie jų prisi
jungia Arnoldas; čia prologas 
ir baigiamas. Visa tai turėtų bū 
ti įspūdinga ir paisektų savotiš 
ką tikslą. Toks veiksmas pade-

So. 4th Str. ir Ramanauskų na
me, 1139 Winkohoghin Str.

Balto vajus pradėtas balan
džio 15 d. ir vyks iki gegužės 
15 d. Vajaus pabaigoje (gegu
žės 15 d.) jvyks didžiulis Balto 
koncertas, į kurį biletai jau pra
dėti platinti.

Lankėsi prof. dr. K. Pakštas

Balandžio 13 — 14 dienomis 
Philadelphijoje lankėsi prof. dr. 
K. Pakštas. Balandžio 13 d. pro 
fesorius Šv. Andriejaus parapi
jos salėje kalbėjo apie Vengri
jos įvykius, pabrėždamas, kad 
Europos jaunimas yra susipra
tęs ir mąstantis, kad bolševikai 
prarado Vakaruose daug tūks
tančių savo pasekėjų (tarp jų 
išstojusių daug didelio garso vy
rų), kad Vengrijos įvykiai po
zityviai prisidėjo prie vokiečių 
armijos skubotesnio organizavi- 
mb, kad Vakarų laisvąjį pasau
lį valdo pasenę ligūsti žmonės, 
aukoją taikai viską, kad Vaka
rai laisvės arsenalo neturi ir vie 
nintelė viltis yra jaunimas. Pro
fesorius K. Pakštas šiame lai-

pasitraukė.

— šešt. lituanistinės mokyk
los mokytojų ir tėvų susirinki
me, įvykusiame balandžio 13 d., 
nutarta mokslo metus baigti 
birželio 1 d. „

— Bendruomenės Balsas ba
landžio 14 d. jau atliko fcOO-ją 
valandėlę, kurią pravedė dr. A. 
Klimas.

— Studentų studijų dienų me 
tu numatytas vakaras — kon
certas įvyks balandžio 27 d. Šv 
Andriejaus parapijos salėje.

— “Vienybės” leidėjas J. Tys 
liava balandžio 10 d. lankėsi Phi 
ladelphijoje ir su foto meniniu 
ku V. Maželiu darė vietos ryš
kesnių asmenų bei organizacijų 
vadovybių nuotraukas numato 
tnam “Vienybės” numeriui, skir 
tam Philadelphijai. Deja iš šim 
to kviestųjų teatvyko dik maža 
dališ.

— Dr. A. šfhv.’kštys, atliekąs 
Įeit. com. laipsnyje karinę prie 
volę Philadelphijos Navai Hos
pital, tarnybą jau baigia. Yra 
vilčių^Jtas savo privačia} prak 
tikai lietuvių pamėgtas dr. A. 
Šmulkštys apsigyvens šalia Phi
ladelphijos.

tinę Ameriką. Prašo atsiliepti sesuo 
Emilija Mataitienė, Kalnėnų kaimas, 
Mažeivių rajonas, Lithuania. 2) BO
LESLOVAS MATAITIS, s. Mato, 
1907 m. išvyko iš Lietuvos, Panevė
žio apskr., į JAV, Philadelphia, 
Penu. 3) VALERIJONAS MATAI
TIS, s. -Mato, 1911 nu išvyko iš 
Lietuvos, Panevėžio apskr. į JAV, 
Philadelphia, Penu. Prašo atsiliepti 
brolis Bronius Mataitis, Kalnėnų 
kaimas, Mažeikių rajonas, Lithnania.

Jieškomas PIOTRAS BLĖDŽIUS 
iš Marijampolės ir SENKUVIENĖ. 
Jieško Baužaitei —- Leonarda, Ra
mutė ir. Valerija, Vilniaus g-vė Nr. 
j/, butas 1, Kaunas, Lithuania.

Jieškoiug MAGDALENA GRI
NIUS (M. Jasper), 1849 W. Mulber- 
ry St., Baltimore, Maryland. Turiu 
žinių iš Lietuvos apie jos seserį. M. 
Daniliauskienė, 2667 Jacąues Hertel, 
Ville Emard, Montreal, P. Q., Ca
nada.

IGUALfoA

OKAPftO
NOBIS

PREMIJUOTAS 
KOMA >IAS

KAS KĄ IR KUR
Dainavos Ansamblio muzikiniam 

pastatymui “Išeiviai”, kuris įvyk* 
gegužės 12 d. 3 v. p. p. Maria Higli- 
sehool salėje, biletai gaunami:

MARQUETTE PARK
Marginiai, 2511 W. 691 h str. Kin- 

derio maisto krautuvėje, 2669 West 
71st St.

BRIGHTON PARK
Club Vainutas, 4258 į»o. Maplc 

wood.
T0WN OP LAKE

Ramanausko maisto krautuvė, 
4559 So. Hermitage.

BRIDGEPORT
Daina Television, 3321 S.

REAL ESTATE

Mūr. 4 k. šild. did. lotas, tik $10.000 
Mūr. 6 k. gas, šild., gar. — $17.000.

Naujas mūr. 6 k., modern. įreng., 
alum. langai. Būtinai priverstas par
duoti — $13^00
Mūr. 2 b., centr. šild., gar. — $16.900.

Yra daugiau pigių ir gerų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer avė., LAfayette 3-3384

(prie California g-vėsj

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

NOTARY PUBLIC 
. 2405 West 61 St.

W Al brook 6-60S0
PRoepect 8-S679 (vak. ir aemad.)

Parduodamas 2-jų butų po 6 
kamb. mūrinis namas.

4430 S. Campbell Avė. 
LAfayette 3-2180

DU ATSKIRI 4 KAMBARIŲ 
NAMAI 

UŽ $16,500
Bargenas. Turi būti parduoti dėl 
turto pasidalinimo. Didelis sandė
liukas: vaismedžiai. Labai geroje 
apylinkėje. Arti bažnyčios ir mo
kyklų. Kampinis sklypas 132x100. 
Kaipo dalį mokesčio ims sklypą 
prie ežero Wisoonsin’e.
2552 WEST 46TH STREET

priešais Rockuell Street 
Tel. — VI 7-7932

NAŠLĖ APLEIDŽIA ' MIESTĄ. 
Turi parduoti gražų 2-jų būtų “bay 
t'ront’’ namą. 4 ir 4 kamb. Gaza 
apšild. abu butai. Apylinkėje 28th 
ir Harding. 50 įteiki sklypas. Skalbi
mui kambarys. $19,900; įmokėti 
$5,000. SVOBODA, 3739 W, 26th St. 
LAwndale 1 7038.!— II ■ I. I.—— _ ■ I I —
4 KAMBARIŲ padidinamas mūrinis,
visas kilimuotas. Iškelti nutekėjimai, 

i Čerpių grindys rūsyje. Aliuminijaus 
langai, visur vėsintuvai. Gazo, su
spausto oro šildymas. Pusantro auto- 
niobiliaus garažas. Kaina $19,900.

7l36 So. Sawyer Avė.I - - - ■ - -I
CICERO. 6 kamb. geltonų plytų 

octagon priekiu bungalow. Arti 
l22nd St. Parduodamas dėl mirties 
šeimoje. $17,900. SVOBODA, 6013 

Į Cermak Rd. BIshop 2-2162.

BUILDING ARKMODELINfa

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

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

Namų tel. BIshop 7-3840 
2737 West 43rd Street

REAL ESTATE

D. MONSTAVIUUS
REAL ESTATE - 1068 W. 108 et 

Tel. BEVERLY 8-8P40 
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose lr
vaidilos Įstaigose. 

INCOME TAX. Tas

BRIGHTON PARK
48rd & Talman. 6 kamb. namas (3 

miegamieji). Augfttas rūsys (English 
basment). Galima jrengti butą rūsy
je lr pastogėje (attlc).

Krautuvė Ir 5 kamb. gyven. užpa
kalyje. BažnyAla Ir liet. mokykla ta
me pat bloke. Central. apMld. karštu 
vand. Apsaugotas nuo potvynių. Sie
teliai lr žiemln. langai Ir kiti moder
nūs įrengimai. Parduodama labai ne
brangiai.

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

SNUKIS REALU
6488 So. FiUnnII St 

- Telef. LUdkm 5-5000

Marąuette Parke prie mokyklos ir 
bažnyčios 4 metų 3 butų (2x4 Ir 1x5) 
mūr. namas. Visi butai moderniškai 
įrengti ir dar yra galimybė vieną bu
tą įsirengti. Dvigubas ipOfb garažas. 
Geriausias Velykinis pirkinys už 
$42,040. Kavaliauskas.

$100,000.00 met. apyvarta. Arti 
79th — 8o. Indiana. Polktis-iblanls— 
taverna ir liųuor store (dvi patalpos) 
su 2 augštu mūr. namu. Antrame 
augšte 7 kamb. moderniškai įrengtas 
butas savininkui. Alyva aut. šildy
mas. Rūsūre. Dvigubas garažas. 
$42,500. A. Rėklaitis.

F L EUR A S

HELP WANTEP MOTERYS

BOOKKEEPFP
AGE TO 35

Accounts receivable 
Some typing

40 hours — Steady work 
Pleasant 12 giri office 

CALL MRS. COX

NJJ-DELL plastic corp.
2250 N. Pulaski. CA 7-4900 

STENO - CLERK 
W aute d

25tti & Ashland
GOOD SALARY 

EXCELLENT W0RKING 
CONDITION

WITH MANY BENEFITS 

Far Appt. OaJl:

CAnal 6-2467
Ex. 15

2788 West Tlst Street 
▼M totefcmai: ’

Marųmttte Parke
2 po e kamb. mOrtads, prte liet. 

baž., sav. privėrstaa greit parduoti. 
CentralĮnls šildymas, 2 mašinų gara
žas. Įkainuotas pardavimui. A. Vaina.

2 po & kamb. Mūrini* an J k. butu 
rūsy. 2 mašinų garažaa Alyvoa centr. 
šildymas. Prieinama katna. A. Vaina.

5 kamb. bungalovv. Autom, gazo 
šildymas. 2 mašinų garažas. 117,000 
Brighton parke

3 po 4 kamb. Mūrinis. Pečiais šil
dymas. Garažas. T$k $20.690,

V A RPŽ3 RmI Esitlv
Insurance, Notary PabUe 

MIS So. Weatern Sve.
PRosp. 8**2234 arba tiŪBm. 4-7OM 

dNHMMSRNMMkNSMMMMSlIraMlNBMMbaMrak
“—

T-**
kilnojamų tartų per mSrad Utidgų. 
Naudokitės mano teiafogu patarraa

LKURtlUS
REAL ESTĄ’

REprafeUe

Į PROGOS — OPPORTUNITIES
I

Parduodama pelninga valgykla ne
toli VVesteni ir Archer. Gerai iš
dirbtas- biznis, gausi klijentūra. Dirb
tuvių ir sunkvežimių sustojimo apy
linkė. Galima gyventi vietoje.

Tel. BIshop 7-9301

Parduodama
LIKERIU KRAUTUVE

Įsteigta prieš 12 metų.
6554 So. Westem Avenue

Parduodama TAVERNA — 732 W. 
CERMAK RD. Dirbtuvių apylinkėje. 
Tavernos "lease” baigiasi bal. 30 d.

' Skambinti namo savininkui — OLym- 
plc 2-0205.

GREETING CARD SHOP — Par 
duodama sveikinimų kortelių krau
tuvė. Įsigyvenęs biznis. Ant West 
79th St. Skambinti po 5 va!, vak.

«Tel. RA 3-2573

CICERO — ramioje lietuviškoje 
apylinkėje, arti bažnyčios ir mokyk
los, išnuomojamas erdvus, saulėtas 6 
kambarių butas (3 miegamieji) su 
garažu. Teirautis: OLympie 2-5967 
Vakare nuo 5 iki 8 vai.

nNvošroojAMA — for' mi

Iš Lietuvos giminiu yra pa jieško
mi: ORINIAI: JUSTINAS, MOTIE
JUS, ADOMAS ir dvi seserys. Visi 
gimę Lietuvoje, Bagaslaviškiu pa
rap., Stavarigalos km., JJkmergės 
apskr. Į Ameriką išvažiavę prieš pir
mą Did. Karą. Jie jiatys arba apie 
juos žinantieji yra prašomi atsiliepti 
šiuo adresu: Petras Tiešis, 266223 Os- 
mun st., Madison HeighU, Michigan.

Iš Lietuvos jieškoma ANICETA 
MATULIONIENĖ, d. Juoko. Jieško 
sesuo Ona. Matulionienė arba ją pa- 
žįstantieji prašomi rašyti: J. Mahlo, 
15023 Wildemere St., Detroit 38, 
Michigan.

KUNIGĄ ALBERTĄ LEKAVI
ČIŲ, s. Igno, gini. 1924, Gelvonių 
km., jieško brolis Mečislovas. Rašy
ti; 6. Ilgūnas, 977 8. Elden Avė., 
Los Angeles 6, California.

J ieškau savo pusbrolių ir pussese
rių, vaikus JONO VABALICN'O ir 
AGOTOS D1ELINIKA1ČICTĖS 
Mano tėviri Viktoras Sruoginis ir 
Petronėlė Dielinikaiėiūtė. Prašau 
atsiliepti šiuo adresu: K. Sruoginis, 
Oernichovriuo g-vė Nr. 4, Kybartų 
m., 1 Lithuania.

Halated., karo

įdomiausias riimMas’

' Gyv* intriga Ir 
įvykini. Išsamiai pa' 
tas bolševikinis 
Lietuvoje, dail. V. K.
16 originalių lUusbraetJi.

AM dalys vienoje
■448 psl. — tik 94.00

Užsakymui siusti:

‘‘DR AURAS11
4545 W. 63rr Street 
Chicago 29, Illinois

Ūloje nejudomo 
Ištaigoje perkant 
•ų laukia greitas

PU rTI» VlOtO

Jieškomas -ALGIMANTAS MAII- 
KUZA, s. Kimo, gimęs 1925 m. Iki 

gyvenęs Šakiuose. Kurį laiką 
buvęs Insternbnrgo lagery. Jieško gi
minės, iš Lietuvos. Prašomas atsi
liepti, arba apie jį ką nors žinantie
ji maloniai prašanti pranešti šiuo ad
resu : Ona BndrilkM, 133 Clark Plaee, 
EUaabeth, New Jersey.

Iš Lietuvos giminės įieško brolių 
ALEKSANDRO ir BOLESLOVO 
STOTKŲ, s. Antano, gim. 1923 ir 
1924 ai. Pikeliuose. Jie patys arba ži
nantieji jų likimą rašyti: Ant. Vit- 
kūnas, Bo.r 67, Gorime, Illinois.

SOPHIEBARČUS 
RADIO PROGRAMA

IA WOEF stoties — Ranga 18*0 
PIRJ4AD1KNIO vak nuo 7—S v. 
KVO PIRMAD IKI PENKTAD

3:46 Iki #:$0 vai. ryte 
AiCftTAI). S:«0 iki 9:80 ryte 

SEKMAI). M:SA—S:8A v. r. U Motten
‘ WOV*A — Itrto kll.

71K9 Ho MAPLEWOOD AVĖ 
Chicago 29, lll. HKmlock 4-2413

, uftuUui AncenAAC IhuilKI 
II BĮ t IJvHUkj*

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. WAlbrook 5-7670 ir 
GIbson 8-4938

• Generalis kontraktorlus nau
jų namų statybai, įvairiems re
montams ir namų pertvarky
mams • Turime didelį patyri
mą. namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento ir medžio 
darbus. • Apkainavlmai nemo
kamai.

NORVILĄ
REAL estate sales 

ŠNM W. Mth Su Tai.

NAMŲ SAVININKAI!
Tarpininkaujame butų išnuomavi 

mai. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate 
Mid So. Wewtcrw. PRoepect 4-3234

IŠNUOMOJAMAS apstatytas kam
barys.

WAlbrook 5-6368

" MISOELLANEOUŠ

Nauji namai, garažai, jvairūs pa
taisymo Ir pertvarkymo (remodel
ing) darbai.

VACYS PETRAUSKAS
UIIILDING CONTRACTOR 

4327 N. Campbell Av., Ohleago 32, UI. 
Y Artis 7-B675

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

1442 S. 48th Ct., Cicero 60, OI
Statome nanjna namu lr garsina 

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairins remonto darbu, aknMai. 
gerai ir pigiai.
Saukite DAnube e-S7W aoo e vai 

ryto Iki 7 vai. vakaro, 
rei. Oląrmptc 3-5121 nno e vak 

vakaro Iki II vaL vakaro.

iMe: jmc ^enr ieMErsasME£3s 
LIETUVIŲ STATYBOS 

BENDROVE 
MORAS

Bullders (ku. (Contractors 
Atlieka planavimo tr staty

bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų Ir viešųjų pastatų.

Namų įkainavimas ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Kasdien nuo S vai. ryto Iki 6 
vai. p. p. Kitu laiku ausltarus.

Tei. PRoepect 8-2018 
0600 SO CAMPBELb AVĖ. 

Chioagc 29. DL

Namų statyba, fvalrfls pataisymai
Ir pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namą, kuris būtų gerai M- 
planuotas, patogus, gražus ir plgua, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TEmilnai t-5531 

nuo 6 vai. p. p. kasdien Ir sekma
dieniais nuo 10 - 4 vai. Adresas: 515 
Nolton, WUk>w Spriaca UL

MAROUETTE PARKE. 10 hutų 
apartamentlnls. Stiprus namas tr,ge
ros pajamos. $67.000.

BRIGHTON PARKE. 6 buitų mflr. 
ant plataus sklypo, 6 Jtrato- fiėntr. 
šild., lkti butai šildomi pečiais. Kai
na $86,000. : ' ' 1 '

KITOR: 2-jų augštu 4 • fot. mūr. 
2 po 4 kmb. lr 2 po 5*4. šildymas. 
$38,000.

VENTA
4409 80. FAIRFTBLD AVĖ. 

LAf. 34S81: LAL
MARQUETTE PARKE

Mvd. bung. 6 kamb., platus skly
pas, arti susisiekimo.

GAGE PARKE
Naujas mūr. 2% aukšto, 4 ir. 3 

kmb., centr. dujomis šildymas, gara
žas, idealu motinai ir vedusiai duk
teriai.

Mūr. bung. 2 butai, 6 ir 3 kamb. 
skiepe, geros lšvalsdos namas.

BRIGHTON PARKE
Mūr. 2 po 6, centr. šildymas, 3 

auto. garažas, reikia skubiai par
duoti. *,

Med. 7 kamb. bung., didelis bu
tas, erdvus skiepas, garažas.

BIZNIAI
Taverna su visais jrengimats išnuo

mojama labai prieinamomis sąlygo
mis Brighton Parke.

Mūr. namas: taverna ir salė, 2 bu
tai po 4 kmb. ir 0 atskiri kambarini 
nuomavimui. Puikios pajamos, ge
ras pastatas. Labai žema kaina.

8u geriausiais Velykų nukėlimais.

ŠIMAITIS REALTY,
U37 W.48nl St-.Cl.4-tm
’ MŪRINIS NAMAS — 5 kamb. 
(2 mieg.). Namas 48 pėdų ilgio. 
33x125 pėd. sklypas. Gazu apšild. 
2 autom, garažas. 7154 S. Spaulding 
Atd.

ŠILDYMAS
A. Steačiaopkas instoliuoja vi- 

aų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naeee), visų dydžių oro vėsintu- 
vus (Air oonditioners) ir atlieka 
visu* skardos darbus.

1646 S. 49th Court, Cicir.
1H. OLytnplc 6-9776 nuo 8 vaL 

ryto iki 5 vai. vakaro. 
Telefonas nao 6 vai. vakaro: 

OLympie 2-6752
LIPT. APDRAITDON AtiENITRA 
Visų rtlšlų apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notsriatas. Valsty
bės patvirtlnos kainos.

Prieš darydSSni apdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
WAIl»n«ok B-MT1

INTERSTATE INStTRANCE AGENCY 
BIOS s. Ashland Avė., Chicago Sė, III.

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI 
NAUJA CENTRINĮ 

AM1LDYM4 — GAZO 
Alt ALYVOS.

Mūsų kainos žemiausios; mūsų 
Instaliacija yra tobula. Kreipkitės 
į uos pilnam centrinio apšildymo 
tostaHacljos darbui. Mes atUekame 
visokį **sheet metai” — skardos

PARriAvrifCI

AUTOMATIC 
NEATING

1626 S. CICERO AVENUE 
Cicero 50, III. TOranhaU 3-6670 
ANTANAS LIGUTIS, aavininkaa

PARDAVIMUI — Rankom dro
žinėti “end taMee” ir lempos; eofa 
ir fotelis su užvalkalais, $56.00. 
V/i m. senumo Croram garinė kros
nis, 30 colių, su stiklinėm durim, 
su lempute orkaitėje bei vktuje, 
su skaltykliu, mėlyno ir balto 
porcelano, gerame stovy, kaina 
$100. Skambinti tel. FAirfax 
4-2339 po 5:15 v. v., vtoą d. žęjtad.

VOLENEC MOYERS
Local and Long Distance Moving 

2308 So. Homan Avenue 
3006 So. Millard Avenue

CR 7-7622 BI 7-8875
Pleaee call after 6 P.M.

Skelbkitės ‘’DtmK! Skaitykite Brangi”!
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Trečiadienis, balandžio 24, 1057 DEENRA8TIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOI8

SKAUTYBES KELIU Chicagoje
(Atkelta iš 2 pusi.)

kest| sumokėjusios skautininkės 
ir atstovės.

— Oro skaučių programa Se
serijos Vadijos posėdyje pir
muoju skaitymu priimta ir lei
džiama naudotis. Suinteresuo
tos vadovės kreipiasi tuo reika
lu į Seserijos .Vadiją,

— Seserijos Vadijos ūkio sky 
riuje gegužės mėnesio pradžioje 
bus galima gauti baltų rūtelių ir, 
skautiškų atviručių. Kaina bus 
pranešta Vėliau.

— Skaučių Seserijos Tarptau 
tinio skyriaus reprezentacinis 
leidinys jau baigiamas tvarkyti. 
Gegužės mėn. laukiama jo pasi
rodant.

— Chicagos jūrų skautijos 
tautinių šokių grupė, vadovau
jama Gražinos Sabaliūnaitės, 
puikiai pasirodė “Polka time” 
televizijos programoje, šokis 
“Dvigubas lenciūgėlis” buvo pu 
blikos labai šiltai priimtas. Jū
rų skautai ir skautės efektin
gai išgarsino lietuvių vardą mi
lionų amerikiečių žiūrovų tarpe.

— Baltijos Jūros tunto krep
šininkai dalyvavo jaunių krep-

Namų savininkų rūpesčiai ir 
darbai

Seniai gyvuojanti Marųuette 
Parko Namų Savininkų Draugi
ja yra atlikusi daug gražių su
manymų, bet daugiau būtų gar 
Įima atlikti, jei visi namų savi-

nyčioje. Tai labai gražus pa
vyzdys, sektinas ir kitiems.

— Ixw Angeles jaun. skautų 
Panerių- draugovė balandžio 14 
d. buvo surengusi rankdarbių 
parodėlę parapijos salėje. Lan
kytojai buvo maloniai nuste
binti skautų nagingumu, kuris “7T J''* ’*“•* “T“

• - • x- • j x- • ninkai butų organizuoti,pasireiske piešimuose, droziniuo °
se ir įvairiose kolekcijose. Drau 
govei vadovauja psktn. Vyt. Ta
ni ulaitis.

— Skaitų vadų ir vadovių są-
skyrdis įvyks š. m. birželio 15 
ir 16 dienomis skautų mecena
to J. Bačiūno kaimynystėje, gca 
žioje Linkų vasarvietėje. Visos 
skaučių vadovės prašomos iki 
to laiko prisiųsti Seserijos Va- 
dijai vieneto veiklos pranešimus, 
pareikšti pageidavimus ir pasiū- 
mus. Sąskrydyje dalyvaujan
čios galės pranešimus pačios per 
skaityti. Darbotvarkėje numa
toma praktiški užsiėmimai, du 
diskusiniai pašnekesiai, sueigos 
ir laužas.

— Buv. Korp! Vytis pirm.
fil. Kęstutis Mikėnas, šiuo jne- 
tu yra Korėjoje, kur atlieka ka
rinę prievolę JAV kariuomenė-

šinio pirmenybėse Detroite, lai- /Jis mielai laukia laiškl* 16
mėdami antrąją vietą. Koman
dai teko žaisti prieš Clevelando 
Žaibą (laimėjo 81:21), Chicagos 
Nerį (laimėjo 68:38), bet turė
jo užleisti pirmąją vietą Detroi
to Kovo jauniams (66:53). Tuo 
būdu Detroito Kovas ir Baltijos 
Jūros sporto klubai atstovaus 
Vidurio Vakarų sporto apygar
dą jaunių krepšinio varžybose 
lietuvių sporto žaidynėse balan
džio 27 — 28 d. d. Kanadoje. 
Baltijos Jūros komandą, vado
vaujamą Algio Mikelevičiaus, su 
darė jūrų skautai Š. ir A. Tau
rai, Gulbinas, Jasinavičius ir Ne 
manius. Daugiausia taškų sume 
tė Šarūnas Tauras (71) ir Alg.i 
Mikelevičius (63). Linkime bro i 
liams gero vėjo Toronte!

— Chicagos j. skautai a kad. į 
balandžio 5 d. jūrų skautų būkle, 
turėjo įdomią sueigą, kurios me- į 
tu budys kan. K. Butkus kalbė- ' 
jo apie naująjį Calumet — Sag I 
kanalo ir Chicagos uosto pro
jektą ir jo reikšmę. Po paskai
tos buvo rodomas filmas apie 
Chicagos prekybinį laivyną. Se
kė diskusijos, kurių metu buvo 
paliestas ir prekybinio laivyno 
klausimas. Tokios sueigos, ku
riose studijuoją jūrų skautai ga
lėtų diskutuoti įvairius klausi
mus aktualiomis temomis akade 
minėje . plotmėje, numatomos 
pravesti dažniau.

— Buriavimo kursai, įdomiai 
vedami Chicagos budžių vado j. 
s. inž. E. Jasiukaičio ir j. ps. A. 
Levano, sutraukė daug brolių 
ir sesių, kurie atsidėję semia ži
nias apie buriavimo meną iš pa
tyrusių buriuotojų. Paskaitos 
yra paįvairinamos filmais, ir 
praktiškomis demonstracijomis, 
pahaudojant tikras laivo dalis 
ir įvairių tipų burlaivių mode
lius.

— Psktn. K. Mišauskas, sv. 
v. sktln. G. Gedvilą ir skltn. L. 
Sabaliūnas, gerai žinomi kaip 
veiklūs ir energingi skautų va
dovai, šiais metais kandidatuo
ja į Lietuvių Studentų Sąjun
gos centrinius vadovybės orga
nus. Skautiškoji studentija kvie
čiama palaikti savus kandida
tus. '

— ASD valdybos pirm. psktn. 
G. Gedgaudaitė - Varnelienė 
laikinai pasitraukė iš pareigų, 
kurias perėmė psktn. O. Mende 
levičiūtė, 2641 W. 69th Str., 
Chicago 29, III.

— ASD Urbanos skyriaus pir 
mininkci'Gražinai Stepaitytei at 
sitatydinus iš pareigų, jas per
ėmė Dalia Tallat - Kelpšaitė.

— Tauro tuntas New Yorke 
stengiasi pasiųsti kelis “Aud
ros” laivo jūrų skautus į jubilė- 
jinę jūrų skautų stovyklą, ku
ri įvyks šią vasarą Michigano 
valstybėje.

i— G. Penikas New Yorke 
rengiasi pagaminti filmą iš skau 
tų veiklos. Numatoma filmuoti 
Tauro tunto stovyklą, kuri šie
met įvyks Darbo dienos savait
galį-

— Didįjį Penktadienį New
Yorko Tauro tunto skautai iš
tisai budėjo prie Kristaus Kars
to Apreiškimo parapijos bažny-

visų savo draugų ir pažįstamų 
Jo dabartinis adresas: Pvt. K. 
A. Mikėnas, US 55585144, 24th 
Sig. Co. APO 24, San Francisco, 
Calif.

Visi Kultūringi piliečiai pagei
dauja, kad jų gyvenamoje apy
linkėje būtų švaru, saugu, pato
gu ir, ramu gyventi. Visi pagei
dauja, kad gatvės būtų švarios 
ir tinkamai apšviestos, kad bū
tų tinkama policijos apsauga 
nuo plėšikų ir vagių, kad pilie
čiai nebūtų perdaug apkrauti 
mokesčiais ir panašiai.

Tuos reikalus galima pagerin
ti tik esant gerai organizuo
tiems. Kurioj apylinkėj pilie
čiai neorganizuoti, ta vieta po
litikų tampa labai greitai už
miršta. A ftM

Paskutiniame Marąuette Par 
ko Namų Savininkų Draugijos 
susirinkime daug kalbėta apie 
geresnį susiorganizavimą. Vi
si namų savininkai, kuriems tik 
rūpi mūsų kolonijos gerovė, tu
ri priklausyti draugijai. Priklau 
symas kainuoja tik 1 dol. per 
metus.

Susirinkimai būna paskutinį 
kiekvieno mėnesio ketvirtadienį 

, parapijos svetainėje. Sekantis

A. A.

susirinkimas įvyks balandžio 25 
d. 8 vai. vak. Visi namų savi
ninkai ir kurie nori prisirašyti 
draugijon kviečiami dalyvauti 
šiame susirinkime. A. J. ž-blis

Iš Kęstučio klubo pastogės

Balandžio 7 d. 1 vai. p. p. Hol- 
lywood salėje įvyko Lietuvių 
Kęstučio Pašalpos Klubo ketvir
tas šių metų susirinkimas. Su
sirinkime dalyvavo didokas na
rių skaičius, bet tokiai didelei or 
ganizacijai nepakankamas. Klu
bo nariai turėtų suprasti, kad 
lankymas savo oragnizacijos su 
sirinkimų yra kiekvieno nario 
pareiga.

Susirinkimą pradėjo ir vedė 
pirm. A. Valonis, sekretoriavo 
M. Krasauskas. Susirinkimas 
paskyrė Balfui 10 dol.

B. Klemka pranešė, kad klubo 
gegužinė įvyks birželio. 23 d. 
Parengimų komisiją sudaro B. 
Klemka, S. Puniškien'ė, E. Pet- 
kūnienė ir O. Sholtmanienė. 
Paskutinis susirinkimas įvyks 
gruodžio mėn. kaip anksčiau bū
davo — pirmą sekmadienį 1 
vai. p. p. Gegužės , birželio, rug 
pjūčio, rugsėjo, spalio ir lapkri-> 
čio mėnesių susirinkimai įvyks 
pirmą penktadienį 7 vai. vak. 
Liepos mėn. susirinkimas įvyks 
antrą mėnesio penktadienį 7 v. 
vakaro.

Klubo valdybą sudaro pirm. 
A. Valonis, vicepirm. J. Sholt- 
man, protokolų sekr. M. Kra
sauskas, fin. sekr. B. Shotas, 
ižd. Pranas Mickas, kontrolės 
sekr. J. Simanavičius ir iždo 
globėjas P. Ališauskas. J, X.

Rockford, III.
Nauja valdyba

JA\A LB Rockfordo apylinkės 

metiniame susirinkime išrinkta 
nauja valdyba, susidedanti iš šių 
asmenų: Jonas Kiznys, Petras 
Šernas, Romualdas Dymša, Vin-, 
cas Keršys ir Veronika Kiznienė. •

Į revizijos komisiją 1957 m. iš 
rinktos Domic. Bubelienė, Vik
torija Zakarienė ir Marija Dim- 
šienė.

Po susirinkimo, Kiznienės rū
pesčiu, buvo suruošta kavutė su 
gardžiais užkandžiais. Nuotaika 
buvo pakili. Skambėjo lietuviš
ka daina. R. J. D.

t

P. Juozui Rimkevičiui, jo mylimai žmonai 
A. t a.

ANELEI RIMKEVIČIENEI mirus, 
liūdesio valandoje nuoširdžią užuojautą 
reiškia

Aleksandras ir Apolonija tapai

ROZALIJA PETRAITIS
(KARNECKAJTfc) z.

Gyveno 4721 S. Roekwell St.
. Mirė bai. 22 tl., 1957, 3 vai. ryto, sulaukus pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskr., Krekenavos pa
rapijos, Žiedelių kaimo. Amerikoje išgyveno 46 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Domininkas, 2 podukros 
Karolina Šurrna, jos vyras Kazimieras ir jų šeima ir Elizabieta 
Bakutis, jos vyras Richard, sėsuo Domiselė Gečiflnas, 2 pussese
rės: Paulina Poška ir Agnieška Daukšas ir jų Šeimos, pusbrolis 
Pranciškus Karneckas su šeima, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Žagarieėių Klubui ir Upytės Draugijai.
Kūnas pašarvotas Mažeikos - Evans koplyčioje, 6845 S. Wes- 

tern. Avė. Laidotuvės įvvks gęnkt., bai. 26 d., iš. kop. 8:45 vai. ry
to (nis atlydėta' j švenc.* Panelės Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčių, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už veliones sielą. 
Po ]iamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, podukron, žentai ir" anūkai.
Laidotuvių direktorius Mažeika - Evans. Tel. RE. 7-8600.

Kuklumas ir nuolankumas 
yra bangiausios gražumo paly
dovės. —Schilier

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

2448 West 63rd Street 
Tel. PRospeet 8-08SS Jr PR 8-0834.

f

DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

iv

Jau suėjo dveji metai, kaip ne
gailestinga mirtis atskyrė nuo ma
nęs mano mylimą mamytę:

Stanislava Ehrenberg
(gimus Vaievičiūte)

Netekau savo mylimos mamytės 1955 m. balandžio 24 d. 
Nors laikas tęsiasi, bet aš jos niekuomet negalėsiu pamiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę.

Už jos sielą aš užprašiau 2 gedulingas šv. Mišias: vienas 
Šv. Trejybės bažnyčioje, Hartford, Conn., kitas Šv. Katarinos 
bažnyčioje, kur ji yra palaidota Šv. Katarinos kapuose, St. 
Katharinen, Vokietija.

Maloniai prašau draugus, pažįstamus prisiminti ją ir pa
simelsti už jos sielą.

Nuliūdus: duktė Elena.

A A.

KAROLIS ŪSAS
Gyveno 3015 W. 38th Place

Mirė 1957 m. balandžio 21 d., 9 vai. vakaro, sulaukęs 75 m. 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Naumiesčio parapijoje, Mazgaigalių 
kaime, Panevėžio apskr.

Amerikoje išgyveno '45 metus.
Paliko nuliūdę: 2 seserys: Magdalena Kavaliauskienė ir Ka

mšė Broiiauskienė ir jų šeimos; giminaičiai: Stanislovas, Antanas 
ir Juozapas Mikolajūnai■ ir jų šeimos; kiti giminės, draugai bei 
pažįstami.

Kūnas įsi ša tvotas P. J. Ridiko koplyčioje, 3354 So. Halsted St.
Ketvirtadienį, balandžio 25 dieną, 8:30 vai. ryto bus lydimas 

iš koplyčios į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, o pc- gedulingų pa
maldų bus laidojamas Šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. n. Karolio giminės, draugai bei pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar
navimų ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: SESERYS IR KITI GIMINES 
laidotuvių direktorius g, J, Ridikas. Tel. YArd* 7-1911.

A. A
URŠULĖ PLONIS 

Yuzaitytė
Gyveno 3612 S. \Vallace. St.
Mirė bai. 22 d., 1957, 5:45 

vai. p. p. Gimė Lietuvoje: kilo 
iš Kvedaruos parap., . Stigvilų 
km.

Amerikoje išgyveno 45 m. 
i’asiliko dideliame nuliūdime

duktė Helen Plonis, 2 sūnūs: 
Jonas, mai ti Kstelle ir Theo- 
dore, marti Anne, 4 anūkui, 
brolis Antanas Yuzaitis, bro
lienė Kathryn, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 South 
Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks penkt., bai. 
26 d., iš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėta į šv. Jurgio pa- 
rapiojs bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. Po pamaldų bus •'nu
lydėta Į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Duktė, sūnūs, mar
čios ir anūkai.

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

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO-
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Tel — CEdarcrest 3-6335

UODftSIO VALANDOJ 
w idsklto

MAŽEIKA * EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

So. Westeni Ava. Air Conditioned koplyčia 
REpublio 7-860® — 74N1 Automobiliam. rieto 

Tįsota, karto gyvena kitose aalseto dalyse: gausime 
koplyčia arčias Jūsų namų.

A. A-
KONSTANCIJA PURONAS 

(Samulionytėj
Gyveno 7623 S. Green St.
Mirė hal. 22 d., 1957, 2:10 v. 

ryto, sulaukus pusės amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Bir

žų apskr., Kupeliškiu parapi
jos, Girštauto Sodžiaus.
. Amerikoje išgyveno 50 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
2 dukterys: Ona Adams ir Mi
kalina Brovvn, anūkas Joseph 
Freund. jo žmona Genevleve, 
proanūkai Martin ir Keith, 2 
seserys Ona Povilaitis, jos vy
ras Juozapas ir Anastazija Ba
ro na n su šeima, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 So. 
Lituanica Avė.

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

Laidotuvės Jvyks bai. 25 d., 
iš koplyčios 9:30 vai. ryto bus 
atlydėta J Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionies 
sielų. Po pamaldų bus nulydėtu 
į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, anūkas,
proanūkai ir kiti giminės............

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

Lietuvių tautos tauriausios asmeny
bės Arki vysk. Jurgio Matulaičlo- 

Matulevlčlaus

Trijose dalyse:

UŽRAŠAI
I. Izrasoi: Mintys, pastabos, pasl- 

1 ryšimai. da kaip. tik atsiskleidžia
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos Jžvei- 
gimas bei visiškas pasiaukojimas 

■ tarnauti Dievui, Bažnyčiai ir sielų 
j Išganymui.

II. LalškaL Tai {vairiems asme
nims rašytų laiškų ištraukos, gyve 
nimiškos išminties perlai, išreikš..

, patarimų, paraginimų lr paaiškini- 
; mų formoje.

IU. Vilniuje. Žvilgsnis J Arkivys
kupo kančias perneštas senoje Lie- 

į tuvos sostinėje, kur Jis stengdamasis 
i būti visiems visakuo, kad visus lai
mėtų Kristui, daugiausia yra nuken- 

I tėjęs.
Knyga turi 220 psl., paveiksluota 

Ir įrišta J kietus viršeliu* Kaina 
12.50.

Užsakymus su pinigais siųskite:

“D R A U G A S”
4545 W. 63 St., Chicago 29, III

Išėjo iš spaudos nauja
ANATOLIJAUS KAIRIO

trijų veiksmų komedija 
iš lietuvių gyvenimo

J. A. Valstybėse

DIAGNOZE
Kaina: $2.00, 150 pusi.

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 West 63rd Street, 

Chicago 29. Dl.

TROOST - PACHANK1S MONŲMENTS
JOHN W. PACHANKI8 (PATOH), Vlce-Presldent

0819 So. Western Avė. Tel. GRovehill 6-3745

t.

W i IHil

| paminklų patalpas lr atgal mes visuomet parūpiname 
transportaciją automobiliu.

Atdara kasdien Ir nekmadlcnlalH nuo 9 vai. ryto Iki 5 vai. popiet. 
IŠSI III N KITL DAHAR — BUK PASTATYTA KAPINIŲ PIFNOJFJ 

JOKIO (MOKJJ1MO. SPMOKftSITB KAPINIO DIENOJE.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERH AVĖ. 1410 S0. 50«h AVĖ. 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehill 6-2345 arba

TOvvnhall 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna -
1 vimas dieną ir nak- 
• tj. Reikale kaukite

mus

Mes turime koplyčias 
visose Chicagos ir’ 

Rorelando dalyse iri 

tuojau patarnaujame!

PETRAS BIELIOHAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfuyette 3-3572

ANTAHAS 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 Tel. YArds 7-1911

LEOHARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIH
3319 S. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS”
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, IU Tel. OLyropic 2-1003

ZIGMUMD (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET YArd» 7-0781

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

VANCE FUHERAL HOME
1424 S. 50th Avė. OLymple 2-5245 lr TUwnhall 3-9687

Perskaitę dienr. "Draufą”, duokite jį kitiems.

4



1

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILIJNOTS Trečiadienis, balandžio 24, 1957

/ mus

X Jonas Liepinailis, 3350 S. Į 
Emerald Avė., tel. LA 3-5250, 
Lietuvos kariuomenės savano- 
ris-kūrėjas, kuris prieš mėnesį 
laiko darbovietėje, Dearborn 
Chemical Company, sunkiai su
sirgo ir dėl rankos paralyžiaus 
buvo paguldytas South Town 
ligoninėn, pradėjo gerėti ir ap
leido ligoninę. Dabar jisai to

liau gydosi namuose ir sveika
ta po truputį grįžta, bet dar il
gai reikės gydytis iki visiško 
pasveikimo. Laimei, kad nese
niai atvažiavo jo sūnus iš Vo
kietijos, Algimantas Liepinai- 
tis, kuris dirba Singer siuvamų 
mašinų krautuvėje Bridgeporte 
pardavėju ir prižiūri savo ser
gantį tėvą.

X Tautinių šokių šventei 
rengti komitetas iš 12 asmenų 
turėjo pasitarimą Hollyvvood 
svetainėje. Iš spaudos, finansų, 
repertuaro, technikinės komi
sijos ir kitų atstovų pranešimų 
paaiškėjo, kad darbas sklan
džiai eina pirmyn. Vadovas jau 
redaguojamas J. Kreivėno, ku
rio išleidimas kainuos apie 
$1,500. Šokių šventėje matysi
me 17 įvairių šokių ir apie 1,000 
Chicagos parapinių mokyklų 
mokinių savo pasirodymuose 
su skudučiais, kanklėmis, dai 
nom ir t. t. Mok. Irena Šilin- 
gienė jau apvažiavo pusę šoke 
jų grupių JAV ir Kanadoje.

X Amerikos Lietuvių Fronto 
bičiuliai, sekdami Europos 
LFB gražių pavyzdžiu, pirmą 
kartą organizuoja studijų die-- 
naa. Studijų dienos rengiamos 
Kennebunke nuo liepos 25 ligi 
rugpjūčio 5 dienos. Studijų die
nose paskaitas skaitys geriausi 
mokslininkai ir kultūrininkai. Į 
rengiamas studijų dienas iš 
Chicagos organizuojama eks
kursija.

X Praurimė Krasauskaitė, 
dar gaųa jauna, tačiau jau yra 
gana gerai užsirekomendavusi, 
atliks Adelės rolę Fledermaus 
operetėje. Praurimė jau daug 
sykių yra dainavusi solo ir cho
re "Linksmojoj našlėj”, “Cukri
niame kareivyje”, “Laimoje” ir 
“Čigonų Barone”. Ji taip pat 
spėjo labai gerai pasirodyti ir 
televizijos programoje, išpildy
dama ariją iš operos “Madame 
Butterfly”, už kurią laimėjo 
pirmą vietą. Šiuo laiku Prauri
mė mokosi pas Madame Bianca 
Saroya, pas kurią taip pat'mo
kosi mums gerai pažįstami Al
girdas Brazys ir Monika Krip- 
kauskienė. Fledermaus operetė 
jvyks balandžio 28 d. Sakalų 
salėje. Po koncerto bus šokiai, 
šokių muziką atliks Balio Pakš
to kapela.

X Kun. Antanas Naujokas, 
salezietis, liet. saleziečių gimna
zijoje (Italijoj) eilę metų ėjęs 
administratoriaus pareigas, š. 
m. birželio pabaigoje atvyksta 
į Ameriką, kur darbuosis liet. 
saleziečių vienuolyne prie Cedar 
Lake, Ind. Šios vasaros sale
ziečių berniukų stovykloje ir 
rudenj atidaromoj highschool 
nuolatos dirbs dar trys nauji 
saleziečiai kunigai — Augusti
nas Sabas, A. Naujokas ir klie
rikas Mečys Burba.

X Chicagos studentai ateiti
ninkai visu stropumu rengiasi 
metinei šventei gegužės mėn. 
5 d. Rengimo komisiją sudaro 
Vyt. Dudėnas — pirmininkas, 
S. Liulevičiūtė, L. Žilevičiūtė, 
A. Katelytė, M. Meškauskaitė 
ir VI. šoliūnas.

X “Laivo” naujam numery 
rašo O. Labanauskaitė, kun. J. 
Prunskis, K. Baras ir kiti. Nu
meryje randame įdomius straip
snius apie Magdaleną nuo kry
žiaus ir šv. kryžiaus atradimą, 
be jų daug šiaip įdomios pasi
skaitymui medžiagos.

X Du nauji skyriai atidaryti 
Dainos TV krautuvėje 3321 S. 
Halsted st. Atgabenta daug 
naujausių meniškų fonografo 
plokštelių ir jvestas elektros 
lempučių skyrius.

X Baleto šokėjos A. Balytė,*
R. Graužinytė, Ir. Vitauskaitė, 
B. Barodicaitė, A. Draskytė, 
R. Izokaitytė, V. Lukaševičiūtė,
R. Pauliūtė, IV. Valiukaitytė, 
A. Tamošiūnaitė, N. Stončiūtė, 
M. Stankevičiūtė, Ir. Paulavi
čiūtė, J. Tričytė, M. Blankutė, 
M. Pikelytė, O. Martinkutė, A. 
Vaičiulėnaitė, N. Mickevičiūtė,
S. Stankevičiūtė, S. Umbrasai
tė, K. Zebrauskaitė, G. Bagdo
naitė ir D. Bajalytė pasirodys 
scenoje balandžio mėn. 28 d. 
jaunimo koncerto metu Lietu
vių auditorijoje.

Aleksandra Borodicienė pa
ruošė baletui rūbus.

b
X šv. Luko ligoninės buvę 

ir esantys tarnautojai, sudarą 
Vasario 16 d. gimnazijai remti 
būreli, suruošė *Jcepelinų” pie
tus Antaninos Trimakienės 
“Anetta” restorano patalpose, 
Cicero je. -Likęs nuo pietų 20 
dol. pelnas išsiųstas gimnazi
jos bendriesiems reikalams, pa
pildomai virš reguliarių mėne
sinių mokėjimų, kuriuos būre
lis siunčia mokinės išlaikymui.

X Benediktas Mačhiika, ruo
šias daktaratą Chicagos uni
versitete ir anglų kalba studi
jos apie Lietuvą redaktorius, 
studentų sąskryžio metu Urba- 
noje balandžio 27 d. skaitys 
paskaitą “Ekonominė Lietuvos 
sovietizacija”. Po paskaitos 
įvyks diskusijos, kuriose tiki
masi dalyvaus asmuo gerai pa
žįstąs šių dienų Lietuvoje esan
čią būklę. Sąskrydi ruošia stu
dentai santariečiai.

X Teatralų didysis balius
įvyksta šeštadienį, gegužės 18 
d., Western Ballroom (35 & 
Wedtern) patalpose. Balių ren
gia visi susijungę Chicagos 
sceninio veikimo dalyviai, tal
kininkaudami kitų sričių meni
ninkų. Programoje dalyvaus 
vietos ir iš kitų kolonijų pajė
gos. Gros ypatingai padidintas 
J. Akelio orkestras, refrenus 
dainuos vien tik žinomi solistai- 
dainininkai. Daug staigmenų.

X Chicagos skautų “Lituani- 
cos” tuntas išleido savo aštuo
nių metų veiklos metraštį. Lei
dinys yra 64 pusi., 24 straip
sniai ir arti 200 nuotraukų. Jį 
galima užsisakyti pas tuntinin- 
ką P. Nedžinską, 2532 W. 46 
PI., Chicago 32, III., arba tun
to spaudos vadovą Vyt. Šliūpą, 
4414 S. Washtenaw Avė., Chi
cago 32, III.

X Lietuviai, kartu su čekais, 
airiais italais, vokiečiais ir kitų 
tautybių atstovais atliks pro
gramą St. Philip augšt. mokyk
los ruošiamam vakare-šventėįe, 
kuri įvyks gegužės 25—26 d. 
Philip Stadium, Kedzie ir Van 
Buren st.

X A. Gintneris, B. Zeikienė, 
X Viktoras Juknis nupirko Mažrimas, P. Bagdonas ir 

A. šapkus yra Balfo 3-čio skyr. 
Bridgeporte* narių vajaus ko
mitete. Gegužės mėnuo, tebūna 
Balfo mėnuo. Įsigykime Balfo 
nario biletėlį.

nemažą skaičių egzempliorių ir 
Chicagoj padalino tarp neskai
tančių, kad susipažintų su 
“Draugu”.

REIKALINGA VIRĖJA 
Klebonijai reikalinga virėja Chi

cagoje. Garas atlyginimas. Rašyti — 
DRAUGAS, Adv. 9987. 4545 W. 63rd 
St., Cbicago 29, III.

X Raimundas Mišauskas, 13
Aerial Port Bquadron, instruk
torius, gavo Staff Sergeant 
nuolatinį laipsnį. Dalinys yra 
O’Hare International Airporte.

TRIJŲ RASIU UE1MA

Roberts šeima I/Iiiiį; Beaeli, Galit’., turi įsūni jus,tris vaikus. Vienas pamestinukas buvo įsūnytas Įvijų 
savaičių ir buvo pripažintas, kaip baltasis, tačiau dabar pasirodė, kad yra juodukas. l)u vaikai yra 
vienas juĮauių, kitas norvegų-isja^ių kilmės, tačiau tai Stirnai laimės netrukdo. . (IN8)

CHICAGOS ŽINIOS
Nemoralūs pelnagaudžiai
Dienraštis “Sun-Times” at

skleidė vieną apgaulę Chicago
je: atsirado asmenų, kurie pri
tapę prie vadinamo Vienišių 
Širdžių klubo, menkaverčiuose
žurnaluose deda skelbimus, kad I pro(esoriau3 suplanuotos g to-
atsiuntus dolerį, jie nusiųs nuo
traukas ir antrašus merginų, 
norinčių susirašinėti, susipažin
ti. Vyrai nusiuntę dolerį tikrai
gavo antrašus ir nuotraukas. daug santykių> Premijos stei- 
Prasidėjo laiškų siuntimas, te-| g-jaa Frederic Bancroft buvo
lefonavimai. Tačiau paaiškėjo,,valstybės departamento istori- 
kad tie sukčiai padavė visiškai kas ir bibliotekininkas. Premiją 
pašalinių, su tuo susirašinėjimus 194g m pagkiria Columbi.
nieko ^ndf° nenorinči^ turgtiįos universitetas. Antrą premi

ją, už 1957 metus, minėtas fon- 
’.das paskyrė buvusiam JAV 
ambasadoriui Rusijdje George 
F. Kennan, už jo knygą “Russia 
Leaves the War”.

15,000 neišvežiotų 
sliditinrų

Railvvay HExpress agentūros 
sandėliuose Chicagoje susitelkė 
15,000 siuntinių, kai sustreika- 

, vo šoferiai, reikalaudami didės-
Karių aukos labdarai nio .‘‘‘■re™“; T“'»u.
. , ..... .i jami gendantieii siuntimai, kaipAsmenys, tarnaujantieji penk- . ■ .

, r,,. . žuvys, gėlės, vaistai, serumai,tosios armijos stabe, Chicagoje, |

merginų adresus, jų nuotrau
kas paimdami iš grožio konkur 
sų ar iš kur kitur.

Kviečia parodą į Chicagą
Meras Daley stengiasi pasiek

ti, kad 1959 metų JAV preky
bos pąroda, kurią numatoma 
ruošti ryšium su Šv. Lauryno 
upės ir Didžiųjų ežerų paruo
šimu jūrų laivams, būtų orga
nizuojama Chicagoje.

per vajų, užtrukusį mėnesį, su
rinko $7/788.41 labdaros reika
lams.

kyklos, esančios Park Ridge 
X Augustinas Zmajauskas, priemiesty, .moksleiviai surinko 

buvęs Dotnuvos stud. at-kų Al- Į $700 ir nusiuntė CARE organi- After 60”. Knygelė gaunama
gimanto korp. narys, prieš mir-j zacijai, kad būtų išsiųsta pagal-
tį dirbęs kaip agronomas Už
venčio dvare, mirė Lietuvoj 
tragiškose aplinkybėse.

X Nekalto Prasidėjimo cho
ras, vadovaujamas A. Giedrai- j
čio, rengiasi naujosios Mar- net 23,000 moksleivių užsirašė 
quette Parko bažnyčios atida- vasaros kursui. Numatoma, kad 
rymo proga religiniam koncer- jie bus mokomi 21 mokykloje, 
tui, kuris įvyks gegužės 19 d. _____________

X Chicagos Lietuvių Vyrų ’ KAS KĄ IR KUR
choras savo dainavimo sezoną
šiemet baigia birželio mėn. 1 d. — “Margučio” 7 vai. programoje
ir nuo to meto pradeda vasaros hal. 25 d. Lietuvos Bičiulių draugi-
atosbo^as kurios tesis iki rug- ja <tTft* a"tr»l.W is ei,<l8 Paskaitėlę atostogas, Kurios tęsis iki rug - SHVO paskaitl} Clkjo prelegentas
sėjo 1 d. Šiuo metu choras re
petuoja šv. Joanos Arkietės mi
šias.

X Vyrų choro vadovybė yra 
gavusi daug pageidavimų iš 
Chicagos ir apylinkių lietuvių, 
kad “Rigoletto” opera būtų dar 
kada nors pakartota. Tuo tar
pu šis reikalas tebėra svarsty
mų stadijoje.

X Juozas Būga šiuo metu 
guli Kapkakee Stat/? Hospital 
chirurginiam skyriuje. Ligoni
nės adresas 100 E. Jeffery st.

X Brolis Vladas Cibulskis,
MIC, išplatino daug egzemplio
rių knygos “Už geresnį pasau
lį".

X Dail. Algis K u rauskas bai
gia piešti dekoracijas “Daina
vos” ansamblio muzikiniam pa
statymui "Išeiviai”.

X Jonas Gaižutis vadovauja 
Chicagos Mažosios Lietuvos Bi
čiulių dr-jos skyriui.

Gavo premiją $2,000
Northwestern universiteto 

profesorius Arthur Link gavo 
$2,000 premiją už savo veikalą 
“Wilson: The Nevv Freedom”. 
Tai antras tomas iš minėto

mų studijos. Premija paskirta 
iš Bancroft fondo, kuris buvo
įsteigtas premijuoti veikalus iš nas iš ten buvusių vyrų smogė
JAV istorijos, diplomatijos, vi-

Moksleivių dovana 
varguomenei

Maine Apskrities Augšt. mo

ba Gazos, Korėjos, Italijos, Iz
raelio, Vakarų Vokietijos ir 
Berlyno gyventojams.

Vasarą mokysis 23,000
Chicagos miesto mokyklose

mok. J. Tamulevičius kalbės tema 
“Lietuviai ir lietuvininkai.”

— Chicagos Lietuvių Suvalkiečių
dr-jos mėnesinis susirinkimas įvyks 
balandžio 24 d., trečiadienį, Ilolly- 
wood svetainėje, 2417 W. 43rd St., 
7:30 vai. vak. Kariai prašomi daly
vauti skaitlingai. .— Nnt. rašt.

— Marąuette Park Lietuvių namų 
savininkų oiKa,,*zac*.i°s susirinki
mas įvyks balandžio 25 d. H vai. lie
tuvių psrnpijto salėj, 0820 R. Waali- 
tenaw avė. Yra svarbių reikalų, to
dėl visi nariai kviečiami dalyvauti.

Ona švirmickae

<5=
KAS TURI GERĄ SKONI, VISKĄ RENKA PAS LIETOHI

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

Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

3222-24-26 So. Halsted Str. Vlctory 2-4226
Pirm., Ketvirt. 9—9:36, Sekm. 10—6, Kitom dienom 9—f

Daktaras sutvarkė banditą
Dr. Eli Bader, psichiatras, 

suardė banditų planus, ir vieną 
iš piktadarių pasisekė policijai 
pagauti. Gauja vagių, susitarę 
daktarą apiplėšti, pavedę vienai 
moteriai iššaukti jį, nes ji 
esanti serganti. Kai tik gydyto
jas nuėjo nurodytu adresu, vie-

daktarui į galvą ir apsvaigino. 
Kai tik daktaras atsigavo,, nu
sivedė jį į jo automobilį ir pa
reikalavo, kad jiems paduotų 
$30,000. Daktaras ėmė su jais 
derėtis. Plėšikai nusileido iki 
$5,000. Daktaras pasakė, kad 
namie pinigų neturįs ir prašė 
jį nuvežti į banką 30 N. Michi
gan išsiimti. Banditai nuvežė. 
Patys pasiliko automobily, o 
daktarą paleido į banką, pri
grasinę, kad jeigu jisai pinigų 
neatneš, nukentės jo žmona ir 
vaikai. Banke gydytojas papra
šė pašaukti policiją, ir areštuoti 
vyrus, kurie yra automobily. 
Policija greit atvyko ir arešta
vo 23 m. amžiaus banditą Ver- 
non Pomaville. Antrąs buvo 
pabėgęs.

Knyga senesniems
Chicagoje yra apie 600,000 

asmenų, turinčių daugiau kaip 
60 metų amžiaus. Miestas pasi
rūpino išleisti jiems knygelę, 
pavadintą “Enrich Your Years

policijos, ugniagesių stotyse. 
Joje yra nurodymai apie svei
katingumo įstaigas, butus, dar
bus, pramogas, patarimų tar
nybas.

$100,000 už sužalojimus
Augščiausio teismo teisėjas 

Frank M. Padden priteisė Jo
seph Van Eycke naudai $100,- 
000, kuriuos turės sumokėti 
Milk Service, Inc. Nukentėjęs 
yra 35 m. amžiaus. Jis buvo su
žeistas, kai jo automobilis su
sidūrė su minėtos pieninės 
sunkvežimiu, kurį vairavo vie
nas iš savininkų ir kuris teis
me buvo rastas nepakankamai 
atsargus.

Mirties bausme žudikui?
Valstybės prokuroras Ada- 

movvski spaudai pareiškė, kad 
nusikaltėliui G. Sims, 29 m. am
žiaus, kuris nužudė, pirma nu
skriaudęs, '62 m. amžiaus mo
terį Johnson ir įvykdė eilę ki
tų piktadarybių, būtų skirta 
mirties bausmė.

Konsulo sūnų mate Tcxas
Texas valstybės miestely 

Shamrock policija buvo sulai
kiusi porą jaunuolių, kurių vie
nas atitinka žymėms to dingu
sio italų konsulo sūnaus.

Apie tai pranešė pats šerifas 
į Chicagą. Tik tą jaunuolį pa
leido, nes tuo metu nežinojo 
apie dingimą italų konsulo sū
naus. Jisai su kitu jaunuoliu 
sakėsi * keliaują į Kaliforniją, 
su tėvų leidimu.

Atvykėliai su džiova
Chicagos Municipalinės Tu-i 

berkuliozės sanatorijos prezi
dentas dr. E. L. Irons pareiškė, 
kad Chicagai sudaro naują rū
pestį atvykstantieji darbinin
kai, kurių tarpe atsiranda di
desnis procentas sergančių 
džiova. Dr. Irons tvirtina, kad 
daugelis atvyksta iš sričių, kur 
džiova sergančių yra keturis 
kartus daugiau, kaip Chicago
je.

Bus ežerėlis prie 0'Hare?
S. J. Groves & Sons Co. pa

siūlė Chicagos miesto vadovy
bei savo 123 akrų žemės plotą, 
esantį ties O’Hare aerodromu. 
Ta bendrovė toje vietoje įtaisy
tų ežerėlį ir viską miestui ati
duotų už $1. Mat, ta bendrovė 
dirba prie kelių statybų ir iš 
to ploto išvežtų žemes, palik
dama 16 pėdų gilumo duobę, 
kurią paverstų ežerėliu. Miesto 
vadovybė pareiškė norinti tą 
planą pasvarstyti.

Pardavė Hodge viešbutį
Illinois valstybė Miami mies

te pardavė vieną viešbutį, pri
klausantį Orvilliui Hodge, kuris 
dabar yra kalėjime už valstybės 
iždo išeikvojimus. Viešbutį nu
pirko C. A. Pitts, užmokėdamas 
$575,000.

Skelbimų lentos
Chicagos miestą vadovybė 

palengvino suvaržymus statyti 
skelbimines lentas. Pranešė, 
kad bus leidžiamos* skelbimų 
lentos, išskyras tuos kelius, 
kurie eina per parkus, taipgi 
išskyras ekspresinius kelius.

Naujasis Testamentas- 
šventas Raštas

Vertė lietuvių lc&lbon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys
kupas Metropolitas. IV laida. Iš
leido “LUX” 1947 m. Štutgarte. 
620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama

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

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 
SEPTINTĄJĮ

ROMANO KONKURSĄ
KONKURSO MECENTAS

JONAS ANDRULIS
skiria tūkstančio (1,000.00) dolerių premiją.

1. Dienraštis “Draugas” talkininkaujant "Draugo" Bendra
darbių klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Pas
kutinė data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti — 
1957 m. gruodžio ,1 diena.

2. Geriausiam romanui skiriama premija — tūkstantis dol., 
kurią paaukojo pramonininkas Jonas Andrulis iš Michigan vals
tybės.

3. Jury komisiją sudaro Benediktas Babrauskas, Jonas Ka
valiūnas, Petras Maldeikis, Juozas Švaistas-Balčiūnas lr Domas 
Velička.

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, Dl.

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.

Po 64 tonas dulkiu
Chicagoje kovo mėnesį į kiek

vieną kvadratinę mylią viduti
niškai iškrito po 64.1 tonos 
dulkių.

Svarbiausia
— Na, Jonuk, jeigu tu turė

tum 1 dektuką, o norėtum , už
degti cigarą, žvakę ir lempą, 
— tai kurį tu pirmiausia uždeg 
tum.

— Degtuką.

NAUJŲ MAŠINŲ 
FONDAS

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

Starkus Antanas, dr. .$12.00
Raudis Jonas................. 10.00
Ginčauskas Bronius .. 5.00
Samienė E., Mrs............. 5.00
Narbut B., Mrs..............  5.00
Menkeliunas Petras .. 3.00
Alanskis J., Mr. & Mrs. 3.00
Mažeiva Vladas ............ 2.00
Meškauskas Stasys .. 2.00
Keršulis Antanas .... 2.00
Juška Juozas ................. 2.00
Barzdukas Kazys .... 2.00
Račkauskas Adolfas . . 1.00
Šileikis Mikas ............... 1.00
Jakaitis Marcelė .......... 1.00
Kardelytė Rūta ............ 1.00
Rudis Ieva ..................... 1.00
Jurskis Alfonsas .......... 1.00
Gečienė Veronika .... 1.00
Šiaučiūnas Jonas .... 1.00

AB JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELĘ EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI 
J. A. V. PILIETYBE

Klausimai ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. W«lls.. Kaina 
tik 60 centų.

Pasiskubinkite įsigyti reikalin
gą knygelę, kuri tikrai palengvins 
įsigyti JAV pilietybę.

Pinigus su užsakymais siųsti:
• DRAUGAS,

4545 VVest 63rd Street
Chicago 29, Illinois


