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AMERIKOS GINKLAI SAUGOS FORMOZOS SALA
Pavergtųjų Tautų europinei 

sesijai pasibaigus
SIMAS MIGLINAS, Vokietija

Šių metų balandžio 26—30 dienomis Strasburge, Prancūzi
joje, vykusi trečioji Pavergtųjų Europos Tautų seimo sesija buvo 
,baigta spaudos konferencija, kuri įvyko gegužės pirmąją dieną. 

Šiemetinė PET Seimo sesija
Strasburge vyko kiek skirtingo
mis nuotaikomis, negu ankstes- 
nėsės PET sesijos šiame Jungti
nės Europos mieste. Neatsižvel
giant į tai, kad šiemetinė PET 
sesija susilaukė didesnio dėme
sio (pirmu atveju gautas JAV 
užsienio reikalų ministerio Dul- 
les sveikinimas, pirmu atveju šią 
sesiją aplankė Euhopos Tarybos 
pirmininkas belgų parlamenta
ras ir žymus tarptautinės teisės 
profesorius Dehousse, o taip pat 
pirmą kartą PET sesijon apsi
lankė Vakarų Vokietijos parla
mentarai Kiesinger (krikščio
nių) ir Ernst Paul (socialdemo
kratų), be to buvo gauti sveiki
nimai eilės politikų), visdėlto 
šio sesijos stebėtojui krito į akis 
sesijos dalyvių nuotaikose sly
pinti kartėlio gaida, iššaukta 
yengrų tautos tragedijos, ir ypač

nių Tautų organizacija, kurios 
nuostatai naujai patvirtina Žmo
gaus asmens garbingumą ir ly
gias teises didžiosioms ir mažo
sioms tautoms, neparodė jokio 
susidomėjimo mūsų kraštų kan
čiomis, ir net ginkluota, savo bru 
talurhū neturėjusi pavyzdžio Mas 
kvos agresija prieš didvyrišką 
vengrų tautą tesusilaukė tik 
bergždžių rezoliucijų be išvadų ir 
be reakcijų“.

1956 metų dramatiški įvykiai

Kreipimasis į pavergtąsias tau 
tas baigiamas tikėjimu, jog dra
matiški 1956 metų įvykiai atžy
mėjo „sovietinės galybės galo 
pradžią“ ir kad pavergtųjų tau
tų išlaisvinimas yra „tik patva
rumo bei laiko klausimas“.

Politinėje deklaracijoje euro-

Draugai ir kaimynai praeina pro mirusio senatoriatis Joseph R. McCarthy karstą St. Mary’s baž
nyčioje Appletown, \Visoonsin. Po pamaldų pirmadienį VVashingtone senatoriaus Mc.Carthy palaikai bu
vo lėktuvu atvežti į Green Bay, Wis., o iš čia atgabenti į Appletown. Už jo sielą vakar iškilmingos 
gedulo pamaldos buvo St. Mary’s bažnyčioje. Po pamaldų palaidotas St. Mary’s kapinėse šalia tėvų.

Atomas gali smogti j
raudonąją Kiniją

TAIPEI, Formoza, geg. 7. — Jungtinės Amerikos Valstybės 
šiandien pasakė, kad JAV oro pajėgų Malador kontroliuojamų šo
vinių vienetas stovės Formozoje. Tas vienetas galėtų atominėmis 
galvutėmis apšaudyti komunistinės Kinijos žemynų.

Jungtinių Amerikos Valstybių' ________________________________
ir nacionalistinės Kinijos jungti
nis pareiškimas sako: „Šis žygis 
padarytas sulaikyti užpuolimą 
ir, jei būtų reikalas, atmušti ata
ką“.

Šeši sužeisti
BUFFALO, N. Y., geg. 7. — 

Sunkvežimis sužeidė šešis moki
nius, stovinčius skersgatvyje. Ne 

JAV oro pajėgų Matador vie- laimė įvyko> kaį 8Unkvežimis ne_
neto čia dar nėra. lr neaišku, ka
da jis atvyks.

Matadoras veikia daugiau kaip 
650 mylių greičiu per valandą ir 
gali pasiekti kelių šimtų mylių 
nuotolį, net Kinijos žemyną sker 
sai Formozos sąsiaurį.

teko kontrolės.

Trumpai iš visur

Grasino' naudoti jėgą

stoka aktyvumo laisvinimo poli- j pine PET sesija Strasburge už
tiko je, neturinčioje ryškesnių, akcentuoja, kad:
apybraižų.

Vengrijos tragedijos aukos

PET trečiosios europinės se
sijos dalyviams Strasburge te
ko kasdien matyti ir sutikti Ven-

1) pavergtųjų Europos tautų 
klausimas būtų iškeltas šių metų 
rudens Jungtinių Tautų pilnaty
je,

2) siekiant pavergtųjų tautų 
išlaisvinimo taikiomis priemonė-

grijos tragedijos aukas: jaunus! mįS) išreikštuose 1953 metų Ber-
studentus, eilė jų invalidai, ven
grų tautos kovose dėl laisvės ne
tekę kojos bei rankos. Jei svei
kintojų kalbose buvo vieningai 
užakcentuotas sovietų pavergtų
jų Europos tautų išlaisvinimo bū 
tinumas siekiant Efuropos apjun
gimo, tačiau tuose sveikinimuose 
pavergtųjų laisvinimo kelias taip 
pat neįgavo ryškesnių apybrai- 
žųr

Žodžiai nesusilaukė lauktojo 
atgarsio

Trečiosios PET sesijos kreipi
masis į sovietų pavergtąsias Eu
ropos tautas kaip tik nusako nuo 
taikas, vyravusias šios sesijos 
dalyviuose. Kiekvienais metais 
PET sesijai Strasburge baigian
tis buvo priimami kreipimaisi į 
pavergtąsias tautas. Tačiau tik 
šiemietiniame kreipimesi buvo 
atvirai pasisakyta, jog PET pa
stangos nesusilaukė reikiamo dė
mesio. Tatai liudija PET sesijos 
priimtojo kreipimosi į pavergtą- 
sais tautas žodžiai:

„Jau trečią kartą Pavergtųjų 
Centro ir Rytų Europos tautų 
Atstovai renkamės čia, Strasbur
ge, būsimoje naujosios Europos 
sostinėje tam, kad skelbtume tei 
singumo, laisvės ir nepriklauso
mybės evangeliją pavergtosioms 
tautoms. Mes jus gerai pažįsta
me, nes esame jūsų kraujo ir dva 
sios broliai ir galime didžiausiu 
tikrumu tvirtinti, kad, nepaisant 
visų komunistinės agresijos pas
tangų, nepaisant darbininkų kla
sės išnaudojimo, nepaisant ūki
ninkų žemės atėmimo, nepaisant 
šviesuomenės persekiojimo ir sis 
temingo jaunimo apgaudinėjimo, 
nepaisant jums taikomo fizinio 
teroro ir materialinio spaudimo
— Jūs pasitikote nepajudinami 
savo tikėjime didžiaisiais ir kil
niaisiais Vakarų demokratijos 
principais.

Visa tai mes garsiu balsu ir 
tvirčiausiu patikinimu skelbėme, 
bet, deja, mūsų žodžiai nesusi
laukė mūsų lauktojo atgarsio, ko 
Įdo jie buvo verti. Vakarų tautos
— kurias istorijos būvyje mūsų 
tautos savo gyvybių aukomis ap
saugojo nuo iš Rytų atplūdusių 
užpuolimų — maža teparodė su
sidomėjimo mūsų likimu. Jungti-

mudų nutarimuose, PET Stras- 
burgo sesija atkreipia dėmesį į 
suaktyvinimą pavergtųjų laisvi
nimo, )

3) tačiau kad nebūtų daroma 
jokių nuolaidų pavergtųjų tautų 
atžvilgiu.

Skirtingos pažiūros

Pavergtųjų Europos Tautų šie 
metinės sesijos Strasburge dele
gacijose pasireiškė pažiūrų skir
tingumas svarstant politines pro 
blemas. Lenkų delegacija kėlė 
klausimą, kad PET sesija pasisa
kytų dėl ūkinės paramos Lenki
jai. Įvairių delegacijų atstovai iš 
reiškė skirtingas šiuo klausimu 
pažiūras. Ypač skirtingumas pa
žiūrų išryškėjo svarstant neutra
lios zonos klausimą. Būdinga tai, 
kad už neutralią zoną pasisakė 
estų delegacija, vadovaujama 
buv. ministerio K. Selter. Pri
klausomai nuo liberalizacijos pro 
ceso eigos Lenkijoje, ateityje 
PET gali dar daugiau ryškėti pa
žiūrų skirtingumas politinių pro
blemų svarstymuose.

Lietuvių delegacijos pirmininko 
pasisakymas

PET europinės sesijos Stras
burge lietuvių delegacijos pirmi
ninkas V. Sidzikauskas šiaip ver 
tina šiemetinę sesiją: „Kadangi 
jau trečią kartą esu europinės 
PET sesijos dalyvis, ir vienas ši
tos organizacijos steigėjų, šieme
tinės sesijos darbuose matau pa
žangą, kiek tai liečia darbo rimtį 
ir daromus nutarimus, ir ypač 
kiek tai liečia organizacijos įgau 
namą svorį ir reikšmę. Pagrin
dine to priežastimi yra: a) įgyta 
patirtis, ir b) ypač tai, kad yra 
pakitėjusi tarptautinė padėtis ir 
padėtis pavergtuose kraštuose, 
įvykiai Lenkijoje, o ypatingai 
Vengrijoje, išjudino Centro ir 
Rytų Europos problemą, ją su
aktualino. Pirmą kartą pajautėm 
turį tvirtesnį, realesnį pagrindą. 
Tatai atsispindėjo ir žymių Va
karų Europos valstybių vyrų pa
sakytose kalbose“.

Britai išvaro
• rumunų šnipę

LONDONAS, geg. 7. — Brita
nijos užsienio reikalų ministerija 
šiandien įsakė Rumunijos diplo
matui važiuoti namo, nes jis ban
dė rumunus tremtinius sutelkti į 
šnipų tinklą.

To diplomato pavardė — Eu- 
gen Perianu, kuris Rumunijos 
atstovybėje tarnavo nuo 1951 m. 
rugpjūčio mėn.

Jis turi savaitės laikotarpyje 
išvykti iš Britanijos.

Vaikas žaisdamas
nušovė motinų

CANT0N, Iii., geg. 7. — Poli
cija pasakė, kad 2 >/2 metų am
žiaus vaikas, žaisdamas “cow- 
boy" su tikru ginklu, vakar nu
šovė savo motiną, kai jie važia
vo automobiliu.

Vaikas Raudy Brovvn sėdėjo 
automobilio užpakalyje. Jo moti
na Mrs. Evelyn Brovvn, 22 metų, 
buvo priešakyje su vairuotoju 
Eugene J. Marlovv, 28 metų. Trys 
žvejojo ir grįžo namo.

Vengirija dabar
įsileis Dag

VIENA, Austrija, geg. 7. — 
Komunistinės Vengrijos spaudos] 
viršininkas Janos Gyaros šian
dien pasakė, kad Jungtinių Tau
tų generalinis sekretorius Dag 
Hammarskjold dabar gali atvyk
ti į Vengriją „pamatyti asmeniš
kai, kaip vyriausybė susidorojo 
su kontra - revoliucija“.

Vengrijos komunistai neįsilei
do JT pareigūnų vengrų sukilimo 
metu.

Politinių grupių pasitarimai
NEVV YORKAS, N. Y., geg. 7.) 

— Š. m. gegužės 5 d. po pietų' 
buvo lietuvių politinių grupių 
pasitarimas konsolidavimo reika 
lu.

Dalyvavo trys komisijos (de
legacijos): 1) K. Škirpa, J. Ka
minskas, P. Vainauskas; 2) V. 
Rastenis, V. Alksninis, B. Bieliu- 
kas; 3) J. Brazaitis, J. Šlepetys, 
V. Vaitiekūnas. '• 4

Vlike dalyvaujančių grupių 
vardu buvo padaryti du įvadiniai 
pareiškimai, liečią pasitarimų 
tikslą ir paskirų grupių keliamų 
specifinių klausimų svarstymo 
metodą.

Po platesnio motyvavimo, Vli
ke dalyvaujančių grupių vardu, 
buvo pareikšti septyniais punk
tais suformuluoti dėsniai, ku
riuos pasiūlyta dėti tarimosi pa
grindam

LNT delegatų pasiūlymu, su
tarta kitą pasitarimą turėti bir
želio 8 d. 7 vai. vakare, visoms 
pasitarime atstovautoms gru
pėms davus laiko susižinoti su 
platesniais jų atstovaujamais i 
sluogsniais ir parengti jų pažiū- ; 
rą išdėstytais klausimais.

• Atvyko į JAV
SAN FRANCISCO, geg. 7. — 

Vietnamo prezidentas Ngo Dinh 
Diem vakar atskrido prezidento 
Eisenhowerio lėktuvu iš Honolu
lu į San Francisco. Su Diem kar-»
tu atvyko dešimt jo patarėjų.

Vietnamo prezidentas šį tre
čiadienį bus VVashingtone.

Izraelis parode karinę jėgą
TEL AVIV, Izraelis, geg. 7. — Izraelis, minint savo devynerių 

metų nepriklausomybės sukaktį, vakar parodė savd karinę maši
ną, įskaitant prancūzų sprausminius lėktuvus.

Prancūzų sprausminių lėktuvų -------------------- —-----------
buvo parodyta tris kartus dau
giau negu pirmiau turėjo.

Sovietų ginklai

Daugiausia prancūziškų gink
lų buvo parodyta kariniame pa
rade, kuris buvo suruoštas Tel 
Aviv mieste. Taip pat buvo pa
rodyti kaikurie sovietų ginklai, 
kuriuos Izraelio kareiviai paėmė 
Sinajaus tyrumų kovoje prieš 
Egiptą praėjusių metų rudenį.

• Vladislovas Gomulka, vado
vavęs Lenkijos sukilimui prieš 
sovietų viešpatavimą, sutinka 
naują savo jėgos bandymą. Lcn- 

Pareiškime sakoma, jog „ko-Iki jos komunistų partijos centri-
munistinė Kinija per daugelį mė- nis komitetas rytoj susirenka, 
nėšių grasino panaudoti karinę Tame posėdyje paaiškės, kiek 
jėgą Taivvan’e (Formozoj), išvys] stipri yra Gomulkos pozicija. 
Lydama savo ofenzyvą žemyne j Norima grąžinti premjero pagel-
prieš Taivvan’ą“.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicagoje 

ir jos apylinkėje šiandien — gie
dra ir šilčiau.

KALENDORIUS

Gegužės 8 d.: šv. Mykolo, ar- 
kangelo, apsireiškimas; lietuviš
ki: Gintis ir Dainora.

Saulė teka 5:40, leidžiasi 7:56.

Krizė nesumažėjo
PORT AU PRINCE, Haiti, ge

gužės 7. — Haiti armijos vadas 
panaikino nepaprastą valstybės 
stovį Karibų negrų respublikoje, j 
Bet ekonominė krizė nesumažėjo, 
krašte. Nepaprastas valstybės 
stovis buvo paskelbtas praėjusių 
metų gruodžio mėn.

Išvyko į Mon-akę
ROMA, geg. 7.—Monako prin 

cas Rainier ir princesė Grace 
vyko iš Romos į namus.

Sukilėliai šaudė
ALŽIRAS, Alžirija, geg. 7. — 

Alžirijos nacionalistai sukilėliai 
24 valandų laikotarpyje puolė 
penkias Alžirijos apylinkes. Su
kilėliai šaudė gyventojus, puolė 
ūkius ir degino nuosavybes. Ma
žiausia devyni asmenys žuvo.

Didelė staigmena buvo orinės 
pajėgos. Izraelis sakė, kad jis ga 
vo tik 12 Mystere sprausminių 
lėktuvų iš Prancūzijos. Bet 36 iš 
jų skraidė Izraelio padangėse ir 
praūžė netoli oficialios delegaci-i 
jos, vadovaujamos premjero Da
vid Ben - Gurion.

Britų lėktuvai

Dar reikia pridėti, 36 britų Me 
teor sprausminiai lėktuvai skrai
dė padangėse.

Izraelio pėstininkai, artilerija 
ir tankai dalyvavo nepriklauso
mybės šventės parade.

Sakoma, kad apie 500,000 iz
raelitų stebėjo karinį paradą.

įs-

Karalius mirė
LAGOS, Nigeria, geg. 7. — 

Nigerijos karalius Aladesida Oji 
jigogun, vakarinės Nigerijos se
niausias valdytojas, mirė gegu
žės 4 d.; sužinota vakar. Jis pa
liko daugiau kaip 100 našlių ir 
apie 200 vaikų. Karalius buvo 
daugiau kaip 100 metų amžiaus.

• Didžiulė žuvis
MASKVA, geg. 7. — Tass ži

nių agentūra vakar paskelbė, 
kad žvejys sugavo 13 pėdų, 1,200 
svarų žuvį arškėtą Kaspijos jū
roje. Reikėjo 15 vyrų žuvį iš
traukti iš laivo į pakrantę. Žuvis 
davė 200 svarų kaviaro.

• Komunistinės Vengrijos par 
lamentas rytoj susirinks pirmą 
kartą po vengrų sukilimo praėju
sių metų spalio mėn. Vengrų 
tautinė vėliava pakeičiama rau
donąja žvaigžde.

Dr. Adolph Sehaerf, naujas Aust
rijos prezidemtas. • (INS)

bininką Zenon Nowak į centrinį 
komitetą, iš kurio jis buvo paša
lintas praėjusių metų spalio 
mėn. Jei Novvak bus grąžintas į 
komunistų centrinį komitetą, Go 
mulkos pozicija susilpnėtų.

Oro pajėgų Matador vienetas 
bus pirmoji didžioji taktinė pajė
ga Formozoje.

Dabar JAV pajėgos Formozoje 
susideda iš vienos sprausminių
lėktuvų eskadrilės, kuri pasikei-, * Prmcesė susituoks su pia- 
čia tarp Korėjos, Japonijos ir nistu- Londono Daily Mail laik-
Okinavvos; karinės patarėjų gru- raštls vakar kad švc*
pės ir kelių šimtų vyrų, kuriems diJos Princesė Margareta, 22 me- 
vadovauja adm. Stuart Ingersoll, tl*’ ketina susituokti su britų pia 
Amerikos karinis vadas Formo-i nistu Robin DouSlas’ 25 met^
zoje.

Nauji žygiai padaryti pagal 
1954 m. apsigyninlo susitarimą 
su Chiang Kai - sheku.

Menzies serga
CANBERRA, Australija, geg. 

7. — Australijos premjeras Men
zies dar tebeserga, pranešė jo 
spaudos sekretorius. Neseniai jis 
lankėsi Japonijoje, Pilipinuose, 
Siame ir Naujoje Gvinėjoje. Su
sirgo grįžęs iš kelionės.

Pasitraukė iš pareigų
VVASHINGTONAS, geg. 7. — 

Robert D. Coe, JAV ambasado
rius Danijai, pasitraukė iš am
basadoriaus pareigų. Preziden
tas Eisenhovveris priėmė jo atsi
statydinimą.

• Pietų Korėjos nacionalistinė 
policija areštavo 119 Šiaurės Ko
rėjos komunistų šnipų ir pogrin
džio organizatorių.

Italijos premjeras Antonlo Spgni
atsistatydino iš premjero pareigų. 
Laukiama naujos vyriausybės.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Keturi JAV sprausminiai lėktuvai vakar nukrito Saudi 
Arabijos tyrumoje 60 mylių šiaurės vakaruose nuo Dhahran.

— Augščiausias sovietas vakar susirinko į Maskvą patvirtinti 

sovietų ekonomijos decentralizacijos.
— JAV kongreso komitetas nutarė pakelti už pirmos klasės 

paštą nuo S iki lf centų, už pašto atvirutes nuo 2 iki J centų, už oro 
pašto laiškus nuo 6 iki 7 centų. Kongresas greitai balsuos komi
teto nutarimą.

—Italijos premjero Segni vyriausybei atsistatydinus, prezi
dentas Gronehi vakar pradėjo jieškoti kandidato į premjero postą. 
Norima sudaryti naują Italijos vyriausybę iš moderuoto centro 
fronto. Segni koalicinė krikščionių eie-mokratų, socialdemokratų 
(prieškomunistinių socialistų) respublikonų ir liberalų vyriausybė 
užvakar krito, kai vicepremjeras Saragat ir trys kiti socialistai 
ministeriai pasitraukė iš kabineto. Į premjero postų minimi Adonc 
Zoli ir Guido Gonella.

— Se/vietų prezidenteis Vorošilov atvyko į Jakartą, Indonezi
joje. Apie 100,000 žmonių buvo atvykusių į aerodromų. Bet vėliau 
beveik riaušės kilo prie Indonezijos prezidento palotinus. Demons
trantai grasino sen)ietų vadui. Vorošile/v Indonezijoje viešės 12 die
nų.

— Senatorius Joseph McCarthy, didelis kovotojas prieš ko
munizmą, vakar iškilmingai palaidot eis iš St. Mary’s parapijos baž
nyčios. Appletoum, VVis., parapijos kapinėse. Kongresmanas 

Į O’Konski peisiūlė, kad senatoriaus McCarthy našlė Jean baigtų vy
ro terminą senate.

— Hondūras ir Nicaragua vakar vėl susikirto dėl ginčijamo 
pasienio, nors prieš kelias valandas buvo padarę paliaubas.

✓
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ir pakeldami mūsų senus vimpi- 
lus bei vėliavas, pagalvokime ir 
apie tuos, kurie žuvo už kilnią 
jūrų skautijos idėją. Ir jie bū
davo iškilmingų buriavimo se
zono pradėjįmų dalyviais. Nu- 
leiskime vimpilus ir vėliavas pu- 
siaustiebin ir pagerbkime mūsų 
idėjos brolius.

Buriavimo sezono proga taip 
pat pagalvokime apie kiekvieno 
vieneto vadovą, kuris visus me
tus dideliu pasišventimu nešė 
tą vadovavimo įsipareigojimą, ir,

nepakelti j tikruosius korporaci
jos narius broliai. Jų graži ini
ciatyva tikrai sveikintina!

Šiuo metu skyriui vadovauja 
pirm. junj. Viktoras Arlauskas

silyginti už jos nemiegotas nak
tis, rūpestį ir begalinę meilę. Ji 

(Motinos dienos proga) 1 to ir nereikalauja. Nėra motulei 
Su prasidedančia vaiko gyvy- didesnio atpildo, kaip geri ir pa bą’ Vezono pradėjimas būtų ge- 

be tu prisipildai neišsenkančios klusnūs vaikai, doras ir teisin- 
rnotiniškos meilės taurę, iš ku-Įgas jų gyvenimo kelias.
rios visą gyvenimą gaivini savo . . .

O kaip lengva mums, seses ir 
broliai, tokiais būti, kai motulė 
ir skautybės to paties geidžia!

Motulei

vaikus. Didžiausia gyvenime ne 
laimė vaikui — nustoti tavęs ir 
tavo meilės, motule. Maža naš
laitėlė, pasigedus motinos šian
dien šaukia:

“Motinėle, kur dingai?
Kam taip mažą palikai?! 
Pučia vėjas iš šiaurės,
Kas mane paglamonės?”

Net ir suaugę, kurie motinos 
jau yra netekę ar per tolumas 
pasiekti negali, siųs karščiau
sias maldas, prisiminę gedės... 
skris mintimis pas ją, ramins, 
kaip įmanydami.

Visi kiti laimingieji vaikai, 
kurie tave čia pat turi, arba šian 
dien pasiekti gali, su džiaugsmu 
ir giliausiais jausmais glausis 
prie tavo krūtinės, reikšdami 
meilę ir pagarbą. Gražiausius 
pavasario žiedus skins tau jau
nos rankytės.

Mūsų padėka turi būti neišse
miama ir amžina!

Tu, motule, pirmą lietuvišką 
žodi tarti išmokei, nejučiomis 
kalbos ir dainos meilę jaunon 
širdin įdiegei. Dešimt Dievo į-

Ar galėtumėte šiandien išsižadė
ti savo gimtosios, motinos išmo 
kytos kalbos? Ar galėtume ati
tolti nuo Dievo, kai motulė dar 
lopšy mums būnant Jį su di
džiausia meile priartino ? Ar 
galėtume atsižadėti savos tėvy
nės, papročių, tradicijų ir viso 
to, kas yra prigimta, lietuviška, 
kas motulei yra brangiausia? 
Ar galėtume vienas kito nemy
lėti, nelaimėje savo artimui skau 
tiškos širdies neatverti, nepadė
ti; ko verta būtų tada mūsų 
meilė motulei?

Juk išmokom mylėt iš mo
tulės —

Iš mažens širdį puošti žie
dais..

Vien dėl jos, dėl tautos mūs 
$ gerovės

Liksim amžiais vaikais pa
doriais !

V. s. K. Kodatienė

IKI PASIMATYMO BALIUJE!
Žibuoklių baliaus komisija ma

klaidą buvo praleista J. Karklio 
pavardė fotografijas paskolinu
siųjų tarpe. Taip pat neatžy
mėta, kad prie surinkimo darbo 
prisidėjo pulk, J. Šarausko sk.
vyčių būrelio nariai bei Dariaus ir sekr. junj. Stasys Mickus, 
ir* Girėno oro skautų draugovės br.
broliai. Už jų darbą nuoširdžiai 
dėkoju.

Ta pačia proga norėčiau pa- ( 
dėkoti ir ps. Vyt. Černiui, kuris, ( 
man negalint pačiam dalyvauti,, 
tvarkė leidinėlio surinkimą. Taip 
pat ir oro skautų draugovės

REMKIME “LITUANUS”
Šį mėnesį pradedamas Lietu

vių Studentų Sąjungos leidžia- 
(Nukelta į 4 pusi.)

TeL RElianoe 6-1811
DR. WALTER j. KIRSTUK

VDYTOJAS IR CHIRURGĄ® 
■B^n’VlS GYDYTOJAS.)

3925 W"st 59th Street
Vai. Pirmad., antrad., ketvirtad. ir 

penktad. nuo i—4 p .p. 6:80—8:30 
vai. vak. Trečiad. ir fteStad. 1—4 v. 
p. p.

jeigu dar kas nevisai būtų įsi- broliai daug pasidarbavo, per 
jungęs į nuoširdų aktyvų dar- trumpą laiką išplatindami net 

250 metraščio egzempliorių.
Ps. Vyt. Šliūpas, metr. red.

KORI’! VYTIS SKYRIUS 
OMAHOJE

Pranešama, kad Omahoje, 
Nebr., prieš pat Velykas įsteig
tas naujas studentų skautų 
korporacijos Vytis skyrius. Pir
moje sueigoje dalyvavo 7 na
riai — steigėjai. Pasigėrėjimo 
vertas reiškinys, kad visi stei
gėjai yra junjorai, t. y. dar net

riausia proga prisidėti ir padė
ti visuose darbouse vienetui.

Ir taip šiais metais su pasidi
džiavimu žvelgdami į praeitį, į 
mūsų jūrų skautijos nuveiktus 
darbus mes keliame 35 kartą 
mūsų jūrų skautijos vimpilus.

Nuveikti darbai tebūna paska 
tinimu mums tęsti pradėtą dar
bą toliau, nes kas iki šiol buvo 
padaryta yra tik dalis mūsų šie 
kiamo tikslo.

Tad gero vėjo darbuose!
Jūrų Skautų Skyrius

REDAKTORIAUS
PRANEŠIMAS

Išleidus Lituanicos tunto lei
dinėlį metraštį, buvo pastebėta 
keletas korektūrinių klaidų, ku
rias čia norėčiau pataisyti. Per

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST.

Telef. WAlbrook 5-7670 ir I
Olbson 8-4938, y

• Gnneralts kontraktorius nau- fl 
ją namų statybai, įvairiems re- * 
rnontarns ir namų pertvarky- ! 
manis • Turime didelį patyri- K 
mų. namų statyboje. • Patys fl 
atliekame cemento ir medžio “ 
darbus. • Apkainavimui nemo
kamai.

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

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

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

iftskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 13 iki 4 popiet

sakymų ir kitas tiesas pažinti loniai kviečia visas skautinin-
išmokei ir visa, ką pati geriau
sio žinojai, ką savyje turėjai, 
stengeisi perduoti ir įskiepyti sa 
vo vaikui, savo sklidiną meilės 
taurę norėjai perlieti jo širdin.

Atėjus vaikui skautų organi- 
zacijon, mes tik tęsiame, motu
le, tavo darbą, stengdamiesi ta
vo pagelbininkais būti, kad vai
kai tavo nurodytu tiesiu keliu 
nesiblaškydami, n e p a lūždami,

kės, skautininkus, vyr. skautes 
bei skautus vyčius, akademikus- 
es ir visus kitus skautus ir skau 
tęs su šeimomis ir svečiais at
silankyti į šį linksmą Skaučių 
Seserijos Vadijos rengiamą ba
lių šį -šeštadienį, gegužės 11 d. 
8 vai. vakaro Western Ballroom 
salėje, 3504 So. Western Aųe.

Be jau numatytos programos, 
mielai sutiko dalyvauti ir Cice-

NAUJOS PREKES,
, PIGI KAINA,

DĖLTO VISI
MĖGSTA DAINĄ!

Dabar muzikos mč)fėjanm įvestus 
naujas, didelis

FO\OGn.li'V PLOKŠTELIŲ 
SKYRIUS

Populiarios, klasinės ir dzano 
—PLOKŠTELĖS— 

Didelis pasirinkimas geriausių firmų
III EI FONOGRAFŲ

TV. Radio ir Elektrinių Aparatų

lūlTCLCVISIOn
Sav. UA A. SEMENAS 

3321 S. Halsted — GLiffside 4-5005 
Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniai.

lr ketvirtadieniais 9—9

NUO U2SISENEJUSIŲ
SKAUDANČIU ZAIZDU

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIU ŽAIZDŲ 
nugali ramiai sfid&tl lr naktimi, 
miegoti nea jų užeieenSj uaios žaiždoa 
nlelšjtmą lr skaudgjlmų aenų atvi
ru lr skaudžių žalždų uždčklte 
LEGULO Ointment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins jusu skaudėji
mų lr galAslte ramiai miegoti nak
tį Vartokite Jų tapgl nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi pašalina 
niežėjimų Ilgos vadinamos P8ORIA- 
SI8. Taipgi pasalina perSBJlmų Ilgo. 
vadinamos ATHLETK.S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos lr perplyšlmų 
tarppirftčiu. Yra tinkama vartoti nuo 

i džlūstančios suskilslos odos dedlr- 
vlnlų, odos 19b6rimų ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. JI yra gera gyduole nuo Mį
virftinių odos ligų. Le 
gulo Ointment yra 
parduodama po 7 B 
ct., $1.26, ir $3.60.
Pirkite vaistlnčseChl- 
cagoj Ir apylinkėse—
Milvvaukee, Wisc., Ga- 
’-v.Įnd. Ir Petrolt, Mi
chigan arba rašyki
te 1 r atsiųskite Mo
ney order J

LEGULO, Department D., 
5618 W. Eddy SL, Chicago 84, Dl.

VIKTORO KO2ICOS 
Lietuviškc. gazolino stotis ir auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

5759 8. WESTERN AVĖ. PR 8-9533

RADIO PROGRAMA
IS WGEP stoties — Banga 1390

PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

8:46 Iki 9:30 vai. ryte 
SESTAI). 8:30 Iki 9:30 ryte 

SEKMAD. 8:30—9:30 v. r. Iš stoties 
H’OPA — I4OO 1U1.

7169 So. MAPLEVVOOD AVĖ.
Chicago 29. III HEmloek 4-2413-----------------------------------------

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

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

Trtčiad. tik susitarus.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4253 W. 63rd St 
Ofiso tel. REllance 6-4410 

Resid. telef. GRovehill. 6-0617
Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p. m.

Penktad. tik po pietų.
Trečiad tr šeštad pagal sutarti

Ofiso tel. CLiffslde 4-2896 
Rezidencijos: Lflfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 471 h Street 
(Kamims 47th lr Hermitage)

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

per gyvenimą eiltų, kasdien to- ro skaučių vakare visus sužavė 
fculėdami ir ryždamiesi vis ge-, jęs ypatingųjų instrumentų skau 
resniais rytoj tapti. Skautybės | čių orkestras, vadovaujamas J. 
ir tavo, motule, rūpesčiai dažnai j Bobinienės.
sutampa.

Šiandien mes, tavo vaikai, su 
tyra širdimi žvelgiame tau, mo
tule, akysna, dėkodami už visa 
tai, ką gero ir gražaus savyje 
turime, nes tu visa ko pradas 
esi. Kaip tavo, taip ir mūsų at
eitis nežinoma. Tačiau, nors ir 
dygiais būtų mūsų gyvenimo ke 
lias klotas, mes drąsiai juo 
žengsime, tavo nuolatinę meilę 
ir globą jausdami. O ta meilė ir 
globa, ne tik čia pat šeimose 
jaučiama, bet ji net per tolumas 
ir erdves sklinda, spinduliuoja 
į mus. Tai kas, kad motulė su
linkus, sena, kad išvagotas vei
das ar raukšlėta kakta, ji budi, 
kaip ir mes, dėl savo, net suau
gusių vaikų, dreba dar vis dėl 
jų laimės ir ateities. Net ir tos 
motinos, kurias Dievas pas sa
ve poilsin pasišaukęs, iš augšty- 
bės žvelgia, saugodamos mūsų 
žingsnius.

Net ir geriausi bei dėkingiau- 
si vaikai nepajėgia motulei at-

Bus turtingas bufetas, dova
nų paskirstymas, šokiai, žaidi
mai ir kiti įvairumai.

Vakarą globoja Chicagos 
Skautams Remtį Draugijos pir
mininkas dr. Stp. Biežis su žmo
na.

Staliukai iš anksto užsisako
mi pas Januškevičienę RE 7- 
2560 ir prie įėjimo.

SEZONO PRADŽIOS PROGA
Mieli jauniai, jūrų skautai, 

būdžiai j. skautų vadai.
Gegužės 1 d. nepriklausomoje 

Lietuvoj kasmet būdavo prade
damas buriavimo sezonas. Pri
silaikant senos tradicijos, ge
gužės 1 d. mes ir dabar prade
dame buriavimo sezoną. Išblaš
kyti visame pasaulyje, vieni mū 
sų seniai jau buriuoja, kiti bai
gia buriavimo sezoną, o mes 
nors straipsniais ir prisimini
mais paminėsime šį svarbų įvy
kį.

Pradėdami buriavimo sezoną

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė
Precin Photo Studio

(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue 

Telefonas Virginia 7-24C?

PIGIU IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VILIOJĘ IK Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

ir apdraudas
2813 W. 91st St, Chicago, Dl. 

Tel. PRrescctt 9-2781

AUTOMOBILIŲ 
IR GAZOLINO

TAISYMAS 
STOTIS

Lyginimas, dažymas, taisomi Ir reguliuojami (tone up) 
motorai, stabdžiai, transmisijos ir tt. Alyva, baterijos ir padan
gos. Taip pat mano garaže perkamus duslintuvus įdedu veltui.

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės, religiniai dalykai (devocionalal), 
prekės dovanoms.
2646 W. 69th St. RE. 7-1941

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-58 ....................... |8.25Murcery 49-51 ................. $8.95
Chev. Ali 1987-58 ........ 8.25Olds, 6 cyl. 41-50 ........... 8.20
Chevrolet 54-55 .............. 9.95P1ymouth 42-56 ................ 9.05
Chrysler 6, 42-52 .......... 9.91 Pontiao 87-54 ................... 8.95
Dodge 6, 42-56 ............... 9.95 Buick 87-52 ........................ 12.00

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

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

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

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chicagos Savings Bendrovėz praeitimi, nno pat joa įsikūrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų naftumo atžvilgiu, nėra Bangesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję tanpinius pas mus gausite ne tiktai saugumų — jų 
apdraudimų iki $10,000.00, augštų dividendų, bet ir daugelį kitų patarnavimų 

Įveltai, nž kariuos kitose įstaigose turėtumėt* mokėti.
Taupytojų patogumui Chicagos Savings Bendrovės įstaiga yra viena iŠ gra

žinusiai ir moderniSkiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.
Lietuviai gyvenantieji nž Chicagos ribų, nežiūrint kurioje Ruvienytų Val

stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paštu.
Rašykite dėl informacijų. Mflaų turtas $21,000,000.00.

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

Atdara: pirmadienį nao 12 Ild 8, antradienį lr penktadienį nno 9 IU 4, ketvirtadienį nno 9 Ud 8 
Trečiadienį uždaryta visų dienų, o Šeštadienį ano 9 iki 2 valandos po pietų.

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI TR CHIRURGAI 

2800 West Slst Street
Priima ligonis v pagal susitarlma. 

nei valandos skambinti telefonu 
Proapect 6-1796 nuo 2 Iki 9 vai. 
p. p. kasd lan išskyrus trečiad. ir 
šeštad

Rea. tel. GRovehill 0-5003
TcL ofiso AVA 5-3OIO. rez. PIl 0-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1601 W. Garfield Blvd.
Vai. — Pirmad., antr., ketv., penkt. 
1—4 ir 6—-8; šeštad. 1—4; treč. ir 
sekm. uždaryta.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
• 7 - Pritaiko akinius —

6822 South Western Avenue
vai. kasdien 10-12 vai. h 7-9 vai 
vak. šeštadieniais 11)-. vai Trečia 
dieniais uždaryta Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Res telef. WAlbrook 5-507S

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS L4GOS 
4701 South Damen Avenue

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

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

Telef. ofiso LAfayetto 3-0048 
Rez.: WAlbrook 5-3048

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurge į 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7150 South Wėstom Avenue 
(MEDICAL BUILDING) 

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

Office tel. RE 7-1108
Res. tel. WAlbrook 5-3705

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

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntrai 0-2294

5(M)2 West 10th Str., Cicero 
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOwnhall 3-0969 
Kitu laiku ir trečiad. sunitarus 

Rczid. tel. HEmloek 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika ir moterų ligos)
Ofisas ir rez.: 5100 8. Western Avė. 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 0-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. Ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 
2-4 vai. popiet lr sulig susitarimu.

"i! ofiso HE.4-5849. rez. HE.4-2824

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2484 We«t 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-6, treč.lr šešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South Western Avenue 
Chicago 29, IU 

telefonas REpublio 7-4900 
Rezldencta: GRovehill 0-8101

pasimatymai pagal sutarties

TeL ofiso PRospect 0-2240
PRospcct 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGUOS LIGOS 
5700 So. Wood Street 

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

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-O7OO 
Rez. PR 0-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Vlrginla 7-0030. 

Roztdcnct Jos tel. BEverly 8-8244
Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-9700 

Rea. RE 7-0807

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Spec. akušerija ir moterų ligų 2454 We»t 71st Street

(71-ofl ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 1—8 lr 6—8 vai. vak. 
šeštadieniais 1—4 p. p. Trečiadie
niais uždaryta.

Ofteo tolei. YArds 7-1164 
Rnzklendjna — KT»-wart 8-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Weet 85th Street 
(kampas Halsted lr 8B-ta gatvS) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. WAIhmok 6-207O
Rea Hllltop 6-150O

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 
Marųuette Medical Center 
6132 Sonth Kedzie Avenne

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

Tel.

Tel. oflsto He. 4-2123, rez. Glb, 8-0195

DR. V. P. TUMASONIS
2454 West 71st Street 
(7tst ir Campbell Avė.)

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

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

8267 South Halsted Street
Vai I iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak 

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

VaL: kasdienmuo 6 v. v. Jlti 9 v. vt>
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v.,

lšskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet

Tel,: Ofiso — PUllman 5-0700 
Buto — BEverly 8-3946

Tel. ofiso PRospect 0-9400
Rezid. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlčlfitė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

Ofiso HEmloek 4-6816 
Rez. HEmloek. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 W«tt 69th Street
(priešais šv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susitarlma

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

DR. Y. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street
Kamp. Halsted Ir 81-mos gatvių 

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

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

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

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

Namų — CEdarerest 3-7780

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

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

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Victory 2-1484. Resid. 2487 
W. 02nd Rt, tel. Republic 7-8818.

Ofiso telefonas — Bishop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie lr Archer) 

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
RPEC. CH1RURGIN15S IR 

ORTOPEDINftR LIGOS 
2745 West 69th Street 

Priešais Šv. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpublio 7-2290 

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

DR. ANT. RUDOKAS, OpL 
Tikrina akla Ir pritaiko akinius, 

keičia stiklas Ir rėmas 
4455 S. California Ava. .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto iki 8 vak. (trečiad. už
daryta), šeštad. 10 ryto iki 8 v. p. p. 

uždarytas

Tel. ofiso PR. J-0440, rea HE.4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 YVegt Marąuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki g va. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA. 0-0257, rea. PR. 0-0000 

Rezid. 0000 8. Arteslan Ava. 
VAI. 11 v. v. iki S p.p.; 8—9 v.v.

DR. G. SERNER
LIETTJVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-189P 

Pritaiko akinius
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas lr akinių dirbtuvė 
756 West 85th Street

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 Iki 8, tra 
čiad. nuo 10-12, penktad. 10-2 lr 
šeštadieniais nuo 10 Iki 2 vai. p.p.
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VYRIŠKAS ATSAKYMAS ŠVIESOS SPINDULYS NIHILISTINIO 
MODERNIZMO TAMSOJE

JULIUS GRAVR'OGKAS, Cleveland, Ohio

XIX-tame industrijos ir moks 
lo amžiuje pražydęs modemiz-

Sovietų Rusija jau seniai siekia suardyti Vakarų demokra
tijų vieningumą. Paskutiniuoju laiku ji panaudojo ir grasinimą 
atominiais ginklais. Girdi, sovietai panaudos naikinančias ato
mines priemones betkuriai atskirai valstybei, kuri sulaužys ne
utralumą ir jungsis prie "kapitalistinių ir buržujinių” valstybių
sąjungų. Turima galvoje mažesniąsias valstybes, kaip skandina- ’ mas buvo ryškus pasaulėžiūri- 
viškosios, ir taip pat Šiaurės Atlanto sąjungą, kurią sovietai no- j niu atžvilgiu savo nihilistine dva 
rėtų sugriauti. I šia. To amžiaus žmogus, tiek

Šios sąjungos taryba savo suvažiavime Bonnoje sovietų gra- daug laimėjęs mokslo srityje, ne- 
sinimams atsakė griežtai, gerai ir teisingai. Atsakė nepatai- paprastai išpuikėjo, ėmė laikyti 
kaudama ir be jokios baimės.

Suvažiavimas, atvirai pasisakęs, kad Šiaurės Atlanto są
junga yra sudaryta specifiniam tikslui — atremti sovietų agre
siją, pareiškė, kad sąjunga visu griežtumu pasipriešins, jei So
vietų Rusija užpultų betkurią šios sąjungos valstybę. Užpultąją 
valstybę gins visomis turimomis priemonėmis, panaudojant ir 
atominius ginklus, kurie be abejo yra žymiai efektingesni negu 
sovietiniai tos rūšies ginklai.

Sąjungos taryba šj kartą visai neabejodama atmetė sovietų 
pastangas pabauginti laisvąsias tautas, kad jos išsižadėtų atski
ros ar kolektyvinės gynybos ir lyg avys pasiduotų papjauna- Į 
mos — pasiduotų komunistų dominacijai.

Jei sovietai iš tikro nori taikos, jei jie nori išvengti atomi
nio karo, jei jie nori gyventi be baimės ir kituose tą baimę ma
žinti, jie tai gali padaryti gana paprastu būdu — priimti nusi- 
siginklavimo planą, kuris jiems yra pateiktas.

Pagaliau, kaip teisingai pastebi “The New York Times” savo 
vedamajame, jei Sovietų Rusija nori panaikinti pasaulio įtam
pą ar bent ją palengvinti ir pagerinti santykius tarp Rytų ir Va- j ^as 
karų, ji turi nuo tuščių žodžių eiti prie konkrečių darbų. To , Veltui siekė nukrikščionėjusi 
siekdama, ji turi pašalinti visas aplinkybes, gresiančias pavojais šviesuomenė sumažinti Liurdo

skambėjo šis ateities mokslo pa 
galbos šaukimasis netikėjimui 
paremti, tačiau nenudraskė jisai 
Liurdo garbės, nemažėjo lankan 
čių Liurdo vardo šventovės žmo
nių minios, neretėjo ten vykstan 
tieji stebuklai.

save absoliučiu šios žemės vieš
pačiu, sukilo prieš savo Sutvė
rėją ir su didele neapykanta at- Ir jei nerangus tikėti trans- 
metė žmogaus betkurias Jo at- cendentiniu pasauliu žmogus 
žvilgiu pareigas. į vylėsi bent ateities moksle ras-

Ir štai toje pat modernių lai-' ti savo netikėjimui pateisinimą,
kų epochoje, tais baisiais žmo
gaus pasaulėžiūrinio aptemimo 
laikais iškilo Liurde tikėjimo švy 
turys, kad skleistų šviesą visam 
pasauliui. Šiuo metu Liurdo tarp 
tautinė reikšmė neužginčijama: 
nėra šiandien krikščioniškame 
pasauly kampo, kur būtų neži
nomas Liurdo Dievo Motinos gar 
binimas, kur neaptiktum Jos

Gyventi pagal įsakymus

tai akivaizdoje naujos tikėjimo 
vėliavos, kuri mūsų laikais štai 
iškilo Portugalijoje, akivaizdoje 
Fatimos stebuklų jisai neteko 
net ir to iliuzorinio savo netikė
jimui pagrindo. Nes tai, kas įvy 
ko Fatimoje, toli pralenkė Liur- 
dą. šį kartą Dievo Motina pa
norėjo, kad ir labiausiai užkietė 
ję bedieviai'gautų įsitikinti, kad

garbei pastatytų bažnyčių, kur čia Įvykęs trims vaikučiams Jos
nerastum tikinčiųjų minių, siun 
čiančių Jai karštas savo mal-

taikai. Sovietai turi leisti Vokietijai susijungti, jie turi duoti 
laisvę Vengrijai ir kitoms pavergtoms tautoms ir taip pat pri
valo sulaikyti savo subversyvinius veiksmus Artimuose Rytuose, j išgijimo stebuklų, ji desperatiš- 

Šiaurės Atlanto sąjungos tarybos atsakymas suredaguotas kai ėmėsi apeliavimo į ateitį: e-

apsireiškimas buvo tikras. Tuo 
tikslu Ji anų vaikučių lūpomis 
pažadėjo žmonėms tam tikrą die 
ną ir valandą 'parodyti didelį ste 
buklą. Susirinkusi skirtu laiku

reikšmę. Negalėdama užginčyti minia, kuri tiek kartų prieš tai
gausingų mokslo neišaiškinamų

tokia forma, kokios ligšiol nebuvo vartojama. Ji labai drąsi ir 
visiškai pilnai atitinka sovietų naudojamą taktiką.

Sąjungos tarybos komunikatas turi ir kitą reikšmę. Jis pa
tvirtina 1954 metų nutarimą vieningai pasipriešinti sovietinei 
agresijai. Be to juo praplečiamas atominis apsiginklavimas vi
sose sąjungos valstybėse. Nebeišskiriama nė Vokietija. Šiuo me
tu rimčiau negū betkada pirmiau ruošiamasi atblokšti betkokį

są visi tie išgijimai, kurie šių 
dienų mokslo šviesoje neišaiški-

suplaukdavo apsireiškimo vaiku 
čiams dienomis ir troško‘pama
tyti Dievo Motiną, šį kartą tik
rai tikėjosi išvysti draug su vai
kučiais Dangaus Viešnią. Bet

sovietų pasikėsinimą pasigrobti Europos dominavimą.
Pastarajame s-gos tarybos suvažiavime nemažai įtakos darė I suprantami ne tik nervinių, bet

narni, bus išaiškinti ateities mok.įvyko visai kitaip: minia pama- 
slo, kai mokslas ištirs egzaltuo-, tė tai, ko visai netroško ir ne- 
tos minios energijos ir sutelkti-, sitikėjo išvysti. Ji tapo šiurpaus 
nės valios magnetinę jėgą ir kon saulės stebuklo liudininke. Šis 
štatuos, kad tos jėgos įtakoje stebuklas nei minios autosuges- 
vyksta tie mokslui šiandien ne- tija, nei kitais kuriais spėjimais

Vokietijos kancleris dr. Adenaueris. Jis kalbėjo remdamasis ne- 
užginčijamais faktais, išryškindamas sovietų grobuoniškus kės
lus ir pabrėždamas Vakarų demokratijų vienybės didelę reikš
mę. Šį kartą ir mažųjų valstybių atstovai kalbėjo drąsiau. Kai- j 
bėjo Danijos, Norvegijos ir Olandijos užsienio reikalų ministe
riai, nebebijodami sovietų, nes jų užnugaryje stovi didžiosios 
demokratijos.

Vadinasi, Nato atsistoja ant stiprių kojų ir nebebijo bol
ševikinių grasinimų.

“Moteris” skinasi kelią į priekį
Lietuvių moterų žurnalas 

“Moteris”, leidžiamas Kanados 
Lietuvių Katalikių Moterų drau 
gijos ir redaguojamas Stasės 
Prapuolenytės, yra spausdina
mas “Žiburių” Spaudos bendro
vės Kanadoje (jo adresai: re
dakcijos — 941 A Dundas St. 

s West, Toronto, Ont., administra 
cijos — 46 Delaware Avė., To
ronto, Ont.) Žurnalas skinasi kc 
lią į priekį, ir štai jau sulau
kėme to puošnaus ir turiningo 
spaudos organo šiemetinio 2-jo 

« ir iš viso 7-jo numerio, atsto
vaujančio 1957 m. balandžio, ge
gužės ir birželio mėnesius (žur- 

. nalas leidžiamas kas trys mė
nesiai). Labai būtų pageidauja- 

* ma, kad tas puikusis lietuvių 
moterų išeivijoje spaudos orga
nas savo pasirodymą padažnin- 
tų ir būtų leidžiamas kaip mė
nesinis žurnalas.

Redakcija savame žodelyje į 
mielas skaitytojas kviečia jas 
ir ateityje mėginti panašų prin
cipą išlaikyti, parodant įvairių 
lietuvių kolonijų moteriško gy
venimo atspalvį. Redakcijos žo
džiais: “Lai renka kūrybinę me
džiagą, iliustracijas, kad, pro
gai atėjus, galėtumėte vertai 
pristatyti savo “parapiją” ben
dram “Moters” skaitytojų ra
tui”. Toks kreipimasis liečia lie
tuves moteris netik JAV ar Ka
nadoj gyvenančias, bet ir toli
moj Australijoj ar kitur prisi
glaudusias.

2-jo 1957 m. “Moters” nr. 
turinys

Bo redakcijos žodelyčio į skai 
tytojas, šiame numeryje randa
mi šie ir šių autorių straipsniai:

Dr. A. Šidlauskaitės — Apsi
marinimas ir charakterio ugdy
mas, I. Matusevičiūtės — Didy-

ir organinių ligų išgijimai. Pra-

mas S. Tomarienės Saulės vestu 
vių, S. P. — N. Mazalaitės Piū- 
ties meto. Be to, skyriai: Mūsų 
moterys, Apžvalga, šeimininkės 
— patarimai. Taigi, kaip mato
me, žurnalas labai turtingas sa
vo gražia ir itin originalia me
džiaga — praktiškais straips
niais, patarimais, kūrybiniais 
fragmentais. Taipogi jame ran
dama gana daug ir vykusių 
iliustracijų. Žurnalas spausdina
mas labai gerame popieriuje. Šio 
numerio viršelį puošia Aušros 
Vartų stebuklingasis Švč. Pane
lės Marijos paveikslas Vilniuje, 
o šalimais Dievo Motinos — 
tradicinė tautiška juosta, suda
ranti pirmąją “M” raidę žurnalo 
pavadinimo "Moteris”.

Atskiro numerio kaina — 75 
centai. Metinė žurnalo “Mote
ris” prenumerata — 2,50 dol.

Reikėtų, kad neliktų nė vienos 
lietuviškos šeimos išeivijoje, 
kurios , nelankytų taip puiki ir 
turininga savo žiniomis viešnia 
“Moteris”. Gi, tupėdama dau
giau prenumeratorių, toji vieš
nia, be abejonės, galėtų pasida-į 
ryti sulaukiama ne kartą į me
tų ketvirtį, bet kas mėnesį. Tad 
į talką “Moteriai”! Pr. Alšėnas

neišaiškinamas. Kiekvienas nuo
širdžiai jieškąs tiesos geros va
lios žmogus priverstas yra pri
pažinti čia tikrą stebuklą. Tad

nenuostabu, kad po šio įvykio 
nepaprastai padidėjo Dievo Mo
tinos garbintojų skaičius, pasi
žadėjusių vykdyti tai, ko Ji pra
šė, būtent, gyventi pagal Dievo 
įsakymus, reiškiantis veiksmin
ga savo artimo meile ir atgaila, 
praktikuoti Jos prašomą pamal
dumą, kuriame skiriama ypatin
ga reikšmė rožančiaus kalbėji
mui, puoselėti savo dvasinį gy
venimą, einant bent kartą per 
mėnesį išpažinties ir Komunijos. 

O kaip mes, lietuviai?

Marijos padarytas 1917 me-, 
tais Fatimoje stebuklas sukėlė i 
tokį dideli religinį entuziazmą, 
kad šio stebuklo įtakoje susikū
rė Dangaus Viešnios kultui plės
ti Mėlynosios Armijos pasauli
nis sąjūdis su centru Portuga
lijoje ir su gausiais savo sky
riais įvairiuose kraštuose. Ir 
mes, lietuviai katalikai, neatsi- 
likome nuo kitų ir masiniai pri
sidėjome prie šio sąjūdžio. Bet 
ar mes liekame dar ir dabar iš
tikimi Dievo Motinos prašomam 
pamaldumui? Kiek Jai lieka iš
tikimi ateitininkai, tas mūsų ka
talikiškas elitas? Tai klausimai, 
kurie negali mums nerūpėti. A- 
pytikrį atsakymą į juos duoda 
Ateitininkų Federacijos dvasios 
vado tėvo Kidyko padarytos an
ketos daviniai. Tėvas Kidykas, 
norėdamas išaiškinti studentų 
ateitininkų religinius nusiteiki
mus, išsiuntinėjo 13-kos klausi
mų anketą, į kurią atsiliepė tik 
ketvirtoji dalis gavusių anketą 
asmenų. Vadinasi, likusieji, ku
rie sudaro didžiulę studentų a- 
teitininkų daugumą, pasirodė ke 
liamiems anketoje religiniams 
klausimams tiek nejautrūs, kad 
į ją visai neatsakė.

O ir šios religiniai jautriau
sios studentijos dalies atsiliepi

mų daviniai parodo, kad ir šie i šių religiniu atžvilgiu studentų
jaunuoliai nevisi tinkamai res- lauktina keliariopai menkesnio 
pektuoja Dangaus Viešnios pra-
šymus: jei daugiau negu pusė 
jų eina kas mėnesį Komunijos, 
tai tik ketvirtoji dalis kalba kas
dieną rožančių. Norint spręsti 
mums rūpimą klausimą visų stu teisingumą 
dentų ateitininkų atžvilgiu, tai 
yra spėti, kuri visų ateitininkų 
studentų dalis parodo stropumą 
Dievo Motinos prašymams, ten
ka prieiti liūdną išvada, jog pa
minėtos anketos daViniai kele
riopai pablogės, nes iš apsnūdu-

(Nukelta į 4 psl.)

Išvaryk Dievą tai išvarysi

Pi jus X

— Jeigu su šiuo gyvenimu 

baigsis viskas, kodėl mes jame 

negalime visko turėti.

—Fulton Sheen

Yra kaloatna mieste, kad STEIN TEXTILE BENDRO
VĖJE rasite didžiausią pasirinkimą už nebrangias kainas 
įvairių vilnonių, šilkinių, medvilninių, užuolaidoms ir už
dangalam* medžiagos. Taip pat ir paltams medžiagų vy
rams ir moterims.

“Moteris” yra laukiama vieš-'sis lietuvių tautos palikimas, D.
nia ir mielai skaitoma visų lie
tuvių — netik moterų ir mer
gaičių, bet ir vyrų. Gi pvz. viena 
skaitytoja iš Chicagos — Ona 
Aleliūnas — tarp kita ko šitaip 
entuziastiškai pasisako dėl “Mo-

Augienės — Įvairios lyčių skir
tumo apraiškos tautose, J. Pauk 
štienės — Mūsų vaikai piešia, 
D. M. Budrienės — Alergija 
kūdikių ir vaikų amžiuje, A. 
Krikščiūnaitės — Bręstantis jau

terš”: “...Skaitau su malonumui nimas ir mes, B. Kemėžaitės

r. kiekvieną eilutę nuo pradžios 
iki galo ir taupau juos kaip bran 
gią relikviją, nes lietuvišku me
nu piešti viršeliai, ypatingai ta 
ryški juosta, kuri taip meniškai 
atsispindi, džiugina sielą ir ža
dina patrijotinius jausmus”.

Manyčiau, ši skaitytoja atspė 
jo didelės daugumos skaityto
jų nuotaikas ir jausmus, kuriuos 
puoselėja visi tie, kurie gauna 
ir perskaito moterų žurnalą “Mo 
terį”.

Šis (2-sis šių metų) “Mote
ris” numeris suredaguotas taip, 
kad jame daugiau atsispindi Chi 
cagos lietuvių moterų nuotai
kos, jų kūryba, mintys ir jaus
mai, nes straipsnių autorės — 
bent daugumoj — čikagietės.

eil. Tavęs nebus, S. Tomarienės 
eil. Lakštingala, Plaštakė, Vo
lungė, W. Kundrotienės— Tė
vai ir vaikai, D. Lipčiūtės eil. 
Pasisakymas, Motinai, J. Šva- 
baitės-Gylienės eilėraščiai Lop
šinė, Aš užmigdysiu ir Užmik, 
Emilijos Petrauskaitės-Pasalan- 
tės straipsnis apie Gabriela Mist 
ral, toliau — grožio, hiegienos 
patarimai, P. Andriukaitienės 
— Plaukų priežiūra, I. Sprindie- 
nėB — Odos priežiūra, J. Pum
putienės — Laimės eleksyras, 
dar toliau — Mergaičių kertelė, 
S. P. Atviras laiškas, D. Augie
nės — Mergaitės ir berniuko 
santykiai, O. Brideikytčs — Ą- 
žuolas ir Liepa, Knygų recenzi
jos — A. Šimaitienės vertini-

♦

Labai svarbus pranešimas visiems lietuviams 
, kurie siunčia siuntinius 
į Lietuvę ir į kitus kraštus

Siųskite siuntinius per lietuvišką atstovybę ir Jūs įsitikinsite, 
kad tai yra ekonomiškiausias ir patikimiausias būda. Kaipo at
stovai angliškų -ir švediškų firmų, mes nuoširdžiai patariame 
mieliems tautiečiams neleisti be reikalo pinigų, mokant augštas 
tarpininkavimo ir pristatymo išlaidas. Mes siunčiame viską, kas 
tik Jums patinka. Medžiagas, avalynę, vaiastus, maistą, siu
vamas mašinas, akordeonus ir t.t. Pirkdami bet ką pas mus 
Jūs mokate urmo kainą ir turite nepaprastai didelį pasirinkimu 
lygiai, kaip ir urmo sandėliuose. Pavyzdžiui medžiagų mes tu
rime virš 700 rūšių.

Prašome pasitikrinti kainas, kurias mes skaitome už maisto 
siuntinius, įskaitant visas išlaidas.
20 sv. taukų — $24.50; 20 sv. cukraus — $13.50; 20 sv. kvieti
nių miltų — $13.00; 20 sv. ryžių — $16.00;, 18 sv. sviesto — 
$32.00; 10 sv. taukų ir 9 sv. sviesto — $28.50; 11 sv. taukų ir 
10 sv. ryžių — $19.50.

Siuntinys Nr. 13, susidedantis iš: 4,4 sv. taukų, 4,4 sv. 
ryžių, 5,5 sv. kViet miltų, 2,2 sv. cukraus, 1,1 sv. sviesto, 2,2 sv. 
kiaulėnos mėsos ir 2,2 sv. muilo — kainuoja Jums tik $21.00. 
Maisto siuntiniai siunčiami iš Šwedijos. Prašome įsidėmėti, kad 
siunčiant siuntinius iš Šwedijos jie pasiekia adresatą paprastu 
paštu per 10 dienų ir oro paštu per 4-5 dienas. Nepaprastai pi
gūs oro tarifai įgalina siųsti geroko svorio siuBtinį oro paštu. 
Visi siuntiniai yra apdrasti 100%. Jūs gausite gavėjo parašą 
ir Jūsų pavardė bei adresas niekam nebuus žinomas. Visus siun
tinius mes siunčiame savo vardu.

Rašykite mums lietuviškai ir Jūs gausite nuoširdų lietuviš
ką atsakymą.

AMERICAN & FOREIGN ROOK €0.
22 Chapin Place, Hartford, Conn.
Telef. CHapel 6-4773

ANTANAS USTJANAUSKAS, 
Direktorius

STEIN’AS turi metinį išpardavimą, štai pavyzdys kainų:
Geriansios ANGLIŠKOS bei ”wonrted MEDŽIAGOS kos

tiumams, korių kainos paprastai yra $9.80, dabar tik ..$4.50
Visokiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkas 

ir plaunamas “Sil-O-Shan”, “antiąne taffeta”, pa
prastai $1.98, dabar tiktai ....................................................... 98c.

60 colių vilnonės medžiagos ir ‘‘flannel” vyriškiems ir 
moteriškiems kostiumams tiktai ..........................................$1.89

48 colių užuolaidoms bei uždangoms medžiagos, vertės iki 
12.98, tiktai ................................................................... ........... $1.89

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Cloth užuolaidoms tik .$1.09
Atvykite į STEIN TEXTILE ir patys įsitikinkite. Su kiek- 

riei.n pirkiniu viri $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovaną.
Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 

.“laces”, satiną, taffetą, “brocades”, Shantung, ir t. L Taip 
pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigias kainas.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH ŪMIOM AVENUE

I blokas | rytus nuo Halsted St., iy2 bloko į pietus nuo 
Roosevelt Rd. Atdara 7 dienas savaitėje iki 5:30 vai. vak. 
Tei. HOuroe 6-8152.

AR NORITE BOTI KUNIGAIS?
Tavų Marijonų Kongregacija, a. a. ArMlvye- 
Kupv Matulevičiaus, MIC, atgaivinta, kviečia 
paa etve kandidatus J kunigus. Tėvai Mari
jonai darbuojasi Amerikos lietuvių tarpe;
Dievui leldtlant Jie darbuoetn Ir Lietuvoje, 
jie veda mokyklas; redaguoja laikraščius 
tkeioia misijas. Pasiaukokite Dievo tarnybai,
JarbuokltSs po PanelCs švenčiausios vėliava 
stokite J TSvų Marijonų Kongregaciją; rašy 
kitę novlclg vedėjui. Laiške pažymėkite klek 
mokslo baigėte, kiek amžiaus lr koks svei
katos stovis. Laišką siųskite žemiau paduotu 
adresu.

AR NORITE ROTI BROLIAIS VIENUOLIAIS?
Marijonų Kongregacija kviečia pas saw kandidatus J brolius, kuris 

>tų jvalrlus vienuolijos darbua mokyklose, spaustuvėse. raštinėse, 
ru.žnyčloee Ir kitur. Labai pageidaujami moką kok) amatą Norintiems
pramokti kokio amato bus sudaryta proga.

Paaukokite savo jėgas, gyvenimą ir sveikatą Dievui Ir Panelei ftven 
Mausial. Tapkite Broliais Marijonais. Susirašykite au novicijato vedėju, 
pažymėkite amžių, avelkatoa stovj lr užbaigtus mokslus.

MASTER OF NOVICES, MARIAN HILLS SEMLNARY, 
CLARENDON HILLS, ILLINOIS

Kai Gimbutas išdarda, pliauškindamas botagu, nos mergaitės, kuri draugautų su Juliumi ir norėtų

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELE
PRKMIJUOTAS ROMANAS

96 tęsinys
Vienu metu įsismeigia į tolį. Dirsteli ir kiti. Alė

joje dviratis. Vaikėzas prikirtęs mina, kiek tik išgali, 
ir įsmunka į kiemą. Greit atbėga prie statybos, nu
traukęs kepuraitę, jieško šeimininko. Jis turi laišką, 
kurį darbininkai perduoda į viršų. Veidas šviečiasi.

Viktorui tas vaikėzas kažkur matytas. Ko jis čia 
nori, kokį laiką atvežė? Meistras žvelgia per šeiminin
ko petį ir perskaito. Buhalteris kuo greičiausiai kvie
čia į bankelį.

— Julius, oho! Turi uoslę, tikriausiai rado pėdas 
į kokį kvartaliuką. Varžytynės. Bus geras kąsnis! 
— Šeimininkas nusijuokia, paglosto ūsus ir nulipęs 
atnešusiam laišką duoda sidabrinį litą.

Viktoras stebi šeimininką ir mąsto. Varžytynės 
tai varžytynės, bet kieno? Kokį kvartalą apžiūrės, 
derėsis? Julius tikriausiai pamatė, kad Samanė trau
kiasi. Juk vakar nesirodė, pirmą kartą besiperšant 
taip piktai laikėsi. Gal suprato ir antausį. Pagaliau,

mestras apsidairo, kad vėl nesutiktų motinos, ir smun 
ka į valgomąjį, kur Samanė plauna grindis.

Didysis stalas nustumtas į šoną, ant jo sukrautos 
kėdės. Langai praviri. Užsirišus baltą skepetaitę, 
traukia ji mazgotę, kai kur eina keliais ir trina šepe
čiais. Nustemba pamačiusi Viktorą. Atsistoja, rankas 
riešu braukia kaktą ir juokiasi:

— Kur tavo laivelis, jei nori pas mane atplaukti? 
— Aš kaip gandras ilgakojis atbrisiu pelkėmis. 
— Palauk! Tavo batai išteps grindis!
— Lina vakar buvo pas Julių. — Jis pasako dai

rydamasis pradžiūvusios vietos.
— Ką? Lina — numeta ji mazgotę ir žiūri.
— Kas čia tokio? — Sustojęs ant sausos salos, 

mėgina švelninti jos nustebimą. — Aš patariau. Tu 
būtum nuvažiavus, būtų antras piršlybų veiksmas.

už jo tekėti. Važiuokim tuoj pas Liną. Noriu pama
tyti ją. Iš akių išskaitysiu visa. Gal paguosime, pa
dėsime.

— Tu nepaliksi neplauto valgomojo! Aš norėjau 
ką kita pasakyti. Matei tėvą? Išvažiavo į bankelį. 
Man atrodo, kad Julius nujaučia, kas čia dedasi. Ban
dys per tėvą prieiti.

— Aš ne miško kvartalas, neparduos! Lina, 
vargšė.

— Sakiau, ji nieko! Galime važiuoti, jei taip no
ri, bet ne dabar, kiek vėliau. Dabar negaliu atsitrauk
ti nuo darbo. Trečią valandą būk laisva. — Nepaten
kintas nusisuka išeiti, bet tuoj sustoja. Kalbėjo ne 
taip, kaip turėjo. Juk nė pusės nepasakė. Atsigręžia 
į Samanę, bet vėl tesuranda:

— Tu nebijok, Lifia moka tvarkytis ir nemalo-
— Aš nebijau, bet Lina! - Nusiriša priejuostę | num\niekam nepadarys. Ji tiek tvirta! Bet tavo 

ir eina į tėvelio raštinę. — Kaip tu leidai ? Argi ši-, t®vas •
taip galimą? — Jis neparduos manęs! — Samanė šypteli ir pri-

Meistras nebežiūri išdžiūvusių plotų — žengia Spaudžiasi. Ko tu išsigandęs? Aš irgi tvirta!
paskui ir kremtasi: reikėjo kitaip kalbėti, dabar Sa
manė užsidegė.

— Ir tu dėl manęs ją nusiuntei ?
— Smilgaičiai dėl to nesuliepnos! Nereikia per

dėti! — Viktoras erzinasi. — Ji buvo tvirta ir manda
gi ! Buvau ją sutikęs!

Nebijok! Grįžkim prie savo darbų, o paskui va
žiuosime!

Jos veidas šviečia. Įėjus į valgomąjį juokiasi ir 
šaukia: *

— Aš tam gandrui ilgakojui su mazgote! Tu vis
ką čia užpynei!

Ir meistras nugiedrėjęs iškyla. Vėl švytruoja kir
viai, varnėnai švilpauja. Sode sprogsta pumpurai. 
Viktoras kartais sustoja ir susimąsto: pas Liną ne-

Greit jis nusisuka į sieną. Prisimena daržinėlė, 
pats meistras, šį rytą bankely taip kvailai sumišo, Linos kuždesiai. Ar gali jis Samanei pasakyti? Ne! 
kad buhalteris galėjo pasidaryti išvadas. O jei Lina — Man tai atrodė geriausias sprendimas, — aiš- 
ką.nors pasakė, tai Juliui tikrai aiški jų visa slapta l^fria jis ramiai. — Jai rūpi Julius, apie jį galvoja galima Kas bu8- J0’ Samanės akyse vėl puls į glėbį, 
istorija. Jis gali veikti. Štai, varžytynės, pietūs su gė- nuolatos. Tegu nueina tokiu metu, kai-jis tavęs lau- bu*'’^O8< pradės kliedėti? Reikia užbėgti ir jai už 
rimėliais, smilkymais, ir tėvas pažadės, patvirtins, ga-, kia. Gal jis susipras? akių!
rantuos! Kas tada? Į — Kas iš to, Viktorai? Man būtų gaila kiekvie- ( B ■ ■ daugiau)
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SKAUČIŲ SESERIJOS VADIJA MALONIAI KVIEČIA VISUS ATSILANKYTI Į NUOTAIKINGĄ

ŽIBUOKLIŲ BALIU.!
Įvykstantį gegužės mėn. 1 l-tą d., 8-tą vai. vakaro 

į Westem Ballroom, salėse 3504 S. Westem Avė.
&

I rograiua įdomi, turtingas bufetas, gausi dovanom loterija, 
šokiai ir kiti įvairumai.

GROS BK. JONUŠO ORKESTRAS 
Staliukai užsisakomi pas S. Januškevičienę RE 7-2560.

MOTINA IR JOS PASKIRTIS
JONAS MIŠKINIS

Kiekviena šalis myli ir gerbia tinos darnus sugyvenimas tei- 
savo m utinis. Juk iš neatmena- kia namams palaimą, 
mų laikų ketvirtas Dievo įsaky-| Lietuviai moka mylėti savo 
mas mums sako: “Gerbž tėvą ir motinas. Moterys Lietuvoje ger 
motiną” ir primena vaikų tė-Į biamos iš senų senovės. Mūs 
vams pareigas. Toji vyresniųjų kunigaikščių žmonos nekartą 

buvo savo vyrams geros pata
rėjos. Plačiai žinomi Birutės, 
Gražinos, Onos, Vytauto Didžio 
jo žmonos, ir kitų vardai; jos 
pasižymėjo didele tėvynės meile 
ir pasiaukojimu. Kai greta Lie- 

na, yr a didelėje pagar je._ ra- j įuvoh valdovų stovėjo garbin

gos moterys - motinos, Lietuva

pagarba laiduoja susiklausymą. 
Gera motina visada yra mylima 
ir brangi savo vaikams.

Daugelis žinome, jog yra ša-' 
lių, kuriose tėvai, o ypač moti-.

bas, įeidamas j motinos gyvena
mąjį kambarį, nusiauna batus, 
kad gatvės dulkės nesuteptų jo 
motinos buveinės. O Indijoje 
motinos vadinamos saulėmis. 
Kartą atėjęs pas misininką in
das ir nusiminęs pratarė: “Už
geso mano namų saulė!” Tuo 
jis pareiškė, kad mirė jo žmo
na, vaikų motina.

Motina —■ namų saulė
Ir Lietuvoje motina — šven

tas vardas. Ir todėl kiekvienas 
lietuvis giliai supranta, kad be 
moters tušti namai. Be to, kiek
vienas supranta, kad tėvo ir mo

Šviesos spindulys
(ATKELTA IŠ 3 PUSL.)

kalbamu atžvilgiu stropumo. An 
ketos daviniai dar labiau pablo
gėtų, jei juos išplėstume į visus 
lietuvius katalikus, kurie religi
niu atžvilgiu nėra tiek jautrūs, 
kiek tie mūsų katalikai, kurie 
ant savo gyvenimo vėliavos už
rašė šūkį: “Visa atnaujinti Kris 
tuje”.

Maldos keliasI
Taigi mes, lietuviai katalikai, 

esame reikalingi, kad dvasiški- 
ja, kaip ir Mėlynosios Armijos 
lietuvių skyriaus veikėjai pasau
liečiai sistemingai ir dažnai pa
sibelstų į mūsų sąžinę, kad būtų 
budima, keliant mus iš dvasinio 
apsnūdimo ir apsileidimo, į ku
rį mes esame palinkę, kad būtų 
dažnai mums priminta apie mai 
dos galingumą ir didžiulę jos 
reikšmę ryšy su mūsų krikščio
niška pareiga pagelbėti bolše
vizmo pavergtiems mūsų bro
liams ir seserims. Maldoje pa- 
sisemsime entuziazmo ir ener
gijos laisvinimo veiklai, malda 
duos mums jėgų prikelti mūsų 
apsnūdusią sąžinę, kuri neleis 
mums pakęsti dabarties būk
lės, kai, suskilę į dvi katalikiš
kas stovyklas, gaišiname' savo 
energiją tarpusavio ginčams. 
Maldoje įsigysime Dievo malo
nės ir Dievas paskatins mus 
veikti vieningu katalikišku fron 
tu, siekiant išlaisvinti mūsų bro

buvo galinga, nes motinos mo
kėjo įkvėpti savo vaikams pa
siryžimo ir tėvynės meilės jius- 
rnus.

Meilė žmogui ir artimui
Vienas žymus pasaulio žmo

gus yra pasakęs: “Duokit 
mums gerų motinų ir mes su
kursime valstybę tokią galingą, 
kad joks priešas neįveiks”. Tas 
posakis parodo, kad valstybė 
yra stipri ne ginklais, "he karei
viais, bet piliečių valstybingu
mu, savo dvasios stiprybe. Dėl
to jau iš mažens reikia auklėti 
žmogų, kad jis būtų pareigin
gas ir giliai jaustų tėvynės 
meilę.

Tačiau pirmiausia motinos tu 
ri įkvėpti savo vaikams meilę 
žmogui ir artimui. Turi savo ma 
žyčiams įskiepyti meilę savo na 
mams, turi juos išmokyti gerb
ti tėvus ir pamilti gimtąjį kraš
tą. Tik tada bus išvengta šei
mos nesusitarimų ir išsiskyri
mų, kurie nuodija jaunąją kar
tą. Prisiminkime, kas veda žmo 
niją prie vaidų, žudynių, alko
holio, — veda įsiviešpatavimas 
žmonijoje pikto. Vadinasi, pik
tas įsiviešpatauja ten, kur nėra 
meilės.

Nesilaiko savo tradicijų
Šiais laikais pasaulis įsitiki

no, kad, greta mokslo ir civili
zacijos laimėjimų, žmonijoje įsi
viešpatavo dvasios menkybė. 
Daugelis tautų, ypač po pasau
linių karų, nebeįstengia išlaiky
ti savo tradicijų, t. y. tautos su 
kurtų įstatymų, papročių, ir 
daug kur yra pakrikusi dorovė. 
Kilnūs pasaulio žmonės ėmė 
jieškoti kelių žmonijai iš pikto 
gelbėti. Jie kelia taikos šūkį. 
Anot jų, kad įvyktų taika — rei 
kia auklėti žmogų, o išauklėti 
žmogų yra vyriausias moters- 
motinos uždavinys.

Prof. M. Rerichas, kreipda
masis į moterį, sako: “Tegul da 
bar moteris — Pasaulio Motina 
iškelia Dvasios Vėliavą ir tebū-

lius ir seseris iš bedieviško ko- na joje įrašyta: Meilės žinoji- 
munizmo baisios vergijos. mas ir grožis”. Jei visos mote

APIE RAUDONŲJŲ TORTCRAS SKAUTYBES KELIU
(Atkelta iš 2 pusi.)

Kun. Fulgenciju Gross, kairėje, tik ką grįžęs iš komunistinės Ki
nijos, pasakoja San Francisco mieste apie kančias kurias jis išken
tėjo bolševikų kalėjime. Šalia jo stovi vysk. Henry Pinger, kuris taip 
pat yra buvęs bolševikų kalėjimuose ir grįžo iš Kinijos 1956 m. Kun. 
Gross buvo spaudžiamas prisipažinti, kad jis šnipinejęs Amerikos 
naudai. (INS)

mo anglų kalba kultūrinio žur
nalo “Lituanus” rėmimo vajus. 
Žurnalo vertė ir reikalingumas 
kiekvienam susipratusiam lietu
viui yra aiškus ir suprantamas. 
Šiuo metu aukotų pinigų pagal
ba pajėgiama išleisti apie 2,000 
egzempliorių, het norima šį skai 
čių pakelti iki 5,000. Kiekvieno 
lietuvio prisiųstas doleris pa
gelbės pasauliui pažinti Lietuvą. 
Todėl nedelsdami pasiųskime au
ką “Lituanūs” redakcijai, 916 
VVilloughby Avė., Brooklyn 21, 
N. Y.

i
VADŲ IR VADOVIŲ 

SĄSKIiVDLS

Seserijos ir Brolijos ruošia
mas rajoninis vadų ir vadovių 
suvažiavimas įvyks birželio 15 
ir 16 dienomis Christiana Lodge 
& Cottages, Edwardsburg, Ind., 
prie Christiana ežero. Nuo ge-

smulkesne informacija viene
tams bus išsiuntinėti vėliau.

Rengimo Komisija

Butrimo orkestras iš New Yor
ko. SKS

PAVYZDINE STOVYKLA

Clevelando skautai birželio 
mėn. miesto viduryje — Mali 
aikštėje — rengia trijų dienų 
parodomąją stovyklą. Palapinių 

j izabeth, N. J., skautai ii'1 miestelis bus įrengtas priešais 
skautes, globojami skautų tėvų, „lieslo va|dyb4. Stovyklaus 560

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS

komiteto, gegužės 12 d.
p. p. Lietuvių Laisvės^ salėje, j kilmingas laužas, kurį užkurs 

miesto meras A. Celebrezzc.

vai. skautų. Berželio 29 d. bus iš-

269 Second Str., rengia Motinos1
dienos minėjimą bei pasilinks
minimą. Tądien 10 vai. šv. Petro 
ir Povilo parapijos bažnyčioje 
bus pamaldos už mirusias moti
nas ir pašventintos skautų vėlia
vos. Vėliau Lietuvių Laisvės sa
lėje — iškilminga sueiga ir vė-'mas Pr,cs 
Jiavų įteikimas bei Molinos die-1 stnv-v,ilolL 
nai skirta paskaita. Meninėje 
programoje dalyvaus konserva
torijos studentė Irena Stankū
naitė, jos dainoms pianinu pri-

Tautinėje JAV skautų stovyk 
loję prie istorinio Valley Forge 
dalyvaus 500 Celvclando skau
tų. Jiems birželio mėn. parodo
moji stovykla bus lyg patikri- 

kiliaujant tautinėn 
SKS

Minėjimas
Brangusis,

rys — senos, jaunos, motinos, 
žmonos, laimingos ir vienišos— 
supras ir visapusiškai įsisąmo
nins, jei mokės įdiegti meilę ar
timui, aplinkai — koki e bus di
delė jėga prieš piktą ir nege
rovę.

Motinos meilė
Kam, jei ne moteriai, yra vi

sa širdimi suprantama meilė. 
Motinos meilė neišmatuojama; 
tai begalinio skausmo ir džiaug 
smo meilė. '

Motina turi viską žinoti. Mo
tini daug”daūg žino: ji tvarko 
namų ūkį, verda, skalbia, siuva, 
ji užaugina kūdiki ir yra jo pir
moji mokytoja. Juk ji išmoko 
mylėti Dievą, gamtą, artimuo
sius ir visą žmoniją. Taigi mo
tina kartu yra ir auklėtoja. Ji 
turi giliai suprasti tą aplinką, 
kurioje gyvena; ji turi išbristi 
iš to purvo, į kuri yra patekusi 
žmonija. Motina daug kenčia, 
daug kantrybės turi, bet dar to 
maža. Ji turi visą sielą, visą sa
vo širdį, visą savo protą pašvę
sti augančiam ir bręstančiam 
žmogui. Ne šiurkščių žodžių, ne 
ašaromis pataisoma blogybė, 
tik — meile ir kantrybe.

Atminkime, kad namai, ku
riuose šeimininkauja gerai nu
siteikusi, linksma, rūpestinga 
motina, yra palaimos namai. 
Taigi tegul mūsų namai sklei
džia meilės, kultūros, lietuvy
bės ir grožio šviesas.

Duoną ir įvairias skoningas 
bul kūtes kepa

BRUNO’S KEPYKLA
3389-41 S. Lituaniea Avė. 

Tel. CLiffside 7-«37«
F’riHtatonie , visas krautuves 
ir restoranus, taip pat iš
siunčiame Į visus artimuo
sius miestus z

rytoj sueina
tars muz. Stankūnas, Rūtos an- mūsų vedybinio gyvenimo su- 
samblis, koncertuos keturi akor- kaktis. Kaip ją paminėsime? 
deonai ir pasirodys patys skau- — Aš siūlyčiau tai pagerbti 

ležinkelio ir ‘autobusų’Stoties itai: vgliau žokiams R°m» bent "lenus minutės byla. 

Elkhart, Ind., tik 6 mylios. Vie
ta labai graži, šeimininkai Lin
kai labai malonūs. Sąlygos tos 
pačios, kaip praėjusiais metais 
pas Bačiūną.

Sąskrydžiui vadovaus sktn.
V. Stasiškis, neseniai atvykęs iš 
Australijos ir ten baigęs Gil- 
well krusus. Komendantais bus 
akademikai skautai Nijolė Mas- 
koliūnienė ir V. Minkūnas.

Apie dalyvavimą tuojau pra
nešti A. Kliorienei, 1407 So 48 
Ct., Cicero, III. Aplinkraščiai su

MOViNC ..SSukusias ™
IŠ TOU IR ARTI 

NAUJI DIDELI TROKAI-NAUJAUSI KPAUSTTf^O fRANK/AI 
!LOU METŲ PATYRIMAS - PI SUS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St CHICAGO 36, ILL Tet UAUmolr 5-9209

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

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

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

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

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

AND LOAN 
ASS’N

2555 VVEST 47th STREET ' LAfayette 3-1083
B. R. Pietldewicz. prez.; E. R. Ptetkiewici, sekr. Ir advokatas

Mokame aukštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame lr perkame 
valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami sąskaitą Šiandien. Apdrausta lkl >10,000.

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

II > V4H-I > M t
J- 6. TELEV1SION CO. Pardavimas ir taisymas

Televizijos, radijai, patefonai, kamb. vėsintuvai

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

tolimų distancijų. Saukite sekančiai.

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

Telefonas — FRontier 6-1882

UKALBA VILNIUS

MOVING
j A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimus 
•š tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075

Kasdien <1 vai. 30 min. popiet, 

2512 W. 47th St.
ATIDARA IR HEKM

Ateikite pasiklausyti.

Tel. 'FRontier 6-1998 
nuo 11 vai. Ilgi 3 vai.

Atliekame dideliu: r rr\žus automobilių remontas. Lyginimas, da
žymas. Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalia.

y Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”
Sinclair gazolino stotis "PAGALBA” — A. Stanevičiau, Sav.

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

Jr

'laupykite |x> biškj kiekvieną algos dieną. .Ins skolin
gi imtys sau. Pas Drovers, Jūsų sa.ntani>os neša 3% 
|H‘lno. Ir kiekviena tai,|s»mojl są.<4uUta yra apdraus
ta iki *10,000.00 Federal Uepoalt Insurance Corpora
tion. leiskit Drovers padėti Jums taupyti. .. šiandien.

i
Lengva BENDRAUTI SU DROVERS

Drovers Banks
47th Str»«t & Athland Avenuo YArdt 7-7000

nuo 1883

»•..

MHh

1957 BITCKAS
Tik

#2,595.00
9ynaflow. Radio, Apšildymas, Baltos Padangos

Lieluviikojg Prekyboj.-MILDA BUICK. ■»« 
907 W. 35»h St., Chicago 9, lll. LA 3-202?

mokame 

Augštą
OivMendą

Savings and Loan-y, 
Association

Sirsuri

T rt» 40 MfTb 
VISU LltTUVtSKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
taupymo 

• e nonovI

4038 Archer Aveaee t.i 1x3-471* 
AUGUST SALOUKAS Prarla

J

* T]

Ty
Am

SPECIALUS
BARGENAS

* Sofoms, Lovoms,
• Lempoms

KAINOS NUO
$49.50

Ir JiuK^čton

DIDELIS PASIRINKIMAM ĮVAIRIAUSIŲ BALDU 
FFI.IK A. ItAIIIMlMM, M.1.1.IK lt p; KTI lld M, Hav.

ROOSEVELT FURNITURE Co. 
2310 W. Roosevelt Road Tolei. SEoloy 3-4711

KrautuvS atidaryta aekmadlenlaia nuo 11 lkl 4:30.
J
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AL, GIMANTAS

MiniNterinis blefas

Savo metu, ypač kai sovie
tams buvo aktualu įrodinėti, jog 
pavergtos Pabaltijo valstybes e- 
sančios savarankiškos, rusai 
Lietuvoje buvo įsteigę ir taria
mą užsienio reikalų ministeriją. 
Buvo jai ir atskiras “ministe- 
ris”, kurį rusų delegacija tem
pėsi į New Yorką sovietinio bū
rio sudėtyje ir labai stengėsi jį 
užregistruoti JT kaip Lietuvos 
užsienio reikalų ministerį. Ži
noma, iš tų beveik juokingų pa
stangų nieko realaus neišėjo, 
nes Vakarai nebuvo toki naivūs, 
jog drįstų pripažinti iškamšinį 
ministerį. Pagaliau matyt savo 
naivumą suprato ir patys rusai. 
Ir taip patylomis ir be jokio 
triukšmo vadinamoji užsienio 
reikalų ministerija Vilniuje nu
rašoma į nuostolius ir nieko a- 
pie ją daugiau negirdėti. Negau-1 
sus interesantai iš Lietuvos, ku
rie turi reikalų užsienio reikalų 
ministerijoje, dabar turi vykti 
į Maskvą ir tvarkyti savas pro
blemas sovietinėje sostinėje. Yra 
tautiečių, kurie išvykimo užsie
nin reikalais yra matęsi ir kal
bėję su anuometiniu rusų užsie
nio reikalų ministeriu Šepilovu. 

Ar tai būtų tiesa?
Vokietijos lietuvių tarpe gana 

gyvai komentuojamas paramos 
siuntinių siuntimas Lietuvon. 
Esama įvairių nuomonių bei spė
liojimų, kodėl bent kolkas so
vietai visiškai ramiai priima 
tuos siuntinius ir regis dėl to 
dar gal ir nėra nukentėjusių ga
vėjų. Viena, kaip ir šiame kraš 
te galvojama, už plėšikišką mui
tą puikiai uždirbama amerikinių 
dolerių; antra, siuntiniai dauge
liui padeda bent kiek geriau gy
venti, o kitiems sudaro beht mi
nimalų prasivertimo pagrindą. 
Girdi, kai žmogus bent sotus, 
vis mažiau pagundų reikšti ne
pasitenkinimą; pagaliau ir pa
kelės skurdas kur kas mažiau

r j ■ » » •
krinta į akis.* Atseit, bent dali- 
liniai apraminamos gyventojų 
nuotaikos. Bet trečia, ir ar tik 
ne pati svarbiausia, versija bū
tų ar tik ne toji, kuria sekant, 
reikėtų tikėti, jog lietuviai, siun
tiniams išleisdami milžiniškas 
pinigų sumas, jų kur kas mažiau 
turi ir skiria žymiai mažiau to
kiems dalykams, kaip Lietuvos 
laisvinimas, kultūriniai ir kiti 
reikalai. Sutapimas, ar ne, bet 
faktas lieka, jog, prasidėjus siun 
tinių akcijai, iš tikrųjų žymiai 
mažiau pinigų skiriama bend
riesiems reikalams. Žinoma, kad 
panašiai galvotų sovietai, tega
li būti v tik . prielaida.

Balfo pirmininkas j Europą
Vis nepavargstąs ir jaunatviš

kos energijos nstokojąs ilga
metis Balfo pirmininkas kan. 
dr. J. B. Končius gegužės pra
džioje vėl išskrenda į Europą. 
Čia, be kitų reikalų, aiškinsis 
kaikuriuos klausimus dėl Balfo 
siuntinių akcijos per Šveicariją. 
Ten buvo pastebėta tam tikrų 
nesklandumų, kuriuos dabar ir 
bus bandoma šalinti, o ir patį 
siuntinių persiuntimo darbą teks' 
paskubinti.

lietuvis išeivis yra tokioje pa
dėtyje, jog be didesniu pastan
gų jis yra pilnai pajėgus tin
kamai atsilyginti savajam mc- 

; I nininkui. Menininkai savo ruož
tu taip pat daug pinigų padeda 
pasiruošimui — repeticijoms, li
teratūrai, moktojamg ir t.t. Juk 
yra aišku, jog, jei solistas X. 
vyksta koncertuoti, jis tam spe
cialiai ruošiasi. Ne vakarą, ne 
du, bet ištisas savaites, jei ne 
mėnesius. Neretai jis dirba su 
akompaniatoriumi, gal su muzi
kos profesoriumi ir nė vienas jų 
juk nemoko mūsojo solisto ne
mokamai. Tad koks būtų pa
grindas piktintis, jei mūsieji me
nininkai už savąjį darbą papra
šo "honoraro. Jei einame į ame
rikinius koncertus, operetes, vai 
dinimus, pagaliau į kino teatrą, 
juk niekas mūsų ten neįsileidžia^
nemokamai. Neretai užmokame%
net ir visiškai augštas įėjimo 
kainas ir niekas dėl to triukšmo 
nekelia. Gi, kaip minėta, nega
li būti jokios abejonės, kad Bal
fo ar kitų panašių tikslų vaka
ruose mūsų menininkai tikrai ne 
ims jokio atlyginimo, gal išsky
rus tik faktines ir tikras išlai
das. Ir, 'kai vis dažniau prade
dame kalbėti, kad pats laikas 
vyti iš lietuviškųjų parengimų 
mėgėjiškumą ir stengtis juos pa 
kelti iki profesonialinio lygio, 
atlyginimai programų atlikė
jams yra būtini. Nes tai leis 
jiems tinkamai pasiruošti, ir tik 
tada galėsime ramia sąžine iš jų 
reikalauti pačių meninių viršū
nių.

Ar gandas taps tikrove?

Gen. Michailovo repatriaci-| 
niam komitetui paskiausiu me-' 
tu sustiprinus savąją veiklą tam. 
tikra kryptimi, atrodo, kad yra| 
užsibrėžta žūtbūt iš Vakaruose t 
gyvenančių lietuvių susigrąžin- ‘ 
ti bent vieną ryškesnę asmeny
bę, bent vieną plačiau žinomą 
vardą. Aišku, kad į tai būtų 
žvelgiama kaip į didelį .sovieti

Ar Marija apsireiškė Lietuvoj* 
Atsakymą rasite J. Budzeikoe kn 
pitėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 oentu
Ją galite gauti

•n r a r g E*
4545 W. 63 St., Chicago 29, III.

'iiniiiiitimimiiiiiiiiiiiimimmiiiiiiiin
STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardines
t’ai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meile 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai b 
dail. VI. Stančikaitės gražios iliu 
stracijos šią knygą padarė dau 
giausia mėgiama mažųjų skaity 
ojų tarpe. Kaina $1.50.
)«'.yniu» kurtu su pinigais Blusa,,.

• I) K A (I U A 8 " 
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29. ILL. 
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Kodėl nemokama i ?

V. lietuvių kolonijoj! 
šaunus koncertas. Tikrai geras PRISTATOM 
solistas, puikus pianistas pora visokių Rūšių 
valandų džiugino klausytojus.
Susirinkusieji nutarė, kad se
niai jau buvo besigėrėję tokia 
meno puola. Išvykus meninin
kams, tuoj pasklido beveik pa
sipiktinimo kalbos. Girdi, kaip jie, 
drįsę paimti po šimtinę atlygini
mo. Esą tai nelietuviška, ne
gražu ir panašiai. Va, čia jau 
ir susiduriame su reikaliuku,! 
apie kurį tektų mesti bent kele-i 
tą sakinių. Pagaliau turime kar 
tu ir principinį klausimą, ar mū
sieji visų rūšių meno atstovai' 
turi džiuginti lietuviškąją audi
toriją nemokamai, ar už atlygi
nimą? Rašančiajam atrodytų, 
jog visais atvejais, išskyrus tik | 
šalpos ar panašaus pobūdžio lab 
daros tikslams ruošiamus vaka
rus, žiūrovas turėtų sutikti, jog 
programų atlikėjams turėtų bū
ti atlyginama. Bendrai žvelgiant,

buvo

STATYBAI 

IR NAMŲ 

PATAISYMU]

MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LITWINAS, Prm.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272
Apkainavimą ir Prekių Pristatę 

mą Teikiame Nemokamai. 
Raštinė atidara kasdien nttc 
8 vai. ryto iki B vai. vakaro 
šeštadienais iki 3 vai. vakaro

IS ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujau specialus didelis 

sunkvežimis ra pilna ap
draudė. Pigus Ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERE MAS
2017 W. S7th PI., Chicago,

III. VVAlbrook 5-8063

IŠ KOVINGO NKNATOK1.AUS GYVENIMO

Mirusio senatoriaus MeCarthy gyvenimo detalės. Viršuj, jis džiaugiasi dukra, apačioj, jis balsuoja 
194G m. senatoriaus rinkimuose, kuriuose jis buvo išrinktas. Dešinėj, jo žmona Jean. (INS)

DĖMESIO, NAMŲ SAVININKAI!
Dabar laikas apsaugoti jūsų rūsius 

nuo |Mitvynių dar kol neatėjo lietūs ir 
didelės audros! Įdėjimas “ecllar mas- 
ter” apsaugos nuo potvynio. Leiskite 
jus įtikinti!

Dėl inofrmacijų skambinkite GR 6-3753

MAMAI ŪKIHVU i u i (h
B-VIŲ LYGOS. KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki S 10.000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namu įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
8245 S. VVestern Avė., Chicago 36. III

CRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47ih St., Chicago 32. III

nės propagandos laimėjimą ir ( 
smūgį lietuvių išeivių masei bei i 
visam laisvinimo kovos frontui. 1 
Be abejo netikėtumas būtų di-j 
delis, jei kuris ryškesnis mūsų 
visuomenės veidas staigiai atsi
durtų Lietuvoje. Tos rūšies 
gandus stiprina ką tik gautos į 
iš Lietuvos žinios, jog net visiš
kai eilinių piliečių, nieko bendro 
neturinčių nei su mokslo, nei 
kokiais politiniais sluogsniais,) 
tarjx: plačiai kursuoja gandas, 
jog šiomis dienomis iš Vakarų 
grįžta Lietuvon vienas žymus 
(minima ir pavardė) mūsų 
mokslininkas, kuris šiuo metu 
yra vienos amerikinės akademi
nės institucijos mokomojo perso

Atsimetė laišku rasta 
sužieduotinė

Čikagietis Peter Michalchik, 
20 m. amžiaus, pratęsė savo 
tarnybą laivyne, kad galėtų pa
siekti Australiją ir tenai susi
tuokti su australe, su kuria 
laiškais susirašinėdamas suta
rė jungtuves. Jis ją pažino ank
sčiau sustojęs Brisbane mieste. 
Mergaitė tikrai laiške buvo pa
žadėjusi už jo tekėti, tačiau kai 
jis tenai nuvyko, ji atsimetė, 
pasisakė, kad tai tebuvo jų ko
respondencija be tikrų vedybi
nių intencijų. Tuo įvykiu džiau
giasi bent gi laivynas, kuris tu

rės vieną jūrininką ilgesnį lai
ką savo tarnyboje.

ŪKIO gaminių kainų 
kontrolė

Chicagoje. Sherman viešbu
tyje, spaudos konferencijoje 
kalbėjo Agrikultūros sekreto
rius Erza Taft Benson. Jis pa
sisekė prieš labai griežtą kainų 
kontrolę, siūlydamas įvesti dau
giau lankstumo. Jis pažymėjo, 
kad Amerikai sudaro sūnkumų 
maisto perteklius. Būtų leng
viau vyriausybei tvarkytis, jei 
gyventojai dar daugiau suvar
totų pieno, mėsos ir kiaušinių.

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St., Chicago 8. III.

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

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

nalo nariu. Z

Tėvai, įsigykite ir duokite savo vai
kams paskaityti gausiai ir spalvotai 
iliustruotą VANDOS FANKIENfiS 
pasakų knygą —

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta kita 
pasaka — BALTOJI LELIJA. Vir
šelį ir iliustracijas piešė Sės. Merce
des. 48 pusi. Kaiiu $1.25. Pinigus ir 
užsakymus siųsti:

“DRAUGAS”
4545 W. 63rd Street, Chicago 29, III.

F

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldų perkraustymas as

menų turinčių ilgą patyrimų.
STASYS FABIJONAS

2146 So. Hoyne t ve., Telel. Vlrginia 7-7091

BUDRIKO PREKYBA
padaro ant užsakymo visokius baldus: parlor setus, 
sofas, kėdes, lovas, lounges pigiau, kaip dirbtuvės 
kainos, Kroehler, Pullman, Diamond, Sealy, Sim- 
mons Duoda 5 metų garantiją.. Įvairių spalvų me
džiagų: nylon, vilnų, šilko.

10 DIENŲ TEREIKIA LAUKTI UŽSAKYMO.

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI FI PHONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV <ft RADIO. INC-
3240 So. Halsted St., CAlumet 5-7252

J. ANDRULIS, MICHIGAN FARM CHEESE - SŪRIŲ ATSTOVAI CHICAGOJE YRA:

REIKALAUKITE VISUR SKANIAUSIŲ J. ANDRULIO MICHIGAN FARM CHEESE - SŪRIŲ,
Jeigu abejojate, paprašykite paniegininnit. JOhij skoni), jums pasakys. Mes norime, kad Jūs patys bUturnSt 

sprendėjas.

STANLEY.

METRICK

1804 West 47th St
Telef YArds 7-8393

CHICAGO 9, ILL.

J. Andrulis, Michigan Farm Cheese

JOHN

SHURNA

5418 S. Albany Avė.

Telef. GRovehiH 6-7783z .
CHICAGO 29, ILL.

Fountain, Michigan

Ant parodos virš 100 parlor setų nuo $Ug.OO iki $395-^*
Virš 100 miegamojo kambario setų, valgomojo kambario 

setų, kilimų, skalbiamų mašinų, gazįnių pečių, 
šaldytuvų, oro šaldytuvų (vėsintuvų).

Full size, all steel 
case — Baked enamel 

finish inside and out — Steel 
Q bearing wbeels — Regular length hard- 

wood handle— solid rubber bumper all 
around — Genuine china bristle brush — 
Swing-A-Pan dust pan control.

Hoover Tank Vaeuum clcaner, už............................... $39
General Electric Tank cleaner, už .................................... $39
Eldorado Vaeuum clcaner, vertės $69, už................. $39 ®,r>

Didelė nuolaida už jūsų seną cleanerį

JOS. F. BUDRIK FURNITURE, INU.
3241 South Halsted Street

Krautuvė atidara pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais iki 9:30.
Sekmadieniais ąuo 12 iki 5 vai. VHk.

B,iilriko Radio Valanda iš WHFC, 1450 kil. radio stoties kiekvieną 
ketvirtadienį nuo 6 iki 7 vai. vakare.

J



D1KNRA8T1S DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

12 METŲ NUO KARO PALIAUBŲ 
EUROPOJE

EDV. BULAITIS, Cicero. IH

Prieš 12 metų Europoje nutilo 
II Pasaulinio karo šūviai, pradė
ję virpinti šį kontinentą 1939 
m. 1945 m. gegužės 8 d. Reim- 
so priemiesčio mokykloje vyriau 
šioji vokiečių karo vadovybė bu
vo priversta pasirašyti karo pa-> 
liaubas, kurių dvyliktąją sukak
tį mes minime šiomis dienomis.

Taip pat šiomis dienomis mes 
minime ir vokiškojo nacionalso- 
cializmo žlugimą, atnešusį galą 
nacių terorui ir pančiams, ku
riuos vaizdžiai patyrė ir lietuvių 
tauta. Tada atsivėrė Dachau, 
Auschvvitzo, Stųtthofo, Sachsen- 
hauseno, Mauthauseno ir kitų 
naciškųjų mirties stovyklų du
rys, pro kurias praėjo 29,500 
taurių lietuvių rezistentų, kurių 
apie trečdalis buvo nukankinti, 
o likusieji — fiziškai palaužti.

Dabar mintimis nusikeliame į 
1939 metus, kada karo debesys 
apgaubė Europos padangę. 1939 
m. rugpjūčio 23 d. Maskvoje 
pasirašytoji Vokietijos ir Rusi
jos nepuolimo sutartis davė ge
rą progą vokiečiams pulti Len
kiją. Užsitikrinęs saugumą iš 
rytų pusės, Hitleris rugsėjo 1 
d. iš pasalų įsiveržė į lenkų že
mę ir ją per 18 dienų užėmė. 
Nors karžygiškieji Varšuvos gy 
nėjai dar ištisą savaitę bandė 
laikytis, tačiau jų pralietas 
kraujas nuo okupantų neapsau
gojo.

Po šio žaibo karo nacių “fueh 
reris” Hitleris išsiruošė į kitą 
žygį, kurio metu krito Danija, 
Norvegija, Olandija ir Prancū
zija.

Tada atėjo eilė ir vokiečių 
draugams — rusams, kuriuos tik 
stebuklas išgelbėjo nuo pralai
mėjimo. Cia pasikartojo istori
jos faktai ir, kaip garsusis Na
poleonas turėjo grįžti iš degan
čios Maskvos, taip ir Hitleris bu
vo priverstas skubėti iš šaltojo 
Stalingrado.

Nuo 1943 metų Vokietijos ka
rinės jėgos iš puolimo jau pradė
jo trauktis į gynimosi formą. 
1944 m. Prancūzijoje išsikėlę 
sąjungininkai visiškai palaužė 
kovingųjų vokiečių karinę dva
sią, ir tada Vokietijos pralaimė
jimas atrodė neišvengiamas. Bet 
ir tokiu kritišku momentu nacių 
užsispyrimui nebuvo galo. Tada 
amerikiečiai savo lėktuvais bu

MŪSŲ KOLONIJOSE
Chicagoje
Iš profesorių draugijos veiklos

Balandžio 28 d. įvykusiame 
Lietuvių Profesorių Draugijos 
valdybos posėdyje buvo aptarti 
paskiausiu laiku įvykę paren
gimai — prof. Jurgio Krikščiū
no mirties sukaktuvių minėji
mas (suruoštas kartu su Lietu
vių Agronomų Draugija), į kurį 
buvo atsilankę apie 70 svečių, 
bei prof. Vaclovo Biržiškos mir 
ties vienų metų minėjimas, ku
lis davė velionies paminklui a- 
pie 120 dol. pajamų. Komiteto 
tam tikslui surinkta viso apie 
tūkstantis dolerių. Buvo pasi
kalbėta ir dėl draugijos suruoš
tų" diskusijų apie augštąsias mo 
kyklas Lietuvoje.

Pirmininkas painformavo apie 
lituanistikos kursų įsteigimą 
prie Loyolos universiteto. Tą 
klausimą išjudino Lietuvių Bend 
ruomenė. Profesorių draugija 
turėtų padėti Bendruomenei 
šiuo klausimu. Universitetas y- 
ra linkęs įvesti lietuvių kalbą j 
universiteto kursą, kaip svetimą 
kalbą, tačiau nėra palankus už
skaityti pirmus tris semestrus, 
kalbantiems lietuviškai ir išėju
siems lietuvių kalbos kursą. Ti
kimasi, kad lituanistikos kursai 
pradės veikti universitete rude
nį.

Lithuanian dietionaty
Angliškai lietuviškas — Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytas: 
H. H. Pewtrcsa ir T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50. 
Gaunama "Drauge”, 4545 W. 83rd 
St., Chicago 29. III.

vo priversti naikinti Vokietijos 
miestus, jų daugumą paversda
mi griuvėsių krūvomis.

Bet po kiek laiko visdėlto de
mokratiškojo pasaulio jėgos lai
mėjo, ir rudajam diktatoriui at
ėjo nelemtas galas. Kartu su 
diktatoriumi žlugo ir jo sukur
toji “antžmogių” teorija, o Eu
ropa bandė pradėti taikingą gy
venimą.

Bet gaila, kad tai jai nepasi
sekė. Tuo metu Vakarų sąjun
gininkų priešakyje stovintieji as 
menys nenumatė, jog, rašant tęs 
tamentą vienam diktatoriui, už
mirštamas antrasis, kuris savo 
kūju ir pjautuvu terioja nekal
tus žmones.

Nors JAV prezidentas Roose
veltas 1944 m. pavasarį paskel
bė keturias garsiąsas laisves (ti 
kėjimo laisvę, žodžio laisvę, lais
vę nuo baimės ir laisvę nuo ba
do), tačiau vėliau nesiėmė daug 
pastangų dėl jų įgyvendinimo 
pasaulyje.

Praėjus 12 metų nuo minimų 
karo paliaubų Europoje, apie 
pusė žemės rutulio gyventojų 
šiomis laisvėmis dar vis negali 
naudotis. Taip pat ir šeši At
lanto Chartos punktai bei Tru
mano paskelbtieji laisvo tautų 
apsisprendimo šūkiai šiuo metu 
nebepaisomi.

Europai ir visam pasauliui na 
cių pavojus jau yra išblėsęs. Be
liko tik skaudūs prisiminimai 
anų siaubingų laikų, kuriuos ge
rai atsimena nuteriotųjų Euro
pos tautų gyventojai. Tačiau 
nacių vietą čia pakeitė Krem
liaus valdovai, besistengią Įgy
vendinti, neįvykdytus nacių pla
nus.

Mes negalime pasidžiaugti 
šiuo metu 1945 metų paliaubo
mis. Mes į jas žiūrime kaip į e- 
užbaigtos kovos pertrauką, kuri 
anksčiau ar vėliau turės būti ga
lutiniai išspręsta.

Dabartinė pasaulio padėtis ro
do, jog mes artėjame į 1939 me
tų konfliktą Europoje. Verdan
tysis katilas Artimuosiuose Ry
tuose kiekvienu momentu gali 
sprogti; taip pat ir pavergtųjų 
Europos tautų balsai rodo, kad 
prieš 12 metų Europoje nutilu
sios patrankos gali ten ir vėl 
prabilti.

Pirmininkas painformavo, kad 
draugija pasveikino ministėrį P. 
Žadeikį 70 metų sukakties pro
ga, kad buvo gauti sveikinimai 
iš Amerikos Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų Draugijos centro 
valdybos pirmininko, o taip pat 
iš Australijos Lietuvių Kultūros 
Fondo suvažiavimo pirmininko.

Buvo palankiai apsvarstytas 
kvietimas, gautas iš Academie 
Internationale Libre Dės Scien
ces et dės Lettres. Ši institu
cija, subūrusi apie 250 moksli
ninkų — tremtinių iš įvairių so

MALDAKNVGR

JAUMJOIJI MALDOS
kortų parnoA*

Kun. P. (Urvelaltta 
Kaina Si.50trl-.ft0

"twikjmu» artmtuufcn.

DRAUGAS
4545 West 63rd Street

CHICAGO 29, ILL.

Išėjo Iš spaudos nauja
ANATOLIJAUS KAIRIO
trijų veiksmų komedija 

iš lietuvių gyvenimo 
J. A. Valstybėse

DIAGNOZE
Kaina: $2.00, 150 post

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 West 6Srd Street, 

Chieago 20, III.

i vietų okupuotų kraštų, veikia ti lietuvių kalba, kas norės. Tad 
Paryžiuje ir kviečia Lietuvių iki malonaus pasimatymo 8 vai. 
Frofeąorių Draugijos narius pri- lietuvių auditorijos mažojoje sa- 
sidėti prie tos institucijos ir Įėję. K. Bukauskas
prisiųsti referatus anglų ar vo
kiečių kalbomis, kurie bus išleis
ti, jei lėšos leis. Metinis mokes
tis — 3 dol.

Kasininkas pranešė, kad drau 
gijos kasoje yra apie 430 dol., 
tame skaičiuje 50 dol. avansas, 
išduotas Vilniaus universiteto su 
kaktuvių suruoštam paminėji- 
jimui ir iš kurio dar neatsiskai
tyta, nes draugijos, kurios pa-

Jonas Jurkšas iš Lietuvos jieš
ko savo seserų: AGOTA GALI 

. ... ~ • •*, NAUSKIENfi. MORTA KIRKIC-zadėjo prisidėt i prie išlaidų pa- kienC ir TJRTfi KUPREIšIENft
dengimo, ligšiol savo pažado ne
išpildė. Valdyba, apsvarčius kai 
kurių savo narių sunkią mate
rialinę būklę, nutarė juos su
šelpti. ■M 1 —L ■ I '

Prof. Rukuiža iškėlė reikalą I Metovlų tautos tauriausios asmeny- 
Arklvysk. Jurgio Matulaičio 

Matulevičiau*
pa raginti draugijos narius rašy
ti atsiminimus iš darbuotės augš 
tosiose mokyklose tiek profeso
riavimo, tiek studentavimo .lai
kotarpių. Tuos atsiminimus rei
kia pasiųsti draugijos valdybai, 
kuri numato juos perredaguoti 
ir išleisti.

Valdyba nutarė sušaukti drau 
gijos narių visuotinį suvažiavi
mą birželio mėnesio gale. Apie 
tikslią datą. ir vietą bus praneš
ta vėliau. V. P.

Nepaprasta proga
pataisyti kalkę

šiandien 8 vai. vak. Lietuvių 
auditorijos mažojoje salėje yra 
nemokamai skaitoma vieno gar
siausių Anglijoj ir jau spėjusio 
išgarsėti JAV mokytojo H. Bur- 
gess. Jis yra taisęs kalbas gar
siausiems pasaulyje asmenims, 
kino aktoriams, senatoriams ir 
kitiems.

H. Burgess šiandien skaitys 
paskaitą, kaip galima kalbėti be 
jokio svetimtaučio akcento labai 
greitu laiku, ir kalbėti taip, kad 
kiti neatskirtų nuo Amerikoje 
gimusiųjų. Jo paties išrastu 
nauju metodu tai galima pada
ryti tik keturių savaičių laiko
tarpyje, ką jis įrodė ir šio straip 
snio autoriui. Man jis ištaisė ne 
tik tarmę, bet taip pat ir pačią 
kalbą, kur turėjau gana didelių 
trūkumų,

Vis:ems atsilankiusiems užtik
rinu, kad nesigailėsite praleidę 
truputį laiko. Esu tikras, kad 
jūs sužinosite daug įdomių da
lykų apie kalbą ir kaip ją gali
ma greitu laiku ištobulinti taip. 
kad jūs kalbėtumėt aiškiai, gra
žiai ir be jokių kliūčių ar tar
mės. Po paskaitos bus klausi
mai, kuriuos bus galima klaus-

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI 
KABIA CENTRINI 

APŽILOYMA — GAZO 
AR ALYVOS.Mftsų kalios IgrsIaugios; mflsų tasteliaclja yra tobula. KreipIdtCs | mus pilnam centrinio apšildymo . Instaliacijos darbui. Mes atliekame vlsoki “sheet metai” — skardos darbą,

LEE’S AUTOMATIC 
tttATMfi

1626 8. CICERO AVENUE Cicero 50, IB. TOvmhall 8-66701
ANTANAS LIGUTIS, savininkas 
•er

Jr

VIRS 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,
kad taupyti apdraustose Taupymo Ir Skolinimo Bendrovėse yra 
sauga Ir petotnga.

Unlvenal Savings and Loan Association užtikrina saugumą Ir gražų pelną.
Saugomą uit Mirtina Suvtaaytų Valstybių valdžios agentfira ik) $10,000.60 kli kilnumu MadSUari Ir reikalingi reserval, o pelną —

| Brtlto tMpytiįntoplHltorti tau Ir drauglAkaa. pAtaraavln
DM pnoknlą Ir rtut*

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

Skaitykite ir putinkite dienraštį “Draugą".

BRIGHTON PARKE
Mūr. 2 po (i, centrai. šildymas, 8 

mito garažus, arti mokyklon ir hiinI- 
Jieškoma ONA ŠIKŠNIENR, josjs Įtikimo, šviesus ir putogūs butai,

’ū” JU5,?.,stlr iONA-s; Atk,fr!"'S- . .............. . . ... ....... . pu«o«x
gyveno Pittsburgh mieste. Yra *i-]gerus skiepas, dujų pečiais Šildoma, 
nių iš Lietuvos. Prašomi kreiptis kainu $is,oou.

PAJIESKOJIMAI

šiuo adresu: Linas Balaišis, 837 
Dovercourt Rd., Toronto 4. Ont., 
Canada.

dukterys Miko. Oyv. Chicagoje. 
Žinias gali suteikti Richardas Am- 
brozaitis, 2028 Ferdinand St., De
troit 9, Michigan.

Trijose dalyae:

UŽRAŠAI
I. I trosai: Mintys, pastabos, paal- 

ryžimai. cla kaip tik atsiskleidžia 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos {žvel
gimas bei visiškas pasiaukojimas 
tarnauti Dievui, Bažnyčiai lr sielų 
Išganymui

II. Laiškai. Tai {vairiems asme
nims rašytų laiškų ištraukos, gyve 
nlmiškoe Išminties perlai. Išreikš, 
patarimų, paraginimų lr paaiškint 
m ų formoje.

IU. Vilnioje. Žvilgsnis J Arkivys
kupo kančias perneštas senoje Lie
tuvos sostinėje, kur Jis stengdamasis 
būti visiems visa kuo, kad visus lai
mėtų Kristui, daugiausia yra nuken
tėjęs.

Knyga turi 220 psl., paveiksluota 
Ir {rišta 1 kietus viršelius. Kaina 
*2.50.

Užsakymus su pinigais siųskite:

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

tėvas pijus
istorijoje vra 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 persikėlimą' 
ir t.t. Iš Tėvo Pijaus gyvenime 
vra įdėti 32 pa vei karai Kaini 
$2.00

Galima gauti “D*’AUGO“ 
Administracijoje 

*R4» West «3 Street, (tiė iigo 29. III.

ie je -n .■». <▼. •

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELE EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI 
j. A. V. PILIETYBE

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

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

Pinigus su užsakymais siųsti:
DRAUGAS,

4545 West 68rd Street 
CMcago 29, Illinois

KURK

ar per laiškus. Bos grei-

kroipkltta |:

Tročiadienis, gegužės 8, 1957

Medinls 2 po ♦ kmb. gale Hklypo, 
centralinis šildymus, garažas, geras 
skiepas, puiki upyiinkė, *14,00(1.

GAGE PARKE
Nauj. mūr. 1 tį aukoto, 4 ir 3 km., 

centr. šild. dujomis, pulki vieta dviem 
giminingom šeimom.

KITUR
Puikus mūr. bung. 7 kmb. 4 mieg. 

4X At Kceler apyl., karštu vand. Šil
dymas, arti susisiekiaian ir mokyk
los *0,000 (mokėti.

Turime namo Ir lėzniu įvairiose 
vietose, parūpiname paskolas leng- 

jviausioniis solygomis. Kviečiame t.i- 
i'aiitis.

SIMAITIS REALTY,
2737 W.43rdSL CL 4-2390
Mūr. 4 k. šild. did. lotas, tik *10,000 
2 po 4 kb. nauj. garažas — $11,600 
2 po 4 kb. nauj. garažas — *13,200 
6 kb. nauj., modern. įrengtas—pigiai

Vasarvietfi prie Kankakee upės, su 
baldais ir motorlaiviu — pigiai — 
*2,oo(l.

Yra pigių ir geru pajamų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer ave., LAfayette 3-3384

(prie California g-vės)

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

miegamieji). Augštas rūsys (English 
baament). Galima įrengti butų rūsy
je ir pastogėje (attlc).

Krautuvė ir 5 kamb. gyven. užpa
kalyje. Bažnyčia ir liet. mokykla ta
rne pat bloke. Central, apšiid. karštu 
vand. Apsaugotas nuo potvynių. Sie
teliai ir žiemin. langai ir kiti moder
nūs įrengimai. Parduodama labai ne
brangiai.

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

Turime rimtų pirkėjų, todėl pra- 
šoine turinčius parduoti namus kreip
tis į raštinę ir mes mielai patarnau
sime parduodami Jūsų namus.

SUŪKIA BUILDERS 
AND REALTY 

6488 So. Pulaski St.
Telef. LUdlow 5-5900

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

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030

PRospcct 8-3579 (vak. ir semad.)

BUILDING » REMODEI.IN4-

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR

Stato rezidencinius ir komercinius 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen- ___
duoja planus; išrūpina_ statybos Centr. šildymas gazu. Tile vonia, ki

limai, garažas. Kaina *17,600.
BRIDGEPORTE. Pačiame biznio 

centre ant 57 pėdų sklypo mūrinis 
su rūsiu ir šildymu. 3 krautuvės ir 
2 hutai. Galima padaryti 1 didelę 
krautuvę. Prieinama kaina.

35-a ir Iloinan Ave. Ant 5ū pėdų 
sklypo, medinis su Rūsiu ir šildymu.
2 po 4 kamb. Garažas. *16,500.

35 ir Ashland Ave. Mūrinis su rū
siu ir šildymu. Taverna-Luneh Room.
3 po 4 k. (tinka “rooming house”). 
Geros pajamos. Nebrangiai.

kreditus. Skamb. vak.: VI 7-4229 
Namų tel. Blshop 7-3340 

2737 West 43rd Street

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

VACYS PETRAUSKAS
RPILDING CONTRACTOR 

1327 S. Campbell Av., Chiengo 32, III. 
YArda 7-ą«75

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANV 
442 8. 48th Ct., Cicero 50, OL 
Statome naujus namas lr garažus

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairina remonto darbut, skubiai 
gerai ir pigiai.
AraUte DAnube O-S7SS ano s «•> 

ryto Ud 7 vai. vakaro. 
reL OLyinplc 2-6111 ano S vai 

vakaro Iki 11 vaL vakaro.

LIETUVIŲ STATYBoTI 
BENDROVE

MORAS
Builders Gen. Contractors 

Atlieka planavimo Ir staty
bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų lr viešųjų pastatų.

Namų įkainavimas Ir {vairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Kasdien duo 3 vai. ryto Iki <1 
vai. p. p. Kitu laiku susitarus.

Tel. l*Ros|»e, t 3-2013 
VVAlbrook .'i-iH.->.*>

6800 SO CAMPBELL AVE. 
CUonCO 29. IIL

Namų statyba, įvairūs pataisymai 
ir pardavlmaa Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namą, kuris būtų gerai Iš
planuotas, patogus, gražus Ir pigus, 
olrklte ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErndnal t-MISI 

nuo f> vai. p. p. kasdien ir sekma- 
dienlAia nuo Ift - 4 vai. Adresas: SIS 
vollon W llk«w Springs III

'T........ .. .........— ■„—B,
3orH>fto<>oc>eooooooi)<xio(><HX><><>

Skelbtis •‘DRAUGE” apsimoka 
om jis yra plftčiaunlai skaitoma* 
lietuviu dienraAtts n ekelbtmv 
raina yra pr'einama vistema 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

D. MONSTAVIČIUS
REAL ESTATE - 1653 W. 108 at 

Tel. BEVERLY Š-3S44I 
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose lr
valdžios įstaigose.

INCOME TAN. Tau acoountant

MarqiH*tte Parke
2 po A kamb. mūrinis, prie liet. 

baž., suv. priverstas greit parduoti. 
Centralinis šildymas, 2 mašinų gara
žas. (kainuotas pardavimui. A. Vaina.

5 kainb. bongalow. Autom, gazo 
šildymus. 2 mašinų garažas. JI 7.uoli 
Brighton Parke

3 po 4 kamb. Mūrinis. Perlais šil
dymas. Garažas. Tik J2O.6OU.
Namų Savininkai!

Turiu pirkėjus visų rūšių namams. i 
Norėdami skubiai parduoti namų, 
šaukite nemokamam įkainavimui. J. 
Bacevičius.

VARPAS Real Estate
Insurance, Notary Public 

3018 So. Westrrn Ave.
PRosp. 8-2234 arba HEm. 4-7085

PIRKITE ir parduokite aavo ne
kilnojamą turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės mane teisingu pataraa- 
vimn

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpubUc 7-9400

Oloje nejudomo turto pardavimo 
Įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų lauki* greita* lr teisinga* patar 
navima*.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

aso© W. 5*tb St. Tel. Prospect 8-0454

PUIKUS 2 AUGŠTŲ MTR. NAMAS
Gage Parke. Apačioje išnuomota 

prekybinė patalpa ir 4 kamb. hutus. 
Viršuj#* 6 kamb. gražiai ii* gerai (reng
tas. butas. Šildymas karštu vandeniu- 
stokeriu. 2 auto mūr. garažas. Tik 
*26,000. *26,000. a. Sirutis.

JEIGU .UIS VILIOJA 
Marųuette Parkas, o Jūsų svajonės 
apie nuosavybę šioj gražiausioj Chi- 
eugos lietuvių kolonijoj ligšiol sap
nais tik ir liko, tai uabar yra rota 
proga tas svajones gražiai realizuoti 
ir nusipirkti 5 kambarių mūrini bun- 
galow. Naujai, moderniškai išstatyta 
virtuvė ir vonia, žieminiai langai, 
aliuminaus durys, autimatiškas šildy
mas alyva. Sutvarkyti porčiai. Dvigu
bas garažas. Arti ( krautuvių. Kaina 
numažinta ir be dervbų:

Si 15, MM)
Ateikit ar paskambinkit, apžiūrė- 

kit. ir nusipirkit! Volodkevičius.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2785 West 71st Street
Visi telefonai: VVAlbrook 5:0015

BRIGHTON PARKE—Gražus mū
rinis su šildymu. 2 po 5 kamb., 6 k. 
ir krautuvė su 3 k. Garažas. Geras 
susisiekimas. Arti mokyklos.

Mūrinis 2 po 6 k. ir 4 k. Platus 
sklypas. Garažas. Stiprus namas.

MARQI’ETTE PARKE norintiems 
turėti gerų namų — 2 dideli butai. 
Centr. šildymas alyva. Dažytas rūsys. 
Alum. langai, kilimai ir užuolaidos.

Mūrinis hungalow. 5 k. Ir 1 kml>.

VENTA
4409 SO. FAIRFIELD AVE.

LAfavette 3-3M1

KAMPINIS MŪRINIS NAMAS 
2-jų butų. Arti 26th ir Pulaski Rd. 
5 ir 4 kŠmb. 2 autom, garažas. 
Parduoda dėl mirties šeimoįe. 
$14,500; įmokėti $4,000. SVOBO
DA, 3739 W. 26th St. LAvvndale 
1-7038.

I8NUOMUOJAMA — FOR RENT1

NAMŲ SAVININKAI I
Tarpininkaujame butų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Turim* 
laukiančiųjų sųraSą.

VARPAS Real Estete 
ftūlū So. Westcrn. PKospect 4-2234

Apstatytame 5 kamb. bute priim
siu vyrą nuomininką, gyvenu vienas. 
Skambinti po fi vai.

ABerdeen 4-0723

Žmogus he charakterio tei ne 
žmogus, tai daiktas.

—Champfort

GENERAL OFFICE 
AGE 20 TO 35

VVork consists oi Filing, typing, 
answering telephone, in pleasant Air 
Conditioned, 2 giri office.

5 day week, Hours 9 to 5, 
Benefits įnclude

• Insurance
• 1‘rofit Shnrin
• Pension Pinu plūs

ANNUAL BONUS 
Opposite N. W. Railroad Station 
just 2 blocks from Union Station

STATE 2-5924

HELP VVANTED VYRAI

REIKALINGAS A N T RA
RA N K I S KEPĖJAS JUO
DAI DUONAI.

Kreiptis —

3500 S. UNION AVE.

tb

*1

PROGOS — OPPORTUNITIES

TASTEE FREEZE 
8359 Cdttege Grove.

Good Income. Well Ėst b. Bus. 
Will arrange terms.

Good spot for married Couple.J ' 
Call owner:

HUdson 8-4999 ,n

ROOMING HOUSE 
24 Room Brick Building 

Oil Heat, good income '
Bldg & Furn. Price $29,500

health reason for selling.

Call owner: I

ENglewood 4-5548

IH

TAVERN
Lock, Stock and Barrell 

901 W. 35th Street 
Sacrifice For $2,500

Virginia 7-9167
PARIH'OS ARBA IŠNUOMl'OS 

MftSOK IR GROSEIUV KRAUTUVU. 
Puikūs įrengimai. Finansuos, 2433 W. 
tlūtli St. Kreiptis į M r. Mack, telel. 
CEntral K-H313.

SAVTN1NKAS l’ARDI ODA VASAR- 
VIETU tVATERVLIET, (MICHIGAN

Buveinę Lietuvių Jaunimo Stovyk
los. Pilnas įrengimas šimtui žmonių 
— viešbučio kambariai, "cottages”, 
kombinuota souvenirų ir groserlų 
krautuvė. Piknikams aikštė. Dėl in
formacijų kreiptis į GUST SIGALAK, 
Tel. Watervliet, Michigan Engersol. 
3- l«2O.

MISCELLANEOUS
ŠILDYMAS

A. Stančiauskas instoliuoja vi
sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.

1546 S. 49th Court, Cicer.
TeL OLymple 6-6775 nuo 8 vai. 

ryto Iki 5 vai. vakaro. 
Telefonas nuo 5 vak vakaro: 

OLympio 2-6752

LIET. APDKACDO8 AGENTO RA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bės patvirtlnos kainos.

Prieš darydMni apdraudaa kitur, 
pasiteiraukite pas mua

JONAN KIRVAITIS 
W Al brook Ū-SA71

IVrERNTATE INSURANCE AGENCT 
fflOK S. Ashland Ave_ Chleaao M, DL

ĮSIGYKITE D A B A R t
b

KADA IR KAM MOKAMOS

Pensijos ir Pašalpos
Siame leidinyje ir 8 pusi. priede at
spausdinta JAV-bių Socialinio Drau
dimo (Sočiai Security) (statymas nu 
Itaiijansiais IO5« m»tų papildymais,
būtent: 1) Oficialūs pensijų ir pašali ' 
pų lentelės. 2) Moterims pensijų 
mokėjimas nuo 62 metų amžiaus, 3) 
Nedarbingiems asmenims pensijos 
mokėjimas nuo Bft metų amžiaus.

Be to, šiame leidinyje atspausdin
tos Nelaimingų atsitikimų įstatymas 
(WorAm<*n's Compcnsation), su len
telėmis. nurodant už kokius kūno su- ’ 
stžeidimus klek mokama pašalpos, 
laidinių kaina tik SO centų.

Pinigus su užsakymais siųsti: 
•DRAUGAS”

4545 West 6Srd Btreet 
CMcago 29. Illinoln

PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMUGUS

Bernardo Braadiionio poezijos 
rinkinys. Nedidelis skaičius Uos 
knygos gautas ftiomia dienomis 

' "Drauge”, 4545 W. 63M St.. Chi- 
cego 20, III. Knygos kaina kie- 
tais viršeliais $2.
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NAUJOSIOS ANGLIJOS VYČIŲ SEIMAS
Balandžio 28 d. Worcesteryje kad “Worcester Telegram” ko-

įvyko metinis Naujosios Angli
jos vyčių kuopų atstovų suva
žiavimas, kuriame dalyvavo 69 
atstovai, 7 kunigai ir daugiau 
70 svečių. Suvažiavimo išvaka
rėse Maironio parke buvo su
rengtas suvažiavusių atstovų su 
sipažinimo vakaras — pasilinks 
minimas, kuriame atvykę atsto
vai ir vietinių kuopų vyčiai ma
loniai ir kultūringai praleido va
karą.

Sekmadienį Šv. Kazimiero pa-‘ 
rapijos bažnyčioje kun. J. Jut- 
kevičius atnašavo iškilmingas 
šv. mišias. Pamokslą pasakė 
kun. M. Tamulevičius, pasvei
kindamas suvažiavusius vyčių 
kuopų atstovus ir palinkėdamas 
jiems sėkmingos veiklos Dievo 
garbei ir lietuvių tauto? naudai. 

Posėdis ir komisijos

Po pietų Šv. Kazimiero para
pijos salėje vyko vyčių atsto
vų posėdis, kuris pradėtas mal
da. Po maldos suvažiavimą pra-

respondentas Adrien Hayward 
atitaisė savo balandžio 9 d. 
straipsnio klaidą, patikslinda
mas. jog Tadas Kosciuška buvo 
lietuvis, o ne- lenkas, kaip jis ta
me straipsnyje buvo rašęs. Ta 
klaida buvo atitaisyta Lietuvos 
Vyčių Lietuvos Reikalų Komi
sijos padarytų atitinkamų žygių 
dėka. Suvažiavimas išreiškė pa 
sitenkinimą atitaisyta lietuviams 
svarbia klaida.

šventoji valanda
Suvažiavimas buvo pertrauk

tas ir Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje surengta šventoji va 
landa, kuriai vadovavo vyčių 
centro dvasios vadas kun. A. 
Kontautas, asistuojamas kun. J. 
Žuromp’vio ir kun. A. Jankaus
ko. Maldų vedėju buvo kun. M. 
Tamulevičius, o Švč. Sakramen
to išstatymo diakonu kun. J. 
Jutkevičius.

Šventosios valandos metu pri
siminti mirę vyčių veikėjai a. a. 
Pranas Razvadauskas, buvęs

dėjo Worcesterio vyčių 26 kuo- centro valdybos pirmininkas, ir 
pos pirm. Juozas Landžius. Po- buvęs New Yorko apskritis vy- 
s'ėdžiui pirmininkavo apskrities čių veikėjas Kazimieras Basa-
valdyba — Stasys Balbieris, Ci
ną Bendorienė, Barbora Syro- 
nek ir kun. J. Žuromskis. Su- 
vąžiavimą sveikino Šv. Kazimie
ro parapijos klebonas kun. Au
gustinas Petraitis, Nauj. Ang
lijos apskr. vyčių dvasios vadas 
kun. J. Žuromskis, centro val
dybos vyčių dvasios vadas kun. 
a£ Kontautas, kun. A. Jankaus
kas iš Atholio, kun. V.'Puidokas 
iš Westfieldo, kun. J. Jutkevi
čius ir “Vyčio” redaktorius dr.

navicius.
Vaišės

Po suvažiavimo atstovai buvo 
pavaišinti skania vakariene, ku
rią paruošė rūpestingos šeiminin 
kės Ona Bendorienė, Ona Radi
kienė, Bronė Tamulevičienė, Ri
ta Binkienė, Jonė Ridikaitė ir 
Jonė Tamulevičiūtė.

Po vaišių suvažiavimo daly
viai skirstėsi į namus, kupini 
naujų įspūdžių ir pasiryžimų.

Pr.
J. Leimonas. Sveikinusieji iš
reiškė pasigėrėjimą vyčių atlik- Hartford, Coitin. 
tais darbais ir priminė jų parei
gas lietuvių tautai bei pavergtai Vyrų choro koncertas 
jų tėvų tėvynei Lietuvai. “Vy- Š- m- gegužės 11 d., šeštadie-Į 
čio” redaktorius savo sveikini- nį, 730 vai. vak. Hartfordo He
mo žodyje išreiškė pageidavimą, i tuvių choras ruošia savo metinį j 
kad vyčiai turėtų stengtis pa-1 koncertą. Programoje — vyrų j 
daryti daugiau pažangos, paly- i ’r miršrus chorai bei solo dai
ginus su Amerikos lietuvių pa- ’ nos. Chorams vadovauja Jurgis j 
siekta pažanga. Petkaitis.

Į naują Naujosios Anglijos i Po koncerto, grojant gerai mu 
apskrities valdybą išrinkti pirm. zikai, bus pasilinksminimas. Vi- 
Juozas Sakaitis iš Worcesterio, si lietuviai maloniai kviečiami at 
vięepirm. Barbora Cyronek iš . silankyti.
Providence, sekr. Ona Bendorie-1 Koncertas įvyks Hartfordo lie

nė iš Worcesterio, koreponden- 
cijų sekr. Marija Klimkaitė iš 
Worcesterio, ižd. Liudvika To- 
tilaitė iš Worcesterio, iždo glo
bėjais Edvardas Jarutis iš Nor- 
woodo ir Marčia Diržinskaitė iš 
Westfieldo; sporto komisijos va
dovai — Ed. Daniels iš Worces- 
terio ir Winifred Skudrytė iš 
So. Bostono; kultūros komisijos 
vadovė — Marcelė Andrikytė iš 
Waterburio, korepondentė Ma
rija Klimkaitė iš Worcesterio, 
ceremonijų vadovė trejiems me
tams Kotryna Perednienė iš Nor 
w«odo, Lietuvos reikalų komi-

tuvių Švč. Trejybės parapijos 
mokykloje, Capitol ir Broad gat 
vių kampas. Valdyba

Los Angeles, Calif.
Aukos laisvinimo reikalams

Vasario 16 dienos minėjimo pro
ga Lietuvos laisvinimo reikalams 
Amerikos Lietuvių Tarybos Los 
Angeles skyrius surinko netoli 
$1,000. Tai maždaug ta pati suma 
kaip ir praėjusiais 1956 metais, ir 
žymiai didesnė negu ankstyves
niais metais, kas rodo, kad demo
kratiniai nusiteikus ir susipra
tus visuomenė nekreipė dėmesio j 
"talkos” rengtą atskirą minėjimą 
ir atskirą aukų rinkimą savo tiks-

• • „ ja Iams, bet dar gausiau rėmė Altosijos pirm. Jonas Olevicius is vykdomą Lipluvos ,aisylnimo dar- 
So. Bostono. Atstovėmis į L. bą. Visiems aukotojams Amerikos 
Vyčių seimą, įvyksiantį rugpjū-1 Lietuvių Taryba taria nuoširdų a-
čiq 8 — 11 d. Los Angeles, iš-i^’H; , ,

. , x „ , , . . Žemiau paduodame pavienių as-
nnktos Florencija Zaleskait'ė ir menų aukas:

Po $100 — Felix šlapelis, kuri- 
kasmet aukojo po $100 ir žada au-

Winifred Skudrytė.

Sumanymai ir nutarimai

■Kitą apskrities suvažiavimą 
numatyta šaukti rugsėjo mėn. 
Westfielde. Nutarta gegužės 26 
d. Romuvos parke, Brockton, 
Mass., surengti apskrities vyčių 
gegužinę. Suvažiavimas sutiko 
apskrities lėšomis išleisti balan
džio mėn “Vytį” ir toliau laiky
ti apskričies vyčių vadų kursus.

kasmet aukoja po $100 ir žada au
koti kol Lietuva bus laisvą.

$27 — A. F. Skirius.
$25 — inž. V. Petrauskas.
Po $20—A. ir A. A. Raulinaičiai

A. V. Pažiūra, VI. Motiekaitis, J. 
ir G. Baltrušaičiai, kun. Geisčiū- 
nas.

$17 — V. V. Kazlauskas.
$15 — B. B., Čiurlioniai ir Gas-

paroniai.
$12 — Gr. Valančius.
Po $10 — A. J. Balsys, Pr. Aukš

KEUONC Iš VVASIIINGTONO

McCarthy kūnas išlydimas iš Washingtono į Appleton, Wis. Gra
bą neša marinai. (INS)

Laimėjimas, lygiosios ir pralaimėjimas

tyti. Taip bevargstant, prieš 
rungtynių pabaigą vokiečiams 
atėjo laimingas momentas ir jie 
gana gražiu šūviu pelnė išlygi
namąjį įvartį ir tuo pačiu vieną 
vertingą tašką.

Komandoje bene geriausiai 
darbavosi Povilaika ir Linartas, 
kurie dirbo iš visos širdies. Prie 
jų dar būtų galima pridėti ir Ga 
vėnią, šiek tiek išsiskyrusį iš ki
tų tarpo. Puolimo šį kartą, ga
lima sakyti,, visai nebuvo arba 
bent žiūrovai negalėjo jo matyti. 
Pirmoje vienuolikėje žaidė Per
kūnas, Malinauskas, Povilaika, 
Linarta, Gavėnia, Jeningas 1, 
Baranauskas, Jeningas II, Kau
nas, Jeningas III, Pekaitis, Ko- 
ženiauskas ir Damušis.

Rezervinės komandos vienuo
likė, pasirodžiusi pagrindinių 
rungtynių priešžaismyje, parodė 
kiek brandesni žaidimą. Čia bu
vo galima matyti tikrai gražių 
akimirkų ir neblogų derinių. Jei

t

Praėjusį sekmadienį Chicagos 
Lietuvių Futbolo Klubo trys fut 
bolo komandos vėl kovoje “Na
tional Soccer League” pirmeny
bėse. Čia geriausiai pasisekė re 
zervinei vienuolikei, supliekusiai

dė savo jėgas šios lygos I divi- ! 
zijoje.

Pats svarbiausias pirmųjų ko
mandų susitikimas nedavė to, ko 
žiūrovai iš jo laukė. Tai buvo 
vienos prasčiausiųjų šį sezoną

vokiečių Rams 3:1; I komanda matytų rungtynių, kuriose abu 
turėjo pasitenkinti lyigosiomis vienetai, nė kiek neprašoko II di- 
1:1 prieš tą patį Rams klubą, o Į vizijos vienuolikių rodomo žai- 
jauniai buvo priversti nusileisti i dimo.
Wings jaunuoliams 1:2. Pįrmame kėlinyje lietuviai,

žaisdami pavėjui, įspraudė vienąGiedras, bet truputį vėjuotas, 
sekmadienio popietės oras ne
sutraukė daug žiūrovų į Wine- 
mac stadiono šoninę aikštę, ku
rioje mūsiškai trečią kartą ban-

Po $4 — L. Niuneva, G. Elsber- 
gionė, J. Tinime, J. Aftukas.

Po $3 — Draugelis, Kaributas,
L. Bulvičiu^, J. Steponavičius, .1. 
Mitkus, K. Karuža, E. Dakus, J. 
Uksas, A. M. Bematai.

Kiti IK) mažiau. *
Taip pat neišskaitomom pavar

dėm arba visai be pavardžių au
kų gauta $13, o u? tautinius ženk
lelius prie įėjimo surinkta $105,26.!

Los Angeles Altas

Veikli mergaitė
Daili 16 m. amžiaus mokslei

vė Judith Bernstein gavo pažy- | 
mėjimo ženklą už tai, kad ji 
tikrai parodo daug energijas 
geroje veikloje: ji yra Sigma 
Epsilon draugijos narė — kaip!I 
pasižyminti moksle, ji dalyvau-1 
ja prancūzų kalbos klube, me-J 
no klube, orkestre, studentų || 
taryboje, mergaičių atlečių są
jungoje, skaučių veikloje, vadų 
klube. Ji taipgi suorganizavo | 
orasvydžio komandą, laimėjo 
stipendiją Meno institute, daly
vauja bažnytiniame orkestre 
ir universiteto orkestre, padeda 
vaikų stovykloje, o laisvu nuo 
mokyklos laiku dirba krautuvė
je. Ji išrinkta “Garsiausia 1957 
m. Chicagos jaunuole”. *

vartį, kurį 13*11 metrų baudinio j 
įsodino A. Jeningas. Prieš tai 
mūsiškiai turėjo nemaža progų,: 
tačiau jos liko neišnaudotos.

Po pertraukos vaizdas pasi
keitė ir iniciatyvą j savo ran
kas perėmė vokiečiai. Lietuvių 
komandos puolimas pritrūko! 
kvapo, gynėjai kamudlį dažniau-, 
šiai pajėgdavo numušti tik 10 j 
metrų, o derinių nė su padidina-1 
itiuoju stiklu nebuvo galima ma

A.. A.

JONAS f. NAUSĖDAS
Gyveno 23<»!i S l.*avitt St. 

T<l. Kll ti-4S9fl
Mirė gegužės C <!., i 957, Ifl 

vai., vak.. sulaukęs 73 m. aniž. 
Gimė Lietuvoj*'; kilo ifi Taura- 
Kės ajiskr., Švėkšnos parap., 
Jonelių kui.

Amerikoje ifigyveno 54 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Ona (pagal pirmą vyrą 
Statkienė) duktė Eugenia, žen- 
las Antanas Baltakis, posūnis 
Sinion Walluce, marti Ona. po
sūnis Peter Statkus ir posūnis 
Charles Stot kus, marti Elsie, 
T, anūkai, pusseserė Ona ’fau- 
jenienė, jos vyras Dan. gyv. 
Townscnd. Wis. ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. TAetuvoje 
liko 3 broliai.

Priklausė J Jet. f k i n i n k u 
Draug. Liet. Piliečių Dari). Pa
šalpos Klubui, TT Marijonų 
Bendradarbi!, Draug., Gyvojo 
Rožančiaus I )raug„ Labdarių 
Draug. ir Apaštalystės Maldos 
Draug.

Kūnas pašarvotas l*aokawiez 
koplyčioje. 2314 W. 23rd PI.

Laidotuvės įvyks penktad., 
geg. lo d., iš koplyčios 8:30 v. 
ryto Ims atlydėtas J Aušros 
Vartų parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūily. Žmona, duktė, po
sūniai, žentas, marčios ir anū
kai.

laidotuvių direktorius Stepo
nas Iaekawicz. Tel. Virginia 
7-0672.

u

A * A *
VINCENTAS ADAMS (ADOMAITIS)

GYVENO 2509 WEST 66th ST.
Mirė geg. (> *1., 1957, 2:45 vai. p. p., sulaukęs pusės amžiaus. 

Gimė Lietuvoje; kilo iš Kilimo apskr.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Anastazija (Kaukaitė), 2 

dukterys: Frimees, žentus Austin Italui lr llelon, žentas Eugene 
Riks, 3 sūnūs; Peter, Antliony, marti Violet ir Vincent B., 9 anū
kai ir vienas proanūkas, pusbrolis Frank Adomaitis su šeima; 2 
brolienės; .luozapina Adomaitienė ir Ona Adomaitienė ir jų šei
mos, 3 svogerkos: Agnieška Gedrimas, Petronėlė Rudis .ir Bro 
nislava Žiogas ir jų šeimos, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Šv. Vardo Draug. (Marfpiette Parke).
Kūnas pašarvotas Mažeiko,-Evans koplyčioje, 6845 S. VVeatem.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, geg. 11 d., iš koplyčios 8:30 v. ryto 

bus atlydėtas i Švč. Panelės Gimimo parap. bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos ĮMtfnaldoš už velionies sielų. Po pamaldų Ims nulydėtas 
į Kv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona, dukterys, sūnūs, marčios, žentai, giminės.
Laidotuvių direktorius Mažeika-Evans. Tel. REpublie 7-8600.

tuolis, Ch. Lukšis, K. Šakys. M. 
Sumanyta ateityje surengti te- Naujokaitis, N. Matjošaitis, O. ir
levizijos valandėlę, kurios prog
ramai vadovauti išrinktas kun. 
A. Jurgelaitis, OP, iš Providen
ce, R. I.

Atsižvelgiant į bendrus religi
nius bei tautinius vyčių ir atei
tininkų organizacijų uždavinius, 
suvažiavimas vieningai sutiko, 
kad vyčiams ir ateitininkams 
reikalinga arčiau bendrauti, ge
riau vieniems kitus pažinti ir 
daugiau suartėti. Tam tikslui vy 
čiai turi kviesti į savo susirinki
mus, suvažiavimus ir iškylas at
eitininkus; iš kitos pusės — vy
čiai siųstų savo atstovus į atei
tininkų suvažiavimus bei rengia
mas šventes. Tai gražus ir svei
kintinas sumanymas, kuris turė
tų rasti gyvą pritarimą tiek vy-
čių, tiek ateitininkų tarpe ir la- 
Mt. ..artintų .b,

Suvažiavimui buvo pranešta, | smičius.

V. Karalius, A. Polikaitis, J. ir S. 
Barsevskis, A. Dundzila, J. ir V. 
Varnas, B. Brazdžionis, P. Leku- 
tis, kan. K. Steponis, dr. Aldona 
Hoyos, Am. Lietuvių Piliečių klu
bas, SLA 75-toji kuopa ir V. Spe- 
rauskas.

$8 — H. M., F. Kudirka.
Po $5—J. Gajauskas, Prokura- 

tas, Marčiuška, Ch. Naujoks, M. Pa 
laikienė, J. Strazdas, O. Račkienė, 
J. Račkienė, J. Truškauskas, J. Pet 
ronis, K. Pažemėnas, B. Seliukaa, 
J. V. Gilys, J. Budriūnas, M. L. 
Danta, P. A. Sagatas, M. ir J. 
Gliaudą, K. Prišmantas, A "B” šim 
kečius, J. E. Andrius, P. Butkvs, 
V. Mačys, V. .Jesiulionis, O. 
P. Fabijonaitis, F. Masai- 
tis, J. Milasio, J. V. Rauli- 
naitis, B. Starkienė, Budginas, I. 
E. Bandžiulis, M. Varkalis, Rad- 
venis, M. Biržiška su šeima. kun. 
A. Bučmvs, V. Irlikis, F. Karaliū
nas, J. Ė. Tarnai, V. Dovvdaitiš, 
Am. Liet. Taut. Sandaros 51 kuo
pa, J. Rugelis, A. Biekša, A. J. Ma- 
son, J. Gobis, A. Valiulis, J. Ažuo-

t
A. A.

JUOZAPAS KRIVICKAS
Gyveno Mauston, Wis.

Milė gegužės fi <1.. 1957. 3 v. 
ryto. Gimė Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 52 m.
Pasiliko dideliame nuliūdimi' 

žmona. Paulieijunu (l'rbaitė), 
5 sūnūs: Jonas, marti lielen. 
Al* k na n drau, marti Margaret; 
Kazimieras. m arti Virginia; 
Petras, marti Dorothy Ir E*i- 
ward. Dvi dukterys; Mary .Slė
nin ir l.iieillc Kniegow»ki, *en- 
taa Edward, 16 anūkų, kiti 
minės, draugai Ir pažįstami.

Lietuvoje liko sesuo.
Kūnas pašarvotas Antano M. 

Phillips koplyčioje, 33(17 Litua- 
niea Ave.

Iz.idotuvės įvyks ketvirtai!., 
geg. it *1., ifi koplyčios 8:3a vai. 
ryla bus nulydėtas į ŠV. Jur
gio parapijos bažnyčią. kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos uz 
velionies stelą. Po pamaldų hus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Žmona, sūnūs, duk
terys, marčios, žentai ir anūkai

l.aidoluvių din kimius An
tanas M. Phillips. Tel. Y Artis 
7*3401.

gl-

TROOST - PACHANK1S MONllMENTS
-JOHN U’. PAPHANKI.N (PATCH), Vice-President

6810 So. VVestern Ave. Tel. GRovehill 6-3745

t . ‘ Uit
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J paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpinama
tranaportaciją automobiliu.

Atdara kasdien tr sekins*!!* niais nuo 9 vai ryto tkl 5 vai. popiet. 
IAKIIUNKITE OAIIAR — UPS PASTATYTA KAPINIŲ DIKNOJEt 

JOKIO IMOKJJIMO. HttMOKftHITK KAPINI* DIENOJE.

gu “antrokai” būtų turėję dau
giau laimės, tai pasekmė būtų, 
buvusi ne 3:1, bet 10:1.' Įvar-, 
čius įskėlė Martinkus — 2, Li- 
bus — 1.

Jaunių komanda, rungtyniavu
:i Humboldt parke, jau trečią 
kartą turėjo patirti pralaimėji
mą. Žinant, jog mūsiškai žaidė
jai futbole žengia tik pirmuo
sius žingsnius, o jų varžovai tu
ri nemaža patyrimo, rungtynių 
pasekmėmis nereikia perdaug 
stebėtis.

Sekantį sekmadienį futbolo 
pirmenybių susitikimų Chieagoj 
nebebus, kadangi čia atvyksta

garsioji Kaisecslautern koman
da iš V’okietijos, kuri čia ban
dys jėgas prieš vietos futbolo 
rinktinę. Rungtynės vyks Han- 
son parko stadione, prie Cent
ral ir Eullerton gatvių; jų pra
džia — 3 vai. p. p. Ižd. šulaitis

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GF.IJNYCIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, bank«- 
tų, laidotuvių Ir kitų papuošimų.

2443 VVest 63rd Street 
Tel. I*llox|><<-t ir PK M-Uk»4.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Tel — CEdarcrest 3-6335

UŪDfiSIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

<845 So. Weatera Ava. Air CondltJoned koplyčia 
BEpobtta 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Ttoma, kuria gyvan* kitoaa mlaata dalyaa; gausima 
. koplyčią arčiau Jūsų namų.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Ave.
Tek YA 7-1741-2 ir LA 3-9852

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

ANTHONY B, PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVE. 1410 S0. 50th AVE. 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehill 6-2345 arba

T0wnhall 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Aanbulansų patarna-
1 vimaa dieną ir nak 

I tj, Reikale šaukite 

I mua

Mes turime koplyčias 

visose Chicagos ir 

Rorelando dalvse ir’ 
tuojau patarnaujame I

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVE. LAfayctte 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVE. Tel. Y Ards 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 Wewt I8th STREET Tel. SF.t ley 3-5711

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tt l. YAnls 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVK. Tel. COmraodnre 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVE. Tel. YAnls 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVE., CICERO. III Tel. OLympic 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46ih STREET Y Artis 7-0781

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

VANCE FUNERAL HOME
1424 8. 50th Ave. OLympic 2-5245 ir TOwnliall 3-9687
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X šv. Kryžiaus lietuvių pa

rapijos bažnyčioje 40 valandų 
atlaidai prasideda gegužės 12 
d. (šj sekmadienį) 10 vai. ryto 
sumos metu. Atlaidai baigsis 
gegužės 14 d. vakare iškilmin
gais mišparais ir didinga pro
cesija Atlaidų metu pamokslus 
sakys šie kunigai: gegužės 12 
d. 7:30 vai. dr. Pranciškus Bra
zys MIC, iš Argentinos; gegu
žės 13 d. 9 vai. ryto W. Urba,1 
vakare dr. Antanuk Juška; ge
gužės 14 d. ryto I^eonardas 
Vaišvilas, vakare dr. Juozas 
Prunskis. Mišparų pradžia 7:30 
vai. vakare. Kun. klebonas Ani
cetas Linkus kviečia parapie- 
čius ir kitus pasinaudoti Die
vo malonumis.

X Motinos dienos minėjimas
gegužės mėn. 5 d. Lietuvių au
ditorijoje pavyko labai iškil
mingi i. Mirusios motinos buvo 
pagerbtos atsistojimu ir gies
me Marija, Marija. Paskui su
vaidintas montažas “Brangi 
mamyte”, Irenos Smieliauskie- 
nės sudarytas. Vėliau girdėjo
me kanklių muziką, jauniausių
jų, paauglių ir vyr. L. B. Moks
leivių Tautinio Ansamhlio cho
ro dainas, tautinius šokius ir 
t. t. Motinos buvo pagerbtos 
gėlėmis, o Indreika pasakė 
šventei pritaikintą kalbą. Mo
tinos ir jaunimas buvo labai 
sujaudinti ir patenkinti tokios 
šventės surengimu.

X J. Bobinienė, O. Sillūnienė 
ir T. Žukienė, visos energingos 
skautininkės ir geros šeiminin
kės, ruošiasi gerai pavaišinti 
svečius prie lietuviškų valgių 
bufeto Žibuoklių baliuje, kuris 
jvyks gegužės 11 d. Western 
Ballroom patalpose, 3504 So. 
Western Ave. Balių rengia 
Skaučių Seserijos Vadi ja. Sta
liukai nemokamai užsisakomi 
pas Januškevičienę RE 7-2560 
ir prie įėjimo.

X Joninės bus rengiamos 
Spaičio darže, kaip ir kitais 
metais, birželio mėn. 22 d., šeš
tadienio vakare. Jau tariamasi 
dėl programos sudarymo. Šven
tę ruošia Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugija, Vilniaus 
Krašto Lietuvių sąjunga, Ma
žosios Lietuvos Bičiulių drau
gija ir Chicagos Šaulių klubas.

X Chicagos šaulių klubo me
no kuopelė yra pakviesta da
lyvauti Joninių šventės proga, 
Racine, Wisc., kaip talkininkai 
vietos šaulių klubo programą 
vykdant. Meno kuopelės vado
vas V. Abramikas rūpinasi, kad 
pageidavimai būtų patenkinti: 
galėtų dalyvauti Racine ir Chi
cagoje, dalinant programą pu
siau.

X Lietuvos kons. P. Dauž- 
vardis yra pakviestas ir daly
vaus konferencijoje, kuri įvyks 
Albįon kolegijoje, Albion, Mi
chigan, gegužės 8 dieną.

Konferencija pavadinta “Free- 
dom Forum”. Diskusijų tema: 
“Laisvė ir pavergtos tautos”.

X Tavęs laukia užsirašant 
Cicero miesto Balfas į rinkėjų 
eiles. Cicero miesto vadovybė 
leido gegužės 18 d. vykdyti gat
vėse rinkliavą. Nepadarykime 
prašiusiems gėdos. Užsirašyki
me rinkėjais pas D. Sabalį, TO 
3-8735.

X Vlado Cibulskio, Tėvų Ma
rijonų Kongregacijos brolio ir 
"Draugo" ekspedicijos skyriaus 
vedėjo, paskutiniuoju laiku svei 
katai sušlubavus, ją patikrino 
dr. Jovaišas Šv. Kryžiaus ligo
ninėje. leista ir toliau dirbti 
įprastinius darbus.

X Zigmo šefk*rio salėj, 1500 
S. 49 Ave., Chicagos Lietuvių 
dr-ja ruošia balių gegužės 11 
d.

X Broniui Bendoraičiui, 1400 
So. Western, už sūnaus Ričardo 
tik vieną dieną praleistą ligoni
nėje Leonardas Jankauskas 
įteikė $107.75 čekį.

X Baltijos valstybių ateitis.
Tokia tema pasakys kalbą Li
thuanian Chamber of Com
merce of Illinois bankete Chi
cago Council on Foreign Rela
tions viceprezidentas M r. John 
Nuveen. Mr. Nuveen yra žino
mas Chicagos finansininkas, 
karo metu buvęs Pramonės mo
bilizacijos tarybos direktorius. 
1948—1950 metais buvo Mar- 
shallo plano misijos šefas Grai
kijoje, Belgijoje ir Liuksem
burge. Gerai pažįsta pokarinės 
Europos problemas.

Chamber of Commeree meti-j 
niame bankete, kuris įvyksta 
gegužės mėn 19 d. vakare Bis-Į 
mareko viešbutyje, meninę pro
gramą išpildys neseniai iš Ita
lijos grįžusi dainininkė Pruden- 
cija Bičkienė.

Kas norėtų bankete dalyvau
ti, prašome skambinti Lithua- i 
nian Chamber of Commerce of 
Illinois prezidentui Stanley P. 
Balzekui telefonu Virginia 7- 
1515.

X Akt. Z. Motiejus, šalia 
kasdieninio djrbo fabrike, ak
tyviai reiškiasi scenoje ir vi
suomeninėje veikloje, taikinda
mas Balfui, L. B., dalyvauda
mas chore ir vadovaudamas 
Indiana Harbor Scenos mėgėjų 
sambūriui. Sambūris kas me
tas į sceną išeina su nauju vei
kalu. Paskutinių 5 metų laiko
tarpyje sambūris su dideliu pa
sisekimu vaidino keliose vieto
se '“Aušros sūnus”, “Svetimas 
plunksnas”, “Tėvą”, “Indra- 
nus”, “Buhalterijos” klaidą” ir 
“Gyvieji numirėliai”. Su pasta
ruoju veikalu Sambūris atvyks
ta į Roselandą, kur Visų Šven
tųjų parap. salėje gegužės mėn. 
11 d. 8 vai. vak. duos spektak
lį Balfo parengimo metu.

X L. B. Chicagos Apygardos 
valdyba, įvertindama Chicagos 
apskrities Balfo šalpos darbus, 
ragina visas L. B. apylinkių 
vadovybes ir narius aktyviai 
prisidėti prie rengiamos Cicero 
mieste viešosios rinkliavos gat
vėse gegužės mėn. 18 d., šešta
dienį, atvykdami talkon aukų 
rinkėjais, o ypatingai Cicero 
apylinkės nariai, kurių tiesio
ginė pareiga tokią rinkliavą .pa
remti darbu ar auka.

X Lietuvių tremt. Veterina
rijos gydytojų dr-jos pirminin
kas Antanas Milaknis, 5638 N. 
Western Ave., Chicago 45, III., 
jau atsiuntė tautinių šokių ko
miteto finansų komisijai auką 
sumoje $20. Pinigai paskirti 
minėtos draugijos, kad pasisek
tų įgyvendinti šokių šventės 
pasisekimą piniginiu atžvilgiu.

X šaulių Jaunimo skyriaus
šalpos komisija gegužės mėn. 
11 d. 8 vai., 4342 S. Hermitage 
Ave., Brino svetainėje rengia 
šaulių jaunimo susipažinimo ir 
pasilinksminimo vakarą. Kvie
čiami dalyvauti ir svečiai. Pel
nas skiriamas Martyno Jan
kaus vaikų pašalpai.

Fred A. Miller, National Asso 
ciation of Manufacturers atstovas, 
gegužės 8 d. vakare Dariaus ir Gi
rėno svetainėje Lithuanian Cham
ber of Commerce of Illinois susi
rinkime kalbės verslo mokesčių 
klausimais.
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Skautų “GRANDIS" vad. p. Šilingienės šoks tautinius šokius Oro 
skautų vakare gegužes mėn. 18 d. 7:30 vai.

X Už a. a. Juozo Liuhinsko
sielą, minint vienerių metų mir
ties sukaktį, įvyks gedulingos Į 
šv. Mišios ketvirtadienį, gegu
žės 9 d. 6 vai. ryto Šv. Kryžiaus 
ligoninės koplyčioje, ir šeštadie
nį, gegužės 11 d. 7:30 vai. ryto 
Dievo Apvaizdos bažnyčioje, 
717 W. 18th St., įvyks gedulin
gos šv. Mišios su egzekvijomis.

X A. a. Julijono Labanausko
mirties 10 m. sukaktis sueina 
š. m. gegužės 10 d. Jis mirė 
Kassel-Oberzvverhres tremtinių 
stovykloj Vokietijoj ir palaido
tas vietos kapinėse. Už jo sie
lą bus atnašaujamos gedulin
gos mišios gegužės 10 d. 7 vai. 
ryto Marąuette Park lietuvių 
bažnyčioje.

X Balfo rudeninis koncertas
šiemet jau numatytas daryti 
Marijos Augšt. mokykloje spa
lio mėn. 6 d., todėl šią dieną pa

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Alto Bostono skyrius pa
kvietė neseniai iš Europos at
vykusį diplomatinės tarnybos 
narį dr. A. Gerutį skaityti pa
skaitą apie Vokietijos vaidme
nį Lietuvos reikaluose. Paskai
ta bus gegužės 11 d. 7:30 vai. 
vak. Liet. Taut. s-gos namuose, 
484 E. 4th St., So Boston, Mass.

Sekmadienį, gegužės 12 d. 7 
vai. vak. AL Taut. s-gos Bos
tono skyrius rengia savo na
muose banketą dr. A. Geručiui 
pagerbti. Į paskaitą ir į banke
tą visi kviečiami. Norintieji da
lyvauti bankete prašomi regist
ruotis pas Igną Vileniškį telef. 
AN 8-8384.

— Elizabeth, N. J., skautų 
rengiamame vakare Motinos,, 
dieną paminėti žodį tars Lietu
vos Skaučių Seserijos dvasios 
vadas kun. Stasys Yla. Seks 
metinė programa ir pasilinks
minimas, grojant R. Butrimo 
orkestrui. Vakaras įvyks š. m. 
gegužės mėn. 12 d. 5 vai. p. p. 
Lietuvių Laisvės salėje, 269 
Second St., Elizabeth, N. J. Vi
si kviečiami atsilankyti į šį įdo
mų parengimą.

— Antikomunistinio Fronto 
byla prieš komunistus bus tei
siama specialaus kriminalinio 
teismo New Yorke, specialioje 
sesijoje.

Kaip žinome, lietuviai komu
nistai Kalvaičiai ir Ona Jasins
kienė sumušė Liudą Mikulsky- 
tę, kuri jau serga visas mėnuo 
ir yra netekusi 5% regėjimo 
viena akim.

Bylą teisme atstovauja trys 
advokatai.

—»• Radijo valandėlės vaka
ras Los Angeles įvyks gegužės 
26 d. parapijos salėje. Bus duo
dami pietūs, graži programa ir1 
šokiai. Br. Gediminas visus kvie 
čia dalyvauti. ,

— Jonas Paulauskas, kuris 
mokosi Šv. Jono seminarijoje 
Brighton, Mass., gegužės 5 d. 
priėmė Diakono šventinimus, į 
o 1958 m. vasario 3 d. bus įšven
tintas kunigu.

— Gaižutis Pranas, gyv. Wa- 
terbury, Conn., dirba kaip in-’ 
žinierius U. S. Rubber Co. Yra 
išvykęs ilgesniam laikui įmonės, 
reikalais į pietinę Izmisianos 
valstybę.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Trečiadienis, gegužės 8, 1957

CHICAGOS ŽINIOS kaskąirkur

geidaujama, kad nebūtų daromi 
kiti pareng mai, Koncerte pro
gramą išpildys Čiurlionio an
samblis iš Clevelando.

X St. Gašlūnas, pagarsėjęs 
savo patyrimu scenos apšvieti
mo darbe, . tvarkys šviesas 
“Dainavos ansamblio muziki
niam pastatyme “Išeiviai”. Pa
statymas įvyks sekmadienį, ge-; 
gūžės 12 d. 3 vai. p. p. Marijos 
Augštesniosios mokyklos salė
je.

X Kun. dr. A. Juška ALRK
Federacijos susirinkime,’ įvyks
tančiam šiandien 8 vai. v. Vy
čių salėje, darys pranešimą 
apie Federacijos artimiausius; 
uždavinius.

X Feliksui Jasinskiu “Drau
ge” yra laiškas iš Lietuvos.

X Baltrūnui Juliui “Drauge” 
yra laiškas iš Lietuvos nuo bro
lio Povilo.

— Dalia Simkevičiūtė ir Vy
tautas Burokas priėmė motery
stės sakramentą balandžio 27 d. 
Los Angeles, Calif., lietuvių Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčio
je. Jungtuves palaimino kun. A. 
Bučinys.

— Česlovas ir Anelė Stibliai
iš Nebraska, Omaha, atvyko į 
Los Angeles ir čia jau įsikūrė 
gyventi. Česlovas gavo gerą dar 
bą, šeima susilaukė trečio sū
naus ir jaučiasi labai paten
kinta. •

KANADOJ
— Lietuvių namo įsigijimo 

reikalai Hamiltone sparčiais 
žingsniais eina pirmyn. Jau yri, 
surinkta tam graži suma pini
gų, o dar daugiau pasižadėta 
akcijomis. - Atrodo, kad namų 
įsigijimo iniciatoriai pradžioje 
pasitenkins įsigydami kukles
nes patalpas torontiškių lietu
vių pavyzdžiu, nes, pasirodo, 
tinkamiausias pastatas tiek 
kultūrinei organizacijų veiklai, 
tiek ir komercine prasme yra 
pastatas, turintis keletą mažes
nio pobūdžio salių, o ne vieną 
didelę.

—— “Žiburiai” spaustuvė To
ronte, kuri spausdina “Tėviškės 
Žiburius”, užpirko presą, kuris 
bus naudojamas mažesnio tipo 
spaudiniams.

— Kanados įvairiuose uni
versitetuose nemažas lietuvių 
studentų skaičius šiais metais 
baigs universitetą. Šiuo metu 
daugelyje fakultetų vyksta bai
giami metų egzaminai.

— Šv. Kazimiero bažnyčia
Winnipege baigta statyti, / o
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By HENRY BVItGESS
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Explaintag how you can now 
rapidly learn to

SPEAK WITHOUT ACCENT
LITHUANIAN AUDITORIUM 
3133 South Halsted Stroei

CHICAGO, ILLINOIS

Accent • Free Kpeech Will Increase Ytkir Eaminga

Moters kova su šunimi
Rae Everly, 34 m. amžiaus 

moteris, važiuodama automobi
liu ties Island Park Trailer 
Court pamatė, kaip didelis šuo 
seka vaikus ir buvo aišku, kad 
juos užpuls. Moteris sustabdė 
mišiną, liepė vaikams eiti to
lyn neatsiigrįžtant, o pati ėjo 
nuvyti šunies. Tačiau šuo ją 
puolė ir perkando ranką. Tada 
ji, žinodama, kad, jei šuo būtų 
pasiutęs, skirtumoi nesudarys, 
ar ją perkando kartą ar dau
giau, pradėjo grumtis su šuniu, 
jį parmetė ant žemėn ir pašau
kė savo mergaites iš mašinos 
atnešti antklodę, į kurią susu
kusi laikė šunį, kol 'atėjo poli
cija ir jį nušovė.. Nupjovę gil- 
vą, nugabeno ištirti, ar šuo ne
buvo pasiutęs. Tai ryžtingai 
moteriai buvo duotoa penicilino 
ir tetanus injekcijos. Jeigu pa
sirodys, kad šuo buvo pasiutęs, 
ji turės imti skausmingus skie
pus nuo pasiutimo.

Džiovininkus gydo namuose
Gail. seserų suvažiavime pa

aiškėjo, kad kaskart didesnis 
procentas džiovininkų gydomi 
namuose, ištobulinus naujus 
gydymo būdus. Šiuo metu 
JAV-se yra apie 430,000 gai
lestingųjų^ seserų.' Numatoma, 
kad 1970 m. reikės iki 700,000 
gailestingųjų seserų.

Akt. Algimantas Dikinis užbaigė 
režisuoti “Dainavos” ansamblio 
muzikinį veikalą “Išeiviai”. Prem
jera — sekmadienį, gegužės 12 d. 
3 v. p.p. Marijos Augštesniosios 
mokyklos salėje.

Verbų sekmadienį pereita į ją 
ir pamaldoms. Veiklusis kun. 
J. Bertašius, kolonijos klebo
nas, savo dideliu ryžtu pasiekė 
tai, ko jo pirmtakūnai nė sva- 
jote nesvajojo. Pats klebonas 
atliekamu laiku su pjūklu ir ob
lium baigia dirbti bažnyčios 
suolus. Prieš Velykas šią para
piją aplankė ir lietuviams gra
žias rekolekcijas pravedė kun. 
dr. J. Gutauskas iš Toronto.

— Kun. Grigaitis, jaunesnės; 
kartos kunigas, iš Argentinos 1 
persikėlė į Kanadą ir šiuo me- ( 
tu įsikūrė Edmontone lietuvių į 
parapijoje. Prieš tai Edmontone 
kunigavo kun. Br. Jurkšas, ku
ris muzikos studijoms išvyko į 
Torontą.

— šv. Jono Kr. liet. parapi
joje Toronte gegužės pirmosios 
proga pravestas medelių sodi
nimo vajus. Ir apie pačią baž
nyčią bei kleboniją pasodinta 
gražių dekoratyvinių medelių. 
Sodinimui vadovavo agronomas 
Vikt. Dailidė.

(

Pakelia algas susisiekimo 
tarnautojams

Chicagos Miesto susisiekimo 
vadovybė pareiškė, kad savo 
tarnautojams mokėsianti po 22 
centus daugiau per valandą. 
Tuo pasinaudos apie 15,000 dar
bininkų. Tarnautojai tam pri
taria ir numatoma, kad greitu 
laiku bus pasirašyta nauja su
tartis su darbininkų unija. Al
gų pakėlimas bus vykdomas pa
laipsniui. Kadangi susisiekimas 
neša nuostolius, tai išlaidoms 
dar padidėjant, greičiausiai, 
bus pabranginta važma, jeigu 
nebus gauta pašalpos iš valsty
binio iždo.

Banditas sužęidė buv. 
seniūną

Matt R. Porten, municipali
nio teismo tarnautojus, buvęs 
seniūnas buvo sunkiai sužeis
tas nuo policijos bėgančio ban
dito. Sužeistasis yra 64 m. am
žiaus. Peršautas jo dešinis šo
nas, kai jisai važiavo 2000 N. 
Avers. Nugabentas į Šv. Elz
bietos ligoninę. Jis pasakojo 
matęs bėgantį banditą, kuris 
atsigrįžęs ir šovęs į jį. Vėliau 
banditas buvo sugautas. Jo var
das Leslie Montonye, 34 m. am
žiaus.

Byla dėl beždžionės
Lyon mieste augščiausio teis

mo teisėjas įsakė Eleonorai 
Kopta, 38 metų amžiaus mote
riai, per dvi savaiti atiduoti 
namuose laikomą beždžionę zo
ologiniam sodui. • Skundą buvo 
iškėlęs vyras, kuris su ja ne
gyvena ir kuris teismui nusi
skundė, kad dalis iš jo kas sa
vaitę mokamų 50 dolerių šei
mos išlaikymui eina beždžionės 
maitinimui, su skriauda vai
kams.

1 -*
Dviejų augštų gatvė

Wacker gatvė Chicagoje da
bar bus dviejų augštų: judėji
mas eis viršuje, o šiomis dieno
mis atidaroma susisiekimui ir 
jos apatinis augštas, kuris spe
cialiais keliais yra sujungtas 
su ekspresiniu keliu.

Kalėjimas dėl narkotikų
Gloria Garcia, 21 m. amžiaus 

moteris, gyvenanti 321 S. Ra
cine, nubausta metams kalėji
mo už laikymą narkotikų.

Protestai dėl mokesčių
Chicagoje yra pakelti mo

kesčiai už nejudamas nuosavy
bes nuo 6 iki 25%. Dėl to dau
gelis gyventojų stipriai ir orga
nizuotai ima protestuoti.

Naujasis Testamentas- 
šventas Raštas

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

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

Sau ir į Lietuvę galite pasiųsti
šveicariškus laikrodžius, foto, radijo apamtus.

Siuvamas ir rašomas mašinas su liet. ir kitų kalbų raidynais.

Akordeonus ir Armonikas.
Plunksnakočius ir Deimantinius peilius stiklai pjauti.

Ką bepirktumėte prieš tai pasiteiraukite ir katalogų reika
laukite. J. Karvelis 3322 So. Halsted St., Chieago, Iii. Telefonas 
YArds 7-0677.

KAS TURI GERA SKOH|, VISKĄ PERKA PAS LIEPOHĮ
Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo- 

kėjimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, Šaldytuvai ir visa namų ir ofisų 
įrengimui.

Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje.

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

8222-24-26 So. Halsted Str. Vlctory 2-4226
Pirm., Ketvirt. 9—9:30, Sekm. 12 5, Kitom dienom 9 6

— ALRK Federacijos Chicagos 
apskrities susirinkimas įvyks ge
gužės 8 d., 8 vai. v. Lietuvos Vy
čių salėje. Bus platus centro val
dybos atstovo pranešimas. Prašo-’ 
me visus besidominčius šios or
ganizacijos veikla dalyvauti.

Valdyba
— Siuvėjų dėmesiui. Pranešame, ■ 

kad ACWA unijos 269 skyriaus su
sirinkimas įvyks gegužės mėn. 10 
d., 6:30 vai. vak. ACWA unijos pa
talpose, 333 So. Ashland Ave.

Skyriaus valdyba

Vandens filtravimo stotis
Šią vasarą jau numatoma už

baigti didžiulę vandens filtravi
mo stotį prie Navy Pier. Visa 
stotis užims 61 akro plotą. Joje 
bus įrengtas rezervuaras, talpi
nąs 68,000,000 galionų vandens. 
Ši stotis per dieną galės pa
ruošti 960,000,000 galionų van
dens ir ji aptarnaus 3,000,000 
šiaurinės Chicagos gyventojų.

Marijos apsireiškimų Fatimoje 
1917 metais aprašymas 

128 pnsl. Kaina $1.00 
Užsakymus kartu su pinigais slusklto: 

‘‘DRAUGAS’’
4545 West 63rd Street 

Chicago 29, Illinois
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MAŽASIS 
TOBULYBES I

KELIAS
ParaM

B. P MARTIN

81s kelias, kuris neabejotinai už
tikrina visiems pasieki) tas aukšty
bes, j kurias Dievas vedš Sv. Tere- 
sšlę. yra ne tik galimas, bet lr vi
siems prieinamas. Visas pasauli, kaip 
pastebi šv. Augistinas, „negali pada
ryti. ką. nors didelio”. Tačiau kas ne- 
gs',1 melstis, nusižeminti lr mylštIT

P. P Plūs XI
šiame amžiuje sv. Teresšlšs Ma

žasis Kelias yra geriausias. Tikrumo- 
le tšra vienintelis kelias, vedąs Į am
žinąją laimę. Juk Kristus pats yra 
pasakęs: „Iš tikrųjų sakau Jums, jei 
neatsiversite ir nepasidarysite kaip 
kūdykiai neįeisite į dangaus karalys
tę”. Dangus ir žeme praeis, bet ma
no žodžiai nepraeis...

Knygute turi 160 puslapių lr kai
nuoja tik *1.00 Su kietais viršeliais 
*1.60.

KAll IŠVENGTI 
SKAISTYKLOS

Nasjai išlriita veikalėlis kuris duos 
naudingų patarimų mums patiems ir ki
tiems. Skaitykite ir kitiems ^.laHnkite š| 
veikalelį, nes kiekvienas krikščionis tu
rėtų perskaityti.

Kaina 40 centų
Užsakymus su pinigais siuskite:

DRAUGAS
2884 So. Oakley Ave. 

Ohicago 8. IIL
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