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J. RICHARDS PATIEKS APYSKAITA PREZIDENTUI
Komunizmas gali užmušti kunus, 

bet ne žmogaus dvasią
Mūsų. korespondentas Italijoje

ROMA. — Prieš pat Velykas Romoje išėjo iš spaudos naujas 
veikalas apie perseikiojamąją Bažnyčią, pavadintas „Tylos Baž
nyčia žiūri j Romą“. Tai stambus, apie 500 puslapių apimantis, 
labai gerai dokumentuotas veikalas, parašytas eilės žinomų au
torių.

Veikalą redagavo Italijos par- __________________________________
lamento narys, žymus sociologas 
ir rašytojas Igino Giordani. At
skiri knygos straipsniai kalba 
apie Bažnyčios persekiojimus Ki
nijoj ir Europos tautose. '

Peržvelgiama Lietuvos istorija

Straipsnis apie Lietuvą yra iš 
visų ilgiausias: apima daugiau 
kaip šimtą puslapių. Jo autorius 
kun. Vincas Mincevičius. Straips 
nyje suglaustai peržvelgiama Lie 
tuvos istorija, pavaizduojamas 
Lietuvos nepriklausomybės lai
kotarpis su religinio gyvenimo 
klestėjimu ir plačia lietuvių ka
talikų veikla.

Pirmoji sovietų invazija

Toliau ryškiais faktais ir do
kumentais nušviečiama pirmoji 
sovietų invazija 1940 - 41 me
tais: primenama, kaip buvo už
draustas religijos mokymas mo
kyklose, kaip uždarytos semina
rijos' Teologijos - Filosofijos fa
kultetas, kaip nusavinti bažnyti
niai turtai, kaip uždrausta ir su
naikinta katalikiška spauda, 
kaip likviduotos religinės organi
zacijos, kaip buvo persekiojami 
kunigai ir katalikų veikėjai, pa
galiau, kaip masinėmis deporta
cijomis ir žudynėmis buvo naiki
nama lietuvių tauta. Pirmieji so
vietinės okupacijos metai baigėsi 
lietuvių sukilimu ir sudarymu sa 
vos vyriausybės, kurią tačiau pa
šalino nauja nacių okupacija. 

Narių okupacija

Aprašydamas nacių okupaci
jos laikotarpį, autorius iškelia 
lietuvių tautos rezistenciją, kovą 
su ruduoju okupantu, kuris žiau
rumais ir deportacijomis bandė 
palaužti lietuviškąjį atsparumą. 
Primenama, kaip Lietuvos vys
kupai gynė žydus nuo sunaikini
mo, kaip buvo sudarytas Vyriau
siasis Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas, kuris šiandien tęsia sa
vo veiklą laisvajame pasaulyje.

Pavaizduojamas lietuvių tautos 
atsparumas

Ypač jaudinanti antroji straip 
snio dalis, kurioje ryškiais pa
čių komunistų dokumentais pa
vaizduojama lietuvių tautos tra
gedija antrosios sovietinės oku
pacijos metais. Kiekvienas tik
rai bus sukrėstas, skaitydamas 
apie partizanų kovas, apie pri
verstinąją kolektyvizaciją, apie 
kovą prieš Katalikų Bažnyčią, 
apie komunistų pastangas suko- 
munistinti ir surusinti Lietuvos 
jaunimą, apie bandymus sukurti 
tautinę Bažnyčią, apie naujas de
portacijas, Sibiro tremtinių liki
mą ir jų religinį gyvenimą Sibi
ro katakombose. Lietuvių tautos 
ištikimybė Katalikų Bažnyčiai 
pavaizduota komunistinės spau
dos pasisakymais, įvairių parti
jos pareigūnų pareiškimais ir gy 
vais pavyzdžiais. Nepaisant per
sekiojimų, deportacijų ir žudy
nių, lietuvių tauta pasiliko išti
kima katalikų tikėjimui ir savo 
religinėms tradicijoms.

KALENDORIUS
Gegužės 9 d.: šv. Grigalius, 

Nazianzeno vyskupas; lietuviš
ki: Džiugas ir Austi ja.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicagoje 

ir jos apylinkėje šiandien — šal
čiau.

Lietuvių kankinių koplytėlė

Leidinys yra iliustruotas nuo
traukomis, kurios vaizduoja kry
žiais papuoštas Lietuvos pakeles 
ir lietuvių tautos kančias sovieti
nės okupacijos metais! Vienoje 
nuotraukoje matoma lietuvių 
kankinių koplytėlė, slapta įreng
ta Sibire. Dvi nuotraukos paro
do Vilniaus katedrą su religi
niais ženklais prieš okupaciją ir 
komunistų išniekintą — be kry
žiaus ir šventųjų statulų.

Veikalas įteiktas žymiems 
asmenims

Šis naujas veikalas apie perse
kiojamąją Bažnyčią šiomis die
nomis bus įteiktas popiežiui Pi
jui XII, augštiesiems bažnytinės 
hiefarchijos asmenims, Italijos 
vyriausybės ir parlamento atsto
vams, svetimų valstybių atstovy
bėms prie Italijos vyriausybės ir 
prie Šv. Sosto, spaudai ir radi
jams.

Kankinių aktai w

Su skausmu, bet drauge ir su 
pasididžiavimu skaitome šią kny 
gą, — rašo įžangos žodyje jos re 
daktorius Igino Giordani, — skai 
tome taip, kaip pirmųjų amžių 
krikščionybės aktus... Kaip vi
sais laikais, taip ir šiandien, la
vonais ir griuvėsiais nuklodami 
savo kelius, tironai susiduria su 
beginkle, bet galinga Bažnyčia. 
Susiduria su Bažnyčia, ginančia 
savo vaikus... Bažnyčia yra lais
vė. Tik dėl to kiekviena tironija 
kovoja prieš Bažnyčią... Komu
nizmas gali užmušti kūnus, bet 
ne žmogaus dvasią. Susikirsda- 
ma su tironija, Bažnyčia tęsia jai 
Kristaus pavestą išganymo, tai 
yra laisvės atnaujinimo, išlaisvi
nimo misiją...

Nicaraguos kareiviai pasiruošę kovai prieš Hondūrą dėl ginčijamo pasienio. (INS)

Vidurio Ry+ų klausimais
posėdis Baltuose Rūmuose

WASHINGTONAS, geg. 8. — Specialus atstovas James P. 
Richards šiandien grįžo iš Vidurio Rytų pranešti prezidentui Ei- 
senhoweriui, kad penkiolika valstybių atvirai palaiko Eisenhovve- 
rio doktriną kovoti prieš raudonąją agresiją.

Richards patieks smulkmeniš
ką savo kelionės Vidurio Rytuo
se apyskaitą kongresinių vadų 
susirinkime, kuris bus šį ketvir
tadienį Baltuose Rūmuose.

Padės ant stalo

Buvęs kongresmanas iš South 
Carolina padės ant stalo 200 mi
lionų dolerių užsieninės pagal
bos programos nuobraižas drau
giškoms Vidurio Rytų valsty
bėms.

Susirūpinta jaunimo
nusikaltimais

WASHINGT0NAS, geg. 8. — 
Senato komisija surinko medžia
gą apie Jungtinių Amerikos Vals 
tybių jaunimo nusikaltimus. Iš 
tos medžiagos komisija padarė 
išvadą, kad jei nusikaltimai taip 
augs, kaip ligšiol, tai 1956 m. 
teismuose atsidurs vienas milio- 
nas jaunimo. Komisija sako, kad

Prie pasienio
sutelkti kareiviai

TEGUCIGALPA, Hondūras, 
geg. 8. — Nicaragua ir Hondū
ras atrodo šiandien vėl priartėjo 
prie karo pakrantės dėl ginčija
mo pasienio. Hondūras kaltina 
Nicaragua, kad ji vakar bombar 
davo du Hondūro miestus. Nica
ragua grįžo su kaltinimais prieš 
Hondūrą, kad jis pats save bom
bardavo, kad Nicaragua padary
tų agresore.

Abiejų valstybių kareiviai su
telkti prie pasienio.

Richards mate
Maroko sultonę

RABAT, Marokas, geg. 8. — 
James P. Richards, specialus pre 
zidento Eisenhowerio Vidurio 
Rytų doktrinos atstovas, vakar 
buvo priimtas Maroko sultono 
karališkame palociuje. Richards 
atvyko į Maroką iš Tuniso.

Demonstracijos prieš
Kolumbijos prezidentę1

BOGOTA, Kolumbija, geg. 8. 
— Kolumbijos prezidentas Gus
tavo Rojas Pinilla nori dar ket
verius metus būti prezidentu be 
rinkimų, nors prieš jį ruošiamos 
demonstracijos ir paskelbti strei 
kai. Apie 30,000 asmenų strei
kuoja Bogotoje.

Šimtai asmenų areštuota. Ra
dijo pranešė, kad kariniai teis
mai baus demonstrantus prieš 
prezidentą.

Naudoja strėles
prieš priešus

VIENA, Austrija, geg. 8. — 
Vengrijos komunistinio režimo 
priešai naudoja strėles prieš 
slaptąją policiją ir komunistų 
partijos pareigūnus, vieton šau
namųjų ginklų, — pasakoja at
vykę vengrai pabėgėliai į Aus
trijos sostinę.

• Budapešto radijas suminėjo,' 
kad Vengrijos komunistų partija 
dabar turinti 300,000 narių. 
Prieš praėjusių metų spalio mėn. 
sukilimą turėjo 900,000.

Adenauer ir Macmillan
"vienybės konferencijoje"

BONNA, Vokietija, geg. 8. — Britanijos ministeris pirminin
kas Harold Macmillan ir Vakarų Vokietijos kancleris Konrad Ade
nauer vakar susitiko „vienybės konferencijoje“.

„Mes apsvarstysime daugelį 
klausimų tikroje vienybės dva
sioje“, pasakė Macmillan.

Adenauer pasakė, kad Mac- 
Millan yra „svečias, su kuriuo aš 
privalau apsvarstyti didžiausia
me pasitikėjime abiejų kraštų 
problemas“.

Skirtingi kayipni

Nors pareiškimai kalba apie 
vienybę, bet abiejų kraštų vy
rams prie daugelio problemų — 
karinių ir ekonominių — teks 
prieiti iš skirtingų kampų.

Vokietija yra susirfipinusi bri
tų apsigynimo politika, ypač dėl 
britų karinių pajėgų mažinimo 
Vokietijoje. Britanija planuoja 
šiais metais ąavo armiją Vokieti
joje sumažinti 13,500 vyrų; pasi
liktų apie 500,000. Britanija 
1958 metais tikisi vėl sumažinti 
savo karines pajėgas Vakarų Vo 
kietijoje.

Macmillan už Vokietijos 
sujungimą

Britanijos nauja apsigynimo 
idėja glūdi atominiuose ginkluo
se, kuriais tikisi sulaikyti agre
siją.

Macmillan pasisakė už Vokie
tijos suvienijimą. „Vokietijos pa 
dalinimas yra pavojingas Euro
pos pastovumui“,—pasakė Mac
millan.

100 jugoslavų nori
pasilikti V. Vokietijoje

NUERNBERGAS, Vokietija, 
geg. 8. —' Daugiau kaip 100 ju
goslavų, atvykusių į tarptautinę 
parodą Hanoveryje, nori gauti 
politinį prieglobstį Vakarų Vo
kietijoje. Bet abejotina, ar vi
siems bus leista pasilikti Vakarų 
Vokietijoje. Pagal Vokietijos įs
tatymą, politiniai pabėgėliai turi 
įrodyti, kad jie buvo persekioja
mi. *

Richards misija j Vidurio Ry- . .
. .. .... .. .. , ■ I per metus suserga apie 200,000tus tureio tikslą sužinoti, kaip į f , .. . ? ’

J ’ r 1 jaunimo lytinėmis ligomis; tarp
jaunimo eina pornografinės lite
ratūros apie už pusę biliono do
lerių.

Paskutiniu metu visokiem jau 
nimo nusikaltimam pastebėtas di 
delis jaunimo vykimas į Meksi
ką, kur visokiem iškrypimam 
yra daug laisvės.

Senatt'rhin John Kennedy (D., 
Mass.) gavo Pulitzer premiją už 
biografinį veikalą. (INS)

Sovietų Sąjunga išvarė JAV 
diplomatą iš Rusijos

WASHINGTONAS, geg. 8. — Sovietų vyriausybė vakar iš
varė Jungtinių Amerikos Valstybių ambasados štabo narį iš Mas
kvos. Sovietai penktą JAV pareigūną išvarė mažiau kaip keturių 
mėnesių laikotarpyje.

Valstybės departamentas va
kar pranešė, jog Amerikos am
basada protestavo Sovietų Sąjun 
gos užsienio reikalų ministerijai, 
kad Amerikos pareigūno išvary
mas yra nepateisinamas.

Lincoln White, JAV valstybės 
departamento spaudos pareigū
nas, pasakė: Sovietų Sąjungos už 
sienio reikalų ministerija įsakė 
amerikiečiui tuojau išvykti iš 
Maskvos. I

Gavo raštą

Sovietų Sąjunga išvarė diplo
matą Martin S. Bowe jr. iš Ho- 
lyoke, Mass. Bowe, 40 metų, bu
vo JAV ambasados Maskvoje an
tras sekretorius. Į Maskvą atvy
ko 1953 m.

White pasakė: JAV ambasada 
gavo raštą iš Maskvos užsienio 
reikalų ministerijos, kuri pareiš
kė, kad Bowe yra nepriimtinas ir 
įsakė jam išvykti iš Rusijos. So
vietai nepaaiškino, kodėl Bowe 
neprimtinas.

„Mes nežinome“

White buvo paklaustas, kodėl 
Bowe išvarytas. Spaudos parei
gūnas atsakė: „Mes visai nieko 
nežinome".

Valstybės departamento šalti
niai tačiau sako, kad amerikietis 
turbūt išvarytas iš Maskvos dėl 
to, kad neseniai iš Amerikos bu
vo pašalintas Sovietų Sąjungos 
ambasados tarnautojas, kuris no 
rėjo išvilioti rusą iš JAV į So
vietų Sąjungą.

JAV jūrininkui įsakė
išvažiuoti iš Indonezijos

JAKARTA, Indonezija, geg. 8. 
— Amerikos jūrininkas užvakar 
plėšė vėliavas, kurias Jakartos 
gyventojai buvo iškėlę pagerbti 
atvykusį Sovietų Sąjungos pre
zidentą Vorošilovą.

Jungtinių Amerikos Valstybių 
ambasada vakar atsiprašė Indo
nezijos užsienio reikalų ministe
rijos ir jūrininkui įsakė išvykti 
iš Indonezijos. Jūrininkas, kurio 
vardas neskelbiamas, buvo am
basados sargybinis.

Vakarų diplomatiniai šaltiniai 
sako, kad jūrininkas tėra kaltas 
už „girtą išdaigą“, kurioje nėra 
politinio antspalvio.

Penki vietos komunistų laik
raščiai vakar atspausdino straip 
snius apie jūrininko žygius. Laik 
raščiai sako, kad Indonezijos 
jaunuoliai sučiupo jūrininką ir 
nuvedė į policiją. Policija jūri
ninką paleido.

Vorošilov, atvykęs 12 dienų į 
Indoneziją, buvo įvairiai priim
tas: kaikas sveikino, kiti buvo 
nepatenkinti jo atvykimu į Indo
neziją.

turėtų būti paskirstyti pinigai iš 
prezidento Eisenhowerio specia
laus Vidurio Rytų fondo.

Bet jo bandymas „parduoti“ vi 
soms Vidurio Rytų valstybėms 
Eisenhowerio doktriną nepilnai 
pasisekęs.

Surikiavo 12 prieškomunistinių 
valstybių

Richards aplenkė Egiptą ir Si
riją, dvi prosovietines valstybes 
Vidurio Rytuose. Jis taip pat ne
gavo pakvietimo iš Jordano, nors 
nėra abejonės, kad jaunas kara
lius Hussein palaiko doktriną.

Iš 15 aplankytų valstybių; Ri
chards laimėjo 12 valstybių nuo
širdų pritarimą Eisenhowerio 
doktrinai. Kitos trys neįstengė 
jo pakviesti atviromis rankomis.

Richards pagelbėjo izoliuoti 
Egiptą ir Siriją nuo kitų Vidurio 
Rytų valstybių, surikiuodamas 
12 prieškomunistinių valstybių.

Lebanas panaikino
karinį stovį

BEIRUTAS, Lebanas, geg. 8. 
— Lebano vyriausybė vakar pa- [ 
naikino karinį stovį visose apy
linkėse, išskyrus pasienio zonas 
su Izraeliu.

• Maskvai nusileido. Lenkijos 
spaudai Gomulka viešai leidžia 
skelbti tas nuomones, kurios yra nimo reikalams.
komunistų partijos priimtos. Kai 
pernai sovietų premjeras Bulga- 
nin reikalavo suvaržyti lenkų 
spaudą, lenkai mandagiai atme
tė. Dabar jau Maskvai nusileido.

Automobiliai iš
kitę kraštų

WASHINGTONAS, geg. 8. — 
Amerikiečiai vis daugiau perka 
užsieninių automobilių. Dar 
1953 m. bendras įvežtų automo
bilių skaičius siekė tik 32,000;
1955 m. pakilo jau iki 65,000, o
1956 m. pašoko net iki 104,000. 
Šiais metais numatoma iš užsie
nio įvežti 184,000.

• Britanijos premjeras Mae- 
millan ketina rudenį vykti į Mas- 

1 kvą.

Raudonoji Kinija 
tebenori

Formozos salos
HONG KONG, geg. 8. — Rau

donoji Kinija šiandien įspėjo, 
kad Jungtinių Amerikos Valsty
bių kontroliuojamų šovinių buvi
mas Formozoje neužgniauš jos 
intencijų „išlaisvinti“ tautinės 
Kinijos salą.

Jungtinės Amerikos Valstybės 
vakar pranešė, kad jos susitarė 
su Chiang Kai - sheko vyriausy
be dėl JAV oro pajėgų vieneto 
Formozoje apginklavimo Mata- 
dor šoviniais. Viceadmirolas Stu- 
art H. Ingersoll, JAV 7-ta laivy
no vadas, šiandien pasakė, kad 
vienetai su matadorais jau atvy
ko į Formozą.

Matadorai gali nešti atomines 
galvutes ir gali pasiekti kelių 
šimtų mylių nuotolį; pakanka
mai turi greičio ir jėgos smogti 
kaikurias raudonosios Kinijos 
didžiausias oro bazes, esančias 
prieš Formozą.

JAV šoviniai laikomi apsigy-

• Izraelyje kasdien pasirodo 
po 300 naujų imigrantų; 1957 m. 
būsią jų viso per 100,000. Dau
giausia iš Egipto ir šiaurės Afri
kos.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Dag Hammarsk- 
jold iš Genevos vyksta į Izraelį.

— Raudonojoje Kinijoje buvo suruoštos demonstracijos prieš 
komunistinę biurokratiją.

— 3,000 vengrų pabėgėlių sustreikavo Austrijoje, kad jiems 
nėra galimybės išvykti į Jungtines Amerikos Valstybes,

— Prezidentas Eiscnhoįvcris pasakys kalbą per televiziją ir 
radiją į tautą biudžeto ir įstatymdavystės programos klausimais. 
Prezidentas Eisenhomerįs pasakė, kad jis turi daug ką pasakyti 
Amerikos žmonėms biudžeto reikalu.

— JAV oro pajėgų lėktuvas vakar nukrito į Paeifiką, 100 my
lių pietvakariuose nuo Tokio miesto. Du įgulos nariai išgelbėti, 
šeši dingo.

— Dvi Izraelio kairiųjų darbininkų partijos, dalyvaujančios 
premjero David Ben - Gurion koalicinėje vyriausybėje, vakar su
darė opoziciją kovoti prieš Eisenhowcrio doktriną.

— Bagdado pakto nariai formaliai prašys Jungtines Ameri
kos Valstybes įsijungti į paktą. Bagdado pakto narių susirinkimas 
bus birželio 3—5 d. d. Karachi, Pakistane. Bagdado paktą sudaro 
Irakas, Iranas, Pakistanas, Turkija ir Britanija.

— Jungtinės Amerikos Valstybės duos 100 milionų dolerių 
ekonominės pagalbos komunistinei Lenkijai.

— Jordano kariniai pareigūnai vakar įsakė pašalintą prem
jerą Suleiman EI Nabulsi laikyti Amtnan kalėjime kol politinis 
įkarštis atvės.

— Kanadiečiai birželio 10 d. rinks 265 narių parlamentą.
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Medžiagą siųsti: V. KLEIZA, 518 Green Str., Champaign, III.

PAS CLEVELANDO 
MOKSLEIVIUS

Clevelando moksleiviai ateiti
ninkai suorganizavo velykinių 
kiaušinių dažymo pamoką.

Moksleivių ateitininkų globė
jų pagalba moksleiviai susirin
ko Verbų sekmadienį Ambroze- 
vičių bute.

Pirmiausia viena globėjų — 
O. Žilinskienė — papasakojo a- 
pie kiaušinius ir kodėl jie yra 
marginami. Po to Livija Kas- 
peravičiūtė perskaitė ištrauką 
apie kaimietiškas Velykas iš A. 
Rūtos "Trumpa diena”, o Aldo
na Balčiūnaitė paskaitė iš B. 
Pūkelevičiūtės premijuoto ro
mano “Aštuoni lapai” apie mies 
tietiškas Velykas.

Po paaiškinimų pradėta pati 
demonstracija. Margučių dailini 
mo vašku specialistas Ambraze
vičius parodė moksleiviams visą 
techniką, kaip reikia marginti 
kiaušinius. Kiekvienas mokslei
vis gavo po vieną arba du kiau
šinius ir buvo leista juos nusi- 
marginti ir parsinešti namo. Kai 
kurie numargino geriau negu ki
ti, bet tai nieko. Pirmasis dar
bas visuomet būna sunkiausias, 
bet todėl įdomiausias.

Kuriems buvo įdomu išmokti 
kiaušinius peiliuku marginti, Ži
linskienė parodė, kaip tatai rei
kia daryti.

Po viso "sunkaus” darbo 
moksleiviai pasivaišino ir pasi
šnekučiavo. Visi, taip linksmai 
ir naudingai praleidę laiką, turė
jo ant savo Velykų stalo tikrai 
gražių lietuviškų, jų pačių nu
margintų margučių. t

Tą pačią dieną keturios moks
leivės — A. Balčiūnaitė, L. Kas- 
peravičiūtė, J. Gailiušytė ir I. 
Stasaitė — buvo nuėję pas jau
nučius išmokyti juos marginti 
kiaušinius, ši marginimo pamo
ka įvyko pas Alšėnienę, kuri gra 
žiai ir svetingai priėmė bei pa
vaišino jaunučius ir moksleives. 
Jaunučiai išmoko gražiai dažyti 
margučius ir gavo po vieną sa
vo dailintų margučių neštis na
mo.

Didžiosios savaitės trečiadienį 
ateitininkai ėjo Kryžiaus Kelius 
Šv. Jurgio parapijos bažnyčioje, 
paaukotus už kenčiantį jaunimą 
Lietuvoje. Kryžiaus Kelius pra
vedė moksleivių ateitininkų dva
sios vadas kun. Dziegoraitis.

Jūra (iailiušytė

žės 5 d. Tėvų Jėzuitų namuose, 
programą atliko Kennebunko ir 
Putnamo kursantai. Susirinki
mo pirmininku buvo pakviestas 
P. Žumbakis, sekretore — G. 
Mickevičiūtė.

N. Lipčiūtė ir G. Kizlauskaitė 
pateikė išsamų pranešimą iš 
Putnamo kursų. Buvo patiekta 
smulki -darbotvarkė ir iškelti 
svarbesnieji paskaitų punktai.

Po to sekė R. Kriaučiūno re
feratas apie stud. ateitininkų or
ganizacijos kokybę ir kiekybę. 
Iškėlęs dabartinius trūkumus, 
pasiūlė priemones organizacijos 
bendram lygiui pakelti. Po to 
sekusiose diskusijose dauguma 
parėmė kokybės tezę, nors sky
rėsi savo pasiūlymais tam at
siekti.

Antroji susirinkimo dalis bu
vo informacinio pobūdžio — su
sidėjo iš įvairių pranešimų. S. 
Radvila visus užkvietė į žieduo
se skęstančią Urbaną, kur ge
gužės 11 — 12 dienomiš įvyks 
tradicinis sąskrydis. Draugo
vės pirmininkas J. Štuopis per
skaitė Ateitininkų Federacijos 
vado sveikinimus Velykų proga.

Įvairūs kalbėtojai trumpai pri 
minė apie ateinančias šventes — 
subuvimus: gegužės 19 d. — 
at-kų šeimos šventė; birželio 2 
d. — moksleivių at-kų išleistu
vės; L. S. S. Chicagos skyriaus 
vakaras birželio 8 d.; Jaunimo 
kongresas ir kt.

Susirinkimas užbaigtas at-kų 
himno pirmu posmu. V. K.

Sąskrydžio programa
Gegužės 11 d. 12 — 1 vai. su

važiuojame prie YMCA, Wright 
ir Chalmeos gatvių kampe. 2 — 
4 vai. — iškilmingas posėdis ir 
kol. J. Šoliūno , paskaita “Akli- 
gatvy atsidūrus”, lietuviška te
ma. Posėdis įvyks Gregory 
Hali 213 kambaryje. 4:30 — 
6:30 vai. — bendra vakarienė, 
YMCA. 8 — 12 vai. — linksma- 
vakaris su programėle, Kaeser 
Room, YMCA. 9 vai. ryto — 
8 vai. vakaro — kol. V. Valaičio 
nuotraukų paroda, YMCA.

Gegužės 12 d. 10 vai. ryto — 
šv. mišios Šv. Jono koplyčioje, 
604 E. Armory. 11 vai. — bend 
ri pusryčiai Lombardi restora
ne, 504 E. University Str. 12 
vai. — iškyla į gamtą, dainos ir 
žaidimai. 3 vai. p. p. — Moti
nos dienos minėjimas. 4 vai. — 
gegužinės pamaldos.

SAS Urbanos Draugovės 
Valdyba

SUSIRINKIMAS

Šį penktadienį, gegužės 10 d., 
7 vai. vakare įvyks kun. Alf. 
Lipniūno kuopos mergaičių bū
relio susirinkimas pas Stakius, 
7224 So. Mozart Str. Dalyva
vimas būtinas. Pirmininkė

Su drąsa galima viską pradė
ti, tik ne viską gali pabaigti.

—Napoleonas

KUNIGO MOTINA
Rašoma apie visas motinas, 

kodėl bent kartą nepakalbėti 
apie kunigo motiną? Kaip tik 
šiuo metu daugelyje bažnyčių 
visame pasaulyje tūkstančiai se 
minaristų ruošiasi priimti šven
timus.

Ta motina, kuri, 
sūnų, atiduoda jį Bažnyčios tar-' 
nybai, turi dieviškumo dalelę. 
Tada jau ji nėra vien didvyrio 
žemiškai tėvynei, bet virš visko 
herojaus Kristaus tarnyboje, 
šventai sielų ganymo misijai. 
Tas herojus įgauna skirtingą 
vardą: jis yra kunigas.

Motina nežino ir negali tiks
liai pasakyti, kada ir kaip jos 
sūnus užgirdo savo širdyje kvie 
timą. Tačiau vieną dieną pajuto 
ir suprato sūnaus pašaukimą, 
kurį atsargiai išryškino iškel
dama viešumon. Ir tokiu būdu 
berniuką pastatė naujoj ir pil
noj orientacijoj.

Gal tai įvyko pirmos Komu
nijos proga, gal prie Marijos al

toriaus gegužės mėnesį, o gal 
skaitant knygą ar laikraštį? 
Tai nesvarbu, nes Dievas įvai
riausiomis aplinkybėmis pašau
kia.

Sūnus pradžioje bailus, netik
ras, bet pagaliau, patikėdamas 

išauginusi motinai paslaptį, tyliai pasisa- 
(Nukelta į 7 psl.)

Telefoną* ORovehUl 0-1696

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS

Valandos: —12 ir 7—9 v. v. pagal 
suHitarimų Išskyrus trečiadienius.

2422 W. Marąuette Road

STUDENTŲ ATEITININKŲ 
SUSIRINKIMAS

Chicagos studentų ateitininkų 
susirinkime, įvykusiame gegu

Jr

STUDENTAI BURIASI 
URBAN4ME

Kviečiame atsilankyti į SAS 
Urbanos draugovės ruošiamą 
sąskrydį, kuris įvyks šį šešta
dienį ir sekmadienį.

Kaip iMtlaikytl ■

DIRBTINIUS DANTIS
tvirčiau jų vietoje

Ar jūs dirbtiniai dantys jus truk
do ir apsunkina slydinėdami, iškris- 
dami arba klibėdami kai valgote, 
juokiatės arba kalbate. Tik užbarsty- 
kite truputį EASTEETH ant dantų 
plokštelių, šie alkaliniai (be rūgšties) 
milteliai laiko plokšteles tvirčiau ir 
patogiau. Jokio limpančios košės sko
nio nei jausmo. Nerūgta. Sustabdo 
“plokštelių kvapų” (dirbtinių danų 

■kvapų). Pirkite EASTEETH šiandien 
bet kurioje vaistinėje.

MOVING
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075

1957 m. gegužės 10, 11 ir 12 dienomis
ĮVYKSTA MUSŲ TAVERNOS

GRAND OPENING
Maloniai kviečiame visus draugus ir 

pažįstamus atsilankyti

4359 So. Talman Avenue.......Tel. Virginia 7-8152

"r

tfr

CHARLES SIMON’S ir 
P. MIKALAUSKIENE

-6

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. WAIbrook 6-7670 ir 
GIbson 8-4938

• Generalis kontraktoriųs nau
jų namų statybai, {vairiems re
montams lr namų pertvarky
mams • Turime dideli patyri
mų namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento ir medžio 
darbus. • Apkainavlmai nemo
kamai.

TeL REliance 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
'GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ? 

IRTUVIS GYDYTOJAS)
3925 59th Street

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - Protezistas

Aparatai-Protezai, Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojom

(Arch Kupports) lr 1.1. 
Vai.: 9-4 ir 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
OKTHOPEDIJO8 TECHNIKOS UAB.
2850 W. 63rd SL, Chicago 29, IU 

Tel. PRospeot 6-5084

Tel. ofiso Ir buto OLympie 2-4169
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th SL, Cicero 

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

išskyrus trečiadienius. •/
šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4230 W. 63rd St 
Ofiso teL REliance 5-4410 

Rezid. telef. GKovehUl. 6-O6I7
Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p. m.

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

NAUJOS PREKES, 
PIGI KAINA,

DĖLTO VISI
MĖGSTA DAINĄ!

Dabar muzikos mėgėjams įvestas 
naujas, didelis

FONOGRAFŲ PLOKŠTELIŲ 
SKYRIUS

Populiarios, klasinės ir dzaso
— PLOKŠTELES —

Didelis pasirinkimas geriausių firmų
Hl FI FONOGRAFŲ

TV. Radio ir Elektrinių Aparatų

•Dflinfl
TCLC Vision

[sales - serviče)

Sav. Ini. A. KFMftNAK
3321 S. Halsted — CLiffside 4-56115 

Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais 
ir ketvirtadieniais 9—9

NUO UŽSISENEJUSIŲ
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagall ramiai sėdėltl lr naktimis 
miegoti nes Jų užsisenėjuslos žaiždos 
niežėjimų Ir skaudėjimų senų atvi
ru lr skaudžių žalždų uždėkite 
LEGULO Olntment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins jusu skaudėji
mų lr galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Jų tapgl nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi pašalina 
niežėjimų ligos vadinamos P8ORLA- 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos lr perplyšlmų 
tarpplrSčlų. Yra tinkama vartoti nuo 
džlOstančios suskllslos odos dedlr- 
vlnlų, odos Išbėrimų lr t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus Išbėrimas nuo vy
styklų. JI yra gera gyduolė uuo lš- 
vlršinlų odos Ilgų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 76 
ct., 11.26, lr $3.60.
Pirkite vaistinėseChi- 
cagoj lr apylinkėse—
Milwaukee, Wisc., Ga- 
-v.lnd. ir Petrolt, Mi
chigan arba rašyki
te 1 r atsiųskite Mo
ney order J

VIKTORO K O 2I C O S 
Lietavišfc. gazolino stotis ir anto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

6769 S. VVESTERN AVĖ. PR 8-9633mmUm ■ ■ mm m m ■ra » »

ToThTTbTkTu?
RADIO PROGRAMA

IŠ WGE9 stoties — Banga 1390 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD.

8:46 Iki 9:30 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:30 iki 9:30 ryte 

SEKMAI). 8:30—9:30 v. r. Iš stoties 
WOI’A — 1400 kll.

7169 So. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chicago 29. Ul. HEmlock 4-2418

Ofiso telef. LAfayette 1-8210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle t-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiad. tik susitarus.

Ofiso tel. CLiffside 4-28*6 
Rezidencijos: LAfayctte 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street 
(Kampas 47th lr Hermitage)

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

br?

LEGULO, Department D., 
5618 W. Eddy SL, Chicago 34, IH.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurgė)

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

7150 South VVestern Avenue 
(MEDICAL BUILDING) 

i Pirmad., antrad., ketv. lr penktad. 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. lr nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo

OIL I. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2809 West Slst Street
Priima ligonis pagal susitarlma. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1796 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdian išskyrus trečiad. Ir 
šeštad

Res. tel. GRovehilI 6-5608

Tel. ofiso WA 5-3010, rez. VR 6-7333

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 
— Pritaiko akinius —

6822 South VVestern Avenue 
vai.; kasdien 10-12 vai. 1. 7-9 vai.
vak. šeštadieniais 10-, vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Res telef. VVAlbrook 5-5076

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

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntral 6-2294

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

Tel. TOumhall 3-0959 
Kitu laiku lr trečiad. susitarus 

Rezid. tel. HEmlock 4-7060

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika Ir moterų ligos)
Ofisas ir rez.: 5100 S. Western Avė. 
Tel. PRoepect 8-1223 arba WE 6-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr.,

11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 111 Treč. lr Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad 
I 2-4 vai. popiet lr sulig susitarimu.vai. ryto iki 8 vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
Res. tel. VVAlbrook 5-3765

Tel. ofiso PRoepect 6-2240
I’Rospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 So. Wood Street 

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

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

TeL ofiso HE 4-2123, rez. Glb. 8-619.}

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 7 Ist Street
(7Ist lr Campbell Avė.)

VALANDOS: Kasdien nuo 3—7 
šeštadieniais nuo 2-4 vai.

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
_MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS^

8267 South Halsted Street
Vai l Iki 4 v. p. p. Ir 6—8 v. vak 

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA LR CHIRURGE 

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

Vai.: kasdien tnuo 6 v. r. )k.l 9 v. v(ų 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 

lšskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet

Tel,: Ofiso — PUIlman 5-6766 
Buto — BEverly 8-8946

TeL ofiso PRospect 6-9400
Rezid. PRoepect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlčiatė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenne

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

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybe
Precin Photo Studio

(Incorporated)

EDVARDAS DUS. sav. 
4058 Archer Avenue 

Telefonas Virginia 7-24C'

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimi 

ir apdraudas
2313 W. 9 Ist SL, Chicago, DI. 

Tel. PRreacctt 9-2781

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

Universal Savings and Loan Assodation užtikrina saugumą 
ir gražų pelną.

9
Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentfira iki 

$10,000.00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės į:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois
J?

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chicagos Savings Bendrovės praeitimi, nno pat jos įsikfirimo

J
 1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra Bangesnės ir pelningeanėa įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumą — jų 

f apdraudimą iki $10,000.00, augštą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
i veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Cbieagos Savings Bendrovės įstaiga yra viena iš gra-

i
žiauaiai ir moderniškiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji nž Cbieagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų Val

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

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

Atdara: pirmadienį nno 12 Iki 8, antradienį lr penktadienį nno 9 Iki 4, ketvirtadienį mo 9 Ud 8.
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o šeštadienį nno 9 Bd 2 valandos po pietų.

-----------------------------------------------------------.................................................................

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

(Kampaa 47-toa lr Daman Avė.) 
Vai kasdien nuo 6—8 vai. vak 

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

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rez.: W Al brook 5-SO48

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

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarlma

Tel. ofiso Victory 2-1581
Rez. Victory 6-0749

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

”•)!. ofiso HE.4-6849. rez. HE 4-2824

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2484 West 7 Ist Street
Vai Pirm., ketvir., pemet. 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-6. treč.lr šešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South Western Avemie 
Chicago 29, III 

telefonas REpublie 7-4900 
RezidencU: GRovehilI 6-8161

pasimatymai pkgal sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 4157 Archer Avenne 

Oflao vai.: nuo 9-4 lr nuo 6-8:10 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Oflao tei. Virginia 7-OOS6. 

Reztdcoct įoe tel. BEverly 8-6944
Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-9700 

Rez. RE 7-6867

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

2454 Weet 71st Street
(71-08 ir Chmpbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 1—S lr 6—8 vai. vak. 
šeštadieniais 1—4 p. p. Trečiadie
niais uždaryta.

Ofiso telef. Y Arda 7—1166
. RraMenntjoe — OTewar« 6-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 We6t S5th Street 
(kampas Halsted lr 86-ta gatv6) 

VAL. 1—4 Ir 6:10—8:80 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius Atidara 

šeštadieniais 1—4 vai.

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

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

šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
' 6-4949.

Namų — CEdarereet 6-7786

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted Street

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

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Victory 2-1484. Resid. 2417 
W. 62nd Kt., tel. RepnbUc 7-8818.

Ofiso telefonas — BIshop 7-6525

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenne
(Kampas Kedzls lr Archer)

| VAL. kasdien nuo 2:00 Iki 9:00
Trečiad. Ir sekmad. tik

v.
susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINftS LIGOS 
2745 VVest 69th Street 

Priešais Šv. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpaMle 7-2690 

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, Opt 
Tikrina akle Ir pritaiko aktorine, 

keičia stiklo* lr rftmns 
4465 S. Oallfornia Ava. .TA 7-7881
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečiad. už
daryta), šeštad. 10 ryto iki 8 r. p. p. 

uždarytas

Tel. ofiso PR. J-6446, rez. HE.4-S150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halstod Street 
Tel. ofiso CA. 6-0257, rea TO. 6-6666 

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 

Pritaiko akinius
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 VVest 35th Street

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki 8, tre
čiad. nuo 10-12, penktad. 10-2 ir 
šeštadieniais Uuo 10 Iki 2 vai. p.p.

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu akių Jtemplmų, kurta 

yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo lr skaudančių akių karščio. 
Atitaisau trumparegyste ir tollregys- 
tę. Prirenku teisingai akinius. Viai 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
J mokyklos valkua

4712 South Ashland Avė.
Tel. Y Arda 7-1878 

Vat. 10:30 Iki 7 v. vak. Šeštad 10:60 
iki 6 vai. Sekmad. ir treč. uždara.

Tel. WAlbeook 5-6670
Rea Hllltop 6-1560

Dr. Alexandtr J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medlcal Center 
6182 South Kedzie Avenne

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

Tel. ofiso PR 8-3838, rez. RE 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2AM Went BSrd Street

VAL kasdien nuo 2—4 p. p. lr 7:99 
Iki 9 vat Trečiad. Ir šešt. uždaryta

DRAUGAS 
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4545 W. «8rd St., Chicago 29, minėto, Tel. LUdltrar 5-9500
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AR LENKIJA LAISVA?
Kurie galvoja, kad dabar Lenkijos žmonės turi laisvę, labai 

klysta. Gomulkos atstovaujamas “tautinio komunizmo” režimas 
jiems laisvės neatnešė ir iš Kremliaus kontrolės neištraukė. Tie
sa, kad pernykštis sukilimas Poznanėje šiek tiek atleido prie
spaudos varžtus, bet toli gražu krašto neišlaisvino iš komunisti
nio režimo ir Sovietų Rusijos kontrolės. Laimėjo šiek tiek lais
vės ir Katalikų Bažnyčia, nes Lenkijos primas kardinolas Wy- 
szinskis jau galėjo nuvykti į Romą, ko pirmiau negalėjo padaryti.
Bet tai dar nėra viskas. Tuo tarpu Sovietų Rusija, kai turi kitur 
ir kitus rūpesčius, nenori griežčiau elgtis su lenkais, nes tam 
būtų reikalinga stipresnių jėgų, kurios yra reikalingos kitur.
Bet tegul tik Gomulka pabando daryti betkokius svarbesnius 
veiksmus be Maskvos žinios ir pareikšti bent kiek savistovumo 
užsienio arba vidaus politikoje, pamatytume, kas atsitiktų su 
jo režimu. Tada, nepaisant kitur ar pas save viduje turimų rū
pesčių, su Lenkija būtų bandoma pasielgti taip, kaip buvo pasi
elgta su Vengrija.

Kad Lenkijoje nėra pilnos laisvės, matome iš visos eilės reiš
kinių. Pirmoj eilėj jai draudžiama savistoviai tvarkyti užsienio 
politiką. Jungtinėse Tautose ir visuose jų komitetuose Gomul
kos atstovai, kaip ir pirmiau, balsuoja ne su Vakarų demokra
tijų, bet su komunistiniu bloku. Prieš keletą dienų buvęs sukili
mas Jaroslave taip pat parodė, kad lenkai nepatenkinti ir reika
lauja visiškos laisvės bei visiškos nepriklausomybės nuo Krem
liaus.

Visi žino, kad valstybės ir tautos gyvenime spauda vaidina 
labai svarbų vaidmenį. Tai yra didelė jėga. Komunistai irgi tai 
gerai žino. Todėl jie ir Sovietų Rusijoj, ir visur kitur laiko ją 
pažaboję.

Kiek atsimename, tuoj po Poznanės sukilimo ir po to, kai 
Gomulka perėmė diktatūrą, Bulganinas,. nuskridęs į Varšuvą, j ti savo vidaus politinės krizės, 
visu griežtumu pareikalavo, kad lenkų spaudai jokiu būdu ne- 1 gali susidaryti katastrofiška pa 
būtų suteikta laisvė, kad ji būtų pažabota lygiai taip, kaip ir dėtis. Jau keli mėnesiai sklido

MINIOS ATSISVEIKIN I

Su šen. MiCarthy St. Mary bažnyčioje Appleton, Wis., atsisvei
kina minios gyventojų. Prieky stovi marinų garbės sargyba. (INS)

mil. dol. subsidiją Jordanui pa- rašo (UP), toks Arabų-Izraelio 
žadėjo sumokėti Egiptas, Sirija 
ir kitos arabų valstybės. Ar jos 
savo pažadus ištesi — palikime 
jų savitarpio reikalams.

Sukamo — skiriasi vienas nuo1 krašto gyventojo darbus ir žing dėjimo ir netvarko. . tai jum.;
kito, tarytum'ugnis nu*) vaii-l snius, netgi — mintis... Sukar- 
dens. Juk sekėme radijo žinias no žodžiais tariant, “Krašto pi-

ir Indonezijos “Vauhingtonaa“.

Sovietų Rusijoje. Pradžioje Gomulka nenorėjo sutikti su tuo. 
Nors spauda negavo pilnos laisvės, tačiau ji ne tiek daug buvo 
varžoma, kaip ankstyvesnio režimo metu.

Šiomis dienomis iš Lenkijos pranešama, kad Gomulka įsakė 
laikraščiams sekti tik jo politiką, kitos iniciatyvos nerodyti, jo 
diktatūros darbų nekritikuoti.

Jei komunistai ir vėl visai pasmaugs spaudos laisvę, tai visi

Jordano politinės krizės pasėkos
Jei Jordanas nepajėgs nugalė- kiamose vietose. Nors Izraelis 

turi tik 1,748,000 gyv. ir užima 
8,048 kv. km. plotą žemės, bet 
turi moderniškai apginkluotą 
armiją, kuri šauniai pasirodė pra 
ėjusių metų pabaigoje prieš E-

praėjusių metų sukilimo laimėjimai nueis niekais. Po to seks ir 1948 metais laimėjo Palestinos 
visiškas visų kitų laisvių suvaržymas. Laisvę mylintiems len- fcaro metu. Tada padėtis susi- 
kams yra prasmės susirūpinti. Laisva spauda yra pats efektin- ; komplikuotų — arabų ir žydų 
giausias žmonių laisvės ir teisių saugotojas. Visi diktatoriai to- į karas nesulaikomai įsižiebtų; 
dėl pirmiausia ir griebiasi visų galimų priemonių spaudos laisvei į niekas negali garantuoti, kad 
pasmaugti. jis neišsiplėstų į pasaulinį gais-

Atsižvelgiant į tai, Jungtinės Amerikos Valstybės turėtų į rą. šis atvejis verčia rūpintis, 
būti atsargios, teikdamos Gomulkos Lenkijai didesnę paramą,
nes ji gali būti ne Lenkijos, bet komunizmo ir pačios Sovietų 
Rusijos stiprinimas.

Vysk. M. Ready

ir skaitėme spauda ir iš tų ži
nių šaltinių jau žinome, jog In
donezijos prezidentas, vos pali
kęs Ameriką ir kitus demokra
tinius kraštus, pastatęs savo ko 
ją raudonųjų žemėj — Sovietų 
Sąjungoj ir raud. Kinijoj pra
šėsi vadinamas ne “Pone Prezi
dente”, bet... “Tovarišč Sukar 
no ...

Anuomet dar tik bepradėję 
ryškėti prezidento Sukamo rau 
donumo simptomai, paskutiniu 
laiku buvo visiškai bepradedą 
“vaisius duoti” ir, jeigu ne tik
rųjų indoneziečių patriotų su
kilimai, — nūdien Indonezijos 
parlamente daugumą jau būtu 
turėję raudonieji, o pats Sukir- 
no — bent pačioj pradžioj — bū 
tų pasiskelbęs to krašto dikta
toriumi.

Tiesa, pradžioje Sukamo, 
kaip ir JAV-bių anas amžinos 
atminties prezidentas G. Wa-

atvejis gali būti kasdieną, kas sa 
vaitę, mėnesį. Suprantama, kad 
Izraelis politinės krizės vyksmą 
Jordane rimtai seka ir netikė- shingtonas, į žinomus asmenis 
tumui paruoštas jėgas laiko rei įr va(jus įgėjo kaip revoliuciniai

gandai, kad Jordano kaimynai 
nori kraštą pasidalinti. Tokiai 
padėčiai esant, aišku, kad Iz-^Ptą-
raelis nelauktų, kol Jordanas bū' Suezo kanalo karinės inter- 
tų likviduotas. Izraelis tuoj pat/vencijos metu Egiptui buvo su- 
pasiųstų savo kariuomenę paim-įduotas labai stiprus smūgis. Jo 
ti tas vietas, kurias Jordanas įsigyta karinė medžiaga beveik

buvo sunaikinta. Nemažai pate
ko Izraeliui. Šiandieną Maskva 
ir satelitai paskubomis siunčia 
karinę medžiagą bei ginklus j 
Egiptą ir Siriją. Šimtai moder
niųjų lėktuvų, tankų ir patran 
kų jau atplaukė į Aleksandri- 

būdėti ir dėti visas pastangas'; jos uostą ir Latakia Sirijoj, 
prie to neprileisti. Kaip spauda K.. T-kus

Prieš keletą dienų buvo palaidotas Columbus, Ohio, vysku
pas Mykolas Ready, tą vyskupiją valdęs nuo 1944 metų. Prieš i 
tai jis aštuonerius metus buvo National Catholic Welfare Confe- tikrai dideli, dažna: net žmo- 
rence generalinis direktorius. Tose pareigose būdamas velionis gaus proto nesuvokiami, jvy- 
yra parodęs labai daug nuoširdumo Amerikos lietuviams, sim
patizavęs bolševikų pavergtai Lietuvai ir jieškojęs kelių jai 
kiek daugiau pagelbėti. Jungtinių Amerikos Valstybių Katalikų 
Bažnyčios hierarchijoje netekome gero draugo velionies vysk.
Ready asmenyje.

PALYGINIMAS IR TIKROVE
PKANYS ALŠfiNAS, Kanada

Nūdieniam pasaulyje vyksta

POLITIKAI IR GENEROLAI
Prieš 2000 metų Golgotos kai 

ne įvyko tragedija. Tuo metu, 
kada Kristus mirė ant kryžiaus, 
kilo perkūnija, plyšo žemė, siau 
tė audra. Šiandieną aplink Gol
gotos kalną vėl kaupiasi aud
ros debesys; kiekvienu momen
tu gali kilti perkūnija ir audra. 
Kaip ir anuo metu, taip ir šian
dieną maišosi politinės dulkės,

Jordaną įžygiavo Sirijos pas
laptingas kariuomenės skaičius. 
Jei tikėti spaudos pranešimams, 
Sirija šeštadienį (IV.13) Jor- 
danan dar pasiuntė daugiau savo 
kariuomenės. Nauja brigada, iš 
3,000 vyrų, įsitvirtino šiaurės 
Jordano teritorijoje. Karalius 
Hussein kreipėsi į Sirijos pre
zidentą Shukri EI Kuwatly, rei-

kurios padėtį dramatina. Nors! kalaudamas ištraukti Sirijos ka 
sutrauktos geriausios politinės I riuomenę iš Jordano teritorijos, 
jėgos padėtį gelbėti, bet besifor- j nes jos buvimas sudaro pavojų
muojančių audros debesų neįsten 
gia išblaškyti. Iš praktikos ži
nome, kad po politikų ir diplo
matų gauna žodį generolai. Jų 
kalba ne žodžių, bet ginklų, šian 
dieną pats karščiausias taškas 
— Jordano mažoji karalija.

Jordono politinė krizė
Jordano jaunasis karalius 

Hussein skaitomas vakarietiškos 
orientacijos. Jo ministeris pir
mininkas Suleiman Nabulsi ne- •
rodė ženklų, kuris prieštarautų 
karaliaus nusistatymui. Tačiau 
paskutinėmis dienomis Nabulsi 
staiga pasikeitė. Jo padaryti 
vieši pareiškimai apie “suartė
jimą” su Sovietų Sąjunga, pa- 
kaltinimas Eisenhowerio doktri 
nos privertė karalių pašalinti 
Nabulsį. Iki šios dienos Jorda
nas negali sudaryti vyriausy
bės. Paskutinės žinios sako, kad 
karalius vyriausybę sudaryti pa 
vedė Nabulsio dėdei Abdel Ha
lini Nimr, tos pačios socialistų 
partijos politikui, kaip ir Na
bulsi. Nors jis pakvietimą priė
mė, bet ar jam pavyks sudaryti 
koaliciniais pagrindais vyriau
sybę, lieka palaukti.

Padėtį dramatina svetimos 
jėgos

Praėjusį rudenį, kilus Suezo 
kanalo karinei intervencijai, į

Jordano laisvei. Nemaža Sirijos 
karininkų pakaltinti pasikėsini
mu prieš karaliaus gyvybę, ku
rią jam išgelbėjo jo saugumo 
policija. Žinome, kad trumpu 
laiku buvo tris kartus pasikė
sinta nužudyti karalių Hussei- 
ną. Nuo praėjusių metų spalio 
-lapkričio mėn. Jordane buvo 
šiek tiek kariuomenės iš Saudi 
Arabijos, Irako, bet pastarieji, 
karinei intervencijai pasibaigus, 
pasitraukė. Liko tik Sirijos ka
riuomenė.

36 metų valstybė 
Jordano valstybė susiforma

vo, Anglijai padedant, iš Oto
mano imperijos. Jos gimimo da
ta skaitoma 1921 metai, šian
dieną ji turi 1,500,000 gyvento
jų ir apie 37,5000 kv. km. že
mės plotą. Jos metinės pajamos 
(daugumoje iš naftos) siekia iki 
112,000,000 dol. Iki praėjusių 
metų Jordanas gaudavo 35,000, 
000 dol. iš Anglijos. Karalius 
išsilaiko ir tvarka krašte palai
koma tik vadinamo Arabų legio
no pagalba. Jo legionas sudaro 
20,000 vyrų. Tai gerai ištreni
ruota karinė jėga. Prasidėjus 
V. Rytuose neramumams, spau
džiamas savo kaimynų, Jorda
nas savo sutartį su Anglija pa
naikino, gaunamos subsidijos at

Mečiai turi būti organizuojami, 
.sergstimi ir mokami iš vir
šaus"... Taigi tai buvo kursas ir 
kryptis diktatūros link. Sukar- 
no, kaip spauda praneša, visiš
kai nesivaržė kreipdamasis į vie 
tinę komunistinę partiją para
mos ir pagalbos savo tikslams ! Hituss.

— Kohi»uhi.|oje, Tolimos, Hui 
les ir ('aidas apskričiu »se, tebi - 
veikia banditų gaujos Pasitai
ko daug ap.plėšimų ir žmogžu
dysčių va tinių gyventojų tarpe. 
Pastaruoju metu valdžia deda 
visas pastangas sunaikinti ban-

“““ tas viskas Indoaeai-! I
ją privedė prie revoliucinio jn

ARTHRI
A Normai Hand

kiai. Gi ryškiau pasakius, tai 
gal niekad pasaulyje nevyko to 
kia žiauri kova tarp gėrio ir 
blogio, kaip šiandien, niekad 
taip nekovojo tarpusavy teisy
bė ir melas, kurių vienam vado
vauja demokratinio pasaulio li
kučiai, o kitam — grobuoniš
kas, plėšrus ir baisus komuniz
mas. Netgi paskiri žmonės, ne
žiūrint, kokias vietas pasaulio 
žmonių bendruomenėj jie užim
tų ir kokias pareigas eitų — 
sunku besuprasti, ką jie galvo-

Torontiškio dienraščio “The 
Globė and Mail” vedamojo la
bai teisingu pastabumu, Jung
tinių Amerikos Valstybių vice
prezidentas Nixon dabartiniu 
metu, galimas daiktas, norėtų 
kaikuriuos savo žodžius išbrauk 
ti iš savo anuomet pasakytos 
kalbos, skirtos oficialiam Indo
nezijos prezidento Sukamo su
tikimui.

Tuomet Washingtone vicepre 
zidentas Nixon Sukamo palygi
nęs su JAV-bių didžiuoju prezi
dentu George Washingtonu, tar 
damas:

“Jūs, kaip ir šio krašto Wa-
ja, ką širdies gelmėse nešiojasi shingtonas, išvedėte savo žmo- 
ir pagaliau kokiems dievams nes į nepriklausomą gyvenimą
tarnauja . .. Labai tinkąs šiam 
teigimui pavyzdys — Indonezi
jos prezidentas Sukamo, kuris 
nelabai seniai lankėsi JAV-bėse 
ir daugelyje kitų kraštų jų tar 
pe ir abiejose komunizmo sosti
nėse — Maskvoj ir Pekine.

iš kolonialinių varžtų, o dabar— 
taikos apystovose — savo žmo
nes vedate į naujus pasiekimus 
ir laimėjimus’’.

Tačiau tai visiškai neužtar
nautas palyginimas, ne3 tiedu 
prezidentai — Washingtonas ir

lyderiai prieš kolonializmą. De
ja, galutiniai jų abiejų siekiai, 
toli gražu, nesiribojo tuo pačiu. 
George Washingtonas turėjo ir 
tebeturi didelį ir garbingą var
dą demokratiniam pasauly, o 
Sukamo — slinksta j didelių 
abejonių sūkurį.

Juk kada G. VVashingtono ko 
va baigėsi prieš kolonistus, jo 
prestižas buvęs toks didelis, 
kad jis lengviausiai galėjo pasi
skelbti JAV-bių visagalinčiu 
valdovu ir diktatoriumi. Esą 
1783 .m. buvusi pas VVashingto- 
ną neviena jo armijos karių de
legacija ir siūliusi jim padary
ti “perversmą”, žinoma, tik pro 
klamacinį, ir pasiskelbti save to 
krašto karaliumi. Tačiau Wa- 
shingtonas šitokias jo dvasiai 
svetimas viliones griežčiausiai 
atmetė, tuo pačiu ir diktatoriš
kos kitų svajonės sugriuvo.

George Washingtonas davė 
JAV-bčms konstituciją, galima 
sakyti, vieną iš demokratiškiau 
sių konstitucijų pasaulyje, ku
ria Amerika ir dabar dar tebe- 
sivadovauja.

Taigi prezidento Sukamo pa
vyzdžiai yra labai kontrastingi 
su VVashigntono pavyzdžiu, ne
žiūrint, kad dabartinis vicepre
zidentas Nixon, entuziazmo pa
gautas, tuodu vyru sulygino, 
kaip vertus vienas antro... In
donezijoj Sukamo visą- laiką 
skyrėsi sau kuo daugiau ir dau 
giau valdomosios jėgos, ko, jo 
buvo nusistatyti kraštą visiškai 
suraudoninti. Sukamo Indonezi 
joj ne tik nesukūrė jokios de
mokratinės konstitucijos, bet ir 
turėtąją sulaužė, sunaikino Jis 
pabrėžė, jog esąs ‘.‘sergstimos 
demokratijos” (tokios, kaip So- 
vietijoj ar raud. Kinijoj) sali
ninkas, kur “demokratiniai sar
gai” nuolat sergsti kiekvieno

Tyrinėjimai SPEARS 
ligoninėje pravėrė durta 
j sveikatą tūkstančiams • 
kenčiančiųjų, kurie jan 
buvo įsitikinę, Rnd jiem 
nebėra pagalbos nuo 
arthrito jr rbeunutlinių t 
skausmų agonijų.

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

SPEARS CHI KOPK A(TI< HOSPITVL 
Dept. L-I06, Denver 20, Colorado

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELE
PREMIJUOTAS ROMANAS

Arthritic Hand

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldu perkraustymas as

menų turinčiu ilga patyrimą.
STASYS FABIJONAS

1;1
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TELEVIZIJA • RADIJAS
HI Fl PHONOGRAFAI • VOKIŠKI R ADIJ AI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

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

NARIAI UETLVIl IAIIP II? SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS. KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki S 10.000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namu įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6245 S. Westem Avė., Chicago 36, III.

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

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

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

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

Meistras negali pasakyti atvirai apie Liną, ne
gali prisiminti nakties kliedėjimų. Paaiškina kitaip:

— Ji dar tiki, kad Julius į tave žiūri Tada ji MOTINOS nėra nei virtuvėje, nei valgomajame.

97 tęsinys

Trečią valandą baigiasi statybos darbai, šešta- t 
dienis. Vyrai nori anksčiau parkeliauti ir namie su
sitvarkyti. Likęs vienas, meistras sudeda įrankius į 
gonkas, persirengia ir nueina.

Samanė savo kambaryje. Nuo slenksčio stebi ją, 
kaip rūpestingai puošiasi. Užsivilkusi tamsią mėlyną 
suknelę, užsideda baltus karolius, šukuojasi prieš veid
rodį. Supranta jis — nori Linai pasirodyti šaunia 
mergina!

— Samane, — meistras žengia ir sustoja. Trūk
sta jam drąsos greitai ir tvirtai pasakyti, ką nu
sprendė. — Ar tu pagalvojai, kodėl taip atsitiko, ko
dėl Julius tau peršasi ?

— Na? — ji žiūri giedriom akim.
— Mums reikia pasisakyti.
— Ką? — vaikiškai pastato lūputes ir nusistebi, 

kodėl Viktoras toks susirūpinęs.
— Pasakykim, kas mes, tu ir aš, draugaujame. 

Tada bus viskas baigta. Julius supras, ir Lina ...
— O kas jai7 — klausia ji šaltai ir nuniauka į

aiaakė. Gaunamą iš Anglijos 35 veidrodį.

bus tikresnė. Ir mums, jei pasakysime, bus geriau, j Viktoras siūlo laukti, bet Sam'm .pir'd i . 
Pradėkime nuo namų, pirmiausia namai.

— Suprantu, reikia, — atsidusta ir žiūri į vei
drodį. — Aš taip bijojau. Valandom atrodo, kad vis
ką žino, mus seka.

— Tai dar geriau, bus lengva! — jis drąsina Sa
manę, o pats ne kartą galvojo; kaip sunku pasakyti 
tai, kas taip aišku. Bet kito kelio nėra.

Jis nužengia ir sustoja jos užnugaryje.

Samanė veidrodyje mato ir jį, augstą, liekną. 
Gelsvi plaukai suversti pusnele į dešinę, o veidas toks 
susirūpinęs. Ji žiūri susikaupus ir atrodo, kad regi 
ne veidrodį, o paveikslą, kur ji nupiešta šalia savo 
vyro. Jis gi myli tokia šilta meile, supa tokiu papra
stumu ir giedrumu. Toks teisingas — nieko neskriau
džia, toks švelnus — niekam rūstaus žodžio nepasa
ko! Daugybė dorybių, privalumų bėga pir jos min
tis, lygina su Juliumi.

Susipurto, lyg kažką nemalonaus prisiminus. 
Rimtame jos veide skruostai vos vos sujuda, įsižie
bia gyvumas ir pasirodo džiaugsmas. Užlieja keista 
nuojauta ateities, kuri sujungs ją ir Viktorą j vieną 
paveikslą. “Ne Liną pasirinko” — skamba mintis ir 
dingsta su jos lininiu grožiu, išdidumu, pranašumu. 
Samanė pajunta, kokios tvirtos jos rankos, kokia 
karšta širdis. J jos džiaugsmo žvilgsnį, kuriuo veidro
dyje glamonėja Viktoro atošvaistą, įsilieja drąsa.

— Eikime! — Ji pakyla ir atsistoja priešais.— 
Tu vėl sakysi, kad aš bailė!

— Jitskokim, paskui tikrai išsigąsiu.
Gimbutiene kietyje.
— Vedinu drabužiu.,, dukrele, — šyp ena pasi

tinka jeinaneią Samanę. Pamato ir meist np — O. 
neišvažiavai ?

— Ne! — sustoja jis slenk ,tyji
— Mama, girdėjai tokią n iu,jkn •— Samane 

nusijuokia ir atstseda ant I rymos, apklotos kilimė
liu. — Man persą Julių, buhalteri!

— Na, vaikeli, žinau! •— Motina rimtai pažiūri į 
dukrą, į meistrą. — A. net Viktoro klausiau, kas jis 
per žmogus, ir jis saki : nieko, ra.,.

— Jam vinį žmones, angelai, jam turbūt ir velnias 
be ragų!

Gimbutiene stebi dukrą, ko ji pradtjo tokią kal
bą prie svetimų? Kas čia dedasi? Samane i,oka ir 
pastumia pintinę kėdę.

— Sėsk, mama! Bet nors ir pi r.,a, nor., ir siū
lo. nors ir giria ir aug.,tina, tai iau Julius ne toks. 
Jis bloga.,.

— Vaikeli, ne mūsų pan iga mogų teisti!
— Aš mačiau, juk ten lankiau-i, todėl, mama, as 

netekėsiu už jo niekada' l’a ako tvirtu, ryžtingu 
balsu Atsisėdus ant si rymo dr i 1,0 uiri / motiną. 
Si lūkuriuoja, svarsto.a l« d* i< . lyg nu b bu si, lyg 
kažką galvodama — A n« piokaupt, mama’ Girdžiu, 
kažkas nuolat šnabždasi aplink, dera i lyg bučiau miš
ko kvartalas, o visi kiti pirkliai!

— Samane, kaip čia dabar? Tai ko ten lankeis'* 
i Bri dRugiaujt
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DTENRASTTS DRAUGAS. CHICAGO, ILLTNOIS Ketvirtadienis, gegužės 9, 1957

Solistai: DANA STANKAITYTE 2^ Sekmadienį, gegužės 12 dienę, 3 valandą po pietų Marijos Augštesnio- ĮJj Prie piano ....................  VLADAS JAKUBENAS
ir ALGIRDAS BRAZIS sios Mokyklos salėje, 6727 South Califomija Avenue. S Prie vargonų !..................  ALGIRDAS ŠIMKUS

• ' g DAINAVOS MENO ANSAMBLIO §»•«"'•'.................. baus paktas
Dainos - S. Šimkaus. Tekši, pritaikė AL MACKUS Premjera Q •
Dir. - STEPAS SODEIKA .... Rai ALC. BIKINIS S < ‘ T Č C T \ 7 T A T ’ ’ I

fVj I I 4 I ^k / I I I..3 So. MuplouiiiHl Avo., ICuinutitiitsko j.iukto UruituvO, 4559 So.
Tautinių tekių vadovė.........  IZOLDA RALIENE 8», Jį_ Į > X ▼ X XX X W Hermitage Avė., “Datas” Television, 3321 So. Ilatated St.

’ ’ Mįl ’ Bfl Kviečiame pamatyti “Išeivius”.
Dekoracijos ............. Dail. ALGIS KURAUSKAS J3 Trys muzikiniai lyriniai veiksmai Dainavos meno ansamblis

DETROITO TAUT. ŠOKIŲ ŠOKĖJŲ GRUPE VIDURYJE VADOVE G. GOBIENE

. 4 -
S&-tįVu.

5ŠS?&»JwK^r-^gp^-J«sŽa

lauk
PAŽINKIME TAUT. 

Įspūdžiai j detroitiečių
ŠOKIŲ DALYVIUS

šokėjų tarpą įsrmaišus
AL. GIM ANTAS

Detroito taut. šokių grupei 
nuo pat joa įsisteigimo 1949 m. 
rudenį vadovauji Galina Go- 
bienė. Ji pati yra baigusi prie 
Pedagoginio instituto Vilniuje 
buv. kūno kultūros kursus, ku
rių programoje buvo ir taut. 
šokiai, jų kilmė. taut. rūbai ir 
pan. Jau buvo spėjusi dėstyti 
kūno kultūrą Anykščių gimna
zijoje, vėliau, visiems žinomų 
įvykių raidoje, jau Vokietijoje, 
šoko Čiurlionio ansambly, dar 
vėliau įsijungė j Seligenstudte 
veikusį Liet. Taut. ansamblį 
(dabartinė “Dainava”). Emi
gravus A. Ličkūnaitei, G. Go- 
bienė perima ansamblio taut. šo 
kių vadovavimą. Čia dirba iki 
atvykimo Detroitan. Meilė mū
sų taut. šokiams ir amerikinia
me gyvenime jos neišskiria iš 
taip pamėgtos srities darbo. 
Detroite jos grupė, be pasirody
mų saviesiefns, per eilę metų tu 
rėjo ir tikrai svarbių pasirody
mų amerikinei publikai. Iš stam 
besnių pasirodymų būtina pami 
nėti Tarp. Raud. Kryžiaus su
važiavimas, JAV mokytojų kon
vencija, Michigano mokytojų 
konvencija, Detroito 250 m. su
kakties festivalis, pasirodymas 
University of Michigan ir t.t.

Šiuo metu grupėje yra 9 vy
rai ir 12 merginų. Tai jau yra 
pastovus ir nebesikeičiantis są
statas, besiruošiąs taut. Šokių 
šventei Chicagoje. Grupės val
dybą sudaro B. Rackaitė, D. Še 
putaitė (pirm.) ir J. Polikaitis. 
Šokiam akordeonu palydi A. Pe 
sys. Dabar repetuojama kartą 
savaitėje, bet neužilgo bus pra
dėta rinktis bent du kartus. Ne
turint savų patalpų, tenka giau 
stis betkur. Dažniausiai naudo
jama masonų salė (Hubbard 
Avė.) ir gen. Pattono parko 
sporto halė. Grupei padeda ir 
materialiai remia LB-ės Detroi
to apylinkė. Bendruomenės pa
stangas šokėjai didžiai brangi
na ir vertina.

Šiaip jau šokėjai rodo daug 
gražios valios, stengiasi būti 
drausmingi. Patys apsidėjo pi
nigine pabauda už vėlavimus ar 
visišką neatsilankymą į repeti
cijas (du dol. už praleidimą, do 
leris už vėlavimą). Dar prieš 
vykimą j Chicagą, gegužės mėn. 
grupė Ralph Valatkos pastan
gomis gavo pakvietimą pašokti 
televizijoje — WJBK (CBS), 
kanalas 2, “Polka Time” progra 
moję. Tiksli data bus pranešta 
per spaudą vėliau.

Šokių vadovė G. Gobienė pa
pildomai dar malonėjo atsaky
ti į keletą klausimų.

— Ar turite pakankamai ry
šių su centru, ar jie pakan
kami ?

Klausykite 

H LITHUANIAN MELODIES
Ano Arbor — WPAG — 1000 kilo 

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

10706 Leaure — Detrolt 27,

— Taip, jie gana rūpestingi 
ir korespondencija yra gyva ir 
nuolatinė.

— Pagal kokį vadovą ar kny
gą bazuojamos pagrindinės šo
kių figūros?

— Naudojame J. Lingio “Liet. 
liaudies šokiai”, 1954 m. laidą 
Chicagoje. Kiek nedarnos įneša 
nauji pakeitimai, papildymai. 
Tas kiek nervina ir pačius šo
kėjus. Štai išmoksti vieną ar ki
tą šokį vienaip, staiga gauni nau 
jas instrukcijas, naują aplink
raštį, žiūrėk jau ir reikia keisti 
iar iš naujo mokytis tam tikrus 
žingsnius ir pan. Tuo būdu pav. 
jau mokėmės tris kartus “Kepu 
rinę” ir dabar jau tikimės, kad 
daugiau nebus jokių pakeitimų.

— Kaip vertinate I. Šilinigie- 
nės inspekcines keliones?

— Jos koordinacinis darbas 
yra nepaprastai ąvarbus, būti
nas ir vertingas. Labai gerai, 
kad centre buvo suprastas tas 
momentas ir paskirta šokių ži
novė lyginamajam vienodinimo 
darbui. Sunku ir įsivaizduoti, 
kaip šokių grupės būtų galėju
sios apsieiti be to.

— Kokia jūsų nuomonė ap
lamai apie šventę? Ar galvoja-

te, kad parinktas repertuaras 
yra pakankamai būdingas cha
rakterizuoti liet. šokio dvasią, 
parodyti turinį, atskleisti mūsų 
tautos sielą?

— Be abejo, šventė yra ne
paprastai teigiamas veiksnys. 
Šokiai, regis, parinkti taipgi tin 
kami. Drįsčiau tik galvoti, jog 
visdėlto buvo permaža laiko duo 
ta pilnam pasiruošimui. Many
čiau, kad programoje būtų už
tekę 10 šokių vietoje dabar nu
matytų 17. Dėl tokio dydžio pro 
gramos, manau, net dveji metai 
pasiruošimo nebūtų perdaug. 
Aišku, stengiamės daryti visą, 
dirbame kietai, rezultatus gi ga 
lėsite matyti Chieągos amfitea- 

)tre.
i

Būtų gera, kad ir kitų vieto
vių mūsų laikraštininkai paruoš 
tų supažindinamus rašinius su 
savosios taut. šokių grupėmis. 
Busimieji žiūrovai jau iš anks

to mielai laukia didžiosios prog 
ramos dalyvių apibūdinimų. 
Šventei sparčiai artėjant ir šio 
kontinento tautiečių tarpe jau
čiant vis didesnį dėmesį festiva-j 
liui, atrodo, jau nėra peranksti 
perduoti tą entuziazmą ir dar
bingąsias nuotaikas, kurios lydi 
visus besiruošiančius šventei 
vadovus, šokėjas ir šokėjus.

KULTŪROS KIA BO 
PASKAITA

Viena veikliųjų vietinių orga
nizacijų — Detroito Lietuvių 
Kultūros Klubas — po neseniai 
didelio pasisekimo sulaukusios

dail. A. Rūkštelės parodos su
organizavimo nenuleidžia rankų, 
bet pateikia dar vieną staigme-1 
ną detroitiečiams.

Gegužės 12 d. 4 vai. p. p. Tarp 
tautinio Instituto rūmuose, 111 
Kirby Avė. (prieš meno mnzė- 
jų) architektas Edmundas Ar- 
bas - Arbačiauskas kalbės te
ma “Architektūra ir jos reikš
mė gyvenime”. Architektūros 
darbų eigos iliustravimui bus ro 
domi paveikslai, braižiniai ir ki
ti pavyzdžiai.

Po paskaitos įvyks arbatėlė.
Lietuviškoji visuomenė kvie

čiama ko gausiausiai dalyvauti.
J. S.

MOTINOS DIENOS tadieninės bei lituanistinės mo-
MINĖJIMAS kyklų mokiniai.

Š. m. gegužės 12 d. 12:15 vai. Įėjimas į minėjimą nemoka- 
(tuoj po pamaldų) Hispanos mas.
Unido, ailėje Įvyks viešas Mo-, vjsj ,ietuviaj nuolanklai kvle. 
t,nos Aenos minėjimas. Minė- 4jami aW|ank tj v Kntkn, 
jimą ruošia JAV Lietuvių Bend-,
ruomenės Detroito apylinkė. į ............. :

Pagrindinę kalbą pasakys Į 

viešnia iš Chieągos dr. Ona 
Krikščiūnienė. Po to bus atlik
tas specialiai šiam minėjimui ra
šytojo Balio Gražulio surink
tas ir sudarytas montažas “Pa
garba motinoms”. Montažą pa
ruošė aktorius Justas Pusdešris, 
muzika ir dainos — Alberto Mai 
teikos, šokiams vadovauja Al-j 
dona Rastenytė, scenovaizdis —
Algio Barakausko. Montažą at
liks ateitininkai, skautai ir šeš-

RRUNG’S KEPYKLA
3339-41 S. Lituanica Avė. 

Tel. Cl.irrshle 7-<1376
l'rlHtutonie j vIh:im krautuves 
ir reetoraiiUH. taip pat Ift- 
Niiint'iaine j vIhiih artlmuo- 
HillH lllil'SllIH

Ouoną lr įvairia* akt nlngae 
liulkutea kepa

MOVIHC nona
IŠ TOLI IR ARTI 

NAUJI OIOSII TUOKSI - NAUJAUSI KPAUSTTN1O (PANKfAJ

n&ų Kterų pattpinias - p/eus u? sažinin&as patarnavimai

JUOZAS MA JJOKASTIS
2022 W. 69 S+CHICAGO 3* ?-9209

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

DETROITO’O BIZNIERIŲ 
IR PROFESIJONALAI

DANTŲ GYDYTOJA
BRONE GRUZDIENE, D.D.S.

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

Detroit 28, Michigan 
Priėmimo vai. pagal susitarimą. 
Telef. Kabineto — LUzon 4 5121 

Namu — LUzon 4-8081

Jeigu norite pirkti arba parduoti 
namus, sklypus Diergardenus — 
alines, ūkius ar vasarvietes, kreip
sies ■

ELSEA REALTY AND
INVESTMENT CO.
6217 W. Fort St. 

atstovą

VLADA BARAUSKĄ
1 Telefonai: Įstaigos VI 3-6000, 

Kesidencijos — TA 6-4366
'ši įmonė yra pati stambiausia Mi
chigano valstijoje. Detroite turi 4 
skyrius ir sėkmingiausiai patar- 
naiiia savo klijontarna___________

M. MIŠKINIS, M. D.
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

X-KA1
593 VVrst Grand Boulevard 

or Shadv l^ine Detroit 16. Michigaa 
Namu telef. VI 1-7970 

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

__________ TMef TA 6.0886__________

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue 

Detroit 27, Michigan 
tel. WB. 4-6166 

GENKRAI, CONTKAOTOlt 
Atlieka (vairius atatyboa. patai ay 

mo Ir pertalaymo darbua — atallntn 
K y a 16a cemento, mūrijimo, elektros 
pi u m bingo, daftymo Ir dekoravimo 
Ateklry kambarin r,ei hutu įrengimą* 
««<«»»•, Ir skiepui

Perkant ar parduodant namus 
ir apdraudžiant turtą 

Jums patarnaus
VLADAS N.SELENIS

narys United Northwestern 
Realty Association 
šaukite telefonais

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

GUSTAFSON REALTY CO. 
13000 Schoolcraft kamp. Sorrento

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

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

Amerikietinės mados drabužiai 
nėra praktiški nei Lietuvoje, nei 
Sibire. Apavas nėra geras tenykš
čiam purvui bei sniegui. Vartotų 
daiktų siuntiniai dažnai pasiekia 
gavėją tokiame stovyje, kad būva 
visai netinkamais kokiam nors var 
tojimui. Tokių siuntinių vertė yra 
labai maža, bet jų apmuitavimas 
ir persiuntimo išlaidos labai dide
lės. Tokiam siuntiniui žuvus, nė
ra praktiško būdu už jj gauti turė
tą nuostolį. Rusų kontrolė ir pa-i 
ties persiuntimo atlikimas labai ( 
usvilfcina siuntinio gavimą.

MŪSŲ 10 metų patyrimas rodo, 
kad siuntiniai su naujomis pre
kėmis, įgytomis mūsų atstovauja
mose įmonėse Europoje, yra ne- 
palyginimai pigesnės, geresnės ir 
greičiausiai pasiekiančios adresa
tą. Europos fabrikuose mes užper- 
kame prekes žymiai pigiau negu 
kur kitur.

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

ĮSITIKINKITE ir Jūs. Tikrai lik 
sito patenkinti.

BOGDAN SERVICES 
2936 Holbrook Avė.

Detroit 12, Mich.
TK 2-7297

Jums atsilankius asmeniniai su
teikiame visų Jums reikiamų in
formacijų. Taip pat informuojame 

I laiškais bei telefonu ne tiktai De
troito miesto lietuvius, bet ir vi
sos Michigano valstijos lietuvius. 
Mūsų turimi tūkstančiai padėkos 
laiškų iš Lietuvos bei Sibiro, yra 
geriausiais liudininkais mūsų ge
ro patarnavimo savo klientams.

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

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

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius '

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

CRANE SAVINGS
2555 VVEST 47th STREET LAfayette 3-1083

B. R. Ptetldewlcz, prez.; E. R. Pietldewlcz, aekr. Ir advokatas
Mokam.1 atikAlus dividendus. Keičiame čekliiH. Parduodame Ir perkame 

valatyhėa bonua. Taupytujaina patarnavimai nemokamai.

Pradėkite laupyti atidarydami HąKknltą Alai ui len. A ja Irau* ta iki >10,000.

Darbo valandos: pirmad ir ketvirta*! nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
intr. ir penk. 9 iki 5; treč uidarv’a o seš’ nuo 9 Iki vidurdienio

AS
J. 0. TELEVISION CO. Pardavimas ir taisymas

Televizijos, radijai, patefonai, kamb. vėsintuvai

“KALBA VILNIUS”
Kasdien 4 vai. 30 mln. popiet. Ateikite pasiklausyti.

2512 W. 47th St. TeL FRontier 6-1998
ATIDARĄ IR SEKM. nuo 11 vai. Ilgi 3 vai.

Ku
jiii»: ■•a'' J. ■ .. .

1957 BUICKAS
Tik

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

Lietuviškoje Prekyboje-MILDA BUICK, ■»« 
907 W. 3S(h Si., Chicago 9, III. U 3-2022

t?

mokame

A,ugstą

MIDLAND
Sdvings and Loan^./ 

Association
nmsunio^

40 Mf TU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA l» 

FFLNING IAUSIA 
lAUtYMO 

• f NDROVt

4038 Archer Avsass T.i
AUGUST SALDUKAS Pratik

MiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiniiiiiiiniiniiiiiiiiiiiinniiiiiiiiNiiiiimiiu'**'*'

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

tolimų distancijų, šaukite sekančiai.

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

Telefonas —- FRontier 6-1882
HiinimiiiiiiiiuiiHHiiiiiiiiiHiiiiiiiiimiiiiiiiiitiiiMiiNmiiiMiimiiiiiiiiiiiiiiiiiumMtt

Atliekame dideliut. ir įtūžus automobilių remontas. Lyginimas, da
žymas. Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis.

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

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

Ir augščiau

%

SPECIALUS
BARGENAS

Sofoms, Lovoms, 
Lempoms

RAINOS NUO
$49.50

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
KKI.IV A. ILAUIHINIH, NKLI.IK IIt:KTU 1,1 H, Sav.

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

Krautuve atidaryta nekmadlenlaia nuo 11 Iki 4:30.
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DETROITO ŽINIOS
PIRMASIS CHORO MIRK

PASIR()I)V’MAS Frank J. Janeck, sulaukęs 6<8
Kaip motina pirmuosius kūdi- m., po sunkios ligos mirė š. m. 

kio žingsnius sutinka su džiaugs balandžio 29 d. ir iš Dievo Ap-į 
mu ir pasitenkinimu, taip ir dėt- vaizdos parapijos bažnyčios bu- j 
roitieėiai savojo choro pasiro
dymą sutiko su dideliu dėmesiu 
ir simpatijomis. Kai praėjusį 
šeštadienį buv. lietuvių svetainės
scenoje atsiskleidė uždanga, — LB Detroito apylinkės vai, 
nors ir negausus, bet mielas, tar dybos globoje yra šeštadieninei 
si pavasario žiedas, dainos entu-( ir lituanistinė mokyklos. Dalinę

I

vo palaidotas Mt. Olivet kapinė
se. Liko žmona Rožė ir du sū
nūs. St. G-kas

— o —

ziastų būrys buvo sutiktas 
triukšmingu plojimu. Tokiu pat

globą LB apylinkė teikia ir spor 
tuojanėiam lietuvių jaunimui.

entuziazmu buvo sutiktas choro LB apylinkei rūpi ir tautinių šo- 
vadovas vargonininkas Albertas kių šokėjai — G. Gobienės ir 
Mateika. Jo, choro ir solisto Pra Aki. Rastenytės grupės. LB apy 
no Zarankos darbas tik muzikos linkės globon perėjo ir Baltijos 
žinovo tegali būti įvertintas. G< tunto skautai. LB įgaliotiniu y- 
eiliniam klausytojui, bcsidomip- ra Vytautas Kutkus. Gaila, kad 
ėiam padainuotų dainų sukelto- ligšiol LB apylinkei nepavyko 
mis nuotaikomis, koncertas pali-i nugalėti sunkumų ir tik dėl to 
ko malonų įspūdį. Nors progra- Detroitas neturi choro, nors to
mą jau buvo baigta, ir choras kj chorą (bažnytinį) turi Šv. 
vieną dainą, publikai prašant,1 Antano parapija.
pakartojo, tačiau vis nesinorėjo^
kilti iš vietos. i flukos Lietuvos laisvinimo

Koncerto repertuarą sudarė reikalams
visiems žinomos liaudies dainos, Sąrašas aukojusių Vasario 16 ‘ 
tačiau savitas jų atlikimo būdas minėjime, įvykusiame š.m. Vasa- 
kėl'ė susidmėjimą. “IJž jūrų r‘° mėn. 17 d. Detroite, Western 
marių” nuskambėjo ilgesingi; *Po 50 do, _ j A v Lietuvių 
"Karvelėli” skambėjo švelniai, j Bendruomenės Detroito Apylinke,
net solo partija šioje darnoje bu- j Urbonai Stasė ir Vacys.

, . , . • , V u • Po 25 dol — Amerikos Lietuviųvo tartum tylus aidas. Labai Balso radiio Rlubas Detroito A. 
nuotaikingos buvo “Oi kas so-| teitininkai, A. A. Banėnai, P. J. 
dai” ir “Pasisėjau žalią rūtą”. Brundzai, Kunig. Birutės K. M. š.
Į širdį krito Prano Zarankos so
lo padainuotos dainos “Oi, mer
gyte” ir “Jei tau liūdna”. Dar 
daugiau nuotaikas kėlė choro pa 
dainuotos “Laisvės daina” ir 
"Pajūriais, pamariais”. Bet ge
riausiai nuskambėjo daina "Gi
rioj”. Lengva ir žaisminga bu
vo “Aš mergytė”. Publika po 
kiekvienos dainos pašnabždomis 
stengėsi dalintis įspūdžiais. So
listui padainavus “Oi, mergyte”, 
pagyvenusi ponia ir sako: “Vis 
apie jaunas ir jaunas, kodėl gi 
nė karto nepadainuoja apie mus 
senas”...

Koncertas pasiekė. Džiaugia
si rengėjai, gavę pelno, bet la- 
’baiusiai džiaugiasi detroitiečiai, 
kad vėl turi savąjį chorą, kuria
me matomi senieji dainos vete
ranai ir naujasis, nors dar kuk
lus, prieauglis.

STATO NAMELIUS 
VASAROJIMUI

ALRKF Jaunimo stovyklos gy 
venamų namelių statyba, pasiū
lius geriausias sąlygas, jau yra 
atiduota rangovui S. W. Deller, 
tam pačiam, kuris pastatė pa
grindinį pastatą — salę ir vir
tuvę. Pagal sutartį statyba tu
rėtų būti baigta š. m. liepos 1 
d. Statomi du nameliai. Vieno 
kaina — 9,761 dol.

MOTERYS IR MOTINOS 
DIENA

Motinos dienos proga, Mote-

Draugija, Kutkus Vyt., dr. Ma
jauskas Vyt., inž. Mikaila Jurgis.

Po 20 dol. — Aleškaitis. P., inž. 
Bajorūnas L., Briedis J., Bubliai 
St. ir Vl., Garliauskai E. S., Hei- 
ningai P. L., Kundrotai V. K., Pa
gojus P., Paškevičiai A. A., Poli- 
kaiitis Br., Šepetys J., Udriai V. T., 
Variai K. P.

Po 15 dol. — Arbačiauskas 
Ed., Čiuželis K., Janavičius Ign., 
Juozįukas, Kazlauskas P., “Lithu
anian Melodies", Nakai J. ir Alg., 
Racevičiai J. J„ SLA 352 kp., Ur
bonavičius B. ir Lekai, Valukoniai 
Al. J., Žemaitis P.

Po 10 dol. — Ambrose Joe, Am
brose K., Anužis C., Anužis I., ,AJ- 
kevičius. Ed., Alkevičius V., As- 
minas J., Astašaičiai E. B., Bagan 
J., Baleniūnas B., Balynas P., Bal- 
zerytė O., Barakauskas A., Bart- 
kiai J. O., Bartkus S., Baziliaus- 
kas V., Bauky»J4,, Bauža J., Bliu- 
džius A., Bražėnas A., Br. V., Bur
ba B., čečkauskas P., C-kai V. E., 
Daugvydai, Doveinis J., Dunča J., 
G. B., Geldauskai D. S., Gilvydžių 
šeima,, Grudzinskaitė M., Gruzd- 
dai Br. J., Gužauskas J., G. J., Jan 
kai D. E., Jocys V., Juzėnas 
S., Kakanauskas A., Karpšlys P., 
Karpšlys St., Karvelis K., Kilikevi- 
čius V., Kodačiai K. K., Kreuchu- 
nienė V., Kučinskas J., Kuciene 
M., Kuras J., Kutkus L. E., Lietu
vos Dukterų Draugija, Lietuvių 
Kultūros Klubas, Lėliai A. V., Lo- 
zickas L., Lukas J. A., Mačiulaitis 
J., Martin C. M., Marcinkienė P., 
Masaitis A., Medoniai P. P., Miką 
J., Mikalauskas V., Miliešius S., 
Miltakiai S. K., Mitkai V. J., Mit
kus J., Moliai P. E., Motuzas F., 
Murinas J., Naruševičiai A. G., Ne 
manis A., Neverauskai B. V., Nor
vilai V. D., Pesys A., Petrulis A., 
Petrulis V., Pilka S. J., PI. Vl., 
Polikaitis B., Poškus V., Rabašaus- 
kas, M., Rukšteliai O. B., Pusec- 
kai V. R., Ruseckas M., Ruzgys

o . . 'A., Ruzgys V„ A.L.T. Sandara 29rų Sąjungos 54 kuopa Dievo Ap-i ku’opa feySaladžius v„ Saplys J., 
vaizdos parapijos bažnyčioje už-1 skirgaudai J. J., Socialdemokratų 
prašė šv. mišias už gyvas ir mi- 116 kuopa, Sodonis M., Sragaus-
rusias motinas. Šv. Mišios bus 
atlaikytos š. m. gegužės 12 d. 
8:30 vai. ryto. Bus bendra šv. 
Komunija. Po pamaldų bus pus 
ryčiai, kuriuose dalyvaus ir šv. 
Vardo Draugijos nariai.

Į NAUJĄ VIETĄ 
Dantų gydytoja Bronė Gruz-

dienė nuo š. m. gegužės 16 d., 
pacientams pageidaujant, savo 
dantų gydymo kabinetą perkelia 
į lietuvių apgyventą rajoną W. 
Vernor 5837, t. y. vienas blokas 
į vakarus nuo Holy Redeemer 
bažnyčios link Livernois gatvės. 
Naujas kabineto telefono nume
ris yra VI-2-0229.

kas K., Staniškis Br., Staniuliai 
A. Č., Staškevičius Vl., Sitašys J. 
G., Svipaitis J., šimukėnas J., Vai
čiūnai S. V., Vaitėnas A., Vaitkū- 
nas, J., Vasiulis A.. Veselkai B. V., 
Vilniaus Krašto Sąjungos Detro- 
to skyr., Vilkai B. ir J., Žalkaus- 
kas A.

STATYBAI 

IR NAMŲ 
PATAISYM 
PRISTATOM
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITYYTNAS. Pres.

3039 So. Halsted St.
Tel. Vlctory 2-1272 

Apkainavimą ir Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai. 

Raštinė atidara kasdien nno
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
šeštadienais iki 3 vai. vakaro

NAUJAM PARTNERIS

Princesę Margaretą bando lai
mėti turtingas žemvaldys Ch. 
Loyd, 33 m. amžiaus. Matyti už 
Murgaretos. (INS)

Šnipštys M., 
Gražulis.
Polteraitis P., Si-

Po 9 dol.
Po 8 dol.
Po 7 dol. 

lutamas A.
Po 5 dol. aukojo: A.L.R.K. Mo

terų S-gos 54 kuopa, Augaitis J., 
Andriušaitis, Andreliunas J., Au- 
gūnas A., Arlauskas A., Arvydas 
A., Babrickas L., Bajaliai V. A., 
Bajerčiai, Balys K., Balnonis J., 
Banionis P., Barauskas V., Baužai, 
Berzins Paul, Beržinskis B., Biro- 
nas J., Bitinas V., Blaškevičius S., 
Blauzdys F., Brokas J., Bronskis 
P., Buitkus J., Bujauskas J., Bu
kauskas M., Bulgarauskas L., Čer
niauskas J., kun. Dagilis Br., Da
gilis .A, Dapkevičius, Daukaitis J., 
Deveikis P., Ditkus J., Dryža S., 
kun. Dziegoraitis P., Duobai A. J., 
Genienė A., Garulaitienė S., Goge
lis K., Gricius K., Griškelis K., Gru 
navas L., Gumbrys A., Gvildys J., 
Idzelevičiūtė J.,- Jankauskaitė A., 
JanuškeviČiai Z. A., Jodinskas A.,

Jokūbas P., Jokūbaitis, Jokšai K. 
E., Juškos Al. EI., Jurgutis K., 
Karpšliai, Kartanas K. V., Kase- 
vičiūtė O., Katilius A., Kuunelie- 
nė S., Kavaliauskas J., Kavaliaus
kai J. T., Keblaičiai B. V., Kučins
kai M. P., Kupetis K., Kurmaus- 
kiene, Kvederai E. A, Laurinavi- 
čiai Ir. V., Lekas J., Lėliai F. A., 
Lenkaitis J., Leperskas A., Leš
činskienė A., Mateika A., Mikulio- 
niai J. J., Mingėla V., Misiūnai A. 
E., Z. M., Misiūnas P., Moekaitis J., 
Nakas Alf., Naumavičius, Nava- 
saičiai, K. O., Olšauskaitė F., O- ( 
rentas St., Pajaujis P., Paulaus
kas S., Paurazai E. S., Petrauskas 
J., Petrauskas M., Petrauskas S., 
Plečkaitis J., Plečkaitis J., Plepiai 
R. A., Preibys J., Putlia J., l*ut- 
rių šeima, Radavičiai J. E„ Rainus 
kas K., Rauličkis J., Rėklys E., 
Rinkevičius V., Sadauskas A., Sa
vickas P., Sinkevičius N., adv. Sko 
rupskas, Sližiai S. N., Smagraus- 
kas A., Stanionis Pr., Stankus A., I 
Stapin. V., Sukauskas A., Šakaitis 
B., šeputas J., Šidagis A., Šimkus 
J., šostakienė. Štaras A., Šulcai j 

į L. V., Tylos V. M., Tupčiauskas, 
Valys V., Vaitai O. ir V., Vaičiu- 
kauskas P., Valatka R., Vasiulis 
V., Vemer P., Viskantas D., Via 
kantas Vl., Vizgirda V., Zaranka 
P., Žalnieraitis K., Tėvas Žiūrai
tis T., Žukauskas A., 4 nežinomi 
asmenvs.

r>o 3 dol. — Čižienė M.. Bulo
tienė, Petrauskas A., Rinkūnas J., 
Stašaitis K., Valan,tinas ir Žiedas 
A.

v;*? po m***:',u Vi«o 2 676 dol.
Apie pastebėtus netikslumus pra 

foma nranpi+i p. Paurazienei te- 
, lefonn UN 23298.

Detroito Lietuviu Organizacijų 
centras nuoširdžiai dėkoia visiems 
nrisiHėinsiems prie Vasario 16 d. 
minėiimo. Gili padėka reiškiama 
naerindiniems minėumo kalbėto
jams adv. Juozui Skorupskui ir

kongrcaiuanui Thaddcus Macliro- 
wicz, programos vedėjui dr. Vy- 
tautui Majauskui, invokacijų atkal
bėjusiam Tėvui Tomui Žiūraičiui, 
Rinkliavos vudovui, bei jos talki
ninkams, dalyvavusiems su vėlia
vomis pamaldose bei minėjime Ka- 
riams-savanoriams, Lietuvos Kata
likų Karo Veteranams, L. Vy
čiam, Skautams ir Ateitininkams, 
programas dalinusioms skautėms.

Telef. REpublic 7-5803
ADOMAS VAITKEVIČIUS 

Anglių ir Alyvos 
Pardavimas

Visų rūšių namų apšildymo 
sistemos i v edi mas, 

perdirbimas ir pataisymas.
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas.
ATLAS FUEL CO.

ATSTOVAS
4919 So. Paulina Street

Telef. PItospect 6-7960 
nsDosc; "aa i

JEI BALDŲ REIK

PAS RUDAITĮ
TIESIAI EIK.

E?

>
„o?.

,7

Dėkojamo JAV. himną sugiodoju-Į 
šiam Pranui Zarankai ir akompa
navusiam Albertui Mateikai. Dė-Į 
kojame svečiams menininkams iš- 
pildžiusiems meninę programų: so
listui S. Citvarui ir prof. Vl. Ja- 
kubenui, dėkojame Detroito tau
tinių šokių grupei, jos vadovei Ga
linai Gobienei ir akordeonistui Al. 
Pesiui. Dėkojame už deklamacijas 
Kristutei Kutkutei ir Arūnui Ud-

nui. i’stgaliaji dėkojame visiem., 
kurie prisidėjo prie šios šventės 
minėjimo.

Nuoširdų ačiū tariame visiems 
aukotojams, savo aukomis pareinu 
siems Lietuvos laisvinimo darbų. 
Galutinai padėka priklauso "Lithu
anian Melodies” radijo valandė
lei nemokamai garsinusiai šį mi
nėjimų.

DLOC Valdyba

SPECIALIAI
Tik Ketvirtadienį, Penktadienį ir Šeštadienį, 

Gegužės 9, 10 ir 11 dienomis.

EILUTE su 2 porom 
kelnių,

vėliausios mados. . .

$5950
YVorsteds, Flanelio, Tweeds 
Sharkskins medž. su šilku.

JAUNUOLIAMS, MOKYKLOS UŽBAIGIMUI IR PIRMAI KOMUNI
JAI turime pritaikintus rūbus kaip dručkiams taip ir visai lai- 
bems.

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

PRITAIKYMAI NEMOKAMAI

SHKRMAN’S
Vyraujanti vyrų ir jaunuolių rūbų krautuvė Town of Lake kolonijoje

4648-50 So. Ashland Ave., Chicago 9, Illinois

ŠVENTOJI VALANDA
Š. m. balandžio 30 d. Mother 

Reparatrix vienuolyne, ARKF 
4 skyriaus pastangomis buvo su
organizuotas dalyvavimas, šven
toje vaanldoje, skirtoje specia
liai lietuviams. Dalyvavo gana 
gausus būrys žmonių, nežiūrint, 
kad tai buvo darbo diena. Pa
maldas pravedė kun. Br. Dagi
lis.

PASKUTINE PROGA
ALRKF Jaunimo stovyklos 

vajaus biletėlių platinimas dar 
tęsiamas ir kiekvienas yra pra
šomas įsigyti biletų bei savo au
ka paremti stovyklos statybą. I

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap
drauda. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
ant7 W. «7th PI., Chlcnąo.

III. YVAlbrook 5-8063

Lovos visų dydžių ir spalvų, tik .................................... $(9.50

Matracai, vatiniai su spalvotu viršum .......................... $|2-5O

4 stalčių komodos, ąžuolo ar riešuto spalvos............ $29 M
Komodos su šlifuotu veidrodžiu' .................................... $64-^0

2 dalių miegamo kambario baldai, ąžuolo ar
riešuto spalvos, tik .................................... .. ..................... $99-00

SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI

Dienai sofos, nakčiai lovos, pas mus tik ......................$39
2 dalių sofa ir kėdė, visokių spalvų ........................... $ 129-00
7 dalių saliono baldai (sofa, kėdė, 3 staliukai ir

2 lempos), tik ..................................................................... $ 199-50

Rašomieji stalai, ąžuolo ar mahagony........................... $39,u0

” su formica viršų ............................... $49-00

Knygom spintos su stiklo durim.................................... $29-00
su šlifuoto stiklo stumdomom durim $39 00.

Virimui porcelano pečiai, tiktai......................................... $99-00
5 dalių virtuvės stalai su formica viršum................. $49-50
Vilnoniai kilimai 9 <12 dydžio, nuo .... ................... $49.96

MAJOR FURNITURE, INC.
3207 So. Halsted Street

Telefonas — CAIumet 5*3207
Vedėjas E. RUDAITIS

Krautuvė atidaryta: kasdien 9—6 vai.
pirm. Ir ketv 9—9:30 vai. 
sekmadienį 12—5 valandos

■
. I

NAUJĄ ARBA VARTOTĄ AUTOMOBILJ 
GALIMA NUPIRKTI BE PINIGŲ

N A TT J A S
19 5 7

CHRYSLER

N A TT .T A S
19 5 7 

PLYMOUTH

Daugybė garantuotų visų išdlrbysčių vartotų automobilių už labai atpigintas kaina*

CHRYSUft

.r
Seniausia, didžiausia ir teisingiausia lietuvių automobilių pardavimo ir remontavimo įstaiga

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

4030 Archer Ave., Chicago 32, Illinois Telef. Virginia 7-1515
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DTTCNRASTTS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS
1

Ketvirtadienis, gegužės 9, tflS?

PRANEŠIMAS LIETUVIŲ TAUTINIŲ I BUKOS Ut KALEMORIU 16NUOMUOJAMA — K)R KENT CLASSIFIED A N II K KI P W ANTRI* 4 l> \
ŠOKIŲ GRUPĖMS Ui

«i<
“Draugo”
asmenys:

kalendorių atsiuntė

1. Pirmoji Amerikos ir Kana- tautinius šokius. Vadovas pasi- 
dos lietuvių tautinių šokių šven- rodys rengiamos tautinių šokių 
tė rengiama Chieagoje 1957 m. šventės išvakarėse.
birželio 30 d. Ji įvyksta didin
game International Amphithe- 
atre, esančiame prie 42 ir S. 
Halsted gatvių. Iškilmingas šven 
tės atidarymas prasidės 2 vai. 
30 min. Chicagos laiku. Inter
national Amphitheatras yra ge
rai žinomas visų Chicagos gy-

4. į lietuvių tautinių šokių 
šventę atvykstantiems išrūpinti 
kelionės papiginimai. Kelionės 
papiginamus gauna kiekviena 
grupė, susidedanti nemažiau 
kaip iš 30 asmenų. Grupę suda
ro ne tik šokėjai, bet ir žiūro-

Alfonsas Telyčėnas . . $1.00
Dr. St. Samusis............ 1.00
Jokūbas Šimkus ............ 2.00
Ona Janavickas............ 1.00
Vladas Juodis ................. 1.00
Aniceta Stropienė .... 1.00
Alf. Stančiauskas .... 2.00
Ačiū geradariams.

“Draugo” administracija
. . , . .. ,. vai, vykstą į lietuvių tautinių

ventojų ir placai išgarsėjęs už' š Asmenys, korte
Chicagos ribų. International Am į da, u irmojoj JAV
phitheatre buvo didžiųjų partijų Kanados lietuvių Uutinlų So-

PARAMA “DRAUGUI”
konvencijos ir nuolat vyksta kių šventėje ir nori pasinaudoti
milžiniškos žemės ūkio, pramo-' keljonės papiginimais jungiasi 
nes ir kitokios parodos. Geriau-! artimiausiūs tautinių Sokių 
si patogumai šokėjams ir žiu
rovams. Šokėjams daug erdvės, 
puikios grindys, modernūs švie
sų, efektai. Žiūrovams puikus 
matomumas iš kiekvienos vie
tos, veikia šaldomoji oro sis
tema (air condition), atkrinta 
lietaus baimė, daug įėjimų, pa
togus vietų suskirstymas ir su
radimas. Gretimose salėse pui
kios užkandinės, o lauke dide
lės aikštės mašinų pasistatymui. 
International Amphitheatras pa
ti geriausia vieta tautinių šokių 
šventei.

grupės ir sudaro bendrą ekskur 
siją.

5. Vietų kainos jau nustaty
tos ir biletai atspausdinti. Lo
žėse vieno bileto kaina 5 dole
riai. Pavieniai biletai ložėsi ne
parduodami. Reikalinga užsisa
kyti visą ložę. Vienoje ložėje yra 
6 vietos arba daugiau. Kitos bi- 
letų kainos nustatytos po 4, 3, 
2 ir 1 dolerius vieta. Biletai nu
meruoti. Iš visų vietų matomu
mas yra labai geras. Biletus jau 
galima užsisakyti šiuo adresu:

_ . ... . . . | Miss Josephine Miller, 1030 Cent
, L,® * ma y,S,me ?P‘e rai Avė. Evanston, III. Telefonas
1.000 programos dalyvių. Glwnleaf 5-M82. Patirti. n>-
sudarys lietuvių tautinių šokių parengimų
šokėja, .s Amerikos. Kanados Metai duodami „ ankst 
ir Chicagos parapinių ir lituanis
tinių mokyklų auklėtiniai, kurie 
pasirodys sų atskira programa. 
Irena Šilingienė, žinoma tautinių 
šokių vadovė ir programos ko
misijos narė, jau aplankė ir pa
tikrino visas tautinių šokių gru 
peš, esančias už Chicagos ribų. 
Visur rasta džiugi nuotaika ir 
ryžtas. Rengiamoji JAV ir Ka
nados lietuvių tautinių šokių 
šventė savo apimtimi ir didin
gumu bus vienintelė visoje lie
tuvių emigracijos ir tremties is
torijoje.

3. Pirmosios JAV ir Kanados 
lietuvių tautinių šokių šventės 
iškilmingam atženklinimui išlei
džiamas vadovas. Visos tautinių 
šokių grupės vadovo redakto
riui tuojau siunčia savo grupės 
veiklos aprašymus ir nuotrau
kas. Redaktoriaus adresas: Mr. 
J. Kreivėnas, 1602 So. 48 Court, 
Cicero 50, III. Tautinių šokių 
grupės, kurios reiškiasi lietuvių 
tautinių šokių srityje, bet dėl 
susidėjusių aplinkybių šventėje 
dalyvauti negalės, prašomos taip 
pat vadovo redaktoriui skubiai 
siųsti savo veiklos aprašymus 
ir nuotraukas. Vadove tilps vi
sa eilė straipsnių apie lietuvių

“Draugo” 
siuntė Ha

oš reikalams at-

A- Ragelis ....................
Kazys Januskevičiūnas
Stasys Rukšėnas ...........1.00
J. Gendmolis ......... 1.00

Ačiū spaudos bičiuliams.

“Draugo” administracija

1.00
1.00

ŽILI PLAUKAI ATGAUNA 
SPALVA

BE DAŽYMO

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

todėl visuomenė kviečiama bile-
Jie jums pasiųs dvi bonkas, kainuo
jančias po 3-3 kiekviena, už kurias 
Jūs sumokėsite paštininkui tik 35, 
kuomet jums pristatys, čia jums su- 
taupofma $1, ir tai dar ne viskas. Jei. 
po BUVartojlmo vienos pilnos bonkos, 
nebūsite rezultatais pilnai patenkinti, 
galėsite grąžinti antrą bonką ir pini
gai (pilna suma) bus jums grąžinti. 
(Patikrinkite, kad jūsų vardas ir adre
sas yra aiškiai užrašyti spausdintom 
raidėm antroje pusėje voko, tada bū
site tikri, kad NUVIDA gausite be 
Jokio delsimo.)

tais apsirūpinti nedelsiant.

6. Šventėje šokamus lietuvių 
tautinius šokius palydės 28 in
strumentų pučiamųjų orkest
ras. Orkestro dirigentu pakvies 
tas muzikas Br. Jonušas.

7. Lietuvių tautinių šokių šven 
tės išlaidoms padengti renka
mos aukos. Praeities pavyzdžiai 
rodo, jog didžiųjų įvykių išlai
doms padengti pajamų, gautų 
už parduotus biletus, nepakan
ka, todėl neišvengiamai reikalin 
gos ir aukos, kad būtų užtikrin
tas didingas šventės pasiseki
mas. Aukų lapai jau siuntinėja
mi.

8. Pirmosios JAV ir Kanados 
lietuvių tautinių šokių šventės, 
pirmojo lietuvių Jaunimo kong
reso ir lietuvių dailės parodos 
dalyviams pagerbti birželio 30 
d. vakare gražiame Morrison 
viešbutyje L. B. Chicagos Apy
gardos valdyba rengia banke
tą. Dalyvauti bankete kvietimo 
kaina 7 doleriai.

JAV ir Kanados 
Lietuvių Tautinių šokių

šventės komitetas

NAMŲ SAVININKAI I
I

Tarpininkaujame butų ifinuomavi 
mui. Pataruaviuiaa veltui. Turim* 
laukiančiųjų sąraSą.

VARPAS Real Estate

KKAL ESTATE REAL ESTATE HELP VVANTED MOTERYS

M ū r.
BRIGHTON PARKE

REAL ESTATE

D. M0NSTAVI6IUS
REAL ESTATE - 1653 W. 103 st 

TH. BEVERLY 8-3848 
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. I'arpinliikavtmns bizniuose ir
valdžios įstaigose.

INCOME TAA. Ta* acoountant

po 6. centrai. Šildymas, 3 
auto Karužas, uiti mokyklos ir susi- 

!siekimo, Šviesūs ir patosus kutai MII So. VVesl.rn. PRospeet 'proga!
—~~~ " ' ' ' —_——" “~~ ' Med. 2 po 4 ir 3 kamb. pastogėje,

geras skiepas, dujų pečiais šildoma, 
kuiną 315,000.

Medinis 2 po 4 kmb. gale sklypo, 
centralinls Šildymas, garažas, geras

MŪRINIS NAMAS ANT SOUTH skiepas, pulki apylinke, 314.000. 
WESTERN AVĖ. KKrautuvė ir du GAGE PARKE
butai. Informacijai kreiptis telef. Nauj. mūr. i % aukšto, 4 lr 3 km.. 
HEmloek 4-3211. centr. šild. dujomis, pulki vieta dviem

giminingom Šeimom.
KITUR

Puikus mūr. bung. 7 kmb. 4 rnieg. 
43 & Keeler apyl., karstu vand. šil-

4 KAMBARIŲ padidinamas mūrinis, 
visas kilimuotas. Iškelti nutekėjimai.
Čerpių grindys rūsyje. Aliuininijaus jvmaSj susisiekimas lr mokyk-
langai, visur vėsintuvai. Gazo, su- Į los 36,000 įmokėti.
spausto oro šildymas. Pusantro aute- Turime namų ir biznių įvairiose 
mobiliaus garažas. Kaina $19,9Q0.

CICERO. 2-jų butų bungalow. 
Rargenaa. 16Hh ir 57th Avė. 6 ir 4 
kamb. rūsy. Nuoma $60 j mėnesį. 
2 autom, garažas. $23,900. SVO- 
BODA, 6013 Cermak Rd. BIshop 
2-2162.

7l36 So. Sawyer Avė.

A. A.
EUGENIA JERKINS

Gyveno 14226 S. Parnell Avė.
Riverdale, 111. Tel.

4-393
Riverdale

Mirė geg. S d., 1957, 3 vai.
ryto sulaukus 4o m. amžiaus.

Gimė Chicago, III.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Stanley, tėvai M r. & Mrs. 
Micliael Rorkis. brolis Michael, 
Jr., brolis Alphonse, brolis Fe- 
lix, sesuo Mrs. Helen Krueger, 
kiti giminės, draugai ir pažįs
tami.

Priklausė Que.en of Apostles 
Women’s Club in Ivanhoe.

Kūnas pašarvotas Opyt kop
lyčioje. 1 East 119th St.

laidotuvės Jvyks SeSt., geg. 
11 d., iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėta į Q u e e n of 
Apostles parapijos bažnyčią 
Ivanhoe, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kivečiame visas: 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, tėvai, broliai 
ir sesuo. •

Laidotuvių direktorius Tho- 
mas Opyt. Tef. Pullman 5-3711

Ivietose, parūpiname paskolas leng- 
I viausiomis sąlygomis. Kviečiame tei- 
i rautis.

SIMAITIS REALTY,
2737 W. 43rdSt„ CL 4-2390
Mūr. 4 k. šild. dld. lotas, tik 310.000 
2 po 4 kb. nauj. garažas — 311.600 
2 po 4 kb. nauj. garažas — $13,200 
6 kb. nauj., modern. įrengtas—pigiai

Vasarvietė prie Kankakee upės, su 
baldais ir motorlaiviu — pigiai — 
32,000. ,

Yra pigių ir gerų pajamų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer avė., LAfayette 3-3384 

(prie California g-vėa)

Lithuanian dietionary
Angliškai lietuviškas — Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. H. Pewtress ir T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50. 
Gaunama “Drauge”, 4545 W. 63rd 
St., Chicago 29. III.

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

KARALAITES GINTARAS 
ILGESYS

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

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

TĖVAS PIJUS
istorijoje vra pirmasis kunigą* 
kuris turi Kristaus žaizdas. Tė 
vas Pijus yra garsus nepapra
stais darbais ir Dievo malonė 
mis. Knygoje aprašoma pra
našysčių dovana, nuostabūs iš
gijimai, ekstatiniai persikėlimai 
ir t.t. Iš Tėvo Pijaus gyvenime 
vra įdėti 32 paveikiai Kain;- 
<2.00.

Galima gauti “D” AUGO* 

Administracijoje

4545 We»t 83 Street, Chlcngo 28. IU.

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELE EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI
J. A. V. PILIETYBE

Vf«1 1 MOTINOS DIENOS 
GEGUŽINĘ

kurią rengia

CICERO NAŠLIŲ IR NAŠLIUKIŲ DRAUGIŠKAS KLUBAS 
GrcĮja garsus ANTANO SAMOŠKOS ORKKESTRAS

Sekmadienį gegužės 12 d. Bruzgulienės sode 
8228 Kean Avenue, Willow Springs, III.

KVIEČIA RENGĖJAI
f

BUDRIKO SPECIALUS 
PIRKINYS

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI 
NAUJA CENTRINĮ 

APtILDYMA — GAZO 
AR ALYVOS.

Mūsų kainos žemiausios; mūsų 
Instaliacija yra tobula. Kreipldtės 
| mus pilnam centrinio apšildymo 
InstaHacijos darbui. Mes atliekame 
visokj “sheet metai” — skardos 
darbą.

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING %

1626 8. CICERO AVENUE 
Cicero 50, III. TOwnhall 3-6670 
ANTANAS LIGUTIS, savininkai)

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

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

Pinigus su užsakymais siųsti: 
DRAUGAS,

4545 Went OSrri Street 
Chicago 29, Illinois

»W»««WltHIHIHIf*»aiHIHMHIHmif***»**»

33% NUOLAIDOS LINOLEUMAMS
GOLD SEAL, ARMSTRONG - QUAKER, CONGAVVALL, 

VVINTHROP, BONY MAID IR KITOKIŲ.

9X12, su borderiu 
nupiginti iki___ $4.75

NUPIGINTA JARDAIS MEDŽIAGA
gali būti pritaikyta daugeliui grindų

Vonioms, ketvirtainis jardas 39c 79c
ir augščiau

GRINDŲ UŽDENGIMUI KAURAI DIDELE NUOLAIDA

JOS. F. BUDRIK FURNITURE, INC.
3241 So. Halsted St. Tel. CAIumet 5-7237

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

miegamieji). Augštas Vūsys (English 
basment). Galima įrengti butą rūsy
je tr pastogėje (attic).

Krautuvė ir 5 kamb. gyven. užpa
kalyje. Bažnyčia ir liet. mokykla ta
me pat bloke. Central, apšild. 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
šome turinčius parduoti namus kreip
tis į raštinę ir mes mielai patarnau
sime parduodami Jūsų namus.

SHUKIS BUILDERS 
AND REALTY 

6433 So. Pulaski St.
Telef. LUdlow 5-5900

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

NOTARY PUBLIC 
2405 W«rt 51 St. 
WAlbrook 6-5030

PRospeet 8-3579 (vak. ir semad.) 

"_BUILDING^'rEMODElIN<«

Statome
NAIVIUS IR
GARAŽUS

MASTER BUILDERS
General Contractlng Co.

(Sav. V. Sodeika lr J. Skorubskas) 
(600 8. 48TH CT.. CICERO 60. ILL
Tel. OLympto 2-7381; TO 8-4888

ir atliekame visus statybos lr per 
'.varkymo (remodellng) darbus 
. - -—-j. « >wr arPt, c-į— -j Up

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL OONTRACTOR

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

Namų tel. BIshop 7-3340 
2737 West 43rd Street

Nauji namai, garažai, įvairūs pa- 
laisymo ir pertvarkymo (remodol- 
uig) darbai.

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

1327 S. Campbell Av., Chicago 32, III. 
YArds 7-D875

J. BREIVE and SON
CONSTKUCTION COMPANY 

1442 S. 48th Ct, Cicero S0, OI.
Statoma naujas namus lr gamina 

Atliekame visokių trobesių ir patai*
pų įvairina remonto darbui, skubiai, 
gerai ir pigiai.
Saukite DAnube 8-3788 nno 8 vai 

ryto Iki 7 vai. vakaro, 
rel. OLympto 8-8131 nno 8 vai. 

-akam Iki 11 vaL vakaro

* TlEmiŲSUTYBM 
BENDROVE 

MORAS
Builders Gen. Contracton 

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

Namų įkainavimas Ir įvalrUs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki fi 
vai. p. p. Kitu laiku susitarus. 

Tel. PRosimet S-2013 
MAIbrook 5-4H55

6800 SO CAMPBELL AVĖ. 
Chicago 29. HL

MARQUETTE PARKE
Savininkas turi greitai parduoti 

1 Mi augšto medinį namą — 5 ir 31/, 
kamb., alyvos šildymas. Tik 313,000. 
A. Vaina.

EVERGREEN PARKE
Lluksualnis 6 m. mūrinis namas 

(“ranch” stiliaus) ant 60 pėdų skly
po su gražiai įrengtu rūsiu, plytelių 
vonia, automot iškas gazo šildymas. 
Garažas. Arti mokyklos ir bažnyčios, 
(kainuotas pardavimui.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sąrašo lr įsitikinkite gerais pirkiniais 
Namų SavininkaiI

Turiu pirkėjus visų rūšių namams. 
Norėdami skubiai parduoti namą, į 
šaukite nemokamam įkainavimui. J. 
Bacevičius.

VARPAS Real Estate
Insurance Notary Public 

5*18 So. Wes»ern Avė.
PRosp. 8-2234 arba HEm. 4-7085

m* »esmeaeea—ee^ar mėmėmssk32S222323£22Z2==s
PIRKITE lr parduokite nvo ae- 

kilaojamą turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės mano teisinga patarna
vimo

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpubHe 7-9490

Šioje nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant. J8- 
•ų laukia greitas Ir teisingu patar- 

< avima*.

NORVILĄ
REAL ESTATE 8ALE8 

8800 W. 68th St. Tel.

PLIKUS 2 AUGŠTŲ M f R. NAMAS 
Gage Parke. Apačioje išnuomota

prekybinė patalpa ir 4 kamb. butas. 
Viršuje 6 kamb. gražiai ir gerai įreng
tas butas, šildymas karštu vandenlu- 
stokeriu. 2 auto mūr. garažas. Tik 
325,000. 325.000. A. Sirutis.

JEIGU JUS VILIOJA 
Marąuette Parkas, o Jūsų svajonės 
apie nuosavybę šioj gražiausioj Chi
cagos lietuvių kolonijoj ligšiol sap
nais tik ir liko, tai dabar yra reta 
proga tas svajones gražiai realizuoti 
ir nusipirkt) 5 kambarių mūrinį bun- 
galow. Naujai, moderniškai išstatyta 
virtuvė ir vonia, žieminiai langai, 
aliuminaus durys, autlmatiškas šildy
mas alyva. Sutvarkyti porčlal. Dvigu
bas garažas. Arti krautuvių. Kaina 
numažinta ir be derybų:

815 AOO
Ateikit ar paskambinkit, apžiūrė- 

kit ir nusipirkit! Volodkevičius.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 71«t Street 
Visi telefonai: VVAlbrook 5:8015

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

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

MAnOUKFra PARKE norintiems 
turėti gerą namą — 2 dideli butai. 
Centr. šildymas alyva. Dažytas rūsys. 
Alum. langai, kilimai ir užuolaidos.

Mūrinis bungalow. 6 k. ir 1 kmb. 
Centr. šildymas gazu. Tile vonia, ki
limai, garažas. Kaina 317,500.

BRIDGEPORTE. Pačiame biznio 
centre ant B7. pėdų sklypo mūrinis 
su rūsiu ir šildymu. 3 krautuvės ir 
2 butai. Galima padaryti 1 didelę 
krautuvę. Prieinama kaina.

55-a tr Homan Avė. Ant 50 pėdų 
sklypo, medinis su rūsiu ir šildymu.
2 po 4 kamb. Garažas. 316.500.

35 ir Asliland Avė. Mūrinis su rū
siu ir šildymu. Taverna^Lunch Room.
3 po 4 k. (tinka •‘rooming house”). 
Geros pajamos. Nebrangiai.

TA

Namų statyba, įvairūs pataisymai 
Ir pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namą, kuris būtų gerai Iš
planuotas. patogus, gražus Ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TEmtUtal 8-5531 

nuo 5 vaj. p. p. kasdien Ir snkma- 
udieniais nuo 10-4 vai. Adresas: 818

Ja Nolton, Willow Springs. HL

POSITION WITH A FUTURE!
Imniediate opening 
CLERK-TYPIST 

To procesą inventories, t.vpe orders, 
liglit steno and otlier general work 

in the departineut.
5-DAY WEEK 

GROVP INSURANCE 

EASTERN VENETIAN 
BLIND CO.

See Mr. R. M. Welter 
2533 N. Elston SP 2-1420 

Ccmvenient t raiisportatiou 

HELP " VVANTED * VYRAI

REIKALINGAS ANTRA- 
RANKIS KEPĖJAS JUO
DAI DUONAI.

Kreiptis —

3500 S. UNION AVĖ.

M E
WAREHOUSE 

PACKERS
VVORK IN SUBURBAN 

ATMOSPHERE
CONVENIKNT TO NORTH AVĖ. 

AND NARRAGANSETT Bl'S LINE. 
(OWN PARKING AREA)

TOP RATES
NEW BUILDING

6460 W. CORTLAND ST.
Call for appointment

TUx«do 9-6161, ext. 21

PROGOS - OPPORTUN1T11S8

TASTEE FREEZE ,
8359 Cdttage Grove.

Good Income. Well Estb. Bus. 
Will arrange terms.

Good spot for married Couple. 
Call owner:

HUdson 8-4999

ROOMING HOUSE 
24 Room Brick Building 

Oil Heat, good income

Bldg A Furn. Price $29,500
III health reason for selling.

Call owner:

ENglewood 4-5548

TAVERN 
Lock, Stock and Barrell 

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

Virginia 7-9167
PAROPOS ARBA ISNITO.MUOS

MĖSOS IR GROKERKĮT KRAL'TCVI;:. 
Puikūs įrengimai. Finansuos. 2433 W. 
etttli St. Kreiptis į Mr. Mack, telef.
CEntral 8-8513.

SAVININKAS PARDI'ODA VASAK- 
vietf; watervliet, imichigan

Buveinę Lietuvių Jaunimo Stovyk
los. Pilnas įrengimas šimtui žmonių 
— viešbučio kambariai, “cottages''. 
kombinuota souvenlrų ir grosorių 
krautuvė. Piknikams aikštė. Dėl In
formacijų kreiptis į GUST SIOALAH, 
Tel. Watervliet, Miehigan Engersol 
3-4820.

PARDUODAMA TAVERNA IR
N A M A S. Gera fabrikų klijentflru 
Nori skubiai parduoti už geriausią 
pasiūlymą. 4254 S. Ashland Avė.

4499 SO. FAIRFIELD AVĖ.

LAfayetle 3-3881

ARTI NEW BUFFALO, MICH.
65 mylios nno Chtaajęos

700 pėdų miškelio paupyje, 10 ak
rų žemėę 2 modern. namai, 11 kamb. 
ir 4 kamb., alyva apšild. 2-Jų mašinų 
garažas. Jaunų įvairių vals. medžių 
sodas, raudonu Ir Juodų aviečių krū
mai, gražiai apsodinta. Netoli (walk- 
Ing distance) South Shore autobuso 
sustojimo lr I^tke Miehigan. Savinin
kas apleidžia miestą dėl nesveikatos. 
Parduos už geriausią pasiūlymą, su 
baldais ar be baldų.

Važiuoti Ų. S. 12. pasukti į. dešinę 
prie J's Cafe, nodavažluojant Union 
Pler, 2-as namas dešinėj pusėj Niek 
Dudlak, Iakeetrte. Mich. 134 arba ra
šykite llnnt 2, Bot 458, New Buf- 
falo, Miehigan.

MISCELLANEOUS

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

gų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naees), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air conditioners) ir atlieka 
viaug skardos darbus.

1846 $. 491h Court, Cieer.
TbL OLymple 6-0775 nuo 8 vaL 

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

OLymple 2-9752

ARTI Sv. ANTANO BAŽNYČIOS. 
Nuosavybė su gerom pajamom. 50 
pėdų sklypas. 2-ją augštų medinis 
apkaltas namas. 2 po 4 kamb. ir 2 
po 3 kamb. Pilnaa rūsys. Centrinis 
apėildymas alyva. Automatiškai 
karėtas vanduo. 2 autom, garžas. 

PAOLI REALTY COMPANY 
5106 W. 14th Street

OLympIe 2-5248
PARDUODAMAS NAMAS — BE- 

VERLT SHORES. INDIANA. Ispa
niško stiliaus stucco, modern. namas. 
Tik 60 mylių nuo Chicagos. Ant 2-Jų 
gražiai apsodintų sklypų, gražūs me
džiai. I blokas nuo take Miehigan. 
2 autom, garažas. C H kamb. butas 
viršuj, 3 % kamb. apačioj su atskiru 
įėjimu. Namas tinka vienai ar dau
giau šeimom, patiems gyv. arba Iš
nuomoti. Lengvos sąlygos. 326,000. 
Tel. Beverly Sfcores, 1 rlangle 2*4738. 
AaėyU: Box 98, BevnrUr fl&oNs, hml

LIET. APDRAUDO8 AGENTŪRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty 
bės patvlrtlnos kainos.

Prieš darydMnl apdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAN KIRVAITIS 
VVAlbrook 5-5871

INTERSTATE INSITRANCE AGENOY 
sios H. Ashland Are- Chlnaąo 88, III. 
oooooooooooooooooooooooooo

PLUMBING
Licensed bonded phunbers 

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

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

ooo<x>oo<x>oooo<xx>oo<x>oo/><><><j

Pirkit Apsaugos Bonus!
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TAUTINIAI ŠOKIAI IR PINIGAI
Šiemet L. B. Chicagos Apy

gardos Valdyba sugalvojo su
rengti Tautinių šokių šventę, 
Jaunimo kongresą ir lietuvių me 
no parodą. Visa tai sudaro daug 
rūpesčio ir darbo. Jau apie šim 
tin’ė asmenų įsijungė j talkos dar 
bus, pasidalindama pagal suge
bėjimą ir reikalą. Minėtieji val
dybos tikslai bus pilnai atsiek
ti, jeigu lietuvių visuomenė, kaip 
ir anksčiau, parems šitą suma
nymą materialiai ir moraliai. 
Juk tokių retų ir didelių paren
gimų retai pasitaiko. Šitie su
manymai realizuoti kanuoja 
daug pinigo, kurį reikalinga su
rinkti iš savo tautiečių tarpo. 
Pati šventė jau netoli — bir
želio pabaigoje, pačiu gražiau
siu laikotarpiu, todėl tikimasi, 
kad dalyvių atvažiuos netik iš 
JAV, bet ir Kanados. Vieni no
rės dalyvauti šokiuose, kiti kon
grese, o treti — meno paro
doje.

Finansų komisija dirba
Išlaidos švenčių labai didelės. 

Surinkti apie $10,000 nėra juo
kų darbas. Prie to darbo akty
viai darbuojasi sudarytoji fi
nansų komisija, kurios pirmi
ninku yra pakviestas John Pa- 
kel, Chieago Savings and Loan 
Association prezidentas, kuris 
dideliu nuoširdumu šitą sunkų 
uždavinį sprendžia. Jisai turi 
padėjėjų, draugų, bičiulių, pa
žįstamų, kurie jam ateina tal
kon, nes šokių šventės pasise
kimas yra visų lietuvių garbės 
reikalas! Teisingai komiteto pir
mininkas B. Shotas pasakė, kad 
šventės tikslas yra parodyti lie
tuvių tautinių šokių grožį ir sa
vitumą saviesiems ir svetimtau 
čiams bei pademonstruoti lietu
vių gajumą svetimoje žemėje. 
Tuo reikalu balandžio mėn. 27 
d. J. Pakai rezidencijoje buvo 
sušauktas finansų komisijos, ko 
miteto ir kitų komisijų pirminin 
kų pasitarimas, kaip sėkmingiau 
pravesti numatytas pinigines 
rinkliavas ir patį biletų platini
mą.

Posėdyje pareikštos mintys
Pakelių rezidencijoje susirin

ko gražus žmonių skaičius, ku
riems rūpi minėtieji reikalai. 
Tačiau ne visi galėjo atvykti: 
vieni dėl tolimo kelio, o kiti dėl 
darbo šeštadienį, kaip prekybi
ninkai ar verslininkai. Posėdį 
atidarė J. Pakel ir pakvietė jį 
tvarkyti teisėją Wells. Kom. 
pirm. B. Shotas trumpai supa
žindino su šventės rengimo ei
ga, o komiteto iždin. A. Gintne
ris su vykd. pinigine akcija au
kų lapais, biletų platinimu ir ki
tais reikalais. Kons. dr. P. Dauž
vardis ir jponia palinkėjo sėkmin

gai dirbti paruošiamuosius dar
bus ir gražiai pravesti pačią 
šventę. Tuo mes atstovaujame 
savo tautai. J. Miller kalbėjo 
apie biletų paskirstymą lietuvių 
kolonijose, bet pačios ložės pa
silieka jos žinioje. Jų turima 
apie 112 po 4, 6, 7, 8 ir 12 vie
tų. Dan Kuraitis pasakė A. Gus 
taičio eilėr. žodžius: “Kai du , 
stos’’ ir pasižadėjo paremti pa
čią šventę $100 ir paimti 12 vie
tų ložę po 5 dol. Inž. A. Rudis 
padrąsino dirbti toliau ir pap
rašė jam įteikti biletų už $150. 
Kun. P. Cinikas sakė, kad už 
poros metų jau galėsime plačiau 
pasirodyti, kaip Soldier Field 
patalpose, jei taip energingai 
bus dirbama ir toliau lietuviš
kas darbas. Svetimtaučiai kas
met daugiau supranta ir įverti
na mūsų pastangas.

Advokato ir prekyb. žodžiai
Adv. Ch. Kai pridėjo, kad 

šventės tikslas yra labai geras. 
Daug metų Lietuvos vardą gy
nė ir garsino senoji karta, o 
dabar turi tęsti naujieji ateiviai 
ir čia gimusieji lietuviai. Visi 
padėkime darbu ir auka. Sutin
ka paimti ložę iš 12 vietų už 
$60. Prek. J. Gradinskas svei
kina sumanymą ir pasižada $25 
ir 4 vietų ložę už $20, P. Leonas 
tvirtina, kad geras sumanymas 
tikrai pasiseks ir žmonės pa
rems. Pats paima 12 vietų ložę 
už $60, J. Spaitis pasidžiaugė, 
kad lietuviai nemiega, todėl šiam 
reikalui skiriu auką $50, J. E- 
vans paskyrė savo asmeninę au
ką $30 ir paėmė 4 vietų ložę už 
$20, J. Karvelis žadėjo paremti 
kita forma šventės dalyvius ir 
paimti atskirą ložę, inž. J. Jur
kūnas paskyrė asmeninę auką 
$25 ir žadėjo parinkti aukų, dr. 
J. Plikaitis pritarė ir įteikė $15 
asmeninę ir parinktų aukų $45, 
Alb. Dzirvonas sveikino Daina
vos vardu, kurie paskyrė para
mą sumoje $25, Mileris iš Evans 
tono $10, St. Mankus — $25, 
kiek anksčiau įteikė inž. E. Bart 
kus — $24 surinktų aukų, Liet. 
Vet. trem. dr-ja $20, “Ateities“ 
šokėjai $100 ir Cicero šokių gru
pė $42.50, o buv. “Dainų“ šven
tės komitetas $500.

Šviesus pavyzdys kitiems
Daug gražių pavyzdžių turi

me Chicagoje, kaip senosios kar 
tos lietuviai dirba kultūrinį ir 
visuomeninį darbą. Daugelis to
kių asmenų remia visas organi
zacijas, spaudą, žymesnius su
manymus. Tarpe tokių matome 
ir John Pakel su visa šeima, ku
rie visa lietuviška širdimi prita
ria ir padeda įvykdyti naujus 
kultūrinius užsimojimus. Jisai 
pernai padėjo Dainų šventės pa-

SKIP’S Ilgies 
Liąuor Store

5515 SOUTH DAMEN AVENUE -
ALL PHONES - VVALBROOK 5-8202

MAY-GEGUŽftS 9, 10, 11 d. d.

MARTELI, THREE STAR COGNAC Fifth $4-98
DURELL FRENCH BRANDY Fifth $3.29

MOUQUIN, 16 yr. Old Imported Brandy, Fifth $3.98

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

IMPORTE!) CANADIAN YVHISKEY Fifth $3-98
CINZANO VERMOUTH

Dry or Sweet Fifth $.|39

KUAFA MINE Fifth $ | .69

BLATZ BEER Case of 24 c.ans Case $3-69
HAMMS, SCHLITZ, PABST, MILLERS

Case of 7 oz. liottles Case $3-29

LOVYENBRAC, Imported German Beer

Case of 24 bottles Case $ft.55

J

f

DIENRASTIS DRAUGAS, CHTCAGO, ILLINOIS

16 MIRTIES NAGU

Trylikos metų berniukas Galas- 
so iš Burbank, Calif., buvo gaisre 
apdegęs 40 procentų, kai nukrito 
su sportiniu lėktuvu. Darant ope
raciją jo širdis buvo sustojusi po
rą kartų. Dabar jis pasveiko ir 
gimtadienio proga jį sveikina li
goninės personalas. (INS)

sisekimui, o dabar Tautinių šo
kių šventei skiria savo laiką ir 
pinigus Jisai savo rezidencijoje 
kviečia svečius ir juos vaišina, 
perka biletų į šokių šventę už 
$200, kuriuos greičiausiai pada
lins kitataučių tarpe, kad jie 
galėtų pamatyti mūsų kultūri
nius pasireiškimus ir paskutinia 
me posėdyje pareiškė, kad ski
ria ir savo piniginę dovaną iš
laidoms padengti $100.

Finansų komisijos posėdis bai 
gėsi pakelta nuotaika su daino
mis ir pasilinksminimu.

A. Gintneris

Nėra vilties
Viena ponia, norėdama išva

žiuoti iš kiemo, kur buvo prista 
tyta automobilių, stukterėjo 
priešakiu į kito automobilį. Pas
paudus atgal, stuktelėjo užpa
kaliu į kitą automobilį.

Policininkas, kurs stebėjo vai 
ruotoją, priėjo prie jos automo
bilio. “Prašau parodyti leidi
mą”, pareikalavo. “Ponas, ne
būk keistas, kas man gali duoti 
leidimą“, atsakė ponia.

RADIO PROGRAMA
Me. Radio Programa li stotie. 

WBMH. 1090 kll sekmadieniais 11— 
12:10 vai per pietus: liet. muzika 
dainos, lr Magdutės Pasaka. Btznh 
reikalais kreiptis } Steponą Minką 
Baltic Florlats, Gėlių Ir Dovanų Kran 
tuvą, 602 E. Broadvvay So. Bostot 
17, Masa Tel So 8-0489. Ten pa’ 
rauname >«Ur Dra n»e“

Kunigo motina
(Atkelta iš 2 pusi.) 

ko: “Mama, noriu būti kuni
gėlis”.

Neabejotinai jis yra girdėjęs 
dieviškojo Mokytojo kvietimą. 
Belieka tik jį sekti. Ir motina 
atsistoja šalia įo budėdama, 
kad piktasis neužslopintų to 
švento daigelio, bet kad jis brę
stų naujam gyvenimui. Ji atsar 
giai ir išmintingai kalba apie 
kunigystės kilnumą, šventumą, 
atsakomybę ir pasiaukojimą vi
sam gyvenimui, nes atgal žings 
nio nėra. Bet užtat laukia neiš- 
siamamas džiaugsmo šaltinis.

Sūnui išvykus į kunigų semi
nariją, motina budi ir meldžiasi.

Ilgi pasiruošimo metai jos ne 
vargina, betkurį pasiaukojimą 
mielai perneša visada linksma, 
turėdama prieš akis idealą: ji 
bus kunigo motina.

Štai ir šventimai! Tai džiaug
smo pilnybės diena. Viena moti
na prašė, kad jai būtų leista 
paruošti Ostiją primicijų mi
šioms. Naujam levitui atnašau 
jant mišių auką, motina mel
džiasi ir galvoja apie jo apašta
lavimą: kaip jis priglaus atgai
laujantį, suramins sergantį, pa
mokys klystantį, smerks ydą, 
augštins dorą, ir visa tai dieviš
ku autoritetu vardan Viešpa
ties. O ji, jo motina!

Daug sykių jos vardas bus 
paminėtas dėl atliktų jos sū
naus kunigo kilnių darbų. O ji
liks nuošaliai, besimeldžianti
tyloje.

O kada ateis mirtis, ta moti
na nedrebės. Šalia jos stovės sū 
nūs kunigas, nors ir drebančia 
širdimi, kalbės paskutiniąsias 
maldas, pavesdamas jos sielą' 
Visagaliui.

Tai, ką parašiau apie vieną

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINYCIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių. Dano 
tų, laidotuvių lr kitų papuošim.—

2443 VVest 63rd Streo*
Tel. PRospeet 8-0SS8 lr PR 8-082**

TEBERAŠAI RANKA?
Rašomoji mašinėlė rašo gražiau, I 

greičiau, iki 10 egz. Iš kart! Įvai-' 
riausi modeliai nuo *69.95 ir augš
čiau. Pigu, nes tarnauja visą gyveni
mą. Mokėsite tik po *5.00 kas mė
nesį. Pristatoma Į bet kurį pasaulic 
kampą su pilniausiom garantijom.

Katalogus fr smulkiausias infor
macijas reikalaukite: •
J. Ij. Giedraitis, 1032 Broad Street, 
Hartford, Conn., kuris "Draugui” 
žinomas kaip sąžiningas asmuo.

t
A. A

EVA GOODALL 
Gudilauskas

Gyveno 5614 Š. Newland Avė.
Mirė gegužės 7 d., 1957, 4 v. 

p. p., sulaukus 7 3 m. amžiaus. 
Gimus Lietuvoje; kilo iš Kau
no m. Amerikoj išgyveno 60 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
3 dukterys: Marie Mottin, žen
tas Lee, Roar Smith Ir Arnell 

“jaacks, žentas Frank; 5 sūnūs: 
Anthony, marti Helen, John. 
marti Ann; Joseph, marti 
Claire; Vincent. Wąlter. marti 
Patricia, vienuolika anūkų, ki
ti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pušarvotas Foran kop
lyčioje, 73UH VV. Archer Avė., 
Hummit, lll.

laiiilotuvės įvyks penkt., geg.
10 d., Iš koplyčios 9:30 v. ryto 

i bus atlydėta j 8t. Joseph's pa
rapijos bažnyčią, Hummit, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, sūnūs, 
marčios, žentai ir anūkai.

Ijaidotuvių direkt. F. Foran.
Tel. Globė 8-0208.

motiną, tinka visoms motinoms, 
kurios turėjo ar dar turės ku
nigą. B. Mikalauskas

Gero darytojų grupe
Roberts Parke veikia jaunuo

lių grupė, susidedanti iš 13 na
rių, kurie yra įsipareigoję sa
vaitėje padaryti nors vieną ge
rą darbą. Tos apylinkės jau
nuoliams nusibodo klausyti apie 
jaunuolių piktas išdaigas ir jie 
nutarė daryti ką nors gero. 
Susibūrė į klubą, kurį pavadi
no Nusidėjėliai, ir pradėjo sa
vo gerais darbais stengtis ati
taisyti jaunimo vardą. Kadangi 
jų miesto dalies gatvės tam
sios, purvinos, dažnai įklimps
ta automobilistai. Nusidėjėlių 
grupės nariai ėmė jiems padė
ti.

Užsidarant mokyklai atosto
goms, tos grupės berniukai jau

t
A. A.

JONAS P. NAUSĖDAS
Gyveno 23(19 S. I.eavitt St. 

Tel. FR 6-4890
Mirė gegužes 6 d.. 1957, 10 

vai. vak., sulaukęs 73 m. amž. 
Gimė Lietuvoje: kilo iš Taura
gės apskr., Švėkšnos parap., 
Jonelių km.

Amerikoje išgyveno 54 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Ona (pagal pirmą, vyrą 
Statkienė) duktė Eugenia. žen
tas Antanas Baltakis, posūnis 
Simon Wallace, marti Ona, po
sūnis Peter Statkus ir posūnis 
Charles Stetkus, marti Elsie, 
7 anūkai, pusseserė Ona Tau- 
jenienė, jos vyras Dan, gyv. 
Tovvnsend, Wis. ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. Lietuvoje 
liko 3 broliai.

Priklausė Liet. Ūkininkų 
Draug. Liet. Piliečių Darb. Pa
šalpos Klubui, TT Marijonų 
Bendradarbių Draug., Gyvojo 
Rožančiaus Draug., Labdarių 
Draug. ir Apaštalystės Maldos 
Draug.

Kūnas pašarvotas Lackawicz 
koplyčioje, 2314 W. 23rd Pl.

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

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

Nuliūdę: žmona, duktė, po
sūniai, žentas, marčios ir anū
kai.

laidotuvių direktorius Stepo
nas Laekavvicz. Tel. Virginia 
7-6672.

VINCENTAS ADAMS (ADOMAITIS)
GYVENO 2509 WEST 66th ST.

Mirė geg. ii <1., 1957, 2:45 vai. p. p., sulaukęs pusės amžiaus. 
Gimė Lietuvoje; kilo iš Kauno apskr.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Anastazija (Kaukaitė), 2 
dukterys: Frances, žentas Austin Hahn ir Helen, žentas Eugene 
Riks, 3 sūnūs: Peter, Anthony, marti Violet ir Vincent B., 9 anū
kai ir vienas proanūkas, pusbrolis Frank Adomaitis su šeima ; 2 
brolienės: Juozapina Adomaitienė ir Ona Adomaitienė ir jų šei
mos, 3 švogerkos5:' Agnieška Gedrimas, Petronėlė Rudis ir Bro 
nislava Žiogas ir jų šeimos, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

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

bus atlydėtus į Švč. Panelės Gimimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kainnes.

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

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

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIH (PATCH), Vlce-Prefddent

8819 So. Western Avė. Tel. GRovehill 6-3745

J paminklų patalpas ir atgal mea visuomet parūpiname 
tranaportaciją automobiliu.

Atdarą kasdien Ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 5 vai popiet
IAHIRINRITE DABAR — BUK PASTATYTA KAPI MI' IHKNOJEt 

JOKIO IMOKJJIMO. SUMOKABITE KAPI NIC DIENOJE.

buvb beplanuoją nutraukti sa
vo veikimą. Tačiau jie susisiekei 
su policija. Buvo atsiųstas po
licijos leitenantas, kurio įtako
je jie gavo naują vardą — Ki
birkštys, persiorganizavo į 
sporto klubą ir dabar patys 
sau ruošia sporto aikštę.

Chemikalai žudo paukščius
Kovojant su augalų ligomis 

Chicagoje ir apylinkėse naudo
jami DDT ir kiti chemikalai. 
Pastebėta, kad nuo jų nugaišta 
gana daug paukštelių.

PAJIEŠKOJIMAI
Jieškoma ONA ŠIKSNIENfi, jos 

sūn. JURGIS ir JONAS, Anksčiau 
gyveno Pittsburgh mieste. Yra ži
nių iš Lietuvos. Prašomi kreiptis 
šiuo adresu: Linas Balaišis, 837 
Dovercourt Rd.. Toronto 4, Ont., 
Canada.

Jonas Jurkšas iš Lietuvos jieš
ko savo seserų: AGOTA GALI- 
NAUSKIENfi. MORTA KIRKIC- 
KIENfi ir URTE: KUPREISIENfi, 
dukterys Miko. Gyv. Chicagoje. 
Žinias gali suteikti Richardas Am
brozaitis, 2028 Ferdinand St., De
troit 9. Michigan.

SKELBKITĖS “DRAUGE“

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų

D«oi rinlzim o o minate'

UODtSIO VALANDpj

MAŽEIKA » EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

«4fi So. W«tw» Avo. Air Condltioned koplyčia 
BKpoblU 7-8606 — 7*8601 AatomobiUams vieta 
* TUms, kuri* <yv«na kitos* mlssts daly**; gausim*

koplyčia arčiau Jūsų namų.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

T0wnhall 3-2109.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna-
1 vimas dieną ir nak 
* tį, Reikale kaukite 
I mus

Męs turime koplyčias' 
visose Chicagos ir 
Korelando dalyse ir' 
tuojau patarnaujame I

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

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

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

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArda 7-1911

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Te,. YArda 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, III Tel. OLympic 2-1603

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1616 W. 46th STREET YArtls 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET KEpuhlit 7-1213
2314 W. 28rd PLACE Virginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50th Avė. OLympic 2-5245 ir TOwnhall 3-9687
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X Lillian Markiiiiuitcs, duk

ters Emilijos ir Justino Markū
nų, sutuoktuvės su ltoy Hoppe 
įvyko praeitą šeštadienį, gegu
žės 4 d. Vyriausia pamerge bu
vo jos sesuo Irene Sesternenn, 
o jos brolis Raimondas — pa
broliu.

Vestuvių puota buvo Marcin 
Ballroom, 3705 W. Fullerton, 
kurioje susirinko per 400 sve
čių. Dalyvavo daug kunigų: 
kun. dr. A. Juška, kun. dr. A. 
Baltinis, kun. J. Borevičius, 
kun. F. Gureckas, kun. A. 
Paukštys, kun. St. Šantaras.

Buvo perskaityta telegrama 
iš Vatikano. Popiežius Pijus 
XII atsiuntė popiežišką palai
minimą. Gauti palaiminimą pa
dėjo kun. dr. A. Juška.

Vestuvinėje puotoje dalyva
vo daug daktarų, inžinierių, ad
vokatų, biznierių ir daug inte
ligentijos.

Jaunosios motina Markūnie- 
nė yra žinoma veikėja, North 
Side B lio skyriaus pirmininkė.

X Kun. Ignas Vičifiras yra 
paskirtas administratoriumi In
diana Harbor lietuvių Šv. Pran
ciškaus parapijoje, vietoje mi-i 
rūsio prel. Bičkausko.

X Cicero lietuviai rengiasi 
iškilmingai pagerbti lietuvę mo
tiną. Gegužės mėn. 12 d. 10:45 
vai. bus šv. mišios už gyvas ir 
mirusias lietuves motinas. O iš
vakarėse gegužės mėn. 11 d. 
7:30 vai. v. parapijos salėje 
rengiamas motinai pagerbti va
karas. Jaunimo .organizacijų ir 
lituanistinių mokyklų atstovai 
pasveikins motinas ir jas pa
puoš pirmaisiais pavasario žie
dais. Bus įdomi ir įvairi meni
nė dalis.

Rengėjai — lituanistinių mo
kyklų tėvų komitetai — malo
niai kviečia ciceriškiu3 kuo 
skaitlingiausiai savo motinų pa
gerbime dalyvauti. Kiekvienas 
dalyvaudamas pagerbs ir savo 
motiną.

GYVENS AMERIKOJE

/ mui
X Liet. Gydytojų dr-jos su

sirinkimas jvyko bahndžio 
mėn. 30 d. Strikolio kabinete. 
Nusistatyta rugpjūčio mėn. 31 
d , rugsėjo m. 1 ir 2 dienomis 
šaukti Lietuvių Gydytojų suva
žiavimą Chicagoje. Suvažiavi
mui bus paruošta mokslinė pro
grama, o taip pat bus svarsty
ta ir priimta Lietuvių Gydytojų 
sąjungos įstatai bei išrinkta są
jungos centrinė valdyba.

Ateity numatyta, kad bet 
kurioj vietovėj ar apylinkėj gy
veną bent 7 lietuviai gydytojai 
galės sudaryti sąjungos sky
rių.

Šiuo metu aktyviai veikia 
Chicagos, New Yorko ir Ohio 
Lietuvių Gydytojų draugijos. 
Jos ir numato į šių .metų kon
venciją pasiųsti savo teisėtus 
atstovus (nuo 7 narių po 1 at
stovą), kurie rinks sąjungos 
vykdomuosius organus bei 
sprę.s kitas problemas.

Dr, S. Budrys pademonstra
vo įdomų medicinišką filmą 
apie galvos skausmus. Čia įvai
rūs specialistai profesoriai 
skaitė savo pranešimus apie 
galvos skausmų priežastis bei 
jų gydymo metodus.

Nauju draugijos nariu vien
balsiai buvo priimtas dr. J. 
Meškauskas, kuris pastaruoju 
metu persikėlė iš Cambridge, 
Ohio, į Chicagą ir pradėjo dirb
ti naujai pastatytose klinikose. 
Jis šia proga papasakojo apie 
Ohio Gydytojų draugijos veik
lą bei suvažiavimus ir jis taip 
pat pabrėžė apie daugelio gy
dytojų aspiracijas įkurti Liet. 
Gydytojų sąjungą Amerikoje.

X Nerijus Paulionis, 13 mt. 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
pradžios mokyklos mokinys, 
š. m. gegužės mėn. 12 d. smui
kuos Morris B. Sachs mėgėjų 
programoje. Jaunasis smuiki
ninkas sėkmingai pasirodė 
Skautoramos programoje pa
grodamas vengrų čardašą ir 
publikos buvo šiltai sutiktas. 
“Morris B. Sachs Amateur 
Hour” matoma kiekvieną sek
madienį 12—1 v. iš stoties 
WGN Nr. 9. Programos daly
viai surinkę daugiausia balsų 
apdovanojami įvairiomis dova
nomis. Už pasirinktą progra
mos dalyvį balsuojama laiškais, 
adresuojant juos “Morris B. 
Sąchs Amateur Hour”, 441-445 
N. Michigan Ave., Chicago, III., 
arba skambinant telef. STate 
2-4711.

X Joana Krutulienė, Skaučių 
Seserijos vadijos Žibuoklių ba
liaus rengimo komisijos pirmi
ninkė, maloniai kviečia jauni 
mą ir suaugusius atsilankyti į 
Žibuoklių balių, kuris įvyks ge
gužės 11 d. 8 v. v. Western 
Ballroom patalpose. Programą, 
talkininkaujant menininkams- 
muzikams, išpildys pačios skau
tės. Veiks lietuviškų valgių bu
fetas, bus daug dovanų, kurias 
suaukojo Chicagos verslininkai.

X Kostas Butkus, gyv. Mar- 
quette Park, yra vienas iš mū
sų jaunosios kartos pasižymė
jusių prekybininkų, šiais me
tais jis išplėtė savo turimą pre
kybą ir sėkmingai patarnauja 
lietuviams, parduodamas aliu- 
minijaus langus bei duris.

X Marytė Sabaliauskaitė ser
ga ir gydosi Chicago Wesley 
Memorial ligoninėje ir Marcelė 
Puidokienė gydosi Cook County 
ligoninėje. Abi geros Tėvų Ma
rijonų rėmėjų 10-to skyriaus 
narės.

X 200 rinkėjų nori suorgani
zuoti Cicero Balfas rinkliavai, 
kuri bus gegužės 18 d. Cicero 
mieste. Neužmiršk užsirašyti 
rinkėju.

Birutė Bilevičiūtė, pernai pabė
gusi iš Sovietų laivo “Pobieda” 
Švedijoje, š.m. balandžio mėn. 18 
d. atvyko pastoviai apsigyventi A- 
merikoj.

Danutė Stankaitytė, visiems ge
rai žinoma dainininkė, išpildys so
lo partijos “Dainavos” ansamblio 
muzikiniam veikale “Išeiviai". Vei
kalo premjera — sekmadienį, ge
gužės 12 d. 3 v. p.p. Marijos Aug- 
štesniosios mokyklos salėje.

X Roselando Ralfo 57 skyr.
valdyba gegužės mėn. 11 d. 8 
vai. Visų Šventųjų parap. salė
je rengia kultūrinį parengimą. 
Programoje “Gyvieji ftumirė- 
liai”, trijų veiksmų komedija, 
vaidina Indiana Harbor scenos 
mėgėjų sambūris.

Po vaidinimo p įsilinksmini- 
mas ir ištremtųjų Sibiran są
rašų skaitymas. Programos ve
dėju pakviestas žymus kalbė
tojas JAV gimęs dail. St. Kan- 
cevičius.

X Gabrielius Gedvilą, mūsų 
jaunosios studentijos aktyvus 
narys, gabiai valdąs plunksną, 
šį sekmadienį, gegužės 12 d., 
8:30 vai. ryto kalbės per Sophie 
Barčus radiją. Jis dalyvaus 
specialioje Motinos dienos pa
gerbimo programoje ir pisvei- 
kins lietuves motinas, gyvenan
čias Amerikoje.

Taip pat per Barčus radiją 
kalbės gegužės 12 d. 8:30 vai. 
ryto Rita Šimanskytė, gabi me
nininkė, studijuojanti Meno in
stitute. /

X D. L. K. Birutės dr-jos 
Chicagos skyr. pavasario kon- 
certas-balius, įvykęs balandžio 
27 d., gražiai pavyko uoliai tal
kininkaujant- visoms narėms. 
Susilaukta gražios pagalbos ir 
iš Ramovėnų. Meninė progra-1 
ma, atlikta J. Kvietytės, susi
laukė užtarnauto visų svečių 

i pritarimo, šokėja buvo apdo
vanota gėlėmis. Programai va
dovavo ir padeklamavo eilėraš
čių B. Račkauskas.

X Inž. E. Bartkus jau surin
ko tautinių šokių komitetui pi
niginę auką $24. Pinigai surink
ti jo pažįstamų asmenų tarpe ir 
darbovietėje. Aukos nėra stam
bios, bei labai džiuignančios, 
nes kiekvienas lietuvis savo 
auka paremia taip svarbų lietu
vybės išlaikymo darbą. Tarpe 
aukotojų yra ir vienas Argenti
nos pilietis, kuris mielai davė 
savo auką.

,X Joniškiečiai, būtų gražu, 
kad mes galėtume savo para
pijos kunigams pasiųsti siunti
nius, o jie už tai galėtų atlai
kyti šv. mišias už mūsų para- 
piečius. Dėl susitarimo ir pri
sidėjimo prašau skambinti tel. 
LUdlovv 5-3617.

X Zuzana Juškevičienė kal
bės per Margučio radiją sį ket
virtadienį 7 vai. v. Balfo rink
liavos Cicero mieste reikalu.

X Charles Simons-Semėmas 
ir jo brolis Petras yra vienin
teliai ne tik lietuviai, bet iš vi
so šio krašto gyventojai visoje 
Amerikos istorijoje, kurie ap
keliavo JAV automobiliu vien 
tik šios šalies parubežiais, pra
važiuodami 18,255 mylias. Tuo 
būdu broliai Semėnai yra pir
mieji, kurie matė ir pažino vi
sos Amerikos grožį ir didybę. 
Ši jų kelionė, kaipo iš viso to
kia pirmoji šio krašto istorijo
je, yra užrekorduota ir Wa- 
shi'ngtone. Dabar broliai rašo 
knygą apie šią savo kelionę.

Charles Semėnas laiko ta
verną lietuviškame Brighton 
Parke, 4359 So. Talrnan Ave., 
kurios grand .opening įvyksta 
gegužės 10, 11 ir 12 dienomis.

X Cicero Medžiotojų ir Meš
keriotojų klubas gražiai veikia. 
Klubui pirmininkauja laidotu
vių direktorius Butkus. Kiti du 
valdybos nariai yra V. Mičiulis 
ir St. Vabalaiti8. Klubas yra 
nusistatęs apjungti Cicero ir 
Chicagos .meškeriojimo ir me
džiojimo sporto mėgėjus. Prieš 
kiek laiko šis klubas buvo su
rengęs gražų vakarą, kur sve
čius pavaišino fazanais ir žuvi
mis. Tokį vakarą jie vėl ren
gia St. Gobio svetainėje gegu
žės 25 d. Vasarą klubas numa
to surengti originalią gegužinę, 
kurioj bus pravesta šaudymo 
rungtynės ir kiti originalūs 
konkursai.

Atvyks Metropolitan opera
Opera House salėje, Chicago

je, nuo gegužės 23 iki gegu
žės 26 dienos bus Metropolitan 
operos spektakliai. Bus stato
ma: gegužės 23 d. — La Bo- 
heme, gegužės 24 d. — H Tra- 
vatore, geg. 25 d. popiet — La 
Traviata, vakare — Madame 
Butterfly (abiejų šių spektak
lių biletai jau išparduoti). Geg. 
26 d. popiet — Carmen (išpar
duota), vakare — La Perichole. 
Biletų kainos nuo $4 iki $10.

46,332 nauji balsuotojai
Nuo lapkričio mėnesio į bal

suotojų sąrašus įtraukti 46,332 
nauji balsuotojai.

DIENRAATIS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS

CHICAGOS ŽINIOS
Slaptažodis išgelbėjo

Vyro pasakytas slaptažodis 
išgelbėjo nuo plėšikų užpuolimo 
Romaną Kosinskį ir jo brange
nybių krautuvę, esančią 1039 
N. Milvvaukee, Chicagoje. Į jų 
krautuvę įėjo du įtartini vyrai. 
Jis juos pasveikino: “Alio, 
Ludvikai” ir paskiau ats.'prašė 
suklydęs: manęs, kad tai Liud
vikas, jo pažįstamas. Tuos žo
džius išgirdo jo žmona, buvusi 
bute viršum krautuvės. Jie jau 
prieš 35 metus buvo susitarę, 
kad jeigu jisai per garsintuvą, 
iš krautuvės įjungtą į butą, pa
sakys “Alio, Liudvikai”, tai 
reiškia — užpuolė plėšikai. 
Žmona, išgirdusi slaptažodį, 
tuojau pašaukė policiją. Krau
tuvėje gi tuo tarpu banditai 
surišo savininką ir paėmė $50 
pinigais bei brangenybių $1,000 
vertės. Gal jie būtų ir daugiau 
paėmę, tačiau per porą minu
čių atvyko policija. Banditai iš
bėgo per užpakalines duris.

f 1

Nesuranda konsulo sūnaus
Net 50 policin'nkų yra pa

skirta jieškoti sūnaus Italijos 
konsulo Chicagoje Barattieri. 
Berniukas dingo balandžio 16 
d. Jis turi 14 m. amžiaus, bet 
augalotas. Kadangi jisai išeida
mas pasiėmė su savim apie 
$100 pinigais, tai policija, ma
nydama; kad jisai pabėgęs, iš
tyrė visas geležinkelio ir auto
busų stotis, aerodromus, ar kur 
jisai neišvyko. Ištirtos visos 
kėglinimo vietos, arklių lenk
tynių vietos, jieškant, ar jisai 
kur netarnauja. Per tris savai
tes jokių jo pėdsakų nerasta. 
Po visą kraštą išsiuntinėta 10,- 
000 aplinkraščių, užalarmuo- 
jant policiją.

Auklėja su rykšte
Mokytojas Gordon D. Schip- 

per, kuris dirba Gary mieste ir 
kuris apkūlė 11 vaikų už tai, 
kad šie neparuošia pamokų, vėl 
dėsto mokykloje. Mokyklų va
dovybė svarsto, ar nereikėtų 
jį suspenduoti, tačiau kolkas 
jis pareigas eina.

IS ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

—LRK Susivienijimo 94 kp. 
rengia tradicinę pavasario ge
gužinę gegužės 19 d. Romuvos 
Parke Brocktone. Bus komiš
kas sportas, kaip bėgimas su 
maišais, virvės traukimas tarp 
Brocktono ir Bostono kuopų ir 
kt. Bus paskirtos premijos ge- 
riausiems šokėjams.

VOKIETIJOJ
— Vincas Barzda, kaip Bal- 

! fas praneša, .mirė balandžio 11 
| dieną Unterjettingen, Kr. Beb- 
lingen (Statliche) Wohheim, 
širdies liga. Buvo 54 metų am
žiaus. Paliko žmoną ir keturias 
mažametes dukreles. Našlė pra
šo tą žinią paskelbti, nes velio
nis turėjo daug pažįstamų 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se, kuriems kitais keliais pra
nešti neturi galimybės.

ITALIJOJ
— Romos lietuviams balan

džio 28 d. buvo didelė šventė: 
du šios bendruomenės nariai — 
Šv. Kazimiero kolegijos auklė
tinis Vytautas Memenąs ir tėvų 
Marijonų kongregacijos vienuo
lis Antanas Nockūnas priėmė 
kunigystės šventinimus. Abu 
jie yra kilę iš lietuviškų pabė
gėlių šeimų, kurios 1944 metais 
Lietuvą okupuojant sovietams 
pasitraukė į Vakarus. Jaunasis 
kunigas Vytautas Momėnas ba
landžio 29 d. šv. Petro bazili
koj, prie Apaštalų Kunigaikščio 
kapo, aukojo pirmąsias šv. mi
šias, suteikdamas primicijų 
palaiminimą Romos lietuviams. 
Abu jaunieji kunigai radijo ra
dijo bangomis suteikė primici
jų palaiminimą lietuviams už 
geležinės uždangos.

— Romoje praeitą savaitę vy
ko visa eilė suvažiavimų, kurių

2,000,000 raudonų 
aguonėlių

Ligoninėse esantieji invalidai 
veteranai jau paruošė 2,000,000 
raudonų aguonėlių, kuriomis 
gegužės mėn. 23 d. bus papuoš
ti aukotojai, kurie duos kokią 
auką rinkliavoje, skirtoje su
šelpti veteranams ir jų šei
moms. Aguonėlių segiojimas 
aukotojams prasidės gegužės 
mėn. 23 d. 4 vai. p. p. ir baig
sis tuo pačiu metu sekančią 
dieną.

Narkotikų vartotojo lavonas
Automobily, netoli Herotin 

ligoninės, buvo rastas lavonas 
Alfredo S. Vece, 25 m. amžiaus 
vyro, kuris policijai žinomas, 
kaip narkotikų vartotojas. La
vone nerasta jokių prievartos 
žymių. Policija spėja, kad Vece 
galėjo mirti nuo perdideiės nar
kotikų dozės. Velionies • tėvas 
sako, kad nelaimingasai per 
paskutinius penkerius metus 
vartojo heroiną ir pilnai nedir
bo.

Pakeitimai veteranų 
administracijoj

Iš pareigų atleistas ir perkel
tas j kitą postą gen. Robert E. 
Moffet, vyriausias įkainotojas 
veteranų statybų Chicagos re
gione. To paties likimo susilau
kė ir Edwin E. Bell, veteranų 
paskolų garantijų raštininkas. 
Jie buvo įsivėlę į kaikokius ne
leistinus veiksmus ryšium su 
darbais Alfredo Rado, kuris 
draugavosi su nužudytuoju ban
kininku Leon Marcus.

Daug bankrutuojančių
Teismai praneša, kad bankru

tuojančių verslo įmonių skai
čius šiuo metu yra labiausiai 
pakilęs kaip bet kada kitados.

Išteisino įtariamą
Leslie Montonye, 34 m. am-] 

žiaus, kurį policija buvo suė
musi kaip įtariamą peršovus 
Matt Porteną, įtarimui nepasi
tvirtinus, paleistas.

dalyvius Pijus XII priėmė spe
cialiose audiencijose. Specia
lioje audiencijoje buvo priimti 
Tarptautinio Katalikų Intelek
tualų sąjūdžio “Pax Romana” 
suvažiavimo dalyviai, kurių 
tarpe buvo ir lietuvių delegaci
ja, vadovaujama vysk. Vincen
to Padolskio. Be to, specialios 
audiencijos buvo suteiktos Ita
lijos filosofijos profesorių su
važiavimo dalyviams, Italijos 
ligonių slaugytojų grupei, ku
rią sudarė apie 2,000 seserų 
vienuolių, Paryžiaus advokatų 
grupei, Afrikos, Madagaskaro 
ir Antilų studentams, Belgijos 
kariams ir visai eilei kitų .ma
žesnių grupių bei pavienių as
menų.

INDIJOJ
— Kun. Jonas Svirnelis, sa

lezietis, lietuvis misionierius 
Assamo srityje, gavo iš Lietu
vos konsulo Anglijoje lietuvišką 
pasą ir dabar jau bus lengviau 
atvažiuoti į JAV. Numato, kad 
gavęs savo dvasinės vyriausy
bės pritarimą, galės aplankyti 
Amerikos lietuvius.

Naujasis Testamentas- 
šventas Raštas

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

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

Skelbus “DRAUGE* apsimoka 
nes jis yra plačiausiai saaiuMnas 
lietuvių uienraSUa u skelbtinų 
karna yra prieinama mali

Lietuvos ministerio
padėka

Šių metų kovo mėnesį man su 
ėjo 70 metų amžiaus. Ta proga 
lietuviškoji visuomenė, ne tik 
Amerikoje, spontaniškai pagerb 
dama pilnateisį nepriklausomos 
Lietuvos diplomatinį atsstovą 
Washingtone, sveikino, ir siuntė 
man savo iškilmingus linkėji
mus, kurie buvo gauti tai žo
džiu, tai gėlėmis, asmeniškais 
laiškais bei telegramomis ir for
moje laikraštinių straipsnių lie
tuviškoje ir Amerikos spaudo
je. Ypač gausiai atsiliepė Lietu
vos įstaigos ir plačios Amerikos 
lietuvių visuomeninės organiza
cijos — laisvinimo, politikos, 
kultūros, savišalpos bei labda
ros, biznio bei ekonomijos ir ki
tokios —. kaip centrai, taip ir 
jų skyriai, savo raštais bei pa
reiškimais. Čia paminėsiu bent 
keletą tokių pavyzdžių: a, Iš 
Romos atėjo Lietuvos diploma
tinės tarnybos pirmininko - šefo 
gražus ir šiltas sveikinimas sa
vo ir kolegų vardu. Panašūs 
sveikinimai - linkėjimai atėjo 
kiek vėliau iš Vliko prezidiumo 
pirmininko, Alto pirmininko, 
LLK in corpore ir JAV ir Kana
dos bendruomenių; b) Chicagos 
lietuvių minia, susirinkusi į kon 
certą - banketą sukakties proga, 
nutarė pasiųsti man į Washing- 
toną albumą su dalyvių para
šais ir nuotraukomis; c) “Ramo 
vės” centro valdyba atsiuntė dai 
liai surašytą brangintiną dekla
raciją formoje “scroll”; d) Wa-Į 
shingtono lietuviai, nariai vie
tos draugijos, atėję būriu į le- 
gaciją padovanojo man įspūdin
gą p. V. K. Jonyno pieštą “Pa
vasaris miške”, gi vietos Mote
rų klubo delegatės atnešė žavin
čių gėlių ir visi svečiai drauge 
šauniai sudainavo “Ilgiausių 
metų” ir “Laisvųjų metų”; e) 
Paveiksluotas žurnalas “Lietu
vių Dienos” savo 1957 m. balan
džio laidoje pagerbė sukaktuvi
ninką padėdamas jo atvaizdą 
ant savo viršelio ir įdėjo straip 
snį “Ministeris be pertraukos”, 
kuris paremtas ant mano bio
grafinės medžiagos ir pagraži
no jį septyniomis nuotraukomis 
iš mano gyvenimo.

Giliai įvertindamas lietuviš
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Marijos apsireiškimų Patintoje 
1917 metais aprašymas128 pusi. Kaina $1.00

Užsakymus kartu su pinigais siuskite‘‘DRAUGAS’’
4545 VVest 63rd Street 

Chicago 29. Illinois
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Sau ir į Lietuvę galite pasiųsti
šveicariškus laikrodžius, foto, radijo apormtus.

Siuvamas ir rašomas mašinas au liet. ir kitų kalbų raidynais. 
Akordeonus ir Armonikas.

Plunksnakočius ir Deimantinius peilius stiklui pinuti.
Ką bepirktumėte prieš tai pasiteiraukite jr katalogų reika

laukite. J. Karvelis 3322 So. Halated St., Chicago, III. Telefonas 
YArds 7-0677.

KAS TURI GERA SKONI, VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ
Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo- 

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

Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje.
*

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

8222-24-26 So. Halsted 8tr. Victory 2-4226
Pirm., Ketvirt. 99:30, Sekm. 12—5, Kitom dienom 9 6

Ketvirtadienis, gegužės 9, 1957

kom visuomenės patriotingą jau 
trumą kenčiančios Lietuvos at
veju ir parodytą širdingumą ma 
no asmens atžvilgiu, nuoširdžiai 
ačiuoju visiems tautiečiams, ma 
no bičiuliams, už visą tą man 
suteiktą brangią moralinę puo
tą, kuri bus man maloniausiu 
atsiminimu iki, mano dienų 
galo. .

Esu tikras, kad mūsų visų vie 
nintelis ir didžiausias troškimas 
buvo, yra ir bus atstatymas de
mokratiškai laisvos nepriklau
somos Lietuvos. Tegul darbas, 
lietuvių brolybė ir jų vienybė 
skina mūsų takus į Tėvų Žemę! 
"Tegu meilė Lietuvos dega mū
sų širdyse”, amžinai!!

Povilas Zadcikis 
Lietuvos Nepraprastas Pasiun

tinys ir Įgaliotas Ministeris

KAS KĄ IR KUR
— Lietuvių tautinių šokių šven

tės komiteto posėdis įvyksta gegu
žės 11 d. t šį šeštadienį) 5 vai. Ho
ly wood svetainėje, 2419 W. 43rd 
St. Visi komiteto nariai kviečiami 
susirinkime būtinai dalyvauti. Bus 
svarstomi svarbūs lietuvių tauti
nių šokių šventės reikalai.

— Utuanieos futbolo klubas šat 
kia visuotinį narių susirinkimą. Su
sirinkimas įvyks gegužės 11 d. šeš
tadienį 7 v.v. Vyčių salėje, 2453 
West 47 St., Susirinkimo metu 
bus apžvelgta trijų mėnesiu veikla. 
Po susirinkimo bus vaišes ir šokiai.

— Motinos dienos Budriko radi
jo valandoj dalyvauja Izabelė Mo- 
tekaitienė, Manius Motękaitis ir 
kiti gabūs talentai. Bus mįslių kon
kursas — dovanos. Gera muzika 
Kiekviena motina atsilankiusi į 
Budriko krautuvę penktadienį ir 
šeštadienį gaus gražią dovanėlę 
dykai be pirkimo. Paskirta 200 
dovanų. Praeitą savaitę mįslių kon
kurse laimėjo,dovanas 3 asmenys: 
Kilimą $12 vertės laimėjo Emili
ja Norvilaitis, 4514 So. VVood St.; 
pagalvę laimėjo Petrdnelė Karai- 
tienė, 6046 So. Waahtenaw Ave. ir 
saldainiams vazelę laimėjo Stase 
Poška, 3246 VVest 60th St.

Rodijo programa, kaip ir visa
dos ketvirtadienį nuo 6 iki 7 vai. 
vakare iš VVHFC, 1450 kil. radijo 
stoties. Daug įdomybių. Pasiklau
sykite. — \ Pranešėjas
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MAŽASIS
TOBULYBES

KELIAS
ParaM

B. P MARTIN

Sis kelias, kuris neabejotinai už
tikrina visiems pasiekti tas aukšty
bes, j kurias Dievas vedė šv. Tere
sėlę, yra ne tik galimas, bet lr vi
siems prieinamas. Visas pasauli, kaip 
pastebi šv. Augistinas, „negali pada
ryt) ką, nors didelio”. Tačiau kas ne- 
g»il melstis, nusižeminti lr mylėti T

P. P Plūs XI
šiame amžiuje Sv. Teresėlėj! Ma

žasis Kelias yra geriausias. Tikrumo
je tėra vienintelis keltus, vedąs } am
žinąją laimę. Juk Kristus pats yra 
pasakęs: „Iš tikrųjų sakau jums, Jei 
neatsiversite Ir nepasidarysite kaip 
kūdykiai neįeisite j dangaus karalys
tę". Dangus Ir žemė praeis, bet ma
no žodžiai nepraeis...

Knygutė turi 160 puslaoių lr kai
nuoja tik $1.00 Su kietais viršeliais 
$1.60.

K All IŠVENGTI 
SKAISTYKLOS

Naujai išleista veikalelu kuris duos 
naudingų patarimų mums p' tiems ir ki
tiems. Skaitykite ir kitiems patinkite šį 
veikalėlį, nes kiekvienas krikščionis tu
rčių perskaityti.

Kaina 40 centų
Užsakymus su plnlgaln siuskite:

DRAUGAS
2384 So. Oakley Ave. 

Chicago 8. IIL
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