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Valstybės sekretorius Dulles vyksta j V. Vokietija
Kas yra tas, kuris vadovauja 

Jungtinių tautų kariuomenei
SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ 

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose
JUNGTINĖS l'AUTOS. — Policininko profesija bendrai nėra 

dėkinga, o ką jau bekalbėti apie tarptautinį policininką, kuriuo čia 
vadinamas Jungtinių Tautų kariuomenės vadas kanadietis gen. 
Bums.

Stovėdamas su savo tarptauti-' 
niais daliniais tarp žydų ir ara
bų, kurie ne tik vieni kitiem dan
tis rodo, bet ir už ginklų kiek
vienu momentu pasirengę grieb
tis, gen. Burna turi labai sunkų 
uždavinį. Prieš tai jis daugiau 
kaip trejus metus buvo Jungti
nių Tautų Palestinos paliaubų 
priežiūros štabo viršininku. Ne
turėdamas kariuomenės, o tik 
keletą karininkų ir darbo vyrų 
savo dispozicijoje, jis prižiūrėjo, 
kad žydai ir arabai laikytųsi pa
liaubų, kad nepažeistų vieni kitų 
teritorijos ir Lt.

du kartus pralošęs ir turėjęs pa
sitenkinti tarnyba Kanadoje. 
Kad ir augštose pareigose buvęs, 
bet jos nedavusios jam kaip ka
riui pasitenkinimo.

Bums kareiviu tapo jau 17 me 
tų amžiaus būdamas I Pas. karo 
metu. Vėliau jis baigė karališką
ją kolegiją Kingston, Ontario. 
Pradžioje buvo paskirtas į inži
nerijos korpą, o vėliau dėstė in
žineriją toje pat kolegijoje. 1935 
m. jis laimėjo britų imperijos me 
dalį už nuopelnus kartografijoje, 
kurią jis buvo studijavęs Vokie
tijoje.

II Pasaulinio karo metu tarp 
1939 — 1945 metų gen. Bums 
buvo įvairiose vadovaujančiose 
pareigose. Italijoje jis vadovavo 
penktajai Kanados šarvuočių di
vizijai ir pirmajam Kanados kor 
pui, kai Liri slėnyje pralaužta 
buvo Hitlerio linija, ir vėliau 
prie Adrijos krantų, kai buvo 
pralaužta vad. Gotų linija ir pa
imta Rimini. Po to, jis buvo šiau 
rėš vakarų Europoje 21 armijos 
būstinėje Kanados skyriaus vir
šininku.

Tuo metu, kai gen. Bums ou- 
vo pakviestas į JT Palestinos pa 
liaubų priežiūros štabo viršinin
kus, jis buvo Kanadoš karo ve
teranų ministerio pavaduotoju. 
Priys tai dar jis yra buvęs įvai
riose pareigose Kanados Jungti
nių Tautų draugų sąjungos val
dyboje, o 1949 m. jis-'kaip Kana
dos atstovas dalyvavo ketvirto
joje JT generalinės asamblėjos 
sesijoje.

Karys, poetas ir pianistas

Jo armijos draugų pasakoji
mu, gen. Bums esąs ramaus bū
do žmogus, bet nebandyk jo su
pykinti — jis tada keikiasi kaip 
tikras kareivis ir golfininkas. 
Laisvalaikiu jis mėgsta pasako
ti, o kai turi laiko, tai ir rašo. 
Sako, turįs parašęs eilėraščių, 
kuriuos tikrai būtų verta at
spausdinti, bet niekas jų neskel
bęs.

Tačiau jo mėgstamiausi daly
kai — tai skambinimas pianu ir 
daržininkystė. Neatsižadąs ir 
golfo. Bendrai, sako, jis domisi 
daugeliu dalykų ir turi beveik 
enciklopedinę atmintį.

Tai toks tas „tarptautinis po
licininkas“.

Žydai kaltina

Ir tuo metu jis iš abiejų pusių, 
tiek iš žydų, tiek ir iš arabų, bu
vo laimėjęs palankumo dėl savo 
bešališkumo. Dabar generolas 
jau turi beveik šešių tūkstančių 
kariuomenę, bet palankumas, 
ypač žydų, atrodo, jau nyksta. 
Štai, žydai oficialiai jį apkaltino, 
kad jis, kaip ir Jungtinės Tau
tos, „pataikauja' Egipto prezi
dentui Nasseriui“.

Kalba ėjo dėl suplanuotos 
spygliuotų vielų tvoros ištisu Ga 
zos pasieniu tarp Izraelio ir Egip 
ta Anksčiau buvo projektuota 
tokią užtvarą nuvesti ištisai, o 
dabar sako, kad tesiribojama tik 
strateginiai svarbiomis vietomis 
ir tvoros ilgumas būtų tik pen
kiolika mylių vietoje keturiasde
šimt aštuonių, kurios sudaro ar- 
misticijos sieną Gazoj tarp žydų 
ir Egipto.

Žydai kaltina gen. Burns, kam 
šis nusileidęs. Girdi,-egiptiečiai, 
matyt, suvokė, kad tokios tvoros 
išvedimas jiems reikštų, jog jie 
pripažįsta armistieijos liniją 
nuolatine siena tarp žydų ir 
Egipto. Todėl, esą, egiptiečiams 
patogiau, jei tokia tvora tebus 
tik dalinė — vadinamuose stra
teginiuose punktuose, kas, žydų 
nuomone, nebus pakankama prie 
monė sulaikyti arabų fedainus 
nuo skverbimosi į Izraelį. Ir dėl 
tokios kompromisinės sienos jie 
kaltina gen. Burns. Tai tik pra
džia. Čia laukiama, kad kam jau 
kaną. ° £en- Burns, tai vis klius, 
iš katros pusės beimtum. 

Generolas nesijaudina

Tik gen. Bums, kaip praneša 
korespondentai iš Gazos, dėl tų 
kaltinimų nenusimena. Jis žino, 
kad tokiame poste būnant teks 
matyti šilto ir šalto. Jau iš anks
tyvesnio savo darbo armistieijos 
priežiūros štabe jis yra žinomas 
kaip taktiškas, sumanus, o kartu 
draugiškas ir linksmo būdo.

Pilnas jo vardaš yra toks: gen? 
majoras Eedson Louis Millard 
Bums. Jam dabar šešiasdešimti 
metai. Gimęs Quebeco provinci
joje, Kanadoje, be anglų kalbos, 
jis gerai mokąs prancūziškai ir 
vokiškai. Jį vadina kariu iš pro
fesijos, o jo draugai armijoje jį 

.pravardžiavo Tommy, jam šį var 
dą paimdami iš 1906 m. buvusio 
Kanados sunkiojo svorio čempio
no Tommy Bums. Sako, genero
las Bums nuo vaikystės esąs tik 
ras kovotojas. Si jo būdo ypaty
bė, sako, jam keletą kartų bran
giai atsiėjusi jo kaip kario kar
jeroje, bet jis tik numojęs ran
ka, faktus laikydamas augščiau 
už taktą.

Karys nuo 11 m. amžiaus

Ir taip, sako, jis vieną kovą su 
savo vyresnybe laimėjęs ir turė
jęs augštą vietą karo metu, o
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Alto telegrama 
John Dulles

CHICAGO, III., bai. 24.—Ame
rikos LietuviųxTarybos Vykdo
masis komitetas š. m. balandžio 
22 d. pasiuntė padėkos telegra
mą JAV valstybės sekretoriui 
Dulles dėl jo pasakytos kalbos 
New Yorke.

Telegramos turinys:
Jūsų puiki kalba, pasakyta 

šiandien, balandžio 22 d., New 
Yorke, iššaukė entuziastingą at
siliepimą iš daugelio žmonių, ku 
rie ją girdėjo televizijos progra
moje arba skaitė spaudoje.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Vykdomasis komitetas, reikšda
mas savo ir kitų, į šią organiza
ciją įsijungusių, Amerikos pilie
čių jausmus, sveikina Jus ir dė
koja Jums ypatingai už Jūsų pa
reiškimą, kad Jungtinės Ameri
kos Valstybės nedarys tarptau
tinių politinių susitarimų paverg 
tųjų tautų sąskaita, bet priešin
gai, sieks pavergtųjų tautų išlais 
vinimo.

9
Mes esame tikri, kad ši Jūsų 

kalba, nustatanti JAV tarptauti
nės politikos gaires, milžiniškai 
sustiprins laisvės jėgas visame 
pasaulyje, įskaitant tautas, esan 
čias už geležinės uždangos, ir 
tuo būdu priartins pastovią tai
ką, pagrįstą teisingumu, laisve 
bei plačiųjų masių gerove.

Naujose pareigose
HEIDELBERG, Vokietija, bai. 

24. — Generolas Barksdale, JAV 
10 pėstininkų divizijos vadas, pa 
skilias Jungtinių Amerikos Vals 
tybių vadu Berlyne.

Pas Franco\ * A
MADRID, bai. 24. — Gen. Na- 

than F. Twining vakar tarėsi su 
generalissimo Franco ir po to 
pranešė, kad Jungtinių Ameri
kos Valstybių oro bazių progra
ma gerai vykdoma Ispanijoje.

Kalnas siaučia
CATANIA, Sicilija, bai. 24. — 

Etna kalnas, didžiausias Euro
pos ugniakalnis, pradėjo lieti la
vą.

Bando tartis

TOKIO, bai. 24. — Komunisti
nė Kinija vėl bandė tartis taikos 
klausimais su nacionalistine Ki
nija.

y

Charles Thiery, 106 metų amžiaus, 
civilinio kuro veteranus (kairėje) 
kalbasi su dr. Paul Dudley White, 
širdies specialiatiL White gyvenk 
Boston, Mass. Charles Thiery nege
ria alkoholinių gėrimų ir nerūko.

svečiusI
ADDIS ABEBA, Etijopija, ba

landžio 24. — Sudano premjeras 
Abdullah Khadil atvyko į Etijo- 
piją, kur išbus šešias dienas.

Iranas atmetė
sovietinį teigimą

TEHERAN, Iranas, bai. 24. — 
Irano užsienio reikalų ministeris 
Aligholi Ardelan vakar atmetė 
Sovietų Sąjungos užsienio reika
lų ministerio pageibininko Kuz- 
necov tvirtinimą, kad, girdi, Bag 
dado paktas nėra apsigynimo 
sąjunga.

Vilkai ir Šėmai
KLAIPĖDA.—Klaipėdos kraš

to pietinėje dalyje ir visoje pie
tinėje Maž. Lietuvoje pastarais 
metais atsirado vis daugiau vil
kų ir šernų. Vilkai užpuldinėja 
kartais net žmones. Šernai iškni- 
sa bulvių ir daržovių laukus.

• Pirmoji nafta vakar „atvy
ko“ į Beershebą per Izraelio nau
ją vamzdį.

Valstybes sekretoriuj John Fo/ster Dulles kalbasi Washingtone su spe
cialiu Japonijos atstfcvu Masatoski Mathushita, kuris, vyksta namo iš 
ljondono. Jis bandė britų vyriausybę įtikinti, kad atšauktų vandenilio 
bombos bandymų Pasitikę. Bomba numatyta bandyti gegužės ar bir
želio mėn. Kalėdų saloje. ' (INS)

Jordane krizė didėja;
riaušės buvo Amman'e

AMMAN, Jordanas, bai. 24. — Akmenis mėtydami riaušinin
kai šiandien užplūdo Amman miesto gatves, reikalaudami premje
ro Khalidi atsistatydinimo..

Policija didelę grupę demons
trantų sulaikė gatvėse ir neleido 
jiems įsijungti į demonstruojan
čių būrius.

Riaušininkai mėtė akmenis ir 
plytas į policiją.

Nori nuversti vyriausybę
9

Riaušininkai, sukurstyti ko
munistų ir kairiųjų, bando nu
versti Khalidi vyriausybę, kuri 
praėjusią savaitę buvo sudaryta 
po žiaurios kovos su krašto pro- 
egiptietiškais politikais.

Pirmiausia riaušės pradėtos 
Amman vidurmiestyje, o paskui 
išsiplėtė ir kitose miesto dalyse.

Dar tokių žiaurių riaušių nėį*a 
buvę nuo to laiko, kai karalius 
Hussein daugiau kaip prieš dvi 
savaites pradėjo kovą prieš ko
munistus ir prokomunistinius 
elementus.

Pirma kova laimėta

Hussein praėjusią savaitę lai
mėjo pirmąją kovą, kai lojalūs 
Bedouin kariai įžengė į Amman 
miestą ginti karalių.

Minia gatvėse šaukė: „Šalin 
vyriausybė“ ir „federacija su Si
rija ir Egiptu“.

Minia taipgi reikalavo grąžin
ti proegiptietiškus karininkus, 
kuriuos Hussein pašalino iš tar
nybos.

Daugiausia kairieji ir 
prokomunistai

Riaušininkų eilėse daugiausia 
matėsi kairiųjų ir prokomunistų. 
Demonstrantai išėjo prieš kara
lių Hussein, kad jis pašalino 
premjerą Nabulsi, kuris žiūri j 
Kremlių.

Politiniai sluogsniai įsitikinę, 
kad Khalidi vyriausybė krisian- 
ti.

Nasserio vyriausybe 
ištrėmė amerikietį

korespond. iš Egipto
ROMA, bai. 24. — Barrett Mc- 

Gum, New York Herald Tribūne 
korespondentas, ištremtas iš 
Egipto. Jis atskrido į Romą.

Egipto vyriausybės pareigūnai 
nepaaiškino, kodėl veteranas ko
respondentas ištremiamas. Jis 
yra pirmas Amerikos korespon
dentas ištremtas prezidento Nas
serio vyriausybės.

• Pakistano ministeris pirmi
ninkas Hussein Suhrawardy va
kar pasakė, kad beveik nereika
linga Eisenhowerio doktrina Bag 
dado pakto apylinkėje.

Mirė operos solistas
Juozas Babravičius

VILNIUS. — Kaip matyti iš 
Vilniaus spaudoje tilpusio nekro
logo, š.m . balandžio 3 d. Kaune 
mirė operos solistas, Kauno mu
zikos mokyklos ir valstybinės 
konservatorijos dėstytojas Juo
zas Babravičius. Velionis gimė 
1882 m. kovo 21 d. Vilkaviškyje. 
1908 m. buvo priimtas į Petra
pilio konservatoriją, o 1915 m. 
debiutavo Maskvos didžiajame 
teatre, kur dirbo iki 1917 metų. 
Vėliau ilgus metus buvo Lietu
vos operoje, o paskui perėjo į pe 
dagoginį darbą.

Nekrologas su velionies atvaiz 
du, tilpęs Vilniaus „Tiesos“ ba
landžio 4 d. numeryje, pasirašy
tas „grupės draugų“, tačiau be 
pavardžių.

• 107 metų moteris. 107 metų 
moteris, kuri patarė gerti puo
duką karšto vandens kiekvieną 
rytą, užvakar mirė Baltimorėje, 
Md. Jos pavardė — Mrs. Mary 
Hanna Magee.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKAI

— Jordanas šiandien uždarė savo pasienį su Sirija, pranešė 
Damasko radijas. Sirija telkia savo kariuomenę prie Jordano pa
sienio. Sirija ruošiasi užimti Jordaną. Privatūs pranešimai, pa
siekę Izraelį, sako, jog Irakas pasiuntė savo kariuomenę į apylin
kes netoli Sirijos pasienio. Pirmiau buvo pranešta, kad Irako ka
riuomenė yra netoli Jordano pasienio.

-— Irakas įspėjo Egiptą ir Siriją, kad tų valstybių politikai ne
tiestų karinių rankų į Jordaną.

— JAV slaptoji žvalgyba spėja, kad. Snūdi Arabijos karalius 
Saud duos pagalbą Jordanui, jei Egiptas ar Sirija užpultų mažą 
karaliją. Sakoma, kad Saud jau duoda slaptą pagalbą Jordano 
karaliui Husseinui kovoje prieš proegiptietiškus ir prosovietiškus 
politikus.

— Valstybės sekretorius Dulles spaudos konferencijoje pa
sakė, kad valstybės departamentas leis vykti amerikiečių laikrašti
ninkų grupei į raudonąją Kiniją.

— Japonija vakar išbandė raketą greitesnę už garsą. Raketa 
nuzvimbė 23,00d pėdų.

— Čilė jau turi naują ministerių kabinetą, 19-tą nuo to laiko, 
kai Carlos Ibanez pradėjo prezidentauti prieš ketverius metus, f 
ministerių kabinetą įeina keturi kariškiai ir aštuoni civiliai.
, — Britai įsitikinę, kad Sovietų Sąjungos vadai labai susirūpi
nę dėl Amerikos bazių vakarinėje ir pietinėje Europoje. Sovietų 
premjeras Nikolai Bulganin pasiuntė Britanijos premjerui Mac- 
millanui laišką, kuriame sugestionuoja reikalą apibrėžti vandeni
lio bombos gamybą.

— Prezidentas Eisenhoįveris šiandien tarsis su darbo sekreto
riumi Mitchell, ar reikalingas naujas priešraketerinis įstatymas ir 
ar reikia apsaugoti darbo unijų sveikatos ir gerovės fondus. Pa
sitarimai bus Augustoje, Ga., kur dabar prezidentas atostogauja.

— Korėjos prezidentas Rhee pasakė, kad Korėjos respublika 
ir Japonija artimiausiu laiku turėtų sudaryti diplomatinius santy
kius kovai prieš komunizmą.

I

Valstybės sekretoriaus Dulles 
* nepaprastos reikšmės misija

WASHINGT0NAS, bai. 24. — JAV valstybės sekretorius 
John Foster Dulles sekančią savaitę skrenda į Vokietiją.

Dulles kelionės tikslas — pa-
sikalbėti su sąjungininkais dėl
paskutinių Maskvos atominių 
grasinimų ir Britanijos pasiūly
mo apkarpyti apsigynimo pajė
gas.

Administracijos pareigūnai pa 
sakė, kad Dulles planuoja antra
dienį išvykti iš Washingtono į 
Bonną, kur gegužės 2, 3 ir 4 d. d. 
bus Šiaurės Atlanto Gynybos or
ganizacijos (Nato) tarybos pa
vasarinis suvažiavimas.

Maskva pastarosiomis dieno
mis pradėjo atominių grasinimų 
kampaniją prieš Amerikos Nato 
bendradarbius. Akivaizdoje Mas
kvos grasinimų Vakarams, Dul
les misijai teikiama nepaprasta 
reikšmė. Jam teks užtikrinti 
Šiaurės Atlanto Gynybos orga
nizacijos (Nato) narius, kad 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
neapleis jų sovietų grėsmės va
landoje.

Laisvi stiprinasi
Dulles pirmadienio kalboje pa

sakė, kad sovietų valdovai pra
dėjo „spjaudytis“ grasinimais

Lietuvių kalba
Šilutės mokykloje

ŠILUTĖ. — Šilutės viešbutyje 
„Germania“, kuris laisvės lai
kais priklausė lietuvių bendro
vei, dabar būna įvairūs parengi
mai, vaidinimai ir pan. Herderio 
mokyklos patalpose veikia lietu
vių vidurinė mokykla. Vakarais 

kai laisvos valstybės pradėjo j°Je vyksta kursai suaugusiems, 
stiprinti savo apsigynimą. Vidurinės mokyklos dėstomoji

Pastarosiomis savaitėmis Mas 
kva savo grasinimus prieš Vaka
rus parėmė atominių ginklų ban 
dymais Sovietų Sąjungoje.

Italijos komunistai prieš 
žemes reformą

• Ūkininkai ir žemės darbinin
kai pas popiežių Pijų XII. Popie
žius Pijus XII šiomis dienomis 
audiencijoje priėmė 30 tūkstan
čių Italijos ūkininkų ir žemės 
darbininkų, kurie dalyvavo savo 
organizacijos suvažiavime.

• Italijos žemdirbiai savo su
važiavime svarstė visas aktua
liausias žemės ūkio problemas. 
Buvo konstatuota nauji laimėji
mai, gerinant ekonomines ir so
cialines žemdirbių gyvenimo są
lygas.

Kremlius įspėjančias notas 
įteikė Prancūzijai, Britanijai, 
Norvegijai, Graikijai, Turkijai, 
Vakarų Vokietijai, Danijai ir Is
panijai.

Katalikų tarptautinių
organizacijų asamblėja
BRUGES, Belgija, bai. 22. — 

Prfeš Velykas Bruges mieste bu
vo Katalikų Tarptautinių organi
zacijų metinė asamblėja. Joje da 
lyvavo 36-ių katalikų tarptauti
nių organizacijų atstovai. Popie
žius Pijus XII atsiuntė pasveiki
nimą.

kalba yra lietuvių, be to moko
ma rusų ir anglų kalbos. Vokie
čių kalba nedėstoma nė vienoje 
Klaipėdos krašto mokykloje.

• Žemės reforma Italijoje. Že
mės reforma Italijoje, buvo su
kurta 100 tūkstančių naujų ūkių, 
kuriuose tiek pat žemdirbių šei
mų gavo užtikrintas darbo ir 
gyvenimo sąlygas. Kaimuose bu 
vo įvesta medicinos pagalba li
gos atveju ir pensija senatvėje.

• Ūkininkų šeimos Italijoje 
yra pagrindinė apsauga prieš ko
munizmo antplūdį. Dėl to komu
nistai visu atkaklumu kliudo že
mės reformą Italijoje ir prieši
nasi kitiems įstatymams, kurie 
siekia pagerinti kainrio gyvento
jų būklę.

Trumpai iš visur
• Komunistai areštavo 15 ven 

grų sukilėlių. Budapešto radijas 
vakar pranešė, kad Vengrijos ko 
munistinė policija išardė sukilė
lių organizaciją šiaurės vakarų 
Vengrijos Komarom mieste ir 15 
asmenų areštavo.

• Egiptas vakar paskelbė Su
ezo kanalo planą, pagal kurį E- 
giptas išrinks visus laivų mokes
čius, ir bus sudaryta tarptautinė 
komisija nesusipratimams spręs 
ti. Egiptas laikysis 1888 Kons
tantinopolio konvencijos laivi
ninkystės laisvės.

• JAV laivas President Jack
son, pirmas laivas su Amerikos 
vėliava, vakar plaukė Suezo ka
nalu.

• Kalvarijoje neseniai pradėjo 
veikti vilnų verpimo fabrikas. 
Dirba trim pamainom.

KALENDORIUS
Balandžio 25 d.: šv. Morkus; 

lietuviški: Arė jis ir Tyvaita.
Saulė teka 4:57, leidžiasi 6:42.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicagoje 

ir jos apylinkėje šiandien — da
linai apsiniaukę ir švelni oro tem 
peratūra.

r
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Medžiagą siųsti: V. KLEIZA, 518 Green Str., Chainpaign, IU.

MAS VAKARŲ APYGARDOS kuriame dalyvavo moksleiviai,- 
METINft ŠVENTE ės, studentai,-ės ir keletas sen-

Ateinantį sekmadienį, balan- draugių. Susirinkimą pradėjo 
džio 28 d., Marijos augštesn. Vida Ribokaitė> kuri daugiausia 
mokykloje įvyks MAS Vakarų rūPinosi ši° susirinkimo sušau
ni,ygardos metinė šventė, kuri kimu- Susirinkimui pirmiiynkau 
bus pradėta pamaldomis 10 vai. U buv° Pakviesta F. Pabiilony- 
tos pat mokyklos koplyčioje- tė, o sekretoriauti — G. Leškys.

mokslus einančio lietuvių jauni
mo ir baigusių mokslus federa
cija, susidedanti iš trijų sąjun- 

igų — moksleivių, studentų ir Teko patirti kad ruošiamasi iš- 
sendraugių. Taip pat paaiškėjo,leisti lietuviškų dainų (su gaido-

'kad at-kų organizacija nėra po-™8’ rinkinJ aWrt* mVaų i^mui. 
i * s , . , ; Si gerą sumanymą galima tik svei-
i litinė ir nedaranti jokios konku-kinti.
rencijos skautų organizacijai ir ftias eihlt€fl tenka
tarp jų tikslų nėra priešingumų.dirbti su jaunimu Augštesnioje Li- 
At-kų organizacija tik papildotuanistikos mokykloje. Todėl norė- 
skautų
padeda išugdyti pilnutines as- komisijai, 
menybes. Į Atsižvelgiant i dabartines darbo

Moksleiviu Ateitininku Sa- ^IVK“ (šeštadieninėse mokyklo- MOKsieivių Ateitiningų bą |ge) jokiu būdu negalima taikyti to- 
jungos statutą perskaitė ir pa- ųio dainų repertuaro koks buvo 
aiškino J. Navakas. i vartojamas gimnazijose neprikl.

_ . . . ...... J Lietuvoje, nes čia kiekvienai klaseiTvirtai apsisprendė ir Įstojo J!tenka tJik 35_40 min. dainavimo 
at-kų organizacijos eiles 15 mer | vieną sykį per savaitę. O jei yra 
gaičių ir berniukų, daugumoje skirtingi balsai klasėje (pvz. so-

APSIVALYKIME NUO “PIKTŽOLIŲ”
BRONIUS JONU SAS Chicago III.

orFanizaeiios turini irtume Pareikšti keletą minčių dai- orgamzacijos turinj ir ny reikalu bŪ8imo leidinio muzikų

viška. Jei ji man patinka, man gra 
ži, tai ir dainuoju. Ir kas čia blo
go?

Tačiau šiuo atžvilgiu ne jie kal
ti... “Kokį grūdą sėjame, toks ir 
derlius auga.”

Tat nuoširdus prašymas: ap
valykite mus nuo “piktžolių”.
Ir neišleiskite rinkinio, kuriame bū 
tų daug dainų, o nebūtų ko dai
nuoti!

Mūsų jaunimas mėgsta dainuoti, 
tik duokime jam tokių dainų, ku- p 
rios prašnektų gimtosios žemės I ~ 
balsų, dainų, kuriose esame mes 
patys, dainų, kurios uždegtų jauni
mą tėvynės meile ir kurias jie pa
miltų !

Telefonas GRovehlll 8-16*6

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

-•V ■T'A > iro A Įf IMtT’O
Valandos: !•—12 ir 7—8 v. v. pagal 
Hiisit a ri ii 14 išskyrus trečiadienius. 

2422 W.' Marąuette Road

Tel. REliance 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
•ŪDYTOJAS IR CHIRURGAS

»:t’ vis oviiv-ojas.
3925 59th Street

Vai. Plgmnd., antrad., ketvlrtad. ir 
penktad. nuo t—4 p .p. 6:30—8:80 
vai. vak. Trečlad. ir šeštini. 1—4 v. 

P-

Po pamaldų bus pusryčiai, o po 
jų — iškilmingas posėdis. Po

Inž. Jurgis Damijonaitis trum
poje, bet aiškioje savo paskaito-

iškilmingojo posėdžio akt. Vi- Je susirinkusį jaunimą supazin- 
talius Žukauskas atliks jaunimui I dino su ateitininkų organizacijos 
specialiai paruoštą programą. I tikslais, uždaviniais ir priemonė

Visi studentai ir sendraugiai 
ateitininkai, priklausą korpora
cijoms prašomi šioje šventėje 
dalyvauti su korporacijų kepu
raitėmis ir juostelėmis, tuo pri- 
duodant daugiau iškilmingumo 
moksleivių šventei.

NAUJA KUOPA ŽENGIA
Š. m. balandžio 14 d. Omahoje 

įvyko moksleiv. ateitininkų kuo
pos steigiamasis susirinkimas,

Į mis. Po paskaitos buvo keletas 
paklausimų. Iš paklausimų ir 
diskusijų paaiškėjo, kad kai kam 
prieš tai at-kų organizacijos po
būdis buvo nežinomas arba klai
dingai suprantamas. Vieni ma
nė, kad at-kų organizacija yra 
politinio pobūdžio, kiti — kad 
tarp skautų ir ateitininkų orga- 
nazacijų esama kažin kokių prie 
šingumų., Nuoširdžiai išsiaiškin 
ta, kad at-kų organizacija yra 
aiškiai katalikiška, tautiška,1 gas.

lankančių augštesnę mokyklą. 
Kiti paliko apsigalvoti.

Į naują kuopos valdybą išrink 
ti pirm. Felicija Pabilio'nytė, sek 
ret. Vida Ribokaitė ir ižd. Algis 
Pocevičius. Kuopos globėju pa
kviestas sendraugis Juozas Jo- 
nyka, o dvasios vadu — kun. J. 
Tautkus.

Omahos lietuvių katalikiškoji 
visuomenė reiškia džiaugsmą ir 
pasitenkinimą moksleivių at-kų 
kuopos įsteigimu. Reikia tikė
tis, kad naujai įsteigtoji kuopa 
Omahoje savo veikla įneš gyvu
mo į jaunimo tarpą ir paskatins 
kitus siekti augštų idealų, o at- 
kai sendraugiai rems jų pastan-

ŽIU PLAUKAI ATGAUNA 
SPALVA

BE DAŽYMO
Dabar yra galima gauti nuostabus 
mišinys, kuris pakeičia žilus plaukus 
atgal j tamsią spalvą, beveik magiš
ku būdu. Vartojant kasdien per 
trumpą laiką palengva ir stebuk
lingai keičia žilus plaukus be jokio 
staigaus dažymo. Turint sj nuostabų 
mišinį jums daugiau nebereikės "at
rodyti senu” žilais plaukais, ir jūs iš
vengsite varžymosi dėl dažytų plau
kų, kurie nieko neapgaus. Tikrai 
nuostabu. Tas mišinys vadinasi Nll- 

aš keliauti ten toli, toli... už jūrų VIr?A- galite «šbandyri, b” Ji2!*0" 
"•ariu; tr. 11, Ir. dar vien, aidai-
navo, kun taipgi yra skolinta . J. Jie jums pasiųs dvi bonkas, kainuo- 
klausimą, kur jie išmoko šias dai- jančias po $3 kiekviena, už kurias 
nas, buvo atsakyta, jog stovyklo-! sumokėsite paštininkui tik |o, 
je, sueigose ir pan. ' - , kuomet jums pristatys, čia jums su-

Paaiš kinus, kad šitos dainos

pranai ir altai), tai kiekvienam 
balsui lieka dar mažiau laiko,

Todėl dainos turėtų būti parink
tos 2 ir 3 lygiems balsams, nesun
kios išmokti, bet nuotaikingos. 
Liūdnų dainų jaunimas nemėgsta.

Kai kartą, ruošiantis mokyklos 
viešam pasirodymui, vyresniųjų 
klasių mokiniai buvo paklausti, ko
kios dainos jiems labiau patinka ir 
kurias norėtų išmokti būsimam pa
sirodymui, vienas pradėjo ir tuoj 
visa klasė “užtraukė”: “Norėčiau

esančios nelietuviškos, o tik žodžiai 
lietuviški ir kad tokių dainų nedai
nuosime, nes turime daug savų, 
gražių dainų ir t.t., tuoj vienas iš

. . ;mokinių pareiškė: “Koks čia skir-
IJalyvis tumaa> ar jį lietuviška, or neHetu-

mrs. white: "Electricity may cest less today...
būt how come my bill's higher?"

little BILL: “Because nowaday$ 
you’re using nearly 4 times as 
much electricity, Ma’am!"

Look what pennies do today
when you live the modern eleetrie way

Joti 1< cooks break- 
fast eggs for a week 
(for a family of 4) in 
am eleetrie frypan.

A penny brings you
over two hours of won- 
derful television enter- 
tainment.

Your ateom or dry iron
makes quick work of 
ironing for just 1MŽ an 
hour.

Brow 16 eupz of cof- 
fee in your automatic 
eleetrie coffeemaker 
for only a penny.

^EJsctricily totu
**• today, you know 

ttlan it did 25 year» »«o!"

V Commomvealth Edison
Public Service Company

) C. R. Ce.

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chicagos Savings Bendrovė* praeitimi, nuo pat joe įeikflrimo 
1924 metais, joa pavyzdinga biznio tvaria, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų naftnmo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumą — jų 
apdraudimą iki <10,000.00, augžtą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, nž kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicagos Skvings Bendrovės įstaiga yra viena iė gra
žiausiai ir moderniškiausiai įrengtų visoje Illinoia Valstybėje.

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

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

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

Atdara: plrnudieinį nuo 12 ild 8, antradienį Ir penktadieni nno 9 Iki 4, ketvirtadienį nno 9 Ild 8.
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o ieMndlenį nno 9 Dd 2 valandos po pietą.

' ■ 1 - ...............................

TeL ofiso Ir buto OLympic 2-416*
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St, Cicero 

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

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

Ofiso telef. LAfayette 9-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiad. tik susitarus.

taupoma $1, ir tai dar ne viskas. Jei 
po suvartojimo vienos pilnos bonkos, | 
nebūsite rezultatais pilnai patenkinti, 
galėsite grąžinti antrą bonką ir pini
gai (pilna suma) bus jums grąžinti. 
(Patikrinkite, kad jūsų vardas ir adre
sas yra aiškiai užrašyti spausdintom 
raidėm antroje pusėje voko, tada bū
site tikri, kad NUVJDA gausite tie 
jokio delsimo.)

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

8800 VVest Slst Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

D6I valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1796 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasd lan išskyrus trečiad. lr 
šeštad.

Res. tel. GRovehlU 6-6603
Tel. ofiso HE 4-66*0; rez. PR 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
— Pritaiko akinius —

6322 South Westcrn Avenue 
ral.: kasdien 10-12 vai. Iv 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais 10-x vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-322*
Res telef. UAlbrook 6-6070

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

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

šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutartu 

Telef. ofiso LAfayette 3-6048
- Rez.: WAlbrook 6-3048

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

7150 South \Vesteru Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

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

Office tel. RE 7-1168 
Res. tel. WAlbrook 6-8766

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - ProtezlMas

Aparatal-Protezal, Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojom 

(Areli Supports) lr t. L 
Vai.: 9-4 lr 6-8. šeštadieniais 9-1 
OKTHOPEDMO8 TECHNIKOS LAB.
2850 VV. 63 rd St, Chicago 29, IU. 

Tel. PKospeut 0-5084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St
Ofiso tel. ItEUance 6-4410 

Rezid. telef. GRovehlll. 0-06 17 
Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p. m.

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

. Ofiso tel. CLiffHde 4-2890
RezldeneUos: LAfajette 8-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street 
(Kampas

Vai.; nuo 2 
šeštad. nuo 2 Iki 6 vai., lšskyr. sek

4,7th lr Hermitage)
I iki 4 lr 6 iki 9 v. vak

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

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntfol 6-2294

6002 West 16th Str.. Cicero 
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai

Tel. TOvrahaU 3-0*6*
Kitu laiku lr trečlad. susitarus

Rezid. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika ir moterų ligos) 
Ofisas ir rez.: 5100 S. Westeni Ave. 

į 1 1 Tel. PItospect 8-1223 arba WE 6-6677
i Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
I Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 
I 2-4 vai. popiet ir sulig susitarimu.

Tel. ofiso PItospect 6-2240
PItospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 So. Wood Street 

Priėmimo vai. nuo 2--4 vai. kasdien 
ir nuo 6 iki 8 vai. pirmad. !r penkt.
Trečiad. ir sek uždaryta.
Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-»700 

Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus Ilgos 
2454 West 71st Street

(71-as ir Campbell Ave. kampas)
Vai.: kasdien 9—II ryto ir 4—8 v.v. 

; šeštadieniais 9—11 ryto Ir 2—4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. Olb. 8-61*5

DR. V. P. TUMASONIS
' 2454 West 71st Street 

<71st lr Campbell Ave.)
VAL.: Kasdien nuo 2—4 ir 7—9 v. v. 

.šeštadieniais nuo 2-4 vai.
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

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

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

~>1. ofiso HE.4-5849. rez. HB.4-2824

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-6, treč. 1 r šešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South Western Avenue 
Chicago 20, HI 

telefonas REpubllc 7-4000 
Reztdend*: GRovehilI 8-8101

pasimatymai pagal sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 lr nuo 6-8:30 v.

šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 
Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Virginia 7-0030.

*oa teL BEveriy 8-0044
Oftao HE 4-1414, arba RE 7-0700 

Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 
Spec. akušerija Ir moterų ligų 

2454 West 71st Street 
(71-oe Ir Oampbell Ave... kampas) 
Vai.: kasdien 1—8 lr 6—8 vai. vak. 
šeštadieniais 1—4 p. p. Trečiadie
niais uždaryta.

Ofiso telef. YArds 7—1180 
ReaMenetjns — HTewart 8-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Weet SSth Street
(kampas Halsted lr 86-ta gatve) 

VAL. 1—4 lr 6:80—8:80 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius Atidara

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. VVAIbermk 6-3870
Rea Hllltop 6-1600

Dr. Aleiander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 Sonth Kedzie Avenue

VAL 2—4 p. p. Ir nuo 7—• v. vak.
Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

VaL: kasdien nuo 6 v. v. jki 9 r. v*ą 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 ▼. v.,
Išskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet. ,

Tel,: Ofiso — PUlIman 5-6760 
Buto — BEverly 8-8946

Tel. ofiso PRoepect 0-0400
Rezid. PRoepect 6-0400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Važkevlčlfitš)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 Sonth Kedzie Avenue

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

Ofiso HEmlock 4-6816 
‘Rez. HEmlock. 4-8751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 2-0749

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

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

šeštad. 10—12. Trečiad. 'uždaryta
LAfayette 3-4*4*.

Namų — UEdarermt 3-7780

Tel. ofiso PR. J-6446, res. HE.4-3160

DR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. lr šeštad. pagal sutarti

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

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

Trečiad. tr kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resld. 2487 
W. 62nd St, tel. RepubUo 7-8818.

Ofiso telefonas — Blshop 7-2526

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4842 Archer Avenue
(Kampas Kedzie Ir Archer)

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
HPEC. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINftS LIGOS 
2745 West 69th Stnet 

Priešais Šv. Kryžiaus ligonine 
T«*ef. REpubllc 7-2200 

VAL.: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 Iki 11 ryte lr nuo 6:00—8:00. 
šešt nuo 2:00—4:00. Trečlad. Ir
kitu laiku susitarus telefonu.

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

keičia stiklus Ir rėmus 
4455 S. California Ave. .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečlad. už
daryta), šeštad. 10 ryto Iki I v. p. p. 

uždarytas

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETTTVT8 GYDYTOJAS)
2500 Weet 63rd Street

VAL. kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 7:06 I 
Iki t vai. Trečiad. lr Iešt. uždaryta

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
TH. ofiso CA. 6-0257, rez. PR. 6-0060 

Rezid. 6600 S. Arteslan Ave.
VAI. 11 v. v. iki 8 p.p.; 6—9 v.v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patylimo
TH. YArds 7-1820 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas lr akinių dirbtuvė 
756 VVest 35th Street

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8, tr* 
čiad. nuo 10-12, penktad. 10-2 lr 
šeštadieniais nuo 10 Iki 2 vai. p.p.

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

yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo ir skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegystę ir tol i regys
tę. Prlrenku teisingai akintus Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančiais mažiatislus 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
j mokyklon valkus.

4712 Sonth Ashland Ave.
TH. YArds 7-1873

Vai. 10:80 lkt 7 v. vak. Šeštad. 10:80 
Iki 6 vai. Sekmad. ir treč. uždara.
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JAV KATALIKAI IR ŠVIETIMAS
Šią savaitę vyksta Jungtinių Amerikos Valstybių Tautinės 

Katalikų švietimo Sąjungos (National Catholic Educational As- 
sociation) didysis suvažiavimas, kuriame dalyvauja daugiau kaip 
10,(MM) įvairios rūšies katalikų mokyklų atstovų — kunigų, se
serų, vienuolių, brolių vienuolių ir pasauliečių mokytojų. Suva
žiavimas vyksta Milwaukee, Wis., mieste.

Šiandien, kuomet tiek daug kalbama ir rašoma apie jaunimo 
problemas, kurios yra tikrai didelės ir svarbios, kuomet laik
raščių skiltys mirgėte mirga žiniomis apie jaunų berniukų ir 
mergaičių nusikaltimus, kuomet iš viso tiek daug demoraliza
cijos nešama į jaunimą filmų, televizijos, radijo ir nepadorios 
spaudos pagalba, tenka susirūpinti ne tik jaunimo švietimu, bet 
ir tinkamu jo auklėjimu. Šios problemos yra svarstomos katalikų 
profesorių ir mokytojų suvažiavime.

Amerikos katalikų mokyklos, visos be išimties, rūpinasi ne 
tik bendruoju švietimu, bet ir didžiausią dėmesį kreipia į religinį 
bei moralinį auklėjimą. Katalikai tėvai gali džiaugtis, kad jų 
vaikų švietėjai, mokytojai ir auklėtojai, suvažiavę iš visos pla
čiosios Amerikos, nuodugniai svarsto tai, kas šiandien turėtų 
būti vienu svarbiausiu tėvų, valstybės ir visuomenės rūpesčiu. 
Esame tikri, kad suvažiavimas daug naujo įneš j katalikiškųjų 
mokyklų gyvenimą.

Turbūt nedaug kam yra žinomas faktas, kad šiemet kata
likiškas mokyklas lanko 4,900,000 mokinių. Juos moko 147,210 
profesorių ir mokytojų 12,599 mokyklose. Apskaičiuojama, kad 
kitais metais vien tik katalikų pradžios mokyklas lankys keturi 
milionai vaikų, o vidurines mokyklas lankys 820,000 vaikų. Pa
didės ir studentų skaičius katalikų kolegijose ir universitetuose. 
1947 metais katalikų vadovaujamose kolegijose ir universitetuo
se studijuoja 310,000 studentų.

Kad skaitytojai turėtų geresnį vaizdą, kaip katalikiškosios 
mokyklos auga, pakaks keleto statistinių duomenų.

1944 m. katalikų pradžios mokyklose buvo 2,086,794 moki
niai, o 1956 m. buvo 3,235,251. 1958 m. jau būsią daugiau kaip 
keturi miliionai. 1945 m. katalikiškose vidurinėse mokyklose 
buvo 420,707 mokiniai, 1954 m. jau 623,751, šiemet jų yra 707,- 
000, o 1958 metais jos jau turės 820,000 ir 1960 m. pasieks 
milioną.

Stebėdami nepaprastą Amerikos katalikiškųjų mokyklų au
gimą, atkreipkime dėmesį į vieną momentą, be kurio tas augimas 
būtų neįmanomas. Ši didžioji pažanga yra galima todėl, kad 
mokyklų išlaikymui nepaprastai daug aukojasi vyrų ir moterų 
vienuolijos. Jos aprūpina mokytojais beveik visas pradžios mo
kyklas, didelę baugumą vidurinių mokyklų ir profesūra kolegi
jas ir universitetus. Toms mokykloms būtų tikrai sunku išsi
laikyti, jei ne vienuoliai ir vienuolės mokytojai, kurie visą savo 
gyvenimą aukoja jaunimo švietimui ir auklėjimui. Daug pasi
švenčia ir tėvai, kurie savo lėšomis išlaiko tas visas mokyklas, 
mokėdami dvigubus mokesčius mokykloms išlaikyti — privati
nėms (katalikiškoms)

VOROŠILOVAS KINIJOJ

Vienas iš sovietinių carų, Vorcišilovas lankosi Kini joj ir Peipingo aero
drome susitinka Kinijen raudonąjį bosų. Mao Tse Tuiig. (INS)

KELETAS PASTABŲ
K. MOCKUS, Boston, Mass.

Ar ne perdrąsi paralelė?

“Aidų” š. m. 2 nr. yra puikus 
A. Baltinio straipsnis. Dėl vie
no tik sakinio norėčiau kelti a- 
bejonių. Ten sakoma: “Mūsų 
spaudoje jau pakyla drąsūs bal
sai, kad netinka mums vadintis 
rezistentais, tremtiniais ar net 
ir lietuviais”. Neteko pastebė
ti tokio straipsnio mūsų spau
doje, kuriame kas būtų įrodinė
jęs, kad netinka mums lietuviais 
vadintis. Jeigu autorius kur to
kį straipsnį pastebėjo, reikėtų 
cituoti laikraštį ir autorių, nes 
tokio skandalingo dalyko taip 
praleisti neturėtume. Kitas rei
kalas su rezistentais ir tremti
niais. Tais klausimais mūsų 
spaudoje nemaža diskutuota ir 
dar bus diskutuojama, nes tie 
dalykai sudaro mūsų gyvenimo 
dabarties aktualijas. Yra poli
tinių grupių, kurios ne tik laiko 
save rezistencinėmis, bet net ir 
stipendijas skiria rezistencijos 
vardu. Yra taip pat grupių, ku

ir valdžios (savivaldybių) mokykloms. (rioms rezistencijos momento aki 
Tačiau, giliai vertindami švietimo ir katalikiškojo auklėjimo , centavimas šiandieninėse aplin- 
svarbą, nesigaili nešdami dvigubą naštą tuo atžvilgiu. | kybėse ligi tokio laipsnio, kad

Reikia neužmiršti ir to fakto, kad ir bendrasis mokslas, 
išeinamas privatinėse katalikų mokyklose, yra pastatytas tin
kamoje augštumoje. Jei taip nebūtų, tos mokyklos nedarytų

žemės ūkyje ir skaudžią žemdir 
bio tragediją. Iš paduotų naivių 

tokios šaunios pažangos mokslo srityje ir taip greitai neaugtų j paklausimų po paskaitos perša-
mokinių bei studentų skaičiais.

AMERIKIETIS IaNKO KOLCHOZUS
Nors sovietai ir giriasi nepa

prastais žemės ūkio laimėji
mais ir laimingu kolchozininkų 
gyvenimu, tačiau tikrovės fak
tai visai kitką kalba. Ne vienam 
amerikiečiui jau teko matyti ne 
tik jų didžiuosius pavyzdinius 

<sovehozus aplink Maskvą, bet 
ir giliai provincijoj eilinius kdl- 

* chozėlius, kur neišpasakytas 
skurdas ir primityvus gyveni
mas tikrai lankytojus nustebino 
ir baisiai apvylė. Vienas tokių, 
kuris gailėjosi išleidęs tūkstan

ti čius kelionei į ir po Sovietų Są
jungą, kur tik vargą ir neviltį 
tematęs, yra dr. W. V. Lambert, 
Nebraskos žemės ūkio akademi
jos dekanas.

Didelis atsilikimas
Šis žemės ūkio specialistas sa 

vo dviejų valandų paskaitoje 
Wisoonsino universitete pavyz
džiais ir nuotraukomis įrodė, 
kad sovietiško kolchozo darbi-

chozuose nematė nei elektros 
šviesos, nei vandentiekio. Van
duo imamas iš lauke iškastų gi
lių duobių, kartais ganą toli nuo 
gyvenamojo namo ar tvartų.
Sovietuose niekas “neserga” 

Dr. Lambert niekad neužmir-
šiąs vieno kolchozo vedėjo atsa
kymo į jo klausimą: kur jis siun 
čia. apsirgusius darbininkus. Už 
klaustasis pirma atsikosėjęs, nu 
sispiovęs čia pat ant grindų,

ninko šiandieninis gyvenimo ly- darbininkų veidai vaizdžiai kai
gis yra toks, koks buvo čia to
limos provincijos ūkininko 1880 
metais. Vidutiniškai turtingas 
kolchozininkas gyvena su visa 
šeima dviejų ar keturių mažu
čių kambarėlių namuke, kuris 
iš to visai panašus į vištinin.- 
ką, negu į trobas. Namo vidus 
pasibaisėtinai skurdus, kai kur 
nėra nė lovų, žmonės naktį guli 
tiesiog ant grindų, pasidėję šiau 
dų maišus, kurie dienos metu 
stovi sustatyti kampuose arba 
lauko pusėje pakarti po pašto' 
ge. Labai dažnai nerasi virtuvė
je nė krosnies, kepa ir verda tie 
siog ant atviros ugnies, įtaisy 
tos toje vietoje, kur susieina 
kampai visų namo kambarių ir 
primena mūsų salonų ugniavie

"♦te (ar, tiksliau sakant, mūaiš- if
kės ugniavietės primena kolcho 
zminkų virtuvę). Ši atvira ug' 
nis žiemą apšildo ir namo kam 
barius. Niekur provincijos kol-

si išvada, kad amerikiečių jau 
na jai kartai, gimusiai ir augu
siai prabangoje ir pertekliuje, 
sunku suprasti darbininko var
gus sovietijoj. Greičiau juos įti
kintum sakydamas, kad Rusijoj 
kiekvienas kolchozininkas turi 
po lėktuvą, kad traktoriai dirvo 
se aria be vairuotojo, kad žmo
nės tik šoka ir dainuoja, negu 
įtikinti, kad kolchozo darbinin
kas iš savo mėnesinio uždarbio 
neįstengia nusipirkti poros ba
tų. Atrodo, kad dar daugeliui 
teks vykti į Sovietų Sąjungą, 
kol amerikietis turės tikrą vaiz
dą darbininkų “rojaus”, nebent 
to rojaus durys, po paskutiniųšu rankove perbraukęs per nosį 

ir su dideliu pasitenkinimu at- j ivYkiM Vengrijoje, vėl būtų už
sakęs: “Sovietų Sąjungos žmo-lsieniui tampriai užsklęstos sta- 
nės yra sveikiausi visame pašau Į lino raktu. A. Ž
lyje. Jie neserga. Jei kas jau
apserga, tai taip, kad jau jokia 
medicina nebegali žmogų išgel
bėti”. Kad Sovietų Sąjungoje 
žmonės būtų sveikiausi, — klau j 
sėjas rimtai suabejojo, bet kad' 
kolchozo vaistai, kurių tik mirš 
tantis tegali gauti, nebegali iš-į 

gelbėti žmogaus gyvybės — pil
nai patikėjo. Pageltę ir duobėti

gautųsi tendencija į pačių mūsų 
tautiečių rūšiavimą pagal tai, at
rodo netikslus. Juk pvz. visi se
nieji mūsų emigrantai bei jų 
vaikai nelaiko savęs nei tremti
niais, nei juo labiau rezisteų 
tais, o jų tarpe esama daugybės 
gerų lietuvių, nudirbusių ir dir
bančių didelius darbus. Jiems ne 
suprantamas naujosios imigra
cijos žmonių rūšiavimasis į re- 
zistenetus ir nerezistentus, er
zelis dėl to ir net aiški tenden
cija laikytį geresniais lietuviais, 
idealistais tuos, kurie save va
dina rezistentais, už tuos, kurie 
savęs tokiais nevadina. Pana
šiai yra ir su tremtiniais. Juk 
senosios imigracijos žmonės dau 
giausia taip pat emigravo dėl 
siaučiančios priespaudos senoje 
tėvynėje, ir visi tai žinome. Jei
gu jie laiko save'emigrantais, ro 
dos visi manome, kad tai tvar
koje. Naujosios imigracijos 
žmonės, tiesa, paliko kraštą kiek 
kitokiose aplinkybėse, bet, jei 
kas savęs nevadina tremtiniu, o, 
sakysime, politiniu emigrantu, 
dėl to dar negalima kvestionuo
ti jo lietuviškumo. Paralelės 
pravedimas tarp tų trijų sąvo
kų, man rodos, netikslus.

Ne viską galima teisinti 
idealizmu

Idealistinės nuotaikos mūsų 
tarpe nedidėja, ir tai skaudu. 
Tačiau negalime sakyti, kad to 
idealizmo taip jau visai ir ne
būtų. Pasižvalgę aplink, visur 
dar matome gražių idėjinio dar
bo pavyzdžių. Tačiau čia noriu 
kelti reikalą neneigti šiandieni
nėse mūsų aplinkybėse tokio bū
tino praktiškumo, kurio stoko
jant, labai mažai vaisių tegau
sime ir iš didžiausio idealistinio 
nusiteikimo. Dar labiau neturė
tume laikyti pateisinama ten
denciją pridengti idealizmo 
skraiste ambicijas, nevaldomą 
charakterį ir pan. Tikras idea
listas turi pajėgti nugalėti save 
ligi tokio laipsnio, kad gyveni
me jis neatrodytų paprastu peš

tuku, nes įvairių kategorijų peš
tukai, šiaip jau dažnai visa igeri 
žmonės, vien dėl savo charak
terio nevaldymo, yra pagrindi
niai mūsų dabarties negerovių 
kėlėjai ir jų elgesys neturi būti 
teisinamas idealizmo vardu. Tas 
pats pasakytina ir apie atitrauk 
tinio galvojimo būtybes. Visuo
meninis gyvenimas negali rem
tis vien atitrauktiniu galvojimu; 
ogi mes turime individų, Kurie 
savo atitrauktinį galvojimą lai
ko išeities tašku betkokiai veik
lai, dažnai visai nesusietai su 
kontraversiniais klausimais. Pa
dėjus į tą pačią vietą lankstes- 
nio, labia usugyvenime būdo 
žmones, daug negerovių savai
me išnyks. Taigi atitrauktinio 
mąstymo žmonės nebūtinai turi 
laikyti idealizmo reprezentan
tais tose srityse, kuriose jų pa
jėgumas yra laba iribotas.

Dėl vardų monopolizavimo
Kiekvieno dalyko monopoliza

vimas arba bent tendencija į 
tai savaime nėra žavingas daly
kas. Jeigu kas mano, kad jis 
yra labai doras ar labai išmin
tingas ir dar pąts tai akcentuo
ja, paprastai tai laikome tušty
bės dalyku, nes tikrai doras ar 
išmintingas žmc^gus, ypač, jei 
jis yra krikščionis, stengsis do
rovę ir išmintį gyveniman nešti

taip, kaip mokoma Evangelijoje, sų sąlygose atsiliepia labai ne- 
O ten farizėjaus ir muitininko maloniai ir todėl vengtinas, 
pavyzdys yra labai įspėjus. Iš kitos pusės nebūtinai išves-

Mūsų emigraciniame gyveni- tinas monopolizavimo noras iš 
me monopolizavimo klausimu organizacijos pavadinimo. Pa
būna diskusijų, štai “Į Laisvę” 
paskutiniame numeryje nurodo
ma, kad eilė politinių grupių gir 
di nori monopolizuoti demokra
tijos idėją. Patiems “Į Laisvę” 
leidėjams ne kartą prikišama, 
kad jie nori monopolizuoti rezis
tencijos idėją. Sakoma, kad re
zistencija yra visos kenčiančios

vadinime paprastai iškeliamas 
ryškesnis organizacijos momen
tas, stipriau tos grupės akcen
tuojamas. Bet tai nebūtinai tu- 

(Nukelta į 4 psl.)

VIKTORO K O IICOS 
Lietuviški. gazolino stotis ir anto 

taisymas
tautos kova už gyvybę ir dėl jos į Atliekami motoro remontai, lygi * * ui n,mn naivmn darnai ir kpiPinmm
neturi būti skaldomi emigracijo
je esą lietuviai. Kartais užsime
namas tautiškumo monopolizavi 
mas anais laikais, kai tai buvo 
galima darytį jėga. Visoką pa- ( 
linkimas į monopolizavimą mū-;

DRMESIO
Bridgeporte vienintele PLAUKŲ 

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. SSrd St.

PAULIUS JURKUS

SMILGAICIŲ AKVARELE
PRKMIJUOTAS ROMANAS

nimo, dažymo darbai ir keičiamos 
dalys

CALL-ME-MOTORS C0.
5759 S. WESTERN AVE. PR 8-9533

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap
drauda. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
2047 W. «7th Pl., Chicago,

111. YV Albrook 5-8063

MIDLAND
NAUJOS PREKES,

PIGI KAINA,
DELTO VISI

MĖGSTA DAINA!
Dabar nuizlkos mčgčjanv) (vestas 

naujaa, didelis
FONOGRAFŲ PLOK ST F LIŲ 

SHVRIVS
Populiarios, klasinės ir dzaso

— PLOKŠTELES —
Didelis pasirinkimas geriausių firmų

HI FI F0N0GRAF9
TV RADIJO IR ELEKTRINIŲ 

APARATŲ

_TCL€VISĮOn
t sales - servlc»J

sav. na. a. sbmsnak 
3821 S. — CLiffside 4-5885 i

Atdara: kasdien 9—8, pirmadieniai*
lr ketvirtadieniai* 9—9

MOVI N G
K. BENIULIS atlieka įvairiu* 
perkraustymus bei pervežimu* 
iš tolimų ir artimų atstumų.

TeL Bishop 7-7075

Duoną Iv įvairias akentagaa 
taikstės kepa

BRIMO’S KEPYKLA
Uffl-tl s. Lttuaka Ave.

Tel. CLiffside 7-8378 
Pristatome { visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat 18- 
siunčiame J visus artimuo
sius miestus.

Au^

pįviden^ 1
ivings .jrd Loar 
A'socid + ior>

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA IR 

l PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO

• E NDROvi

4038 Archer Arenu* t.i. la3-67iv 

AUGUST SALDUKAS Pr*ztd»«ts
j?

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI FI PHONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

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

NARIAI UETUVII (Al k IK SKOLINIMO

B-VIŲ LYCOS. KURIOSE
Kiekvienu Santaupos Apdraustas iki $10,000.00 

I R
Paskolos Duodamos Namy Įsigijimui 

Lengvomis S,lygomis

CHICAGO SAVINGS t LOAN ASSN.
6245 S. Westem Sve., Chicago 36, Iii.

CHANE SAVINGS t LOAN ASSN.
2555 W. 47lh St.. Chicago 32. III.

DISTRICT SAVINGS t LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St., Chicago 8, Hl.

ST. ANTHONY SAVINGS A LOAN ASSN.
1447 S. 49thCt., Cicero 5O,H1., tel. TO 3-8131-32

. UNIVERSAL SAVINGS t LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St.. Chicago 8. Hl.

Darbininkai švilpauja, guldo baltus rąstus prie ras be žmonos kaip be kepurės! Kada pasipirši Girn- 
augštų pamatų. Niekas nenumato, ką jie pastatys, butai tei ?
kaip iš toli švytruos naujieji Gimbutų namai. Iškils Julius ūmai parausta, sumišęs net atsistoja,
jie viršum obelų kepurių skardiniu stogu su vasa- — Na, na, ko trepsi išsigandęs? Nenori?
riniais kambariais, su dideliu gonkų balkonu. — Taip staiga, klebone!

bėję apie jų rojų ir sveikatą. 
Amerikos ūkininkams teko

pamatyti ir tą didįjį sovietų pa
sididžiavimą: mechanizuotuo
sius sovehozus, kurie visdėlto

Seikalingį iki dešimties kartų 
augiau darbininkų, negu ant 

tokio pat dydžio ūkio Ameriko
je. Mašinos labai prastos, nepa
togios, net naujosios visai pri
mityviškos, tokios, kokios čia 
buvo vartojamos mažiausiai 
prieš ketvirtį šimtmečio. Daug 
kur matė, nors pačiame darby
metyje, nevartojamų naujų ma
šinų, mat, vienam, kad ir mažy
čiam, dalykėliui sugedus ar nu
lūžus, mechanikas turi laukti 
kartais pusmečiais, kol iš kur 
prisius pakaitalą. Prie šitokios 
mechanizacijos sąlygų nestebė
tina, kad menanizuotojo sovcho 
zo darbai * susivėlina daugiau, 
negu kolchoze be mašinų.

Čia tik keletas faktų iš anos 
paskaitos, apie netvarkų sovietų

85 tęsinys

— Jei Rima ji, kas bus tada?
Vasario mėnesį vaidinimai. Scenos sujudime jie

du susitinka. Abiejų žvilgsniai sudreba. Sušvyti vei
dai. Sumišę greit išsiskiria, kad niekas nepamatytų.

Ir bankelio vakaronėse atsiranda slaptas žvilgs
nis, kurio draugija nepagauna. Namie Samanė vaikš
to ilgai savo kambaryje, susiėmus rankas, paskui šo
ka į virtuvę, į saloną ir juokiasi.

— Ramiau tu, žvirbli!—sako tėvas, pakėlęs žvilgs
nį nuo laikraščio.

Samanė tada įsitaiso minkštasuoly, apkabina pa
galvius ir pasijunta artistė. Ji slepia tai, ko niekas 
nežino. Ne savo liūdesį, bet kažką kitą! Ji pasakoja 
apie bankelį, dėsto jo reikalus ir juokiasi.

Tuo metu meistras dirb4 ir dirba. Kai vakare už

vyru pilna visur. Jie čia valgo, kiti tolimesnieji 
|ir miega klėtyje, daržinėse. Samanei įdomi ta žmo
nių kamšynė. Vienas, žiūrėk praeidamas akį merkia, 
juokiasi; kitas ištraukia dailių žodžių, beregint su
riečia linksmą istoriją; trečias nuolat švilpauja ir, 
pasigavęs jos dainą, vingių vingiais išvaro melodiją; 
dar kitas dūduoja armonikėlę. Lyg koks subuvimas, 
kurs nuolat srūva iš namų į sodybą, nuo kvepiančių 
rąstų prie stalo. Samanė sukasi jų tarpe, padėdama 
motinai šeimininkauti.

Beveik kasdien atvažiuoja klebonas. Kur lentos,
rąstai, ten ir jis turi būti. Sėdi ant laiptų prieš šiltą‘juokia klebonas.
pavasario saulę, lazda varinėja skiedras, rūko, pata- Buhalteris sutinka. Sutarta, kad šeštadienį pa- 
rinėja, valandų valandas prasišneka su meistru, su kalbės dėl kitų smulkmenų. Bet kas tai bus, kunigas 
šeimininku. • ’ nepasako.

Jau ketvirta savaitė po Velykų. Namas išaugęs) Julius nori gerai apgalvoti ne patį faktą, bet—

— Jau metai, kaip vaidini tokią šaunią dramą, 
tiesiog operą, pagaliau reikia nuleisti uždangą!

— Suprantu, bet ji man nė žodelio ta linkme, aš 
laukiu kantriai.

— Juokdarys! Mergaitės niekada nepasipirš. Jos 
tik priešinsis. Ir dabar, matysi, šoks į akis. Bet esi 
vyras, neapsileisk.

— Stengsiuos, — Julius vis labiau maišosi. — 
Gal ne taip greit, reiktų pagalvoti, kokiu būdu.

— Jei nežinai, pasiskaityk Valančiaus “Palan
gos Juzę", iš rašto išpilsi oraciją! — pašaipiai nusi-

daro klėtį, pasižiūri į Gilijos pievas, už kurių matyti į tuves.

viršum langų. Gimbutas nusiveda kunigą Senkų į sve
čių kambarį ir pradeda tokią kalbą:

— Klebone, aš nepratęs, kad taip ilgai vytų vir
velę. Reikia mazgo. Turi Julius pasipiršti. Kas matė 
šitaip! Sumušim į daiktą vestuves ir trobos baig-

kokiu būdu. Tai turi padaryti tokį įspūdį, kad mer
gina nė kvapo neatgautų. Ankstų rytą dviračiu jis 
išvažiuoja į Telšius ir popietėj grįžta nupirkęs do
vanų.

Gimbutų sodyboje tą pačią dieną, dedant naują 
vainiką, meistrą pasikviečia šeimininkė. Nusiveda

iškilusi Gimbuto sodyba. Ten driekiasi dūmų juosta, 
ten skrenda ir jo slaptos svajonės.

Bet įgriūva pavasaris. Jis atima slides, gražius 
išvažiavimus, tirpdo sniegą ir sprogdina pumpurus.

30
SKAMBA kirviai Gimbuto sodyboje. Vienas už 

kitą greičiau kerta medį, ir iš toli atrodo lyg įnirtę 
šunes lotų. Lekia skiedros, didelės it plaštakos, sklai
dosi po kiemą ir kvepia sakais.

Kunigui Senkui nereikia kartoti: tą pačią dienąIklėtin, kad niekas nematytų. Ten didelės skrynios,
atsiduria bankely.

— Na, bernužėli, kada? — sumirksi šelmiškai, 
išpučia žandus.

Buhalteris šypteli ir žiūri maloniai į kunigą, ne
suprasdamas, kur jis taiko.

— Ar apie klebonijos stogą tamsta galvojate? 
— Taip, apie stogą! — trinkteli krumpliais į sta

lą. — Tik šiuo kartu ne apie savo, bet apie tavo. Vy-

prikrautos audeklų, gelumbių, drobių. Ji rausiasi vie
noje užkaltėje ir išima kažką suvyniotą į popierių.

— Viktorai, tu lyg savas, įdėk šią grabnyčinę į 
vainiką. Taip seniau darė, tegu būna ir dabar. Toj 
troboj mirsiu. — Ji paduoda popieriuje suvyniotą 
žvakę. — Įdėk, namus nuo nelaimių saugos, nuo per
kūnų.

( Bu daugiaa )
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AUGA JAV GYVENTOJŲ SKAIČIUS
Per paskutini pusšimtį metų 

JAValstybių gyventojų skaičius 
padidėjo bemaž 100 milionų 
skaitline, kas yra žymiai dau
giau negu buvo pranašauta. Da
bartiniu metu yra dvi valstybės 
pasaulyje — Kinija ir Indija, ku 
rios pralenkia JAV gyventojų 
augime. Net ir Sov. Sąjunga tu
rėjo nusileisti šioje srityje JAV 
ir ji per paskutinius 15 metų 
padidėjo 10 mil. gyventojų, tuo 
tarpu kai Amerika paaugo 35 
mil. žmonių.

Dabartiniu metu šio krašto gy 
ventojų skaičius jau peržengė 
170 mil. ribą ir yra manoma, 
jog 1993 m. jis pasieks apvalią 
300 mil. skaitlinę.

Žvelgiant atgal į praeitį, pa
matoma, kad užtruko net 273 
metai (1607-1880) kol Amerika 
pasiekė pirmąją 50 mil. gyven
tojų skaitlinę. Antroji 50 mil. 
skaitlinė jau buvo pridėta per 
35 metus, taip kad 1915 m. čia 
buvo 100 mil. gyventojų. Sekan
tieji 34 metai atnešė trečiąją 
50 mil. skaitlinę ir 150 mil. skai 
čius buvo pasiektas 1949 m. 
1993 nu bus 300 mil. gyventojų

Jeigu panašiu greičiu šio k ras 
to gyventojai augs ir toliau tai 
1967 m. JAV gyventojų skaičius 
turėtų siekti 200 milionų. Tai 
reiškia, kad ketvirtojo pusšim
čio milionų žmonių užaugimui, 
reiks tik 18. metų laikotarpio. 
Po to, sekančiam 50 mil. padi- 
dėjmui bereikės 14 metų ir 1981 
m. JAV yra pranašaujamas 250 
mil. gyventojų skaičius, o po 
12 metų — 1993 m. — 300 mil. 
suma. i

Tokį didelį JAV gyventojų au

girną pateisina šie faktoriai: a- 
merikiečiai praktikuoja anksty
vas vedybas ir augina dideles 
šeimas. Minimi reiškiniai yra 
šio krašto gerbūvio laikotarpio 
išdava ir geresnė ekonominė gy
ventojų padėtis juos įgalina au
ginti daugiau vaikų. \

Kaip statistiniai daviniai ro
do, pereitais* metais JAV gimė 
4.2 milionai kūdikių ir tuo būdu 
1,000 gyventojų atitenka apie 
23 naujagimiai. Jeigu pažvelg
sime į depresijos metus prieš 
II Pasaulinį karą, tai pamatysi
me, jog tada metinis naujagimių, 
skaičius nesiekė pilnus 2.5 mil. 
kas sudarė tik 17 kūdikių kiek
vienam 1,000 gyventojų.

Didėja daugiavaikės šeimos 
, Dabartiniu metu yra žymiai 
padidėjęs didesnių šeimų skai
čius ir dabar trijų, • keturių ir 
penkių vaikų šeimos yra skaito
mos vidutiniškomis,

Didėjant gyventojų skaičiui, 
ekonomijos mokslo žinovai JAV 
taip pat pranašauja dar dides
nį pramonės išsivystymą. Kraš 
to gamyba turės žymiai padidė
ti norint aprūpinti vis augančius 
naujų vartotojų būrius.

Netrukus, po II Pasaulinio ka 
ro gimusieji jaunuoliai, pradės 
kurti naujas šeimas, kas savai
me suprantama, padidins naujų 
namų statybą. Dabartinis 1.6 
mil. vedybų metuose skaičius 
iki 1975 m. spėjama padidės

VELYKINĖM NUOTAIKOM

Fene matyti St. Patrick katedra New Yorke, o priekyje keturiametė 
Susau besidžiaugianti žydinčiom lelijom vadinamam Roekfellerio aik
štėje. , ... (INS)

ir džiaugsmo atneša!). Vokie
čiai rūpinasi savo jaunimo apa- 

vienu milionų ir pasieks 2.6 mil. tija politikai, idėjoms, krašto

KELIĄ JAUNIMUI
Keletas pasiūlymų JAV LB, jaunimui ir jo vadovams

J. VIRPŠA
*

1

Kiekviena tauta turi savo kartą keltas. Gal tai būtų ir ne 
specifinius vargus su jaunimu. į bloga priemonė, nes ir Ameri- 
(Ak, tiesa, žaliukinis jaunimas'kos bažnytinės grupės leidžia 

pedagogų patvirtintus “ komi
kus”. Ypač tai turėtų persvars-

ribą. Didesnis vedybų skaičius 
reikš didesnį naujagimių skaičių, 
ta'ip kad po 100 metų JAV gy
ventojai vargu ar besutilps šia
me kontinente. Edv. Sulaitis

ŠAUKIAM, BET NEREMIAM
POV DIKK1S

Labai dažnai tenka mums nu
girsti vieną paraginimą: “būki
me visur ir visada Lietuvos am 
basadoriais”, atseit reprezen
tuokime Lietuvą ir savąją tau
tą. Bet kur ir kaip tą Lietuvą

savo tautos ambasadoriumi, at 
seit neturi galimybės reprezen 
tuoti lietuvių tautą kitų tautų 
tarpe. Tą reikalą sunkina ir 
pats Lietuvos valstybės ■ paver
gimas. Bet visdėlto retkarčiais

reprezentuoti ? Ar gali įgi repre- tą šauksmą galime pateisinti ir 
zentuoti Lietuvą ar tautą toks1 skaityti naudingu arba reikalin

gu. Štai mes turime gražią jau
nimo organizaciją — Skautų są 
jungą, kuri, nežiūrint visų tų 
aplinkybių, yra įsijungusi į lais
vųjų tautų jaunimo tarpą; jos 
nariai ne tik turi progų, bet ir 
gali Lietuvą reprezentuoti, t. y. 
gali būti savo tautos tikrais 
ambasadoriais. Ta sąjunga turi 
apie 2,500 narių ir priklauso 
Tautiniam Skautų biurui. Šie lie 
tuviai skautai ir yra tikrieji lie
tuvių tautos ambasadoriai — 
reprezentantai. Skautų sąjungai 
reprezentacija yra būtina — jos 
vengti arba aplenkti jokiu būdu 
negalima. Šitokiu būdu yra re
prezentuojama ne tik mūsų jau 
nimas, esąs laisvajame pasau
lyje, arba pavergtoje Lietuvoje 
likęs, bet drauge su tuo yra re
prezentuojama gali Lietuva ir 
lietuvių tauta.

Tačiau ambasadorių parei
goms atlikti reikia dar ir finan
sinių priemonių — pinigų. Daž-

lietuvis, kuris fabrike nuo ank
styvo ryto iki vėlyvo vakaro 
šluoja arba vienratį su sąšlavo
mis tempia? Arba paimkime 
pvz. kokios nors organizacijos 
narį; jis nors būtų vienas iš kil 
niausiu, mokslingiausių ir pa
žangiausių žmonių — ar gali? 
Ne. Juk dabar lietuvis yra atsi
dūręs tokioje padėtyje, kuri ne
leidžia betkam ir (bet kada būti

Keletas pastabų
(Atkelta iš 3 psl.)

ri reikšti norą monopolizuoti. Sa 
kyšime, mūsų politiniame gyve
nime jau keli dešimtmečiai tu
rime liaudininkus ir krikščionis 
demokratus. Tų politinių gru
pių pavadinipiai lyg ir sugestio
nuotų mintį, kad tik tų grupių 
nariai esą rūpinasi liaudimi, 
krikščionybe ar demokratybe. 
Iš tikrųjų taip nėra, ir mes taip 
nemanome. Yra pvz. tautinin-
kai. Pamiršdami praeitį, turime 
prileisti, kad šiandien jau tikrai nai tokios reprezentacijos pro-
esama nemažai tokių tautinin
kų, kurie nelaiko savęs vienin
teliais mūsų tautiškumo repre
zentantais, o pripažįsta ir ki
toms grupėms tautiškumą. Ta
čiau prie vardo pripratome, ir 
pats vardas šiandien mums dau 
giau primena nacionalistines ten 
dencijas, o ne tautiškumo mo
nopolizavimą. Iš naujųjų yra 
pvz. “Lietuvių Frontas”. Iš var 
do galima būtų taip pat aiškinti, 
kad čia yra tendencija kalbėti 
visų lietuvių vardu, kad kas nė
ra tos grupės nariu, tuo pačiu 
nelaikomas bendrojo lietuvių 
fronto nariu ir pan. Iš tikrųjų 
taip nėra ir neturi būti. Many
kime, kad ir tos organizacijos 
perdėtas rezistencijos momento 
akcentavimas sugrįš į normalias 
vėžes ir nesudarys nepageidau
jamo įspūdžio.

Taigi ir eilė mūsų politinių 
grupių, randančių savo ryškes
ne jungtimi demokratiškumą, ir 
taip pasivadinančių, nebūtinai 
tuo pačiu išreiškia norą mono
polizuoti demokratijos idėją.

gos yra surištos su didesnėmis 
išlaidomis ir dėlto sunkiai įgy
vendinamos. Todėl Skautų są-j vė 
jungos finansiniams reikalams 
pagerinti yra sukurtas Džiambo 
rėš fondas. Šitas fondas lėšų va 
jų jau vykdo antri metai. Didės 
nėse vietovėse bei miestuose, 
kur susitelkė daugiau lietuvių, 
yra to fondo paskirti įgalioti
niai. Apie tą fondą lietuvių spau 
doje buvo ir dar pasitaiko įvai
rių straipsnių, ir atsišaukimų, 
skatinančių būti jam dosniais ir 
t. t. Pvz. Chicagoje buvo raštiš 
kai kreiptasi į visas čia esan
čias organizacijas bei atskirus 
profesionalus — gydytojus, in
žinierius, verslininkus ir kt. Ne
maža asmenų pačių įgaliotinių 
buvo aplankyti asmeniškai ir 
šiaip įvairiais būdais bei priemo 
nėmis beldžiasi į lietuvių duris. 
Deja... Iš Chicagoje kelių šimtų 
esančių organizacijų atsiliepė 
vos septynios. Didesnes sumas 
aukojo Inž. draugija, Gailestin
gųjų seserų d-ja, Karių “Ramo-

gynimui. Hitlerio avantiūros, 
milionų jaunų vyrų mirtis jau
nąją pokarinę vokiečių kartą 
nuteikė prieš šūkius ir žygius, 
kurių jie instinktyviai bijo.

“Motinėlė Sovietija” ir sateli
tai galvas laužo dar ir dabar, 
kur nuo kūdikystės bedieviškai 
auklėjamas jaunimas randa Die 
vą ir drąsą Jį išpažinti.

/ Amerikiečių gi “juvenile deli- 
quency” problema mums gerai 
pažįstama, nors, ačiū Dievui, 
mūsų ir neliečia. x

Kas mus tiesioginiai liečia — 
tai jaunosios kartos nutautir 
mas. Ši problema visu didumu 
atsistoja prieš mus šiandien. 
Nuo jos nusisukti negalime, nes 
ji yra mums gyvybinės svarbos.

Tiesa, lietuviškam jaunimui 
ligšiol yra nemažai padaryta: 
lituanistinių • mokyklėlių veikla, 
jaunimo organizacijų netiesiogi 
nis švietimas susirinkimuose, 
šventėse ir ypač vasaros stovyk 
lose, lituanistinės pamokos pa
rapinėse mokyklose, pluoštas 
mokyklinių vadovėlių, lituanisti 
kos kursai studentijai ir t.t.

Iš kitos pusės, lituanistinia
me auklėjime ir jaunimo veik
loje apskritai yra nemaža spra
gų. Viena jų yra vaikų ir jau
nimo grožinės literatūros sto
ka. Pagaliau ir pasirodžiusios 
knygos kažin ar atitinka šian
dieninio jaunimo dvasiai ir sko
niui. Tai aštri problema, nes vis 
daugiau tėvų skundžiasi, jog 
vaikai iš tolo kratosi lietuviškos 
knygos ar laikraščio. Reikia tad 
pajieškoti būdų ir priemonių 
juos prie lietuviško spausdinto 
žodžio pririšti. Vadinamųjų “ko 
•mikų” klausimas jau ne vieną

tyti vaikų laikraštėlių leidėjai 
ir redaktoriai. Gal po kelis pus
lapius paskirdami paveiksime! 
(komikų tipo) šv. Kazimiero, 
Vytauto ar partizano istorijai 
tie laikraštėliai savo skaitytojų

šeimą pagausintų?
Tai tik vienas klausimas iš «

daugelio, su jaunimo literatūra 
susijusių. Neužmirštinas ir ap
skritai visos lituanistinio švie
timo sistemos ir būdo persvar
stymas. Gal reiktų daugiau at
sižvelgti į gyyenimo realybę ir 
amerikietiškos pedagogikos sis- 
terfą.

Pagaliau didžiai įdomus p. 
Jur gėlos pasiūlymas Mariana- 
polio kolegijos reikalu. Jo min
tys vertos rimto apmąstymo.

Šis problemų kompleksas nė 
ra vienai mokyklėfei, vienai or
ganizacijai ar vienam žmogui iš 
rišti. Tai visos lietuvių bendruo
menės vienas svarbiųjų darbų. 
JAV Lietuvių Bendruomenė sti
priose pirm. St. Barzduko ran
kose turėtų imtis iniciatyvos 
anoms problemoms rišti, i

S M U T M Y BROS.
M O V E R S

Local and Long Distance Moving
3254 W. Cermak Road

BIshop 7-6663, GUnderst'n 4-2617

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BAL DU S
vietoji: ir iš toliau

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

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

Tel. PRrescctt 9-2781 .

ARTHRITIS
A Normai Hand Tyrinėjimai SPEARS 

ligoninėje pravėrė duris 
Į sveikatą tūkstančiams 
kenčiančiųjų, kurie jau 
buvo įsitikinę, kad jiem 
nebėra pagalbos nuo 
arthrito ir rheiunatinių 
skausmų agonijų.

Jei Jus įdomauja šis 
gydymo būdas, kuris iš
gelbėjo tiek daug žmo
nių nuo skausmų bei 
mvalidlsmo jungo, ra
šyk dėl nemokamos lite
ratūros; ir užeik pas jū
sų vietinį chiropraktą.

SPEARS CHIROPRAOTIC HOSPITAL 
Dept. L-106, Den ver 20, Colorado

Arthritic Hand

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

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

tolimų dūrtancijų. šaukite sekančiai.

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

Telefonas — FRontier 6-1882

MOVING

Aš pažįstu tokį banką, kurs 
moka, nesakau penktą, dešim
tą, trisdešimtą ar penkiasdešim 
tą nuošimtį, ibet šimteriopai už 
vieną. Tai didžiausias ir rimčiau 
sias bankas! Tai kas gali būti, 
— gal paklausit, — toks lobin-

gas bankininkas? Ogi pats Die
vas, dangaus ir žemės Viešpats, 

‘kur pažadėjo atlyginti šimterio
pai ir čia, ir dabar tam, kas 
medžiaginius savo turtus pa
naudoja Jo garbei,- padėdamas 
neturtingiesiems. —Don Bosco

Pradekit Taupyt Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti iioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOANI
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

OHSO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 
šeštad- 9 vai. ryto iki 4:30 p.p. Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANE SAVINGS
2555 VVEST 47th STREET LAfayetto 3-1083

B. R. Pietkieuiez, prez.; E. K. Pletklewlcz, sekr. lr advokatas
Mokam.- aukAltm dividendui.. Keičiame čekius. Parduodame ir perkame 

valstybėm bonua. Taupytojams patarnavimai nemokamai.

Pradekite taupyti atidarydami sąskaitą šiandien. Apdrausta lkl I10,000.

Darbo valandos pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr lr penk. 9 iki 5; treč uždaryta o fteči nuo Q tki vidurdienio

Atliekame dideliu. T rr .žub automobilių remontui Lyginimas, da
žymas. Elektrinis ąpliedinimas. Parduodame automobilių dalia.

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

2641 VVest 7lst Str. (Kampas Talman Avė.) 
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. Wfllbrook 5-5934

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

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugumą 
ir gražų pelną.

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

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės į:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION*

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois
J

JULIUJ

Birutės d-ja, Šaulių klubas, 
Kęstučio Pašalpos klubas ir 
Brighton Parko Moterų klubas 
nors ir nedaug aukojo, bet nors 
parodė savo palankumą. Būdin
ga, kad stambiausias sumas 
tam suaukojo tų būsimų amba
sadorių įvairūs padaliniai. Buvo 
ir tokių atsitikimų, kad ir nežy
mus žmogelis, eilinis fabriko dar 
bininkas, nepašykštėjo vienos ki 
tos dešimties dolerių. Tačiau iš 
mūšų profesionalų, nežiūrint, 
kad jų vaikai tos sąjungos, ku
riai tas fondas priklauso, yra 
nariais, nesusilaukta jokios pa
ramos. Kur priežastis? Neaiš
ku. (Argi? — Red.). Gi repre
zentacijos lygį visokeriopai ga-Į 
Įima pakelti tik su Džiamborės 
fondo pagalba, žinoma, jei tą < 
fondą uoliai rems lietuviškoji vi 
suomenė.

Tad remkime visomis išgalė
mis skautų fondą — Džiambo
rės fondą.

NAUJI OtbSU TNOKAI-NAUJAUSI NNAUSTrNtO (BANNJAi 
NAU MSTU PATT/UMAS-ATAUS IP SĄŽININGAS PATAPNAANAt

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St CHICAGO 36, ILL Tel. V/Alkmok 5-9209

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
F F. 1,11 A. IIAIIIMIMH, NEI.LIK HFKTII4N, Ha».

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

Krautuvo atidaryta aekmadlenlato nuo 11 Iki 4:10.

J. G. TELEVISION CO. Pardavimas ir taisymai
Televizijos, radijai, patefonai, kamb. vėsirituvai

“KALBA VILNIUS”
Kasdien 4 vul. 30 min. popiet. Ateikite pasiklausyti.

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
ATIDARA IK SEKM. nuo 11 vai. Ilgi 8 vai.

1957 BUICKAS
Tik

#2,595-00
Dynaflow, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos

Llttuvlikoje Prakyfcoja-MILDA BUICK, to 

•07 W. 35th St„ Chicago S, III. Lt 3-202?

SPECIALUS
BARGENAS

* Sofoms, Lovoms,
* Lempoms

KAINOS NUO
#49.50

Ir angščian

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldu perkraustymas as

meny turinčių ilga patyrimų.
STASYS FABIJONAS

2146 Ga, Hoyne A,a„ Tetai. Vlrginlc T-TB91

r
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PARENGIMAS JAUNIMO 
STOVYKLOS NAUDAI

Dievo Apvaizdos parapijos sa 
Įėję balandžio 28 d. yra ruošia
mas didelis parengimas, kurio 
pelnas skiriamas ALRKF Jau
nimo Stovyklos įrengimui. Pa- 

ppgimo pradžia 4:30 vai. p. p. 
rengia ALRK Moterų Sąjun- 

54 kuopa ir kviečia visuą vy- 
rtfs ir moteris ko gausiausiai at
silankyti ir paremti šio gražaus
listuvišk židinio kūrimą, kuria-' 
me visi lietuviai galės maloniai

(i ERA ŠIRDIS

Šv. A'btano parapijos mokyk
loje dirba seselės praciškietės. 
Jos gražiai paruošia vaikučius 
pirmajai Šv. Komunijai, berniu
kus išmoko tarnauti šv. mi
šioms, didžiųjų švenčių, metu pa
ruošia vaikučius procesijai ir pa
puošia bažnyčią, sudarydamos 
nuotaiką žmogui artėti prie Die
vo. Jų pasiaukojimo darbai re
tai pastebimi ir mažai įvertina
mi. Tačiau atsiranda žmonių, 
kurie, matydami seselių pastan-

Įięaleisti savaitgalius, o jauni-1 gas pasiryžta ir joms sudaryti
irtas turės puikiausią stovykla- mažą džiaugsmą poilsio valandė-
vfetę. lei. Neseniai geraširdžių asmie-
T_. .... . 1 nų ir organizacijų grupelė su-

Darbscios moterys, ruosda- ,....................... ,._ .J , dėjo p:mgų ir seselems prancis
mos zndimų ir pramogų vaka
rą, savo svečiams parodys fil
mą apie minėtą stovyklą ir pa
informuos, kaip reikia į šią vie
tą nuvykti. Be to bus “bunco” 
ir kiti žaidimai.

ĮVALANDftLfi LIETUVIAMS

kietėms nupirko televizijos apa
ratą. Šiam tikslui daugiausia 
pasidarbavo Marija Boris ir Vik 
tori ja Sunilaitienė. Aukojo: Šv. 
Antano Draugija 25 dol., Mote
rų Sąjungos 64 kuopa 20 dol. 
Šv. Rožančiaus ir Altoriaus dr- 
jos po 11 dol. Po 10 dol. aukojo

DIDVYRIŠKA KATU

Katė Minnie gavo medalį (aĮiačioje) už tai, kad ji parnešė namo karvelį sn nulaužta koja. Ši Šamo katė pri
klauso J. Menex, Cambridge, Mass. Medalį įteikė maisto kompanija. Gaila, kad niekur nepasakjta ar tik ne 
ta katė karveliui koją išlaužė. (INS)

PAREMKIME JAUNIMO
Dauguma. Detroito lietuvių ži- L. Vyčių 102 kuopa, LRKSA

rjo, kur yra katalikų universi
tetas Detroite. Tai Livernois 
ir Mc Nichols arba 6 mylios 
kampas. Nuo čia vienas blokas 
į? šiaurę, 17330 Quincy Avė yra 
Mother Reparatrix vienuolynas, 
kuriame kiekvieną pavasarį bū
na vieša Švč. Sakramento ado
racija. Kiekviena tautybė turi 
savo valandą. ALRKF 4 sky
riaus pastangomis jau kelinti 
metai lietuviai irgi turėdavo sa- 
^o valandėlę. Šiais metais lie
tuviams taip pat paskirta viena 
valanda (nuo 2 iki 3 vai. į), p.)

ALRKF Jaunimo Stovyklą y- 
ra numatoma paruošti šių metų 
vasarojimui. Trūksta lėšų. Tam 
tikslui yra paltinami rėmėjų bi- 
letaj. Rėmėjams dovanų paskirs 

bL’vogauta aUkU iF| tymas įvyks š.-m. gegužės 15 

St. G-kas

265 kuopa, Šv. Pranciškaus kuo
pelė, Saldžiausios Širdies Drau
gija, Lietuvos Dukterų Draugi
ja, Anthony Stark ir Jonas Žy- 
rinas. <

mažesnėmis sumomis.

PARAPIJOS VAKARAS
/ r .

Šv. Aiitano parapijos vakaras 
įvyks š. m. gegužės 4 d., šešta-

d.

STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAIS’
PRISTATOM
Vlaoldų Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITYYINAS. P ren.
3039 So. Halsted St.
z 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

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė
Precin Photo Studio

(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-24C'

balandžio 30 d., antradienį, Švč. 
Sakramento garbinimui. Šią va 
landą lietuvių kalba praves kun. 
Br. Dagilis. ALRKF 4 skyrius 
kviečia visus vyrus ir moteris
ir šiais metais kaip galima gau
siau dalyvauti šioje Švč. Sak
ramento garbinimo valandoje.

DETROITO’O BIZNIERIŲ 
IR PROFESIJONALAl

MOTINIOS DIENOSK '■ • ,j: .
Ir šiais metais JAV LB Det

roito apylinkė ruošia Detroito 
visuomenei viešą Motinos dienos 
minėjimą. Minėjimas įvyks ge
gužės 12 d. (sekmadienį) 12:15 
vai. Hispanos Unidos salėje.

Minėjime kalbą pasakys dr. 
Ona Krikščiūnienė iš Chicagos, 
o meninę programą atliks skau-

AUKOS VOKIETIJOS tai, ateitininkai bei šeštadieninė 
SKAUČIŲ STOVYKLAI . ir lituanistinės mokyklos. Viso 

.. o .. • • (minėjimas užtruks apie 1 vai.
dienū buv. lietuvių svetaines pa- , . . , J _ . . Įėjimas nemokamas. V. Kutkus

T>^,.rrr..rv7„ skyrius kasmet rūpinasi ko
daugiau aukų sutelkti Vokieti
jos lietuviu skaučių vasaros sto
vyklai paremti. Detroito visuo
menė ir organizacijos yra dos
niausi aukotojai. Tikimasi, kad 
ir šiemet mieli detroitiečiai bus 
jautrūs ir Vokietijoje pasiliku
sį skautiškąjį jaunimą, nors ir 
kukliausia auka, parems.

talpose? Programą, kurioje pa
sirodys Šv. Antano parapijos 
choras, vadovaujamas Alberto 

” Mateikos, bus pradėta 7 vai. va
kare. Šokiu pradžia — 9 vai. 
vakare. Biletai jau platinami 
ir gaunami pas parapijos komi
teto narius.

DANTŲ GYDYTOJA
BRONE GRUZDIENE, D.D.S.

15807 VV. Warrt«n
(3 bl. j vak. nuo Greenfield kelio)

Detroit 28, Michigan
Priėmimo vai. pagal susitarimą. 
Telef. Kabineto — LUzon 4 5121 
Į. Namų — LUzon 4-8961

Jeigu norite pirkti arba parduoti 
namus, sklypus Biergardenus — 
alines, ūkius ar vasarvietes, kreip
sies I

ELSEA REALTY AND 
INVESTMENT CO. 

atstovą
VLADA BARAUSKĄ

j Telefonai ų įstaigos VI 3-6000, 
RealdencijoH — TA 6-4366

MIRĖ

Šv. Antano parapijos gerada
ris Petras Bendorius mirė š. m. 
balandžio 10 d.

Palaidotas Mt. Olivet kapi
nėse. Be kitų aukų jis yra baž
nyčiai įtaisęs lempas ir nupirkęs 
arnotą. Priklausė Amerikos Le
gionui.

Aukas šiam tikslui renka S. 
Bliūdžiuvienė, I. Laurinavičienė, 
V. Tamošiūnas, E. Bulotienė, E. 
Anužienė, K. Veikutis, S. Iljase- 
vičius, Ž. Buknytė ir D. Bulga- 
rauskaitė.

Jei kam patogiau, aukas ga
lite siųsti tiesiai socialinio ęky-

SICLYKIME KANDIDATUS
• f -M -

JAV LB apylinkės naujos vai 
dybos rinkimai įvyks š. m. ge
gužės 5 d. (sekmadieni) 12:15 
vai. Hispanos Unidos salėje. Jau 
dabar susirūpinkime, kas vado
vaus mūsų apylinkei, sekančiais 
metais ir siūlykime gavo kandi
datus rinkimų koflnisijai, kurią 
sudaro pirm. Albertas Misiūnas, 
1985 Scotten Avė. Detroit 9, 
Mich., telef. TA-54)303 be ina- 
riai — Jonas Gailutis, 412 W. 
Brentwood, Detroit 3, Mich., te
lef. TO-9-4487 ir Kazys Gricius, 
1602 Ferdinand, Detroit 9, 
Mich., telef. TA-5-0303, bei na

šavo pirmąjį šių metų vakarą, 
kuris įvyks Hispanos Unidos sa
lėje, kampas Vernor ir 25 gat
vių. Pirmą kartą šiais metais 
Balfas kviečia jus, detroitiečiai, 
ateiti į šios lietuvių šalpos orga
nizacijos parengimą, kultūringai 
praleisti laiką, pirmą kartą po 
gavėnios laikotarpio linksmai pa 
šokti ir skaniai pasivaišinti. Va
karo programoje Detroito Dra
mos Mėgėjų Sambūris suvaidins, 
H. Hejermanso trijų veiksmų 
dramą “Du keliai”. Šis veika
las Detroite vaidinamas pirmą 
kartą. Režisuoja Z. Arlauskai
tė - Mikšienė.

. NUO U2S1SENEJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ZAIZDU

IR ATVIRU ODOS LIGŲ 
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRU IR SKADDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagai I ramiai eSdStl lr naktimis 
miegoti nes ją uialsenėjuslos žalždosi 
nlež6Jlniq ir skaudėjimą senų atvi
ru Ir skaudžią Žalždą uždekite 
LEGULO Olntment Jos gydymo 
ypaibyes palengvins Jusu skaudėj!- ' 
mą lr galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite ją tapgl nuo skau
džią nudegimą. JI taipgi paAallna 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA- 
SI8. Taipgi paAallna peršėjimą ilgos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos Ir perplyAimą 
tarpplrftčlu. Yra tinkama vartoti nuo 
džlflstančlos suskllslos odos dedlr- 
vlnlą, odos lftbftrlmą Ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus ISberimaa nuo vy
styklą. JI yra gera gyduolę nuo lft- 
vlrftinią odos ligą. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 7 B 
ct.. $1.26, ir $3.60.
Pirkite valstln6seChi- 
cagoj Ir apylinkėse—
Milwaukee, Wisc., Ga- 
*v,Ind. lr Petrolt, Mi
chigan arba rašyki
te t r atsiąskite Mo
ney order J

Telef. REpublic 7-5803
ADOMAS VAITKEVIČIUS

Anglių ir Alyvos 
Pardavimas

Visų rūšių namų apšildymo 
sistemos įvedimas,

perdirbimas ir pataisymas.
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas.

ATLAS FUEL CO.
ATSTOVAS

4919 So. Paulina Street
Telef. PRospeet 6-7960

riaus vedėjai K. I^odatienei, kandidatai tiek tie kurie juos

K***xx**x*x*H(H6KX*iK*£***i«x*i
TEBERAŠAI IMNKA?

Rašomoji mašinėlė rašo gražiau, 
greičiau, iki 10. vgz. iš kart! Įvai
riausi modeliai nuo $69.05 ir augš- 
čiau. Pigu, nes tarnauja visą gyveni
mą. Mokėsite tik po $5.00 kas mė
nesį. Pristatoma i bet kurį pasaulio 
kampą su pilniausiom garantijom.

Katalogus tr smulkiausias infor
macijas “reikalaukite: '

Į ,1. L. Giedraitis, 1«»2 Broad Street,
5618 W FHrl» tn f Hartford, Conn., kuris “Draugui”W. Edtly St., Chleago 34, III. ži,loI11!W Uai„ ^„mgas asmuo.

lf3Ci3CB3Ce3CGCt3C65CE3Cš3CaC5MHCejCH$6JCBCHCHCGKi65*3*****

LEGULO, Department D.,

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

ATMINTINA, kad siuntimas var 
totų drabužių - avalynės yra siun
tinio gavėjui MAŽAVERTE dova
na.

Amerikietinės mados drabužiai 
nėra praktiški nei Lietuvoje, nei 
Sibire. Apavas nėra geras tenykš
čiam purvui bei sniegui. Vartotų 
daiktų siuntiniai dažnai pasiekia

16228 Haviland Beach, “Nida”, 
Linden, Mich.

Pirmieji Vokietijos skaučių 
stovyklai paaukojo Kun. Birutės 
Moterų Karių Šeimų Draugija 
10 dol., Juozas Murinas 10 dol. 
ir Pranas Stanionis.

siūlo privalo būti Bendruomenės 
nariais ir užsimokėję nario mo
kestį už 1957 metus. V. Kutkus

BALFO VAKARAS

S. m. balandžio 27 d. 5 vai. 
vak Balfo 76 skyrius ruošia

Vakaro pelnas yra skiriamas 
neturtinių ir po į)latų pasaulį iš 
blaškytų lietuvių šalpai, todėl į 
jį ateidami ne tik patys patir
sime malonumą, bet drauge pa
remkime ir savo vargstančius 
brolius. Balfas dirba kilnų ar
timo meilės darbą, šalpos orga
nizacijų ranka dar taip neseniai 
daugeliui mūsų buvo ištiesta, ka 
da kiekvienas duonos kąsnis, 
kiekvienas rūbo gabalas, kuris 
dengė mūsų kūnus, buvo mums 
nemokamai duodami. Neužmirš-1;, 
kime, kadir šiandien yra daug 
į mus ištiestų rankų. Neapvil
kime jų ir neatstumkime. Įver
tinkime darbą tų vaidintojų ir 
organizatorių, kurie nori parem
ti bei paguosti mūsų senelius, li
gonius, daugiavaikes šeimas ir 
prislėgtus dvasioje bei be švie
sesnės vilties kibirkštėlės lietu
vius. V. Kutkus

SKIP’S 
Liquor Store

5515 SOUTH DAMEN AVENUE
ALL PHONES — VVALBROOK 5-8202

SELF 
S ERVICE

April - Balandžio 25, 26 ir 27 dienoms

BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth $4.79

HENNESSY THREE STAR COGNAC Fifth $5.99

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

I RIJAI’A WINE Fifth
4-

$|.69

CINZANO VERMOUTH 
Dry or Sweet Fifth $.|39

KRUPNIK (HONEY PUNCH) Fifth $3.39

I K**Į<*ei*c»jo» — ta »-4»66 i gavėją tokiame stovyje, kad būva 
ąi įmone yra pati stambiausia Mi- visai netinkamais kokiam nors var 
Obigano valstijoje. Detroite tun 4 Itojimui. Tokių siuntinių vertė yra 
Įkyrius lr sėkmingiausiai patar- |]abap maža, bet jų apmuitavimas
nauja savo klijefitams.

M. MIŠKINIS, M. D.
GYDYTOJA ir chirurge

X-RAi
393 W«t Grand Boulevard 

cor. Shady Lane Detroit 16. Michigan 
Namų telef. VI 1-7970 

Knn. antr. ketv. ir penkt. 12-3 ir 6-8 vai
< Treč. ir įeit. 12-3 vai.

Telef TA S-OSftfiIi ■■■■■■ .H. i.iii .i . n .m. ..i.i

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue 

Detroit 27, Michigan 
rei- WE. «-«166 

GENERAL CONTRACTOR 
Atlieka Įvairina staty boa, patatsy 

n,o lr pertaisymo darbus — stalini n 
kystes cemento, mūrijimo, elektros 
plumbtngo, dažymo Ir dekoravimo 
Atskirą kambarin butą Įrengimas 
■Į4-«ng-a«r lr skiepuose.

Perkant ar parduodant namus 
ir apdraudžiant turtą 

Jums patarnaus
VLADAS N.SELENIS

narys United Northwestern 
Realty Association 
šaukite telefonais 

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

, lOUOTAFSON realty co. 
18000 Schoolcraft kamp. Sorrento 

Klausykite 
LITHUANIAN MELODIESik“

Arbor — WPAG — 1060 kbo 
cycles

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

LS750 I^eanre — Detroit 27,
MflMcM

iir persiuntimo išlaidos labai dide
lės. Tokiam siuntiniui žuvus, nė
ra praktiško būdu už jį gauti turė
tą nuostolį. Rusų kontrolė ir pa
ties persiuntimo atlikimas labai 
usvilkina siuntinio gavimą.

MOŠŲ 10 metų patyrimas rodo, 
kad siuntiniai su naujomis pre
kėmis, įgytomis mūsų Atstovauja-. 
mose įmonėse Europoje, yra ne- 1 
palyginimai pigesnės, geresnės’ iri 
greičiausiai pasiekiančios adresą- ■ 
tą. Europos fabrikuose mes užper
ka me .prekes žymiai pigiau negu 
kur kitur.

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

ĮSITIKINKITE ir Jūs. Tikrai lik 
šito patenkinti.

BfMiDAN SERVICES 
2936 Holhmok Avė.

DetnJH 12, Mleh.
TR 2-7297

Jums atsilankius ašmeniniai su
teikiame visų Jums reikiamų in
formacijų. Taip pat informuojame 
laiškais bei telefonu ne tiktai De
troito miesto lietuvius, bet ir vi
sos Michigano valstijos lietuvius. 
Mūsų turimi tūkstančiai padėlios 
laiškų iš Lietuvos bei Sibiro, yra 
geriausiais liudininkais mūsų ge- 

I ro patarnavimo savo klientams.

NAUJĄ ARBA VARTOTĄ AUTOMOBILĮ 
GALIMA NUPIRKTI BE PINIGŲ

NAUJAS
19 5 7 

CHRYSLER 

*2811

N A IT J A S
19 5 7

PLYMOUTH

*1732
Daugybė garantuotų vlaų iėdirbysčių vartotų automobiliu už labai atpigintas kalnas

Seniausia, didžiausia ir teisingiausia lietuvių automobilių pardavuno ir remontavimo Įstaiga
■ 9 »

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

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

V AT—69, SCOTCH VVHISKEY Fifth $4.29

ASSORTED IMPORTED FRENCII 
WINES Fifth $1.19

HEINEKENS IMPORTED BEER. Case 
of 24 bottles $725

BLATZ BEER Case of 24 cans Case $3.69

Saugumas Federalines ^Valdžios Agentūros 
UŽTIKRINTAS IKI ^10,00000

DOVANAI 
SKĖTIS
(LIETSARGIS)

SU DEPOZITU 
$1OO AR DAUGIAU

Pradekite einamą sęskęitę pąs mus dąbąr !

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

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

JUOZAS ORIBAUSKAS, Vedėjam 
Telefonai — Blehop 2-1397. Uždaryta trečiadieniai*.

J.

1
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JL DIENRAST1S DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Ketvirtadien., balandžio 25,1957

ŽINANTIEJI PRAŠOMI ATSILIEPTI lyvavo 35 draugijos narės. Su- 
'sirinkimui pirmininkavo Babic- 

1958 metais JAV ir Kanados leisti tremtinių pašto ženklai? kienė, sekretoriavo Valantiejū-
Lietuvių Bendruomenės organi 
zuoja pirmąjį Pasaulio Lietuvių 
Seimą ir ta proga ruošia spau
dos, meno parodas bei didelio
masto kitus lietuvių kultūrinius j tą,

Jei buvo, kelių rūšių, koks kie- tė. 
kis, kuriam reikalui ar kokia _• _ , , ,
proga ženklai buvo Ulclrti. At- “J. Oželunts pr J nšemlo pa
siųsti lų ženklų pilną komplok- "«?»»• \»>P valdyba, padedant

narėms, dirba tautinį, kultūri-

pasirodymus.

New Yorko ir Chicagos lie 
tuvių filatelistų draugijos, no-

. , ... ., . . .. T. tiems ženklams piešimus, leide-redamos labiau ispopulannti Lie . . r 'jų, spaustuvių.

2. Vardai ir pavardė, atima-:"'; ° rP"4“ ^P08 da,rb\ N“° 
nytn.ų išleisti tremtinių parto'P^^^urimo Siame krašte 

ženk’us, dailininkų, paruošusių

tuvos pašto ženklus tiek pačių 
lietuvių, tiek kitataučių filatelis
tų tarpe, o kartu paminėti ir 
Lietuvos pašto ženklo keturias-

3. Ženklų metrikos, tai yra o-
kupacinės arba civilinės tos apy
gardos ar viso krašto administ-

, , . .. . . racijos leidimas tiems ženklamsdešimt metų sukakti, nutarė gre ... .J. , , ... , . ,,. . * , . . . 1 išleisti, nurodant tikslą, ženklųta minėtų parodų suruošti ir pa 
šaulio lietuvių filatelistų Lietu
vos pašto ženklų parodą. , .. . . ... . . ..

... ». , 7, j • u savitarpinei, tiktai pačiose sto-Šioj pašto ženklų parodoj be ., 1 . . ,.. . , ,f. «ii 'vykiose, tarpstovyklmei ar bend neprikl. Lietuvos pašto ženklų, .. .. .... ., .. r , . ... .drajai — apmokėti buvo var-jvainų okupacijų — Vokietijos,' J r

kiekį, išleidimo datą ir t.t.
4. Kokiki korespondencijai —

tojami tie ženklai; ar vietos paš 
tas juos pripažino ir antspauda
vo ant vokų.

5. Vokai su tremtinių pašto

santarvininkų (Klaipėdos kraš
to), želigovskiados (“Srodkowej 
Litwy”) ir komunistinės Rusi
jos — norima išstatyti ir pašau- . ,, . _. . . ....f. .. . . . .. • .. . , ženklais, eje per vietos vokiečiųlio lietuvių tremtinių pašto ženk *+

rutininkės šelpia Vokietijoje li
kusius invalidus karius bei jų 
šeimas. Tik prasiskleidus gele
žinei uždangai jų siuntiniai sie
kė pavergtąją tėvynę, o pasta
ruoju laiku bene pirmieji biru- 
tininkių siuntiniai pasiekė Si
bire merdinčius brolius. Praėju
siame susirinkime buvo dau
giausia tartasi, kaip papildyti 
Geležinį Sibiro Fondą, kuris bu
vo įsteigtas praėjusių pietų pa
baigoje. Tam tikslui, kaip 'jau 
anksčiau nutarta, balandžio 
27 d. Westem Ballroom salėse 
ruošiamas didžiulis pavasario 
koncertas— balius, nes patirtis

DIE FLEDEKMALS 
(Šikėnosparius)

Johanu S t r a u s s kompozitorius 
Šikšnosparnio, atvyko į Amerika 
pirmų kartų 1874 metais. Tuo laiku 
Bostone buvo minima Amerikos -ne- 

.priklamutiiybės šventė (lietais 4 <l.) 
ir Stranaa’ui teko diriguoti vienam 
orkestrui, susidedauėiam iš 1,000 
muzikantų ir ehorui, kuriame daly
vavo 10,000 dainininkų. Progra Inoje 
buvo išpildyti vien lik Strnuss’o kū
riniai įskaitant ir kelias dalis šikš
nosparnio ojtcretėa.

Pirmyn choras nesusideda iš 10,- 
000 narių ir neturi liek daug muzi
kantų, bet - Šikšnosparnis sudainuo
tas lietuvių kalboje sužavės atislan- 
kiitkią publikų, taip kaip sužavėjo 
Boston’o gyventojus 1874 įimtais. 
Pirmyh. choras sudainuos šikšno
sparnį sekmadienį, gegužės 5 .1, 3:30 
vai. p. p. Sokol salėje, koncertinėje 
formoje. — Irena A.

PAJIEŠKOJIMAI

CLASSIFIED 4ND RUP W A NTFD tl)S
REAL ESTATE REAL ESTATE HELP WANTED MOTERYS

lūs, kiek jų buvo išleista įvai
riose stovyklose Lietuvos Raud.
Kryžiui remti, aukų rinkimo sa
višalpos be ipropagandos rei- 
lams.

Turimomis žiniomis, tremty
je (Vokietijoje) tremtinių paš
to ženklai buvo išleisti sekan
čiose stovykolse: Augsburge —
Raud. Kryžiaus naudai (ženklai 
ir blokai), Augsburge — Hoch- 
felde — ženklai, Detmolde — 
ženklai skautų vadų suvažiavi
mo proga, Hanau — ženklai,
Schongau — ženklas Pabaltijo 
pašto ženklų parodos proga, See 
dorfe — ženklai ir blokai, ku
rie buvo skiriami ir Montgome
ry bei Hassendorfo stovykloms,
Meerbecke — ženklai ir blokai,
Tuebingene — ženklai.

Prie to, kas augščiau pasaky
ta, reikalinga sekanti informa
cija:

1. Ar be čia įvardintų stovyk
lų, dar kuriose kitose buvo iš- bai vertinama. I. K. Sakalas

paštą.
6. Nuotraukos stovyklų, ku 

riose ženklai buvo išleisti; nuo
traukos centrinės vietovės — 
pašto stoties, kur tie ženklai 
buvo parduodami; nuotraukos 
komiteto ar pašto viršininko, ku
rių žinioje' buvo ženklai.

7. Kiek kurioj augščiau minė 
tų stovyklų ženklų buvo parduo
ta, kada išimti iš apyvartos ir 
kas padaryta su likusiais — su 
naikinti, sudėti kur nors. Ar jų 
dar yra ir kur galima gauti.

Visi tremtinių pašto ženklų i- 
nizatoriai arba turėję betkokių 
ryšių tuos ženklus ruošiant, 
spausdinant, pardavinėjant, pla
tinant ir t.t. nuoširdžiai prašomi 
atsiliepti suteikiant k odaugiau- 
sia informacijos.

Visas žinias siųsti šiuo adre
su Ignotas K. Sakalas, 4545 W. 
63rd. Str., Chicago 29, III.

Bet kokia informacija bus la-

Jieškomi KAZIMIERAS, JUO
ZAS, JURGIS MACIULEVIČAIAI, 
sūnūs Jciio, gimę Meškininkų k., 

rodo, kad tai geriausias pajamų1 atvykv
šaltinis šalpos reikalams.

Baigiant susirinkimą draugi
jos natės turėjo puikią progą iš
klausyti dr. Budrienės paskaitą 
apie alergiją. Birutininkės yra 
dėkingos dr. Budrienei už nuo
sekliai ir naudingai suteiktas 
žinias apie šią popularią ligą.

Pimiųjį Pasaulinį karų. Jieško bro
lis Antanas iš Sibiro. Rašyti: P.
Maakolaitis, 6700 S. Cambell Ave., 
Ghicago 29, UI.

Jieškomas ANTANAS GRIGAI
TIS, s. Kazimiero. Išvykęs 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 apskr. ir vals. Jieško Ma-

Po paskaitos prie skanių už- Grigaitytč Dervinskienė, duktė 
kandžių bei kvapios kavutės SU Juozo, Stirbaičių km., Gaurės pastas, 
sirinkusice ilgai tarėsi, kaip jau- Tauragės rajonas, Lithuania. 
kiau pravesti minėtą koncer- Jieftk(Mnfls .ALGIMANTAS MAR- 
tą — balių, kaip užimti svečius, KUZA, s. Simo, gimęs 1925 m. Iki 
kurie neabelotinai gausiai atsi- karo gyvenęs šakiuose. Kurį laikųmay.’Sd £» į,*

bą. K. Leoiuutienė į liepti, arba apie jį kų nors žinantie- 
j ji maloniai prašomi pranešti šiuo n<l- 
j resu: Ona Budnikas, 133 Clark Place,

Elizabeth, New Jersey.

MŪSŲ KOLONIJOSE
Worcester suvaidintas lietuviškai. Nuosta

, bu, kad kaikurių mergaaičių tė-
“Deimantinis kryžius” j vai nebemoka lietuviškai, o jų 

Balandžio 14 d. šv. Kazimiero dukros buvo gražiai lietuviškai 
parapijos salėje vietos sodalie- išmokusios roles. Veikalėlį pa-
tės suvaidino religinį penkių pa
veikslu scenos vaizdelį “Dei
mantinis kryžius”. Vaidino Ona 
Marija McMorrow, Rita Saka
lauskaitė, Irena Štaraitė, Elvi- 
ra Štaraitė, E. McMorrow, A. 
šermukšnytė, E. Cėsnaitė, I. 
Kauševičiūtė, P. Lelaikytė, I. 
Štaraitė. Po vaidinimo parapi
jos klebonas kun. A. Petraitis 
tarė žodį, pasigėrėdamas vaidin
tojų atliktu darbu, ypatingai, 
kad vaizdelis suvaidintas lietu
vių kalba. Vaidintojų tarpe bu
vo kelios ir čia gimusios lietu
vaitės, kurios savo roles buvo 
gražiai išmokusios lietuviškai. 
Vaidinimą parengė Šv. Kazimie 
ro parapijos mokyklos mokyto
jos, seselės kazimierietės.

Lietuvių Piliečių Klubo 
protestas

Worcesterio miesto taryba nu 
tarė perplanuoti miesto gatves, 
įrengti nauju aikščių mašinoms 
pastatyti ir išvestį per miestą 
greitesniam judėjimui “high- 
way”. Vietomis ištisi miesto 
kvartalai griaunami ir žemė ly
ginama. *“Highway” išvedimo 
planas palietė lietuvių gyvena
mą rajoną bei Lietuvių Piliečių 
Klubą. Balandžio 7 d. Lietuvių 
Piliečių Klubo valdyba sušaukė 
protesto mitingą, į kurį buvo 
pakviesta daug miesto ir valsty
bės pareigūnų. Dalyvavo mies
to burmistras, dauguma miesto 
tarybos narių, kongresmanas 
Harold Donahue, Massachusetts 
valstybės kongreso atstovai. Po 
daugelio kalbų ir ypač ilgos kon 
gresmano Donahue kalbos, po 
daugelio paklausimų buvo pri
imta protesto rezoliucija, kad 
dabartinis “highway” planas bū 
tų pakeistas. Susirinkimas buvo 
plačiai aprašytas vietinėje spau
doje,

Patricia
Balandžio 7 d. Aušros Vartų 

parapijos salėje vietos sodalie- 
tės suvaidino 4 paveikslų pirmų
jų krikščionių gyvenimo scenos 
veikalėlį “Patricia”. Vaidino be 
veik visos sodalie tės, vaidinimas

rengė ir vaidinimui vadovavo 
Nukryžiuotojo Jėzaus seselės.

Atstovai į LRKSA seimą
Lietuvių Romos Katalikų Su

sivienijimo Amerikoje 41 kuo
pos susirinkimas delegatais į 
įvyksiantį š. m. birželio 24 — 28 
d. d. seimą Baltimorėje delega
tai išrinko kuopos sekretorių 
Juozą Svirską ir iždo sekreto 
rių Vincą Blavecką.

Chicagoje
Rirutininkių susirinkimas

Balandžio 7 d. Tėvų Jėzuitų 
patalpose įvyko Kunigaikštienės 
Birutės Draugijos Chicagos sky 
riaus susirinkimas, kuriame da-

Hartford, Conn.
Pagerbiamas rež. Tvlrbutas

Hartfordo ir kitų kolonijų lie
tuviai scenos mėgėjai labai įver
tina Bostono Lietuvių Dramos 
Sambūrio menininkus ir jų vai
dybą.

Bostono Lietuvių Dramos 
Sambūrio režiaoriui Ipolitui Tvir 
butui Hartfordo lietuviai, nore 
darni išreikšti jam padėką už vei 
kalo “Vincas Kudirka” insceni
zavimą kuklioje Hartfordo sce
noje, balandžio 27 d. 4 vai. p. p. 
lietuvių klube rengia vaišes. 
Veikalą “Vincas Kudirka” turė
tų pamatyti ir kitų kolonijų lie
tuviai, nes šis veikalas primena 
ne tik idealistą dr. Vincą Kudir
ką, bet ir tuos klaikius laikus 
Lietuvoje bei lietuvių kovą už 
spaudos laisvę ir Lietuvos ne

iš Lietuvos giminiu yni pajieško- 
mi: GRINIAT: JUSTINAS, MOTIE
JUS, ADOMAS ir dvi seserys. Visi 
gimę Lietuvoje, Bagaslaviškiu pa
rap., Stavarigaloih kin., Ukmergės 
apskr. Į Ameriką išvažiavę prieš pir
mą Did. Karą. Jie patys arba apie 
juos žinantieji yra prašomi atsiliepti 
šiuo adresu į Petras Tiešis, 26623 Os- 
mun st., Madison Heights, Michigan.

Jieškomi: STEFA GENTUS, JUR
GIS LIKANDERIS, KAROLIS ir 
ALFONSAS ZABULIONIS. Yra 
žinių iš Lietuvos. Kreiptis: 5428 
So. Morgan SL, tel. Llvingston 
8-5899, Chicago.

> Jieškomas STASYS DAPKUS, s. 
Vinco, kilęs iš Joniškio, jieškomas 
giminių iš Lietuvos. Teirautis šiuo 
adresu: S. Meškauskas, 64 West- 
antnster Ave., Toronto, Ont., Ca
nada.

Jieškomi: ZORfi UKTENft, <1. Vin
co, . Jieško giminaitis. Atsiliepti 
adresu: Vladas Paškevičius, Pr. Ei-

priklausomybę. E. Dvarionaitė , dukevičiaus g-vė Nr. 5, Kybartų mie 
stas, Kauno sritis, Lithuania.

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI 
RAIMA CENTRINI 

APŠILDYMĄ — GAZO 
AR ALYVOS.

Mūsų kainos žemiausios; mūsų 
Instaliacija yra tobula- Kreipkitės 
i mus pilnam centrinio apšildymo 
instaUaHjos darbui. Mes atliekame

SOPHIE BALSUS 
RADIO PROGRAMA

Ift WOEP stoties — Banga 1390 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—R v/ 
NVO PIRMAD. IKJ PENKTAD.

R:45 Iki 9:30 vai. ryte 
AlCftTAD. R:30 iki 9:30. ryte 

SEKMAD. A:30—0:30 v. r. Iš stoties 
WOPA — I4OO kil.

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
Chicago 29. III. HEmloek 4-2418

visokį
darbą.

‘sheet metai” — skardos

MAŽASIS
TOBULYBES

KELIAI
Parašą

B. P. MARTIN

61. kelias, kurte neabejotinai už
tikrina visiems pasiekti tas aukšty
bes, J kurias Dievas ved# ftv. Tere- 
rtlę. yra ne tik galimas, bet tr vl- 
etems prieinamas. Visas pasauli, kaip 
pastebi šv. Augintinas, „negali pada
ryti ką nora didelio*’. Tačiau kas na
ga'd melstis, nusižeminti lr mylžtlt

P. P. Plūs M
Štame amžiuje sv. TeresMfla Ha 

lasu Kelias yra geriausias. Tikrumo
je Ura vienintelis kelias, vedąs i am
žinąją laimę. Juk Kristus pats yra 
pasakęs: „IH tikrųjų sakau Jum< Jei 
neatsiversite Ir nepasidarysite kalę 
kOdyklal nejetslte J dangaus karalyo 
tę“. Dangus lr žemi praeis, bot ma 
no žodžiai nepraeis...

Knygutę turi 160 puslapių Ir kai 
nuoja tik $1.00 Su kietais vlrželtato 
41.60.

AUTOMATIC 
NEATING

1626 8. CICERO AVENUE 
Cicero 59, IU. TOwnJiaU 3-9670 
ANTANAS LIGUTIS, savininkas

VOLENEO MOVERS
Local and Long Diatance Moving 

2308 Sol Homan Avenue 
8009 So. MiMard Avenue

CB 7-7922 Bl 7-8875
Pietum call after 9 P.M. -

KAIP IŠVENGTI 
SKAISTYKLOS

Naejai iilcbta vrikslelis kuris duos 
naudingų patarimų mums patiems ir ki
tiems. Skaitykite ir kitiems platinkite iį 
veikalėlį, Bes kiekvienas kriUėionis tu
rėtų perskaityti.

Kaina 49 centų 
ržaakymus m pinigais siuskite

DRAUGAS
. 2884 8o. Oaldey Aro.

CMcago 8. DL
fmilllllllllllllllllltlIlHilHHHHIIIIHIIIMIII

PARDAVIMUI

Skelbkitės "Drauge”!

PARDAVIMUI — Rankom di-o- 
žineti “end tables" ir lempos; sofa 
ir fotelis su užvalkalais, $55.00. 
l’/2 m• senumo Crown gazinė kros
nis, 30 colių, su stiklinėm durim, 
su lempute orkaitėje bei viršuje, 
su skaitykliu, mėlyno ir balto 
poroelano, gerame stovy, kaina 
$100. Skambinti tel. FAirfax 
4-2339 po 5:15 v. v., visą d. šeštad. 
ooo<xxxx><xx>oo<xxxxx><x>c>oooo 
Skelbtis -DRAUGE” apdlmoka 

nea jis yra plačiausia ikaitomar 
ictuvtų dienraštis, o skelbimu 

kaina yra praeinama vimeroa. 
oooooooooooooooooooooooooo

glLP WANTED — FEMALE

FRRIGHT LINE PIRM
PERMANENT FOSTIiONS FOR EXPERIENCED ONLY. 

GIRIA WILL RECEIVE UNUSUAL TOP HAI.ARY TO I START.

COMBINATION TELETYPE OPER. 
AND RECEPTIONIST

Muat have several yrant entperienee.

SECRETARIES — Oictaphane and Short- 
hand ability necessary.

Due to our type of bufdnetis, we are paying highest 
ularicB in city.

5 DAY WEEK. FINE WORKING CONDITIONS. 
Intert1ewa 8 A. M. to 8 P. M. See Mr. J. Tart*.

4350 W. ROOSEVELT ROAD

MARQUETTE PARKE
Med. Iiung. K kiliuli., platus skly

pas, urti siisisi' klnio.
GAGE PARKE

Naujas mūr. 2 % anksto, 4 Ir 3 
kinh.. centr. dujomis Sllilymim, gara
žas. Idealu motinai Ii vedusiai duk
teriai.

Mūr. Iiung. 2 liūtai. 6 Ir 3 kamb. 
skiepe, geros Išvaizdos namas.

BRIGHTON PARKE
Mūr. 2 po ll, eentr. šildymas, 3 

auto. garažas, reikia skubiai par
duoti.

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

, BIZNIAI
Taverna sii visais įrengimais Išnuo

mojamu laimi prieinamomis sąlygo
mis Brighton Parke.

Mūr. namas: taverna lr salė, 2 bu
tai po 4 kaili. Ir 9 atskiri kambarini 
nuomavimui. Puikios pajamos, ge
ras pastatas. 141 bai žema kaina-

Su geriausiais Velyki, liiikūijmals.

SIMAITIS REALTY,
2737 W. 43rd SI., CL 4-2390

D. MORSTAYIAIUS
REAL ESTATE - 1653 W. 103 st 

Tel. BEVF.RLY 8-3144 
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda- 
vimna. Tarpininkavimas bizniuos. Ir
valdžios įstaigose.

INCOME TAX- Tax aeoountant

Mūr. 4 k. šild. did. lotas, tik 310.000 
Mūr. 6 ič gas. šild., gar. — $17.000.

Naujas mūr. 6 k., modern. Jreng., 
alum. langai. Būtinai priverstas par
duoti — $19.508.-
Mflr. 2 b., centr. šild., gar. — $16.900.

Yra daugiau pigiu n* Bprų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer ave., LAfayette 3-3384

(prie California g-vėsi

4 KAMBARIŲ jiadidinamas mūrinis,
visas kilimuotas. Iškelti nutekėjimai. 
Čerpių grindys rūsyje. Aliumini jaus 
langai, visur vėsintuvai. Gazo, su- 
sjiausto oro šildymas. Pusantro aute- 
mohiliuus garažas. Kaina $19,900.

7136 So. Sawyer Ave.

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar akins 
atlankykite mns.
KUTRA-NORKUS REALTY
RBAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 Wezt 61 St.

— • WAlbrook 5-5030
PRospcct 8-3579 (vak. ir aemadj

Parduodamas 2-jų butų po 
kamb. mūrinis namas.

4430 S. Campbell Ave. 
LAfayctte 3-2180

6

BUILDING & REMODELING

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 7-3340
2737 West 43rd Street t

Į KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST.

' Telef. WAlbrook 5-7670 ir
GIbson 8-4938

| O Generalis kontraktorius nau- 
į jų namų statybai, įvairiems re- 
i ruoniams Ir namų pertvarky- 
Į m&ms a Turime didelį patyri- 

R mą namų statyboje. • Patys 
H atliekame cemento Ir medžio 
U darbus, e Apkainavimal nemo- 
* kainai.

Nauji namai, garažai, įvairūs pa
taisymo ir pertvarkymo (remodel
ing) darbai.

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

4327 S. Campbell Av., Chieago 32, Bl.
. YAnls 7-DA7&

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANT 

1442 S. 48th Ct., Ciceru 50. 01
Statome naujus namui lr garašua 

Atliekame visokių trobesių iz patal
pų įvairius remonto darbu, skubuu 

, gerai ir pigiai.
Aaukite DAnube S-27SS ano • vai 

ryto lkl 7 vai. vakaro.
rel. OLympic 2-M2I nuo * vaA. 

vakaro lkl 11 vaL vakaro.

LIETUVIŲ STATYTOS 
BENDROVE 

MORAS
Builders Gen. (tontractnrn 

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

Namų įkainavimas tr- įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JOMAS STANKUS
Kasdien nūn 8 vai. ryto lkl 6 
vai. p. p. Kitu talku susitarus.

TeL PRmpeet 8-2018 
6800 SO CAMPBELL AVE. 

Chicago 29. DL

Namų statyba, įvairūs pataisymai 
Ir pai-davinuM. Jei norit* pirkti or 
užsisakyti namą, kuria būtų gerai Iš
planuotus, patogus, gražiiM ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Husttartl šaukite TKrmlnal D-RMt 

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10-4 vai. Adresas: DID 
Nottnn. Wlllow Hnringn. Bl

Skaitykite “PranĮ^”!

BRIGHTON PARK
43rd & Talman. 6 kamh. namas (3 

miegamieji). Augštas rūsys (English 
liasment). Galima įrengti butą rūsy
je ir pastogėje (attic).

Krautuve Ir 6 karnb. gyv<m. užpa
kalyje. Kažnyi'la Ir liet. mokykla ta
me pat bloke. Central. apšild. karšiu Į 
vand. Apsaugotas nno potvynių. Sie
teliai ir žiemln. langai ir kiti moder
nūs įrengimai. Parduodama labai ne
brangiai.

t •—

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

SNUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlow 5-5900

Marąuette Parke prie mokyklos ir 
bažnyčios 4 metų 3 butų (2x6 ir 1x5) 
mūr. namas. Visi butai moderniškai 
(rengti ir dar yra galimybė vieną bu
tą įsirengti. Dvigubas mūro garažas. 
Geriausias Velykinis pirkinys už 
$42,000. Kavaliauskas.

$100,000.00 met. apyvarta. Arti 
79th — So. Indiana. Puikus biznis— 
taverna ir liąuor storo (dvi patalpos) 
su 2 augfttų mūr. namu. Antrame 
augAte 7 kamb. moderniškai įrengtas 
butas savininkui. Alyva aut. šildy
mas. Rūsys. Dvigubas garažas. 
$42,500. A. Rėklaitis.

P LEONAS
RBAL B8TATS 

2735 Weat 71rt Stroet
VM telefonai: WAlbrook &-SO1&

bookkfppfp
AGE TO 35

Accounts receivable 
' Some typing 
40 hours — Steady work

Pleasant 12 giri office

CALL MRS. COX 

NU-DELL PLASTIC CORP. 
2250 N. Pulaiki. CA 7-4900

STENO - CLERK
W a n t e d

25th & Ashland
GOOD SALARY 

EXCELLENT W0RKING 
CONDITION

WITH MANY BENEFITS
For Appt. Call:

CAnal 6-2467
Ex. 1S

VELTUI duosiu kambarį su vi
sais patogumais moteriai už pasau
gosimą vaiko nuo 3:30 iki 5:30 P. 
M. keturias dienas savaitėj. 5428 S. 
Morgan St., Chicago. Tel. Llvingston 
8-5899.

PROGOS — OPPORTUNTTIES

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

Tel. BIshop 7-9301
Manųuette Parite

2 po 8 kamb. mūrinis, prie liet. 
baž., sav. priverstas greit parduoti. 
Centralinis Šildymas, 2 maSlnų gara
žas. įkainuotas pardavimui. A.. Vaina.

ii po 5 kamb. Mūrinis su 3 k. butu 
rūsy. 2 maAinų garažas. Alyvos centr. 
šildymas. Prieinama kaina. A. Vaina.

5 luunb. bungaluw. Autom, gazo 
šildymas. 2 mašinų garažas. $17,000 
Itrighton Parke z

3 po 4 kamb. Mūrinis. Pečiais šil
dymas. Garažas. Tik $20.600.

VARPAS Real Estate
Insurance, Notary PuMIe 

6616 Ho. Western Ave. \
PRosp. 6-2234 arba HEm. 4-7085

Parduodama
LIKERIŲ KRAUTUVE

Įsteigta priež 12 metų.
6554 So. Western Avenue

PIRKITE ir parduokit* aavo a» 
kilnojamą turtą per mano įstaigą 
Naudokitės mano teisingu patarus 
vimn.

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpuMic 7-9490

kloję uejudomo turto pardavimo 
' įstaigoje perkant ar parduodant, Jū- 
1 sų laukia greitas Ir teisingas patar 
navimas .

N 0 R V IL>
REAL ESTATE SALES 

24IOO W. satb St. Tat Prospaot a-4454

MARQUtfTTE PARKE. 10 butų 
apartamentinis. Stiprus namas Ir ge
ros pajamos. $67,000.

BRIGHTON PARKE. 6 butų mūr. 
ant plataus sklypo, 6 kmb., centr. 
šild., ikti butai šildomi peėiats. Kai
na $36,000,

KITUR: 2-Jų augštų 4 bt. mūr. 
2 po 4 kinb. ir 2 po K%. Šildymas. 
$3R,0O0.

VENTA
, 4409 80. FAIRFIELD XVE

LAf. 3*3881; LAt 8-9997

72nd ir So. Reclnveil St $26,900. 
— visa kaina tokio modernaus ir 
puikaus 2-jų buitų po 4 kamb. mūr 
rinio namo. Plieno balkiai. Pasto
gė. Apynauji garažai. Be to, švie- 

| šių plytų frontas, bei erdvus skly
pas. Nuomų sutarčių nėra. Savi- 

į ninkai rimtai suinteresuoti parduo- 
Į ti, todėl pasiteiraukite dar šian
dien pas —
E. KŪRAI Ų, M. REpublie 7-9400■" —■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■ — Iii —

JEIGU JUM VTLIOJA 
Marąuette Parkas,, o Jūsų svajonės 
apie nuosavybę .šioj gražiausioj Chi
cagos lietuvių kolonijoj ligšiol sap
nais tik ir liko, tat dabar yra reta 
proga tas svajones gražiai realizuoti 
lr nusipirkti 5 kambarių mūrinį bun- 
galow. Naujai, moderniškai išstaisyta 
virtuvė Ir vonia, žieminiai langai, 
allumlnaus durys, autimattškaa šildy
mas alyva. .Sutvarkyti porėtai. Dvlgu- 
liaa garažas. Arti krautuvių. Kuiną 
numažinta tr be derybų:

Ateikit ar paskambinkit, apžiūrė- 
klt ir nusipirkit! Volodkeviėius.

• P. L B 0 R A G
RBAL BSTATE

2735 Wmt 7l« Street 
Visi tel«*f<mai: WAihrnok 3:6015

ARTI NEW BUFFALO, MICH.
95 mylios nuo Chicagos

700 pėdų miškelio paupyje. 10 ak
rų žemės 2 modern. namai, 11 kamb. 
ir 4 kamb., alyva apšild. 2-jų mašinų 
garažas. Jaunų (vairių vals. medžių 
sodas, raudonų ir juodų aviečių krū
mai. gražini apsodinta. Netoli (wolk- 
Ing distaneo) South Hhore autobuso 
sustojimo ir l4tke Michigan. Navinin
kas apleidžia miestą dėl nesveikatos. 
Parduos nž geriausią pasiūlymą, su 
baldais ftr be baldų.

Važiuoti U. S. 12, pasukti J dešinę 
pri* J'H Cafe, n ėda vaduojant Union 
Pisi', -as namas deRgėJe pusėje. 
Niek I«kcs1de, Mich. 41Ž4 arba rašy
kite Uoute 2, 4—D, N*iw Ruf-
nklo, ŪRšsfąlHk «... • •

Parduodama TAVERNA — 732 W.
CERMAK RD. Dirbtuvių apylinkėje. 
Tavernos "lease” baigiasi bal. 30 d. 
Skambinti namo savininkui — OLym
pic 2-U205.

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

Tel. RA 3-2573

I6NUOMUOJAMA — FOR RENT

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

NAMŲ SAVININKAI I
Tarpininkaujame butų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate
SOI e So. Wewtern. PRospcct *-2234

IŠNUOMOJAMAI apstatytas kam
barys.

WAlbrook 5-6368

IŠNUOMOJAMAS 6 kambarių (3 
miegami) butas, suaugusių šeimai 
prie pat Marfpiette parko.

Teirautis REpublie 7-2394

MISCiaJLANEOUS

ŠILDYMAS
A S«MČi*«ukM instoliuoja vi

lų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fnr- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air conditioners) lr atlieka 
visus skardos darbus.

1545 S. 49th Court, Gicer>
TeL OLympic 6-0775 ano 8 roL 

ryto iki 5 vai. vaka
Telefonas ano 5 vai. v 

OLympic vtnia

LIET. APDRAUDOS AGENTŪRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bės patvtrttnos kainoa

Prieš darydšūni apdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas mui.

JONAN KIRVAITIS 
WAlbrook D-DŪT1

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
Ū1OS S. Ashland Ave., Chlcsco M, U), 

oooooooooooooooooooooooooo*
PLUMBING

Licenaed bonded ptambem 
Joks darbas nėra didelis ar matos 
Saukite dabar. Kalbame lietuviškai

Tel. — RKpubHc 7-0644 ar 
W AJbrook 5-8451

oo<xxxxx>ooooo<xx>o<hxxxx>voo

$ 1 • t • M •
NAMUS IR
GARAŽUS

Ir atliekama visus statybos Ir per 
tvarkymo (remodeling) darbus

MASTER BUILDERS
General Contractlng Oū.

(Sav. ▼. Sodeika Ir A SkOTOtokap) 
iėūo 8. 46TH CT.. CICERO 60, ILL 
Tel. Ol^mpto š-Tštli TO D-4SM
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Los Angeles, Calif.
I

Pavergtųjų Tautų laisvės 
Komitetas

Jau suorganizuotas pavergtų 
tautų komitetas, kuris pavadin
tas ‘‘American National Comit- 
tee for the Freedom of Enalav- 
ed Nations”. J šį komitetą įei
na šios tautinės grupės: suo-

Washington, D. C.
Lietuvių Moterų Klubo veikla

VVashingtono Lietuvių Moterų 
Klubas kovo 26 d. pasveikino mi 
nisterį Povilą Žadeikį jo 70 m.

grojo J. Haendelio “Laschia- 
chio pianga*” (Leiski man verk-, 
ti) .ir H. Tollhursto ‘‘Agnus
Dei”.

Nuoširdžiais kontrastais tar
puakyje banguojantieji buvo at

emžiaus sukaktuvių proga. Klu Plikti dar šie trys dalykai: L. 
bą atstovavo klubo pirm. B J Pe rosi “Exaudi, Domine”, gre- 
Tautvilienė ir vicepirm. B. Dar- gorianiškojį melodija “Transfi-

kaus momento Toronto tikintie
siems lietuviams, puikaus dva
sinio pakilimo.

Pagarbos vertas Šv. Jonoi Kr. 
parapijos vadovas klebonas kun. 
P. Ažubalis, kuris, reikia pripa
žinti, moka pakankamai gražiai

tarpusavy susieti religinius mo
tyvus su tautiniais ir kultūri
niais reikalais. Toje parapijoje 
nuolat vis kas nors nauja su- 
ruošiama, kas keltų ne tik religi 
nę, bet ir tautinę lietuvių są-| 
monę. Pr. Alšėnas

■■
TRISDEŠIMTS PENKIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

ge” ir religinis muzikos kūrinė
lis — trumpa oratorija — ‘‘Pa

lys. Atstovės, kartu su kitais 
miai, estai, latviaiflietuviai/lenį mia,steri sveikinusiais svečiais,
kai ukrainiečiai čekai rumu-l^uvo n,*alonia* priimtos ir pa vai- silik su mumis”. Šiuos dalykus 
nai vengrai ir bulgarai, šiai nau &*n'-°8" atliko solistai Pr. Radzevičiūtė
jai organizacijai trumpus įsta- Kovo 17 d. įvyko visuotinis j ir Br. Marijošius su jaunimo 
tus paruošė vengras B. Toekes, klubo narių susirinkimas — ar- choru
B. Nurmsen (estas), Mrs. J. 
Kraclk (Čekė) ir L. Valiukas. 
Sudaryti jr šios organizacijos 
valdyba iš šių asmenų: vengrų 
B. Tookes ir S. Matic*, estų 
B. Nurmsen ir W. Niilus, čekės 
Mrs. Jarmila Kracik ir L. Valiu
ko. Kiekviena grupė siunčia p<f 
du delegatus, iš kurių po vieną 
įeina į vykdomuosius organus 
(Executive Board) ir kitas de-/ 
legatas į patariamąjį organą 
(Ėoard of Directors). Kitas šio 
komiteto posėdis įvyks gegužės 
8 d., trečiadienį, 7:30 vai. šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos sa
lėje. Bus priimtas veiklos pla
nas ir einama prie pastovios vai 
dybos ir komisijų suadrymo. Vi 
sos grupės su entuziazmu jun-! 
giasi į šį naują vienetą. Nutar
ta, kad kiekviena grupė į šį ko
mitetą siųstų JAV piliečius.

Alto Los Angeles skyriaus
.* metinis susirinkimas
Alto Los Angeles skyriaus me 

tinis susirinkimas įvyks gegu
žės 4 d., šeštadienį, 7:30 vai. 
Šv. Kazimiero lietuvių parapijos 
salėje. Kiekviena organizacija 
ir draugija siunčia po porą de
legatų. Organizacijų valdybos 
iš anksto praneša raštu apie 
savo dėlegatus dabartiniam sky 
riaus sekretoriui Alg. Raulinai
čiui, 1970 N. Commonwealth A- 
ve., Los Angeles 27, Calif. Me
tinis mokestis kiekvienai orga- j 
nizacijai yra $3 metams. Alto

batėlė Emilijos Paukštienės na 
muose. Rašytojas A. Vaičiulai
tis paskaitė keletą įdomių ištrau 
kų iš savo kūrybos. Po to sekė 
E. Paukštaitienės gražiai pa
ruoštos vaišės.

Balandžio 16 d. klubo iždinin
kės L. Eurkoos namuose įvyko 
velykinių kiaušinių marginimas 
lietuviškais motyvais.

Po to trys solistai — V. Veri- 
kaitis, Pr. Radzevičiūtė ir Br. Į 
Marijošius — atliko: pirma
sis L. Beethoven kompozicinį kū) 
rinį, atžymėtą Opus 48 nr., an- 
roji — W. A. Mozarto “Avė ve-' 
rum” ir trečiasis — T. Duboisi 
“Deus meus”.

Dėl šių solistų atliktųjų daly
kų technikos galėtų pasisakyti

Aktyvi klubo narė Birutė Čiu-'tik muzikos žinovai. Vienok ei- 
rinskienė balandžio 1 d. išvyko l klausytojams jie visi pa
iš Wbshingtono į Lake Zurich,
III., nuolatiniam apsigyvenimui.
Klubas linki jai sėkmės. Narė

Toronto, Ont.
RELIGINIS KONCERTAS

liko gerą įspūdį, neskaitant vie 
nokiu ar kitokių pastabėlių iš 
klausytojų pusės. Šv. Pranciš
kaus bažnyčia akustikos atžvil
giu yra palanki vieta koncer
tams.

Staigmeną klausytojams pa 
darė ir sudarytas iš Šv. Jono 

Pradedant Krist us Kančios, Krikštytojo parapijos choro 
sekmadieniu — visą savaitę giemininkų — E. Pusvaškienės, 
iki Verbų sekmadienio, Toron-S pusvaškio ir S. Janavi- 
to lietuvių šv. Jono Krikštytojo i gjaug — trio. Jie gana geru pa 
parapijos bažnyčioje vyko para- sisekimu atliko nelengvą daly- 
piečių susikaupimas — rekolek ką __ G Verdi «Jesu Dei vivi» 
cijos, kurias gražiai pravedė. Koncerto užbaigai Šv. Jono 
svečias iš Argentinos kun. dr. i Kr. parapijos choras, diriguoja-
Pranas Brazys, MIC.

Rekolekcijų užbaiga apvaini
kuota didingu religiniu koncer
tu, kuris įvyko Verbų sekmadie
nį, balandžio 14 d., 4:30 vai. Šv. 
Pranciškaus parapijos bažnyčio
je (Grace Str.). Koncerto iš
klausyti susirinko netoli pusant
ro tūkstančio žmonių.

Kun. dr. Brazio pamokslėlis

mas kun. Br. Jurkšo, vykusiai 
atliko Fr. Schuberto “Una ho- 
ra”, Montani “Getsemani sode” 
ir Gregor Himną “Kryžiau šven
tas”. Vargonais palydėjo muz. 
St. Gailevičius.

Baigiant koncerto aprašymą, 
reikia pabrėžti, jog tai būta pui

, . . , . . i Visą savaitę Toronto lietuvių bSsLos Angeles skyriui 1956 —k T . .. ......,««•. „A,' Jono parapiečių mintis kėlęs.
1957 veiklos metais vadovavo
pirm. A. Skirius, vicepirminin-j. . . . . . , , . . ■f t ‘ .. . ’. . ' , » lais, turiningomis konferencijor.
kai-L. Vahukas ir A. Dabsys, _.o J J
sejer. Alg. Raulinaitis, kasininkė
M. Aftukienė fin. sekr. A. Dun- 
dzila ir vald. 
nas.

Lietuvių tautos tauriausios asmeny- 
Arki vysk. Jurgio Matulaičio

Matulevičiaus

Dievop savo puikiais pamoks-j

narys Br. Gedmi-

Į mis, kun. dr. Pr. Brazys iš sa
kyklos tarė žodį į susirinkusius 
religinio koncerto pasiklausyti 
lietuvius.

E. Tumienė kalbėjo vyčiams
Lietuvos Vyčių Los Angeles 

133 kuopos susirinkime, kuris 
įvyko balandžio 15 d., šv. Ka
zimiero parapijos salėje, Elena 
Tumienė skaitė angliškai pa
skaitą apie lietuvių poeziją ir po 
etus. Paskaitininke plačiau su
stojo ties Donelaičiu, Baranaus
ku, Maironiu, Salomėja Nerimi, 
Aisčiu, Brazdžioniu ir lankinin
kais, tiksliau sakant, žeminin
kais. Susirinkimo metu vyčiai 
aptarė eilę kitų savo reikalų. Po 
susirinkimo Paulius Jasiukonis 
parodė Vokietijos vaizdų ir sa
vo kelionės iš Europos į Kalifor 
niją filmą. Kitas kuopos susi
rinkimas (gegužės 5 d.) įvyks 
filmų ir televizijos artistės Rū
tos Kilmonytės rezidencijoje, 
2623 Laurel Canyon, Hollyvvood 
46, Calif. Rūta Kilmonytė yra 
vietos kuopos narė. Kuopos bir
želio mėnesio (birželio 9 d.) su
sirinkimas įvyks Statler vieš
butyje. Los Angeles kuopai y- 
ra pavesta šiais metais suruošti 
organizacijos visuotinį suvažia
vimą, kuris įvyks rugpjūčio 
8 — 11 dienomis vietos Statler 
vie&butyje. Suvažiavimo metu 
įvyks šie vieši parengimai: kon
certas, šokiai ir pokylis. Kali
fornijos lietuviai iš anksto -kvie
čiami tą savaitgalį praleisti kar 
tu su Amerikos lietuvių jauni
mo atstovais Statler viešbutyje. 
Kanados ir JAV lietuviai, nors 
ir ne vyčiai, kurie planuoja šie
met aplankyti Kaliforniją, kvie
čiami čia atvykti rugpjūčio pra
džioje, kad galėtų sutikti lietu- 
tuvių iš Visos Šiaurinės Ameri
kos ir dalyvauti visuose suvažia
vimo viešuose parengimuose.

C. T.

Pamokslininkas pabrėžė itin 
didelę reikšmę žmogaus su Die
vu susitaikinimo. Toks susitai
kymas — tai tartum Dangaus
su žeme suitikimas. Taip pat mų formoje.

Trijose dalyse:

U 2RAšA I
I. Vžrošal: Jdintys, pastabos, pasi

ryžimai. Cla kaip tik atsiskleidžia 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos įžvel
gimas bet visiSkas pasiaukojimai 
tarnauti Dievui. Bažnyčiai lr sielų 
išganymui.

II. Laiškai. Tai įvairiems asme
nims rašytų laiškų ifttraukos, gyve 
ni m Iškas Išminties perlai, išreikš, 
patarimų, paraginimų lr paaiškini

GUŽAUSKŲ
BEVERLY KILIA GBLINYMA
Gertauatoa gėlė* <ifil vantuvlų, banke
tų, laidotuvių Ir kitų papuošimu-

244.4 Ww,t 68rd Street 
Tel. PHo«pect B-OSSS Ir PR 8-0884

FRANK PAKUTINSKAS
Gyveno 1828 H. 501 Ii Court, 

Cicero, 111. TO 2-11504

•Mirė bal. 23 d., 1957. 2:25 v. 
popiet, .sulaukęs senatvės.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau
ragės apskr., Pašai t u nės (Gau
rės) parapijos.

Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

2 sūnūs: Stanley, marti Barba
ra; Bruno, 1 dukterys: Julia 
Hines, žentas Stanley; Sophle 
Moshler, žentas Krank: Pat 
Tunkis, žentas Lconard: ir 
Amella Klutnp, žentas Joseph, 
9 anūkai, 1 proanūkas. Pusbro
lis Juozapas 1'akut litukus su 
šeima, kiti giminės, <1 rungui ir 
pažjstami.
Priklausė ŠV. Vardo Draugijai.

Kūnas pašarvotas Petkaus 
koplyčioje, 1410 H. 5<llli Avc., 
Cicero, III.

Laidotuvės jvyks šešt., bal. 
27 <1.. iš koplyčios 8:30 vai. ly
to bus atlydėtas j šv. Antano 
parapijos bažnyčių., kurioje 
jvyks gedulingos pamaldos už 
•velionics sielų. Po pamaldų lais 
nulydėtas j šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Sūnūs, marti, duk
terys, žentai, anūkai ir prt m liu
kai.

A. A.

PETRONĖLE SKIRUS
Gyveno 1406 8, 49th Avė.,
Cicero, 111. OL. 2-4943

Mirė bal. 23 d., 1957, 11:50
vai. ryto, sulaukus senatvės.

Gimė Lietuvoje. Kilo Iš Itu- 
seinių apksr., Gaurės parapijos, 
Trak laukės kaimo.

Amerikoje Išgyveno 50 -m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

2 seserys: Marijona Kisielie
nė su šeiniu lr Magdalena Bei- 
narlenė su šeima, švogerka 
Ona Skirienė su šeima, brolio 
duktė Ann Metrickas su šeima 
giminaitė Mary J žiūraitis su 
šeima, kiti giminės, draugui ir 
pažjstami.

Priklausė Dievo Motinos So
pulingus Draug.. Tretininkų ir 
Apuštalystės Maldos Draug.

Kūnas pašarvotus Petkaus 
koplyčioje, 1410 S. 5oth Avė., 
Cicero, Iii.

I.aidotiivės jvyks penkt. bal. 
20 d..iš koplyčios 8:30 vai. ry
to Įgis atlydėta i Šv. Antano 
parapijos liažnyčių. kurioje 
jvyks gedulingos pamaldos už 
velonės sielų. Po .pamaldų bus 
nulydėtu j šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Seserys Ir kiti gimi
nės.

Laidotuvių direktorius Pet
kus ir sūnus. Tel. TOvvnhall 
3-2109.

t

A. A

A. A.

ANTANINA ČINIKIENĖ
(PO TĖVAIS GABRIUTfi)

Jau sukako 35 metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą motiną, Antaniną.

Netekome savo mylimos motinos balandžio mėn. 11 die
ną, 1922 metais. .

Nors laikas tęsiasi, liet mes jos niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną atilsį.

Mes, atmindami jos liūdną pasitraukimą iš mūsų tarpo, 
užprašėme gedulingas šv. Mišias (su egzekvijomis) už jos 
sielą balandžio 27 d., 1957 m. TT Marijonų koplyčioje, po 
adresu 6336 S. Kilbourn .Avė., Chicago, III., 9:30 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažystamus dalyvauti 
šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. Anta
ninos sielą.

Nuliūdę sūnūs, duktė, žentas, švogerka ir anūkės.
, UH1, PIIIMĮBĮ

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų

f
Pasirinkimas mieste!

Tel — CEdarcrest 3-6335

priminė dainos ir giesmės pras
mę lietuvio širdžiai, jo nuotai
kai ir gilesniam susikaupimui, 
nes Lietuva — žalių rūtų, palan 
gėse žaliuojančių ir žydinčių gė
lių darželių ir dainų šalis.

Koncertinė programa ir jos 
atlikėjai

Koncerto muzikinę įžangą pa 
darė kun. Br. Jurkšas, vargo
nais pagrodamas J. S. Bacho 
Preliudą ir Fugą G major.

Po to gana gražiai, subtiliai 
ir tikinčiųjų sielas pagaunan
čiai nuskambėjo šv. Jono Krikš 
tytojo parapijos choro, diriguo
jamo kun. B. Jurkšo, atlikti G. 
P. Palestrinos “Adoramus Te”, 
J. Haendelio "Ecce Quomodo 
Moritur” ir Montani “Pueri He- 
breorum”.

Pagaliau klausytojai susilau
kė Stp. Kairio, kuris smuiku pa-

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

Knyga turi 220 psl., paveiksluota 
lr {rišta J kietus vlršeliua Kaina
$2.60.

Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUDA S”
4545 W. 63 St., Chicago 29. IU.

- ts «^^jgsraj^ara*3s-f<Le-
Išėjo ifi spaudos nauja

ANATOLIJAUS KAIįRIO

trijų veiksmų komedija 
iš lietuvių gyvenimo 

J. A. Valstybėse

DIAGNOZE
Kaina: $2.00, 150 pusi.

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 West OSrd Street, 

Chicago 29, III.

A. A

PRANCIŠKUS MITCHELL

Gyveno 5655 So. Honian Avė. 
Tel. GRovehill 6-8215

Mirė balandžio 23 d., 1957, 
8 vai. ryto. Gimė Lietuvoje; 
kilo iš Suvalkų apskr., Liuba- 
vos parap., Palimonių km.

Amerikoje išgyveno 56 m.
Pasiliko dideliame" nuliūdime 

švogeris Nikodemas < Kitngis, 
sesers duktė Ona Morkūnas, 
jos vyras Edvvard ir jų šeJma, 
Sesers sūnus Pranciškus Run
gia jo žmona. Ona ir kiti gimi
nės.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 South 
Lit.uanica Avė.

Laidotuvės jvyks šeštad., bal. 
27 d., Iš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėtas j šv. Jurgio 
parapijos bažnyčių, kurioje 
jvyks gedulingos pamaldos už 
velionles aidų. Po pamaldų Ims 
nulydėtas j Šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Giminės.

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

URŠULĖ PLONIS 
Yuzaitytė

Gyveno 3612 S. Wallace St.
Mirė bal. 22 d., 1957, 5:45

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

Amerikoje išgyveną 4Ų m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

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

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3807 South 
Lituaniea Avė. " '

Laidotuvės įvyks penkt., bal. 
26 d., iš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėta j šv. Jurgio pa- 
rapiojs bažnyčių, kurioje jvyks l 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta j Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Duktė, sūnūs, mar- 
člios ir anūkai.

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

UaoAlIO VALANDOJ
AmNh

MAŽEIKA * EVANS
LAIDOTUVIŲ DIBEKTOBIAI

VMS B®. At*. Air OmSMbmS keplyO*
74800 — 1-8001 AMmMUmm Tirta 
kdrt* gyvena kitoM mlMto daly**) gausim*

koplyčių arčiau Jūaų namų.

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH), VIce-ITesklent

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

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605*07 South Hermitage Avė.
TeL YA 7-1741-2 ir LA 3-9852 r

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

AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ

ANTHONY B, PETKUSi ’

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
6812 S0. WESTERM AVI. 1410 S0. 50th AVĖ.

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

TOvvnhall 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna- ųžfo. Mes turime koplyčias'
vimas dieną ir nak- w jgj| visose Chicagos ir

Rorelando dalvse ir’I tį, Reikale kaukite 
ii mus tuojau patarnaujame

PETRAS BIELIŪNAS
4848 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

3307 S. LITUANICA AVĖ.
AHTAHAS M. PHILLIPS

Tel YArds 7-3401

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

ROZALIJA PETRAITIS
(KARNECKAITfi)

Gyveno 4721 8. Roekw«ll St.
Mirė bal. 22 <1., 1957, 3 vai. ryto, miaukus pnaes amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskr., Krekenavos pa- 

rapijos, Žiedelių kaimo. Amerikoje išgyveno +6 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Domininkas, 2 podukros 

Kurni iria Himnu, jos vyras Kazimieras ir jų šeima ir Elizabieta 
Bakutis, jos vyras Richnnl, sesuo Domiselė Gečiūnas, 2 pussese
rės: Hiulina Poška ir Agnieška Daukšas ir jų šeimos, jmsbmli^ 
Pranciškus Karneckas su šeima, kiti giminės, draugai ii* pažjstami. 

Priklausė Žagarieeių Klubui ir Upytės Draugijai.
Kūnas pašarvotas Mažeikt* - Evans koplyčioje, 6845 S. Wes- 

tem. Avė. laidotuvės įvyks penkt., bal. 26 d., iš kop. 8:45 vai. ry
te bus atlydėta j švenč. Panelės Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčių, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielų. 
Pe pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, podukrai, žentai lr antikai, 
laidotuvių direktorius Mažeika - Evans. Tel. ItE. 7-8600.

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

LEONARDAS P. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

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

S

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

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

{Skaitykite ir platinkite dienraštį Draiiėą .

I paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname
transportaciją automobiliu.

Atdara kasdien lr nekmadienlait, nuo 9 vai. ryto Iki 8 vai. popiet. 
IANIR1NKITE DABAR — BI S PASTATYTA KAPINIŲ DIENOJE! 

JOKIO IMllklJIMu HIMOktMTE KAP1NIČ DIRNOJK.

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

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50th Avė. OLympie 2-5245 ir TOwnh;UI 3 9687
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X Lietuvių Taupymo ir Sko

linimo Lygos metinis susirinki
mas įvyks balandžio 26 d. 7:30 
vai. vakare Chicago Savings & 
Loan Assn. patalpose, 6245 So. 
Western Avė.

Susirinkime yra pakviestas pa 
daryti pranešimą Illinois Taupy
mo ir Skolinimo Lygos vicepre
zidentas Harry Goodsitt. Tema 
— "Painios problemos įstatymų 
leidime”. Susirinkime bus pa
rodytas filmas “Yours to Keep”. 
Po susirinkimo Chicago Savings 
& Loan Assn. direktoriai ir val- 
& Loan Asn. direktoriai ir val
dyba pavaišins.

X Dail. V. Vijeikis padarė 
nemokamai šaulių uniformai sa
gų ir kitų ženklų projektus, pa
gal kuriuos jau gaminami mi
nėtieji daiktai Vokietijoje. Šio
mis dienomis jau buvo gauti pa
vyzdžiai, kurie labai gerai atro
do. Dabar jau gaminami dides
niais kiekiais, kuriuos užsakė 
padaryti prekyb. J. Karvelis. 
Kai ženklai bus gauti, šauliai 
galės pasigaminti uniformą, ku
rios pavzdys jau yra patvir
tintas centro valdybos.

X Tėvų Saleziečių, Cedar 
Lake, Ind., vedamose balandžio 
mėn. 26 d. savaitgalio uždarose 
rekolekcijose iš Chicagos liet. 
parapinių mokyklų užsirašė da
lyvauti 50 aštuntojo skyriaus 
berniukų. Rekolekcijas ves sa
lezietis kun. V. Duffy ir vieti
niai tėvai saleziečiai. Kas iš 
berniukų jose dar norėtų daly
vauti, turi skambinti: Cedar 
Lake, Ind., 3101.

X Petronėlė Mikalauskienė, 
Lietuvoje buvusi dantų gydy
toja, gyvenanti Venecueloje, 
buvo atvykusi su trim dukrelėm 
į Chicagą pas gimines. Jos vy
ras Venecueloje turi labai at
sakingas vyr. kelių inžinieriaus 
pareigas ir šiuo metu atvykti 
negalėjo. Balandžio 22 d. Mika
lauskienė su dukromis vėl iš
skrido į Venecuelą.

X D. L. Kunigaikštienės Bi
rutės D-jos pavasario balius 
įvyks š. m. balandžio 27 dieną 
Western Ballroom salėje, 3504 
S. Western Avė., kuriame pir
mą syk Chicagoje pasirodys 
garsioji išraiškos šokių meni
ninkė Jonė Kvietytė. Staliukai 
registruojami (ne apmokami) 
telęf. Y Arda 7-1306 ir YArds 
7-1001.

X Dalios Juknevičiūtės kū
riniai bus išstatyti jaunųjų me
nininkų darbų apžvalgoje ba
landžio 28 d. Lietuvių auditori
joje. Dalia Juknevičiūtė šiuo 
metu studijuoja Chicagos Me
no Institute ir savo darbais yra 
gražiai uisirelęomendavusi.

X švento Kazimiero seserų 
rėmėjų seimas ivyks gegužės 
5 d. Marijos Augštesniosios 
mokyklos patalpose. Seimas 
šiais metais minės auksinį ju
bilėjų. Seimas pradedamas 9:30 
vai. pamaldomis, baigiamas 6 
vai. vakariene.

X Laikraštininkas Jonas 
Vaidelys, trečiadienį vykstant 
jam į darbą, buvo pravažiuo
jančios mašinos sunkiau sužeis
tas. Sulaužytas rankos kaulas, 
sužaloti kaikurie raumenys. Pa
guldytas Englevvood ligoninėje.

X šv. Jurgio sodalietės ba
landžio 28 d. 3 vai. Šv. Jurgio 
parapijos salėje demonstruos 
plastikinius indus. Bus paaiški
nimai lietuvių ir anglų kalbo
mis. Įėjimas ir užkandžiai ne
mokamai.

REIKALINGA VIRĖJA 
Klebonijai reikalinga virėja Ohi-

c&goje. Gerai atlyginimai. Rašyti — 
DRAUGAS, Adv. 9987. 4545 W. 63rd 
St., Chicago 29, DI.

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Muz. Juozas Strolia, gy
venąs 513 Wilder str., Phila- 
delphia 47, Pa. Tel. HO 7-2126 
prieš Velykas išlaikė pianų de
rintojo ir pianų meisterio egza
minus, be kita ko, parašęs ir 
dvidešimt šešis sudėtingus ra
šomuosius ir braižinių egzami- 
ninius darbus iš pianų techni
kos ir akustikos srities.

Be taisymo ir derinimo pia
nų, Juozas Strolia čia duoda 
taip pat ir smuiko, violos, pia
no, akordeono ir harmonijos 
pamokas. ,

— Zaraaiškių susitikimu-po- 
būviu, įvykstančiu gegužės 18 
d. Lithuanian American . Citi
zen* Club patalpose, 280 Union 
Avė., Brooklyn, N. Y., susido
mėjimas yra didelis. Komisija 
yra gavusi daug laiškų ir atsi
liepimų. Neseniai tapo išsiunti
nėti pakvietimai su smulkiau 
nurodyta pobūvio programa 
visiems Zarasų krašte gyvenu
siems asmenims, kurių adresai 
komisijai yra žinomi. Kurie iki 
balandžio mėn. 24 d. negaus to
kių pakvietimų, skubiai prašo
mi pranešti savo adresus: Vac-

dieną buvo paminėtas Lietuvos 
šventasis, apie kurį paskaitą 
skaitė iš Londono atvykęs kun. 
Pr. Daunys, MIC. Balandžio 
6 ir 7 d. jiems pravedė gavė
nios rekolekcijas kun. J. Kuz- 
mickis. Rekolekcijose dalyvavo 
gražus būrelis vietos ir apylin
kės lietuvių. —

— Mirė M. Bankauskienė ko
vo 24 d., aprūpinta Šv. Sakra
mentais. Turėjo 79 m. Magda
lena Bronė Bankauskienė, ilgą 
laiką gyvenusi Glasgove. Po ge
dulingų mišių iš šv. Luko baž
nyčios buvo palydėta į Dalbeth 
kapines. Velionė buvo kilusi iš 
Balbieriškio parapijos. Buvo il
gametė šv. Kazimiero draugi
jos narė. Paliko dukterį ir du 
sūnus.

Stoneyburn kovo 24 d. mirė 
Ant. Gudaitis, sulaukęs 89 me
tų amžiaus. Taipgi buvo šv. Ka
zimiero draugijos narys.

— Statys rūpintojėlį per šių 
metų Sekmines Lietuvių sody
boje, prie Londono per rengia
mą Didž. Britanijos Lietuvių 
sąjungos pirmojo dešimtmečio 
paminėjimą, šiuo metu rengi
mo komisijos narys kun. Pr. 
Daunys, MIC, rūpintojėlio pa- 

lovas Butkys, 138 — 47 Lloyd; gaminimo reikalams organizuo- 
Rd., Jamaica, L. I., N. Y. I ja rinkliavą. Pradžiai jau sudė-

— Tėvas Barnabas Mikalaus- .. .— Didz. Britanijoje laivų sta

JAM NEPAVOJINGA

Šešiametis berniukas Stoker juokiasi ligoninėj, kur jis nuvežtas patik
rinimui todėl, kad buvo radęs radioaktyvų metalo gabalą. Vaikas juo 
ilgai žaidė, kol tėvas pastebėjo, kad aut gabalo užrašyta “Nuodai”.

(INS)

CHICAGOS ŽINIOS

lėti
t£\

kas, OFM, fev. Kazimiero Pran
ciškonų Provinciios Trečiojo .
_ . .. . • sąjungos paskelbė darbininkųOrdino vizitonus Amerikai ir ?

tybos ir inžinerijos profesinės

Kanadai, Gavėnios metu lankė 
tretininkų kongregacijas lietu
vių parapijose rytų Pennsylva- 
nijoj: Šv. Trejybės, Wilkes- 
Barre; Šv. Juozapo, Duryea; 
Šv. Onos, Luzerne; Šv. Juoza
po, Scranton; Apreiškimo, 
Kingston; Šv. Kazimiero, Lynd- 
wood; Šv. Kazimiero, Pittston; 
Šv. Petro ir Povilo, Hazleton; 
Šv. Juozapo, Mahanoy City; Šv. 
Jurgio, Shenandoah; Apreiški
mo, Frackville; Šv. Vincento, 
Girardville; Švč. Širdies, New 
Philadelphia; Šv. Kazimiero, St. 
Clair; Šv. Pranciškaus, Miners- 
ville, kur pravedė ir rekolekci
jas. Visose parapijose buvo 
lauktas ir mielai priimtas, ras
damas didelį klebonų nuoširdu
mą.

Pennsylvanijoj yra daugiau
sia lietuviškų parapijų, kaip 
Šv. Jono, Coaldale; Aušros 
Vartų, Chester; Šv. Mykolo/ 
Easton; Šv. Marijos, Eynon; 
Šv. Antano, Forest City; Šv. 
Juozapo, Hanover; Šv. Liudvi
ko, Maizeville; šv. Kryžiaus, 
Mt. Carmel; Šv. Antano, Read- 
ing; Šv. Mykolo, Scranton; Š v. 
Petro ir Povilo, Sugar Notch; 
Šv. Mykolo, Shamoikin; Šv. 
Petro ir Povilo, Tamaąua, Šv. 
Marijos, Wanamie; Šv. Pran
ciškaus, Wilkes-Barre ir trys 
parapijos Philadclphijoj: Šv. 
Andriejaus, Šv. Jurgio ir Šv. 
Kazimiero.

DID. BRITANIJOJ
i

— Velykoms į Škotiją- Man-

streiką, reikalaudamos didesnio 
atlyginimo./ Streikas palietė ir 
kaikurių vietų lietuvius, kurie 
kartais ir nebūdami prof. są
jungos nariais turi paklusti jos 
vadovybės įsakymams. Jaunas 
19-metų John Proctor, gyvenąs 
ir dirbąs Manchesteryje, už tai, 
kad su 100 jaunuolių neprisidė
jo prie streiko, darbininkų pa
siųstas į “skaistyklą”. Mat, J. 
Proctor yra katalikas ir jam 
nutarta pritaikyti “ugnies 
bausmę”, nepadedant ir ne
bendradarbiaujant su juo dar
bo metu.

AUSTRALIJOJE
—- Australijos Lietuvių Ben

druomenės Adelaidės apylinkės 
Krašto tarybos atstovas J. 
Riauba, Adelaidės atstovų po
sėdyje, apšaukė Tautos Fondą 
“politinių banditų gauja”. Šitas 
įžeidžiantis J. Riaubos pareiški
mas sukėlė ištisą audrą Austra
lijos lietuvių spaudoje. Reikia 
pastebėti, kad šitokio pareiški
mo Tautos Fondo, kaip vada
vimo institucijos adresu dar 
atrodo, nėra ligi šiol panaudo
jęs nei Michailovo leidžiamas 
Berlyne “Į Tėvynę” agitacinis 
laikraštukas. Adelaidės apylin
kės lietuviai ateityje privalėtų 
būti akylesni ir į Krašto tary
bos atstovus rinkti rimtus žmo
nes, kurie sielojasi ir remia Lie
tuvos laisvės vadavimo institu
cijas, bet ne jas dergią tokiais 
bjauriais žodžiais. Abejotina 
ar p. J. Riauba iš viso po šito
kio pareiškimo, vertas vadintis

chesterio bažnytinio komiteto lietuviu, jau nekalbant apie jam 
suteiktas Krašto tarybos atsto-atstovas Leonas Venckus yra 

užmezgęs ryšius su Škotijos 
senaisiais išeiviais ir balandžio 
20 d., Didįjį šeštadienį, su
ruošė didelę iškylą į Glasgovą.

Manchesterio lietuviai ir to
liau, nors ne tokie gausūs kaip 
anksčiau, dirba. Šv. Kazimiero

X Liet. Gali. Seserų s-ga pa
skyrė $120 siuntiniui vienos 
gail. sesers šeimai į Sibirą. Ne
perseniai ta pati s-ga buvo nu
siuntusi siuntinį už $80 vieno 
mediko šeimai Sibire.

X Balfo gegužinei, kuri į- 
vyks birželio 9 d. Bučo darže, 
Furniture Center, Ine., kuriai 
vadovauja Justas Lieponis, pa
aukojo miegamo baldus. Dova
ną gaus burtų keliu vienas iš 
Balfo rėmėjų.

X Lietuvių rašytojų humo
ristinė kūryba bus pristatyta 
pasilinksminimo vakare, kuris 
rengiamas Urbanoje balandžio 
27 d.

vo pareigas.

IŠ MŪSŲ KAIMYNŲ 
GYVENIMO

— Latviai renka aukas siun
tiniams į Latviją. Latvių savi
šalpos fondas Vokietijoje jau 
surinko 4,000 DM siuntiniams 
į Latviją siųsti.

— Leis knygą apie padėtį 
Latvijoje. Ji kainuosianti 12-15 
DM. Leidžia laikraštis “Latvi
ja”.

— Kuopininkai užsako netur
tingiems laikraščius. Latvių 
darbo kuopų vyrai nuolat auko
ja laikraščių fondui, iš kurio 
užsakoma laikraščiai tiems tau
tiečiams, kurie patys neišgali 
sumokėti už juos.

— latvių gimnazija August- 
dorfe šiemet baigė 10 abiturien
tų. Gimnazija perkeliama į 
Munsterį (Westfalijoj).

— Latvių dainininkė Paulu 
Brivkalnė dabar dirba Stuttgar- 
to valstybinėje operoje.

Sunkumai su miesto 
susisiekimu

Illinois atstovų rūmų ir se
nato jungtinis komitetas, dar 
neoficialiomis žiniomis, nutarė, 
kad Illinois valstybė negali lė
šomis iš savo iždo padėti Chi- 
cagai išbristi iš finansinių sun
kumų su miesto susisiekimu. 
Savo oficialiame parnešime mi
nėtas komitetas numato Chica- 
gai pasiūlyti dvi piremones: 1. 
Leisti Miesto susisiekimo vado
vybei išleisti paskolos bonus ir 
iš tų lėšų pravesti susisiekimo 
priemonių tobulinimą ir linijų 
pratiesimą. Antra, norima re- 
komendoti, kad savivaldybės 
skirtų susisiekimo reikalams 
dalį mokesčių, surenkamų savo 
iždan nuo sumų, įmokamų už 
kūrenamas dujas. Galimas da
lykas, kad Chicagoje bus pa
samdyta specialistų firma, ku
ri ištirs, kokių priemonių rei
kia imtis, kad būtų sumažintos 
išlaidos miesto susisiekimo ad
ministracijoje ir padidintos pa
jamos. Kalbama ir apie pakėli
mą važmos.

Kai lava teka į jūras
Chicagos teatče Today (Ma

dison ties Dearborn gatve) šios 
savaitės pirmoj pusėn rodoma 
keletas trumpų, idomių tikro
vės filmų. Ypatingo įspūdžio 
palieka nufilmuotas vulkano 
išsiveržimas Havajuose: sky
lanti žemė, besiveržiančios du
jos iš plyšių, į viršų spjaudomi 
pelenai ir akmenys, lavos .mil
žiniška upė, tekanti per laukus 
ir sukrintanti į vandenį. Ypač 
neužmirštamas vaizdas yra 
naktinių nuotraukų, kai liepsno
janti raudona lava krenta į 
žalsvą vandenį.

Šalia to — puikus spalvotas 
filmas Pietų Amerikos augštų 
kalnų, inkų civilizacijos metu 
pastatytų šventovių ir tvirto
vių, liekanos vadinamo mergai
čių miesto, kur didžioje kalnų 
augštumoje jos gyveno masy
vioje tvirtovėje, bet artėjant 
užkariautojams ispanams anir- 
tin šoko nuo augštų kalnų uolų.

Trečias spalvotas filmas — 
Romos ir Vatikano vaizdai. 

I Taipgi parodoma Britų karalie
nės kelionė į Prancūziją, politi- 

, kos, sporto ir kitos naujienos. 
Programa tęsiasi valandą; kai
nuoja 40 ct.

I
Mergaitę vistiek skiepys
Teisėjas H. Hershenson nu

sprendė, kad 7 metukų mergai
tė Alyson Conn vistiek turi bū
ti įskiepyta nuo polijo ligos, ne
paisant, kad jos motina, protes
tantų sektantė, neva iš savo ti
kybos išeidama, buvo priešin
ga dukters skiepijimui.

O'Hare sprausminiams 
lėktuvams

Aviacijos bendrovės siūlo už
traukti $85,000,000 paskolą ir 
ją panaudoti O’Hare aerodromo 
varuošimui spsausminiams lėk
tuvams.

Mirtinai peršovė jaunuolį
Chicagoje 17 metų jaunuolis 

buvo mirtinai peršautas kitų 
jaunuolių iš pravažiuojančio 
automobilio. Nužudymas įvyko 
ties 111 gatve ir Ashland. Per
šautasis — negras Curtis Be- 
vins — mirė nugabentas į Ro
selando ligoninę. Greit po to 
įvykio detektyvai sulaikė du 
baltaveidžiu jaunuoliu ir mer
gaitę, iš kurių automobilio bu
vo paleistas šūvis. Tai buvo Da
vid Vandersteeg, 19 m., Denis 
Moffatt, 18 m. ir Eugenija Mil
ler, 17 m. Jie pasakojo, kad 
jiems važiuojant kiek anksčiau 
jaunuoliai apmėtė jų automo
bilį akmenimis. Tada jie sugrį
žo ir paleido šūvį. Stovėjusieji 
su nušautuoju sakė, kad pra
važiuojantieji juos koliojo, šie 
gi atsakė tuo pačiu ir tada bal
tieji jaunuoliai sugrįžę paleido 
šūvį.

Vienas vyras, sėdėjęs auto
mobily, matė įvykį. Jis vijosi 
žudikų automobilį, tačiau ne
įstengė pavytį, bet įsitėmijo 
numerį, kurį perdavė policijai 
ir ši greit jaunuolius suėmė.

Drabužiai su vėsintuvais
Ambrose C. Richardson, Illi

nois universiteto Architektūros 
mokyklos profesorius padarė 
modelius, kaip ateityje būtų 
galima miestus, sporto stadio
nus apgaubti specialia milžiniš
ka plastinių medžiagų kupolą, 
palaikyti per visus metus pa
stovią temperatūrą ir apsaugo
ti nuo nepageidaujamų oro kri
tulių. Apie tai pranešdami Chi
cagos dienraščiai rašo, jog apie 
2,000 mūsų eros metus jau bus 
galima turėti vėsintuvus, pri
jungtus prie drabužių eilutės, 
ir kiekvienas galės džiaugtis 
temperatūra, kokią jis pasi
rinks pagal savo skonį.

Pabrangs automobilių 
statymas

Chicagos Miesto taryboje 
greit bus svarstomas planas pa
kelti mokestį už automobilių 
statymą gatvių pakraščiuose, 
kur įtaisyti specialūs automa
tai. Numatoma visiškai išmesti 
tą pigų, trumpą mašinos pasta
tymą už vieną centą. Didelio 
judėjimo gatvėse už 15 min. 
pastatymą mašinos būtų moka
ma po 5 centus, mažesnio judė
jimo vietose už 5 ct. mašiną 
būtų galima laikyti pusę valan
dos.

Moksleivių atostogos
Ateinančią savaitę Chicagos 

valdinės mokyklos turės atosto
gas — pavasario valymuisi. 
Automobilių vairuotgjai per
spėjami, kad tuo laiku atsar
giau važiuotų, nes gatvėse bus 
daugiau vaikų. Pereitais me
tais Chicagoje buvo sužeisti 
6,998 pėstieji, iš kurių beveik 
pusė buvo jaunesni kaip 14 m. 
amžiaus.

Vėl pabrango pragyvenftnas
Pragyvenimo išlaidos Chica

goje kovo mėnesį pasiekė augš- 
čiausio taško, pašokdamas de
šimtadaliu procento ir dabar 
pragyvenimo rodyklė čia siekia 
121.6, arba — 3.3% daugiau, 
kaip praeitais metais tuo pat 
laiku. Apie tai praneša Darbo 
departamento statistikos biu
ras. Vidutinis uždarbis, apmo
kėjus valstybinius mokesčius, 
yra viengungio — $67.25, o 
darbininko su trimis jo išlaiko
mais asmenimis — $74.65 per 
savaitę.

Ryšium su pragyvenimo pa
brangimu daugelis darbininkų 
gaus didesnį atlyginimą, nes vi
sos eilės unijų darbo sutartyse 
įrašytas tas punktas.

Priemiesčiai pralenks * 
miestą

Gyventojų prieauglio tyrinė
tojas prof. Ph. Hauser pareiš
kė, kad pastebimas daug dides
nis augimas Chicagos priemies
čių, kaip paties miesto. Jis ma
no, kad 1980 metais priemies
čiai jau pralenks patį miestą. 
Chicagos miestą supa 204 prie
miesčiai ir labai artimi bažnyt
kaimiai.

9 m. vaikas vogtame 
automobily

Gary miesto 9 m. amžiaus 
berniukas pavogė automobilį ir 
pasileido ekspresiniu keliu va
žiuoti 90 mylių greičiu. Polici
ja jį sulaikė ir perdavė nepil
namečių bausmės įstaigoms. 
Pavogti jam pasisekė pamačius 
atvirą automobilį, įšokus į jį ir 
staigiai patraukus į ekspresinį 
kelią.

Iš OKUPUOTOS LIETUVOS
— Matas Grigonis, žinomas 

pedagogas ir vaikams skirtų 
eilėraščių rašytojas, šiuo metu 
gyvena Panevėžyje. Jis ir da
bar, nežiūrint senatvės ir silp
nos sveikatos, vis dar nepade
da pluksnos ir parašo jaunimui 
skirtų eilėraščių.

KAS KĄ IR KUR
Dainavos Ansamblio muzikiniam 

pastatymui “Išeiviai”, kuris įvyks 
gegužės 12 d. 3 v. p. p. Maria High- 
schc«l salėje, biletai gaunami: 

MARQUETTE PARK
Marginiai, 2511 W. 69th 9tr. Kin- 

derio maisto krautuvėje, 2659 West 
71st St.

BRIGHTON PARK
Club Vainutas, 4258 So. Maplc- 

wood.
T0WN OF LAKE

Ramanausko maisto krautuvė, 
4559 So. Hermitage.

BRIDGEPORT
Daina Television, 3321 S. Halsted.

♦•f ♦„
Ar Marija apsireiškė Lietnvoje 

Atsakymą rasite J. Buduikce kn, 
fntėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI
"ŠILUVOJE 

Katea <• mat*
J« galite gauti

“D B A CO E”

4545 W. 63 St., Chicago 29, IU

Naujasis Testamentas-
šventas Rastas

Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno ArkivyB- 
kupas Metropolitas. IV laida Iš
leido “LUX” 1947 m. Stutgartę. 
620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama

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

KAS KĄ IR KUR
— Budriko radio programa duo

dama šį vakarą iš ateities WHFC, 
1450 kil. nuo 6 iki 7 vai. Pasigerė
site gražiomis sol. Motekaitienės dai
nomis. Bus gražių muzikos kūrinių. 
Mįslių konkursas irgi dar bus tęsia
mas. Praeitą savaitę mįslių konkur
so premijas laimėjo: “Mtaiitor” 
skalbimo mašiną Stella Wyscius, 700 
West 31 St.; vonios kilimėlį Solo- 
meja Dambrauskas, 7120 So. lticli- 
uiond St. ir fotografijoms albumą — 
Juozas Plaėas, 6718 S. Union avė.

Pranešėjas
— Gydytojų susirinkimas įvyksta 

balandžio mėn. 30 d. 9 vai. vak. dr. 
Strikolio ofise, 4645 S. Ashland Avė. 
Jame bus demonstruojamas garsinis 
med. filmas apie migreninius galvos 
skaudėjimus. Gydytojai nariai ir ne- 
uariai kviečiami dalyvauti.

— Tautinių šokių šventės finansų 
komisijos) posėdis jau numatytas pa
daryti balandžio mėn. 27 d. 6 vai. 
<akaro. Vieta ir kiti dalykai bus 
pranešti raštu kiekvienam asmeni
niai. Posėdyje bus pakviesta daly
vauti komiteto nariai ir visų sudary
tų komisijų pirmininkai. Šitas po
sėdis bus labai svarbus ir kviečia
ma visus dalyvauti. N umatyta pa
kviesti apie 120 asmenų vienoje re
zidencijoje. Kviečiame atvykti su 
žmonomis.

— Akademikų skautų sueiga įvyks 
balandžio 26 d. 7:30 vai. Don Var
no jioste, 6816 S. Western avė. Pro
gramoje paskaita, registracija va
žiuojančių į ASS suvažiavimą; po 
sueigos, jaukus pasilinksminimas. 
Kviečiame visus narius bei svečius 
gausiai dalyvauti.

Akademikų skautų valdyba

TĖVAS PIJUS
istorijoje yra pirmasis kunigas 
kuris turi Kristaus žaizdas. Tė
vas Pijus yra garsus nepapra
stais darbais ir Dievo malonė
mis. Knygoje aprašoma pra
našysčių dovana, nuostabūs iš
gijimai, ekstatiniai persikėlimai 
ir t.t. Iš Tėvo Pijaus gyvenimo 
yra įdėti 32 paveiksmi. Kaina 
$2.00.

Galima gauti "D” AUGO“ 
Administracijcje

4545 Westį 03 Street, Chicugo 2t. UI.

PER PASAULĮ KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijos 
rinkinys. Nedidelis skaičius šios 
knygos gautas šiomis dienomis 
“Drauge”, 4545 W. 63rd St., Chi
cago 20, III. Knygos kaina kie
tais viršeliais $2.

Lithuanian dietionary
Angliškai lietuviškas Lietuviš
kai angliškas žodj-^aa Parašytas 
H. H. Pewtresa ii *. Gėriko. 333 
psl. Kietais riršeHa’s Kaina S4.50. 
Gaunamai “DRAUGE", 4545 W. 
63rd Street, Chicago 29, Illinois.
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AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELĘ EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI 
J. A. Y. PILIETYBE

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

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

Pinigus au užsakymais siųsti:
DRAUGAS.

4545 Weat 63rd Street 
Chieago 29, Illinois
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KAS TURI GERA SKOMĮ, VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo- 
kėjimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, Šaldytuvai lr 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—9:30, Sekm. 10—5, Kitom dienom 9—6
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