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AMERIKOS ATOMINIAI BANDYMAI BUS NEVADOJ
Nauji būdai gyventojus ištremti 

iš okupuotosios Lietuvos
Įstatymas prieš "antivisuomeninius elementus"

OKUPUOTA LIETUVA. — Sovietai išbando naujus būdus 
savo diktatūrai vykdyti. Maskva ir jos partinės agentūros sąjun
ginėse respublikose paruošia įstatymų projektus ir patiekia juos 
„darbo žmonėms svarstyti“.

Projektą svarstys ir vėliau jį 
išleis jau kaip privalomą įstaty
mą, kuriam bus tariamai ir visi 
„darbo žmonės“ pritarę. Savai
me aišku, kad toks „gyventojų 
atsiklausimas“ yra fikcija. Gy
ventojai visai neturi galimumo 
savo tikrosios valios pareikšti.

Paskelbtas įstatymo projektas

Tą naują būdą bolševikai šį 
kartą pritaikė „įstatymui dėl ko
vos sustiprinimo su antivisuome
niniais parazitiniais elementais“.
Įstatymo projektas Vilniaus ra
dijo buvo paskelbtas balandžio 
16 d., „Tiesos“ atspausdintas ba
landžio 18 d.

Atvaizduoja padėtį

Įžangoje tarp kitko pasakyta, 
kad „tarybinėje šeimoje dar yra 
žmonųj, kurie gyvena antivisuo
meninį parazitinį gyvenimą. Kai 
kurie iš jų dėl žmonių akių stoja 
į darbą, bet faktiškai gyvena ne 
iš darbo pajamų, o turtėja darbo 
žmonių sąskaita. Kiti gi, būdami 
darbingi, nedirba jokio naudingo 
darbo nei visuomenėje, nei šei
moje, valkatauja, elgetauja, spe
kuliuoja ir neretai padaro kitus 
nusikaltimus“. Ir kitoje vietoje 
vėl kalbama apie asmenis, kurie 
..gyvena antivisuomeninį, parazi
tinį gyvenimą, piktybiškai ven
gia dirbti visuomeniškai naudin
gą darbą“. Šitie įstatymo leidi
mo motyvai būdingai atvaizduo
ja padėtį, susidariusią Lietuvoje, 
keliolika metų valdžius kraštą 
bolševikinės diktatūros priemo
nėmis.

Įstatymo projektas yra tokio 
turinio:

„1 straipsnis. Nustatyti, kad 
pilnamečiams darbingiems pilie
čiams, gyvenantiems antivisuo
meninį, parazitinį gyvenimą, pik 
tybipkai vengiantiems visuome
niškai naudingo darbo, o taip pat 
gyvenantiems ne iš darbo paja
mų, gali būti taikomos visuome
ninio poveikio priemonės — nu- 
trėmimas visuomeniniu nuo
sprendžiu nuo 2 ligi 5 metų lai
kui, privalomai pritraukiant juos 
prie darbo nutrėmimo vietoje.

Visuomeninį nuosprendį dėl 
nutrėmimo daro pilnamečių pi
liečių susirinkimas, kurį šaukia 
miestuose ir miesto tipo gyven
vietėse gatvių komitetai arba vi
suomeninei tvarkai palaikyti ko
misijos prie namų valdybų, o kai 
mo vietovėse apylinkių darbo 
žmonių deputatų tarybos.

Visuomeninis nuosprendis dėl 
rtutrėmimo priimamas paprasta 
susirinkimo dalyvių dauguma, at 
virai balsuojant.

Piliečių ' susirinkimas, atsi
žvelgdamas į pažeidėjo asmeny
bę, jo nuoširdžią atgailą ir tvirtą 
pasižadėjimą pasitaisyti, gali pa
sitenkinti perspėjimu, paskiriant 
bandomąjį laiką, per kurį pažei
dėjas turi pasitaisyti.

2. straipsnis. Piliečių susirin
kimo padarytas visuomeninis

KALENDORIUS

Gegužės 15 d.: šv. Sofija; lie
tuviški: Gintaras ir Milda. Lie- 
tuvos Steigiamojo Seimo sušau
kimas.

Saulė teka 5:33, leidžiasi 8:03.
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ir jos apylinkėje šiandien — da
linai apsiniaukę ir galimas lie
tus.

nuosprendis dėl nutrėmimo pa
teikiamas tvirtinti atitinkamam 
rajono ar miesto darbo žmonių 
deputatų tarybos vykdomajam 
komitetui, kuris patikrina, ar šis 
nuosprendis yra teisingas bei pa
grįstas.

Visuomeninis nuosprendis dėl 
nutrėmimo įsigalioja jį patvirti
nus ir turi būti tuojau vykdo
mas.

Savavališkas pasišalinimas iš 
nutrėmimo vietos užtraukia bau
džiamąją atsakomybę sutinka
mai su veikiančiais įstatymais.

3. straipsnis. Visuomeninio po
veikio priemonės, numatytos šio 
įstatymo pirmame straipsnyje, 
negali būti taikomos asmenims 
už veiklą, kuri pagal TSR sąjun
gos ir sąjunginių respublikų bau
džiamuosius įstatymus užtraukia 
didesnę bausmę.

Esant duomenims, liudijan
tiems, kad asmenys, gyvenantie
ji parazitinį gyvenimą, padarė 
baudžiamąją veiklą, prokuratū
ros ir milicijos organai turi atlik 
ti kruopštų tyrimą ir užtikrinti, 
kad būtų išaiškinti visi nusikal
timai, kurie yra jo parazitinio 
egzistavimo šaltinis.

If. straipsnis. Nustatyti, kad 
pilnamečiai darbingi piliečiai, ku 
rie valkatauja ar elgetauja, liau
dies teismo nusprendžiu nutre
miami nuo 2 iki 5 metų laikui, 
privalomai pritraukiant juos 
prie darbo nutrėmimo vietoje.

5. straipsnis. Pavesti Lietuvos 
TSR ministerių tarybai paruošti 
ir įgyvendinti priemones nedar
bingų piliečių elgetavimui ir val
katavimui įspėti bei likvidūoti, 
patalpinant juos į invalidų na
mus.

Nustatyti, kad asmenys, kurie 
yra visai ar dalinai nedarbingi, 
bet piktybiškai vengia, kad juos 
patalpintų į invalidų namus, ir 
elgetauja arba valkatauja, turi 
būti vietinių tarybų vykdomųjų 
komitetų sprendimu prievartos 
būdu patalpinti į invalidų na
mus“.

Nieko neįtikins

Sovietinei sauvalei dabar bus 
kelias dar labiau atviras. Įstaty
mas, matyt, ir turi tikslą padėti 
bolševikinėms įstaigoms susekti 
ne tik antivisuomeniniai, bet ir 
antisovietiniai nusistačiusius ele 
mentus. Bolševikinės diktatūros 
teręro priemones dangstyti gy
ventojų valios pareiškimais nie
ko neįtikins. (Elta).

Vidurio Rytuose nori 
pravesti 1,500 mylių

naftos vamzdį
LONDONAS, geg. 14. — Sep

tyniolika amerikiečių ir europie
čių naftos kompanijų vakar su
sirinko Londone. Kompanijos no
ri pravesti 1,500 mylių naftos 
vamzdį iš Persijos įlankos į Vi
duržemio jūrą per Iraką ir Tur
kiją.

Naftos vamzdžio pravedimas 
kainuotų 840 milionų dolerių ir 
ja galėtų tekėti kasdien 1,400,- 
000 statinių naftos.

Skubina išgabenti
miško medžiagų

VILNIUS, okup. Lietuva. — 
Vilniaus radijas praneša: „Lie
tuvos sielininkai, dirbantieji Lie
tuvos ir Karelijos upėse, prista
tys į tolesnio transportavimo vie 
tas 100,000 kbm. miško medžia
gos daugiau negu per praėjusius 
metus“.

Tėvas mirė prie
sūnaus karsto

COLUMBUS, Ohio, geg. 14. •— 
Oscar Rhinehart, 51 metų, vakar 
mirė stovėdamas prie savo 13 
metų sūnaus karsto. Sūnus žuvo 
autobuso ir dviračio susidūrime. 
Tėvą širdies smūgis ištiko prie 
sūnaus karsto.

Platina knygas
VILNIUS, okup. Lietuva. — 

Per knygų platinimo 25 dienas 
Vilniaus centriniame knygyne 
buvę parduota knygų už 230,000 
rublių, pranešė Vilniaus radijas 
balandžio 27 d.

Amerika auga
WASHINGTONAS, geg. 14.— 

Jungtinių Amerikos Valstybių 
gyventojų skaičius kasdien padi
dėja 8,000 ir artėja prie 180 mi
lionų gyventojų, paskelbė vakar 
cenzo biuras.

Karaliai tariasi
BAGDADAS, Irakas, geg. 14. 

— Jordano karalius Hussein šian 
dien atvyksta į Bagdadą tartis 
su Saudi Arabijos karaliumi 
Saud, kuris jau yra Bagdade, ir 
Irako karaliumi Faisal.

Trijų valstybių karalių posė
dyje bus svarstomi arabų valsty
bių vienybės klausimai ir arabų 
jėgų sutelkimas prieš tarptauti
nio komunizmo grėsmę.

Suvažiavimas tęsis dvi dienas.

Po atostogų
PARYŽIUS, geg. 14. — Pran

cūzijos parlamentas šiandien su
sirinko po mėnesio atostogų. 
Tuojau parlamentas svarstys 
premjero Mollet Alžirijos politi
ką. Dienotvarkėje yra ir biudže
to reikalai.

Gqzo į Kiprų
NICOSIA, Kipras, geg. 14. — 

Iš Europos į Kipro salą vakar 
grįžo Kipro komunistų partijos 
vadas Andreas Ziartides. Kipro 
komunistų partija buvo uždary
ta 1955 m.

• Izraelis praėjusį rudenį iš
bandė naują prancūzų kontro
liuojamą šovinį prieš sovietų ga
mintus tankus Sinajaus kovoje 
prieš Egiptą.

Egipto teisme
KAIRAS, Egiptas, geg. 14. — 

Kairo teismas vakar pareikalavo 
mirties bausmės dviems britams 
ir šešiems egiptiečiams, kurie ap 
kaltinti gavę Egipto karinių in
formacijų Britanijai. Dviejų bri
tų pavardės: James Swinbum, 
51 metų, .buvęs Arabų žinių agen 
tūros Kaire vefslo vedėjas, ir 
Alexander Reynolds, kuris tei
siamas už akių. šeši kiti britai 
irgi kaltinami šnipinėjimu.

Laimingai nusileido
HAMILTON, Burma, geg. 14. 

— Pan American World Airway 
lėktuvas, kuriame buvo 101 ke
leivis, saugiai nusileido Bermu- 
doje, kai sugedo lėktuvo moto
ras; trys motorai teveikė.

• Dvidešimt šeši laivai užva
kar praplaukė Suezo kanalu; tai 
didžiausias skaičius nuo kanalo 
atidarymo praėjusį mėnesį.

Prezidentas Eisenhoweris ir Vietnamo prezidentas Ngo Dinh Diem 
(kairėje) Baltuose RBmuose. Vietnamo prezidentas Dieni yra vienas 
iš žymiausių prieškomunistinių valstybininkų pietryčių Azijoje. Tarp 
Amerikos prezidento ir Vietnamo prezidentą yra valstybės sekretorius 
Dulles. ‘ (INS)

Siūlo visas Kuršių marias
prijungti prie Lietuvos

"Karas" tarp Lietuvos ir Kalingrado žvejų

OKUPUOTA LIETUVA. — Vilniaus „Tiesos“ balandžio 19 d. 
numeryje atspausdintas Neringos MŽS direktoriaus Zigmo Bakai
čio ir „Pasieniečio“ žvejų artelės pirmininko Jono Norkevičiaus 
siūlymas apie žvejybos tvarkymą Kuršių mariose.

Iš bendro 1613 kv*. kilometrų 
Kuršių marių ploto Lietuvos res
publikai priklausą tik 413 kv. ki
lometrų. Tame ketvirtadalyje plo 
to intensyviai žvejoja 7 žvejų ar
telės. Kaliningrado (Karaliau
čiaus) sričiai priklausančiuose 
vandenyse žvejų esą daug ma
žiau. „Kai mūsų žvejai nuplaukia 
į Kaliningrado srities vandenis, 
pasitaiko nesusipratimų, kai ka
da jiems uždraudžiama žvejoti.
Pernai mūsų žvejai sužvejojo 
mažai karšių. Gi neapžvejotuose 
plotuose gausu ne tik šių žuvų, 
bet ir sterkų ir kitų. Nežvejoja 
jų kaliningradiečiai, neduoda žve 
joti ir mums“.

Bakaitis ir Norkevičius 
skundžiasi

Su unguriais esą panašiai. Pa
grindiniai ungurių telkiniai esą 
už Nidos, kur jų sugaunama maž 
daug 4 kartus daugiau, negu van 
denyse prie Lietuvos. Kalinin
gradiečiai ungurių negaudo ir 
neduoda Lietuvos žvejams gau
dyti. Kaliningradiečiai neleidžia 
Telmano vardo žvejų artelei nei 
didstinčių žvejoti. O dėl žalia
vos stokos iki šiol negali pilnu pa 
jėgumu dirbti Nidos bei Rusnės 
žuvies apdorojimo įmonės. To
liau rašoma:

„Kokia peršasi išvada ? Kuršių 
mariose turi būti vienas šeiminin 
kas. Kas turėtų būti šeiminin
kas ? Mūsų manymu, Kuršių ma
rias reiktų pavesti Tarybų Lietu
vai. Kaliningradiečiams dėl to 
nuostolio nebūtų, nes jie turi ki
tas marias ir daugiau žve jojamų 
vandenų.“

Bakaitis ir Norkevičius skun
džiasi ir dėl brakonierių, kurie 
tarp Klaipėdos ir Juodkrantės iš
trauko ungurių gaudykles ir nu- 
rankioja žuvis. Su lašišų žvejyba 
taip pat esą netvarkoje. „Kai la
šišos plaukia į Nemuną neršti, 
jas žvejoti uždrausta. O tuo me
tu jų kaip tik daugiausia sužve- 
jojama ir pardavinėjama turgu
je“.

Padangai sprogus
LAREDO, Tex., geg. 14. — 

Donald G. Carpeneer, 20 metų, iš 
Logan, W. Va., žuvo, kai Laredo 
oro pajėgų lakūno vairuojamas 
automobilis apsivertė sprogus pa 
dangai. Lakūnas Howard L. So- 
renson, William Porch ir Miss 
Rosa Garcia iš Tjaredo buvo su
žeisti.

Jungtines Amerikos Valstybes 
atmetė Japonijos prašymą

WASHINGTONAS, geg. 14. — Jungtinės Amerikos Valstybės 
vakar mandagiai, bet.griežtai atmetė Japonijos prašymą atšaukti 
Amerikos atominius bandymus, kurie bus vykdomi šį mėnesį Ne- 
vadoje.

Japonijos prašymas atmestas ---------------------------------------------------
JAV valstybės departamento no- Dingo lėktuvas
ta, kuri buvo įteikta Japonijos &
ambasadai Washingtone. BUENOS AIRES, Argentina,

v , geg. 14. — Argentinos keleivinisNotoje, pasirašytoje valstybes! 1AI * , , -ie ~. . 1 . i lėktuvas, kuriame buvo 16 asme-sekretoriaus Dulles, pareiškia-
.t„a» supraUmaa japonų baimės.: ; Lėktu„as”<li„go, <kai siautė 
l,-ao atominių sinkių bandymai miglos ir smarkus lietus, 
gali būti kenksmingi žmonijai,,
pasaulyje padidinant atominių 
spindulių kiekį iki pavojingo lyg
mens- .. . GAINSBOROUGH, Anglija,

Japonija prašė Jungtines Ame gPg — žaibas trenkė į An- 
rikos Valstybes, Britaniją ir So- glijoir Vampire sprausm&į lėk-
vietų Rusiją sustabdy t i visus ato tuvą skrendant virš Gainsbo-
minius bandymus. Į rough_ Lėktuvas iširęs nukrito.

i nų, vakar dingo Andes apylinkė-

Žaibas į lėktuvų

Sovietai sutrukdė
• i i Arbenz Urugvajuj\ JAV notoje nusiskundžiama,^ & j j

jog Sovietų Rusija „sutrukdė į MONTEVIDEO, geg. 14.—Ja- 
atomo grėsmės kontrolę ir ato-; cob Arbenz. kurio prokomunisti- 
minių ginklų bandymų baigimą“, nė vyriausybė Guatemaloje buvo

Studentų streikas
BERLYNAS, geg. 14. — Rytų 

Berlyne Humboldt universiteto 
studentai penktą dieną streikuo
ja prieš komunistini režimą.

Apie 60 veterinarijos studentų 
neina į paskaitas. Jie protestuo
ja prieš pašalinimą iš pareigų 
Humboldt’o veterinarijos kolegi
jos dekano, kuris pabėgo į Va
karus.

Gen. Lyman L. Lemnltzer

Gen. George H. Decker

Pakeitimai Pentagone. Oen. Cur
tis E. Lemay paskirtas JAV oro 
pajėgų štabo viršininko pagelbinin 
ku (buvo strateginių oro pajėgų va 
daB); gen. Lyman L. Lemnitaer iŠ 
Tol. Rytų armijos vado pareigų 
paskirtas armijos štabo viršininko 
pagelbininku; Gen. George H. De
cker paskirtas vieton Lemnitzerio 
Tolimuose Rytuose. Nauji paskyri 
mai įsigalioja liepos 1 d. (INS)

Notoje sakoma, jog Sovietų 
Rusija pakartotinai atmetė Jung 
tinių Amerikos Valstybių nusi
ginklavimo pasiūlymus.

Jungtinės Amerikos Valstybės 
atominius bandymus atlieka di
džiausio atsargumo ir saugumo 
aplinkybėse.

Amerikos nota užtikrina japo
nus, kad atominiai bandymai Ne- 
vadoje bus atlikti tada, kai oro 
aplinkybės leis.

Pakviesti stebėtojai

Japonijos ir 46 kitų nekomu
nistinių valstybių atstovai pa
kviesti stebėti atominius bandy
mus, kurie numatyti gegužės 16 
— rugsėjo 1 d. Nevadoje.

Notoje pasakyta, kad bandy
mai bus atlikti be padidinimo ato 
minių spindulių.

nuversta 1954 m., šiandien atvy
ko į Paryžių. Urugvajaus vyriau
sybė praėjusią savaitę davė jam 
politinio pabėgėlio teises.

Šveicarų armijai
BERNAS, Šveicarija, geg. 14. 

— Šveicarijos apsaugos pareigū
nai paprašė parlamentą paskirti 
$141,500,000 armijos apginklavi
mui. . i*

Nepriėmė sovietų
CANNES, Prancūzija, geg. 14. 

— Sovietų Rusijos delegacija at
vyko į Cannes filmų festivalį ir ji 
norėjo aplankyti žymų dailinin
ką Pablo Picasso. Bet Picasso 
nepriėmė sovietų delegacijos.

• Izraelio prekybinių laivų tar 
nyba sudaryta tarp Prancūzijos 
ir Izraelio.

Trumpai iš visur
• Daugiau kaip 200,000 asme

nų vakar dalyvavo Fatimos Švč. 
P. Marijos iškilmėse Portugali
joje. Vakar buvo minima 40 me
tų Švč. P. Marijos apsireiškimo 
Fatimoje sukaktis.

• Ekonomistai sako, kad So
vietų Rusija galėtų per naktį su
griauti Egiptą, jei nebepirktų jo 
medvilnės ir nebeparduotų jam 
kviečių ir naftos gaminių. Egip
tas dabar ekonomiškai priklauso 
nuo Maskvos.

• Egiptas kasmet iš užsienio 
įsiveža 600,000 tonų kviečių. So
vietų Rusija parūpina 400,000 
tonų kviečių Egiptui.

• Pramonės paroda atidaroma 
gegužės 25 d. Paryžiuje, Prancū
zijoje.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Prezidentas Eisenhoioeris vakar pasakė kalbą biudžeto 
klausimais per televiziją ir radiją.

— Izraelio užsienio reikalų ministerija vakar pranešė: Izraelio 
laivas bandymo tikslu greitai bus pasiųstas Suezo kanalu. Nežinia, 
ar Egiptas praleis.

— Hondūras vėl grąžina savo pėstininkus ir oro pajėgas palei 
N icaraguos pasienį. Hondūras kaltina Nicaragua paliaubų sulau
žymu.

— Irakas ir Saudi Arabija cementuoja savo politinius ryšius.
— Sirija prašo Jungtinių Tautų Saugumo tarybą neleisti Iz

raeliui statyti tiltą Huleh - Jordan upes apylinkėje, Izraelio — Si
rijos armisticijos linijoje.

— Jungtinės Amerikos Valstybės duos kontroliuojamų šovi
nių sąjungininkams, jei jie norės atmušti raudonųjų agresiją, pa
sakė kongces manas Coe (H., N. Y.) amerikiečių ir japonų pramo
nės konferencijoje Tokio mieste, Japonijoje.

— JAV valstybės sekretorius Dulles pasiūlė stebėti Aliaską ir 
Sibirą iš oro. Tai, girdi, būtų pirmas žingsnis į nusiginklavimą. 
Prezidentas Eisenhoioeris jau prieš kiek laiko pasiūlė „atviro dan
gaus“ planą, kad galima būtų kontroliuoti ginklavimąsi.

— Prezidentas Eisenhoioeris vakar pasakė, kad jis „nenorėtų 
prisiimti betkokios atsakomybės dėl krašto saugumo“, jei kongre
sas nukerta jo išlaidų pasiūlymus oro pajėgoms ir kontroliuoja
miems šoviniams.

— Maroko sultonas Mohammed V aplankys Jungtines Ameri
kos Valstybes. Prezidentas Eisenhoioeris jį pakvietė.

— Prezidentas Eisenhoioeris vakar panaikino savo komitetą 
Vengrijos pabėgėlių pagalbai, bet pažadėjo, kad šis kraštas ir to
liau rūpinsis vengrais „čia ir užsienyje“.

— Britanijos vyriausybė sako: Sovietų Rusija dabar pasauly
je turi didžiausią povandeninį laivyną — 500 povandeninių laivų.
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Lietuviai oro skautai
Mūsų žygis drąsiai kilti,
Skrist su sakalais,
Žengt naujais tėvynės tiltais
Vieškeliais naujais.

K. Inčiūra
“...Lėktuvas peršokęs žalią 

miško masyvą užsivertė ir kauk
damas šovė j baltus debesių ka
muolius... Saulė tviskėjo, žyd
rios padangės skriejo pirmyn... 
Apačioje draikėsi rudi, žali, gels
vi kvadratai, sodybos, vieške
liai... Nemuno, Dubysos įrėžtos 
juostos tviskėjo sidabru... Lėk
tuvas ūžė, dainavo plaukdamas 
ore. Jo sparnus puošė Vyčio 
Kryžius”...

1938 metais Kaune jaunuoliai 
skautai, vėtriško entuziazmo pa-

triukšme, smuklių dūmuose, nie
kam naudos nedavęs, ar skau
tiškoje uniformoje, savo santau
pas ir triūsą sudėjęs, saulės ir 
vėjo nugairintu veidu išmestą 
sklandytuvą besekdamas širdy
je įrašytus žodžius sau kartos: 
“Mūsų jėgos, mūsų darbas tau, 
jaunoji Lietuva!”

Oro skautų draugovė, ruošianti vakarą Lietuvių auditorijoje ge
gužės 18 d. 7:30 vai., pasirodys su savo dainomis. Vakaro pelnas ski
riamas Sklandytuvui pirkti. .

Tai gražus ir sektinas pavyz-1 
dys visiems kitiems mūsų viene-

. (Nukelta 1 6 pusi

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

Tel. Bishop 7-7075

Telefonas GRovnhUl 8-1695 __

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĄ

...... .  ■ > \ rivv'o
I Valandos: 9—12 lr 7—9 v. v. pūgai 
i suHituiimą išskyrus trečiadienius.

2422 W. Marąuette Road

y P. ŠILEIKIS, 0. P,
Ortliupeda* - l‘rul<-ilXAA

jos tutėta, nes tiek daug šokta do skyriui, kuris šį suvažiavimą 
ir dainuota iki atėjo laikas po 
ilsiui.

Sekmadienį iš ryto suvažiavi
mo dalyviai, kartu su Clevelan
do skautų tuntais, dalyvavo pa-

nu K. Rimu, stengiasi įsigyti bū
tiniausią aeronautikos darbui 

gauti, susiorganizavo oro skautų priemonę — sklandytuvą. Visas

Konkretus kvietimas 
Jau trys metai kai Chicagoje 

veikia oro skautų draugovė, glo-1 , . ,
bojama ps. Vyt. Černiaus. Se- m!lldo3e šv; Ju‘«10 bažnyčioje, 
niai jau visi draugovės nariai, ° P° l’amakll) ~ bendroje tuntų
kartu su draugovės instrukto- 3ue«T p° P«*U. gra-
riumi liet. karo aviacijos laku- S™ėant, buvo tęsiama to-

draugovėn. Ilgomis popietėmis 
ir naktimis vyrukai klijavo ir

A para tai-Protezai, Med. ban
dažai Spec. pagalba kojom 

(Arcb Kupports) lr t. L 
Vai.: 9-4 tr 6-8. šeštadieniais 9-1. 
OKTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB
2850 YV. 63 r d St., Chicago 29, Hl 

Tel. PRospeet 6-5084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4250 W. 63rd St 
Ofiso tel. REllanoe 5-4410 

Kezld. telef. UltovehUI 6-0617
Valandos: 1-3 p. m.. 6-8 p. m.

Penktad. tik po pietų.
Trečlad Ir šeštad pagal sutarti

Ofiso tel. CLiffside 4-2896 
Rezidencijos: lzAfayette 3-1179

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 YVest 47th Street 
(Kampas 47th Ir Hermitage)

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

D R. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North VVacker Drive 
(Clvio Opera House, kamb. 858) 

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntral 0-2294 

5002 West lOth Str.. Cicero 
Vai kasdien 5-8, šeštad. 1-2 vai 

*Tel. TOvvnliall 3-0959 
Kitu laiku ir trečlad. susitarus 

K<-/iil tel. IIImiock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika lr moterų Ilgos) 
Ofisas ir rez.: 5100 S. YVestern Ave. 
Tel. I’Rospect 8-1223 arba WE 6-5677 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr.,

Tel. RElianoe 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

vr»VTOJAS IR CHIRURGĄ*
'V18 gtdvtojasj 

3925 W-st 59th Street
Vai. Pirmad., antrad., ketvirtad. lr 

penktad. nuo 1—4 p .p. 6:80—8:80 
vai. vak. Trečiad. ir šeštad. 1—4 v. ! 
P- P-

Tel. ofiso Ir buto OLymplc 2-415#
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS | 
4938 YV. 15th St., Cicero 

Rez. 1634 S. 49th Ave., Cicero
Kasdien 1-8 vai. ir 0-8 vai. vak., 

iSskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. WAlbrook 5-7670 ir 
Olbson 8-4938

• Generalis kontraktorius nau
jų namų statybai, {vairiems re
montams ir namų pertvarky
mams • Turime didel) patyri
mų. namų statyboje. a Patys 
atliekame cemento ir medžio 
darbus. • Apkainavimai nemo
kumai.

taip gražiai suruošė. Suvažiavi
mo tęstinumui daug padėjo bend 
ri šeštadienio ir sekmadienio pie 
tūs. Pats suvažiavimas vyko 
Fenn College ir Case Institute of 
Technology patalpose. Suvažia
vimui pasikeisdami pirmininka
vo senj. V. Kamantas ir senj. J. 
Ulėnas. Sekretoriavo Aid. Mal- 
canaitė ir Dalia Verbickaitė. Re
zoliucijų komisiją sudarkė I. Če
pėnaitė, J. Liubinskas ir R. Viz
girda.

Taip po dviejų greitai prabė
gusių dienų nenoromis teko 
skirstytis namo. Tačiau skirs- 
tėmės visi pilni entuziazmo, sa
kydami vieni kitiems iki pasi
matymo ateinančioje vasaros 
stovykloje, kada gamta ir vėl 
mus priglaus, o laužo liepsna su 
jungs skautiškas širdis ir ska
tins bendram Dievo, tėvynės ir 
artimo darbui. M.

GARBES LEIDĖJAS
Akademinio Skautų Sąjūdžio 

Chicagos skyrius “Sk. A.” pa
remti paaukojo 50 dolerių, šių 
metų “Sk. A.” vajaus — kon
kurso komisija šiam skautų a- 
kademikų skyriui suteikė garbės 
leidėjo vardą.

Ofiso telef. LAfayette 3-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

4146 S. Archer Ave.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 . 
Vak. pirm. antr., ketvirt 6-8:80 3 

Trečlad. tik susitarus.

VIKTORO KOŽICOS 
Lietuviška gazolino stotis ir auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

5769 S. WESTERN AVE. PR 8-9533

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

7150 South Western Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad.. antrad., ketv. tr penktad. 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 v—8 vai. vakare. Trečlad. nuo i 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 
vai ryto iki 3 vai. ooplet

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

Ūmesnė suvažiavimo programa. 
Išklausyta įdomi ir gerai pa
ruošta senj. Tomo Remeikio pa
skaita apie Akademinio Skautų 
Sąjūdžio veiklą. Po paskaitos 
netrūko diskusijų, tačiau dėl lai
ko stokos daliniai teko jas nu
traukti. Tolimesnėje programo-

m j z ea j- • -o je buvo svarstyti vasaros sto-
Tad s, sestadienj, gegužes 18 kiti su

7:30 vai. vak. Chicagos Lie- . . .

pastangas sulaiko lėšų stoka, 
nes studentiškam jaunimui sun-

varžė savo pirmuosius sklandy- kiai atlieka doleris sklandytuvo 
fondui, o su mecenatais irgi lig
šiol sunkiai ėjosi.

tuvus. Jaunos, saule nudegu
sios rankos tempė sklandytuvo 
trosą — pakilti, skristi... Užka
riauti Lietuvai padanges, jas ap 
glėbti ir tėvynei atiduoti.

Ateities horizontai
Šiandien apsiniaukęs mūsų tė

vynės žydrasis dangus. Nenars
to jo Lietuvos aviacijos lėktu
vai, neskrieja “Lituanica”, ne
mato jaunuolių entuziazmu bliz
gančios akys Vyčiu papuoštų 
sklandytuvų. Tačiau jų širdys 
veržiasi augštyn — pakilti pa
dangėn kartu su arais, sparnuo
tiems grįžti į tėvynę!

Nuo tavęs, mielas skaitytojau, 
priklausys šių jaunuolių ateitis. 
Tu nustatysi kryptį jų lėktu
vams. Tavo nuoširdus žodis bei 
sunkiai sutaupyto cento parama 
nustatys, ar jis paskęs miesto

tuvių auditorijoje oro skautai 
rengia viešą vakarą, kurio pa
jamos bus panaudotos sklandy
tuvo pirkimui.

Vakaro programą atliks skau
tų tautinių šokių grupė Grandis, 
skaučių kvartetas, Moksleivių 
Tautinio Ansamblio kanklinin
kės ir oro skautų choras, šo
kiams gros B. Pakšto orkest
ras.

Oro skautai į šį vakarą kvie
čia visus seses ir brolius skau
tus, skautininkus,-es, tėvus, bi
čiulius ir plačiąją Chicagos lietu
vių visuomenę pasilinksminti ir 
paremti oro skautų troškimus.

, br. Vyt.

Akademikų skautų suvažiavimas
Iš įvairių Amerikos žemyno 1 tadienį pavakaryje įvyko tikrų- 

vietovių gegužės 4 — 5 dienomis jų narių sueiga, kurios metu vie-
į Clevelandą suvažiavo skautai 
akademikai aptarti bendrus rei
kalus, geriau susipažinti su se
sėmis ir broliais iš kitų vietovių 
ir pasisemti jėgų tolimesnei veik 
lai. Suvažiavime dalyvavo se
sės ir broliai iš Chicagos, Cle
velando, Detroito, New Yorko, 
Toronto, Urbanos ir Waterbury. 
Viso apie 70 dalyvių.

Suvažiavimas pradėtas šešta
dienį iš ryto Korp! Vytis Cleve
lando skyriaus pirm. fil. St. Ma
to žodžiu. Toliau sekė A. S. S. 
pirm. fil. A. Platerio žodis. Per
skaityti gauti sveikinimai, ku
rių buvo tikrai nemaža. Nieko 
nelaukiant tuojau eita prie pa
ties darbo — suvažiavimo prog
ramos. Fil. N. Maskaliūpienė ir 
t. n. J. Drąsutytė kalbėjo apie 
organizacinį vadovavimą ir jo 
problemas. Ši paskaitė iššaukė 
daug gyvų diskusijų.

Po pietų išklausyti veiklos pra 
nešimai, po kurių sekė “Mūsų Vy 
čio” redaktoriaus fil. E. Vilko 
pranešimas ir Dr. Vydūno Šal
pos Fondo pranešimas, kurį per 
skaitė fil. L. Maskaliūnas. Su
važiavimas džiaugėsi šių dviejų 
A. S. S. organų veikla ir atsiek 
tais laimėjimais. Po pranešimų 
įvyko atskiros sesių ir brolių su
eigos, kurių metu buvo svarsto-' 
mi įvairūs veiklos reikalai, šeš-

na sesė ir trys broliai buvo pa
kelti į tikruosius Sąjūdžio na
rius. šeštadienio programa už
baigta nuotaikingu, pilnu jau
natviškos dvasios pobūviu. At
rodo tikrai neišsemiamos energi-

f

mai bei klausimai. Suvažiavimo 
dalyvių tarpe taip pat surinkta 
aukų Jamboree fondui. Suva
žiavimas baigtas perskaitant re
zoliucijas ir sugiedant Tautos 
himną.

Bendrai suvažiavimą reikia 
laikyti pasisekusiu. Ypatingai 
tenka džiaugtis jo Jaunatviška, 
pilna energijos nuotaika. Daly
vių tarpe džiugu buvo matyti mū 
sų vyr. sktn. fil. Stp. Kairį, "ku
ris kartu dalyvavo visuose su
važiavimo posėdžiuose. Didelė 
padėka tenka A. S. S. Clevelan-

SOPHIE BAkCUS
RADIO PROGRAMA

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

8:45 Iki 9:30 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:30 iki 9:30 ryte 

SEKMAI). H:3O—»:30 v. r. Iš stoties 
WOPA — 1400 kil.

7159 So MAPLEWOOD AVE. 
Chicago 29. TU. HEmlock 4-2413

DR. L ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 YVest 5 lst Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

D6I valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1795 nuo 2 iki 9 ■ vai. 
p. p. kasdian išskyrus trečlad. Ir 
čeNL&d.

Ree. tel. GRovehill 6-6603

Tel. ofiso WA 5-30K), rez. I’R 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1601 YV. Gar field Blvd.
antr., ketv., penkt.Vai. — Pirmad.

1—4 ir 6—8; šeštad. 1—4; 
sekm. uždaryta. 

treč. ir

j j Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., Šeštad.
I “ *

T'el. ofiso PRospeet 6-2240
PRospeet 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 So. YVootl Street 

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

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 
SEPTINTĄJĮ

ROMANO KONKURSĄ

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GFRKLfiS LIGOS 
— Pritaiko akinius —

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

Ofiso •elefonas: PR 8-3229 
Res telef. WAlbrook 5-6076

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus Ilgos 
2454 West 71st Street

(71-oa ir Campbell, Ave. kampas)
Vai.: kasdien 9—11 ryto Ir 4—8 v.v. 
šeštadieniais 9—11 ryto ir 2—4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Vat.: kasdien nuo 6 v. v. ,lkl 9 ▼. v?.> 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 

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

Tel,: Ofiso — PUllman 5-6768 
Buto — BEverly 8-3946

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GIb. 8-6195

DR. Y. P. TUMASONIS
---------  CHIRURGAS

2454 YVest 71st Street
(71st Ir Campbell Ave.)

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

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS^

3267 South Halsted Street
Vai 1 Iki 4 v. p. p. Ir 6—8 v. vak 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso I’Rospect 6-94OO
Rezid. PRospeet 8-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlčlfitė)

GYDYTOJA LR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

NUO UŽSISENEJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRU ODOS LIGŲ 
Tie, kurie kenčia nuo SENU, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagai) ramiai s6dfttl lr naktimis 
miegoti nes jų užslsenCjuslos žalždos 
niežėjimų lr skaudėjimą senų atvi
ru lr skaudžių žalždų uždekite 
LEGULO Olntment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins Jusu skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite ją tapgl nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi pašalina 
niežėjimą ilgos vadinamos PSORIA- 
818. Taipgi pašalina peršBJlmą Ilgos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos lr perplyšimą 
tarpplrščlų. Tra tinkama vartoti nuo 
džlflstančlos suskilsios odos dedlr- 
vlnlų, odos Išbėrimų lr t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus Išbėrimas nuo vy
styklų. Ji yra gera gyduolę nuo Iš
viršinių odos ligų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 76 
ct., >1.25, lr 83.60.
Pirkite valstlneseChi- 
cagoj ir apylinkėse—
Mllwaukee, Wlsc., Ga- 
-v,Ind. lr Petrolt, Ml
chlgan arba rašyki
te 1 r atsiųskite Mo
ney order }

LEGULO, Department Ds 
5618 W. Eddy St, Chicago 34, IU.

KONKURSO MECENTAS
JONAS ANDRULIS

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

darbių klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Pas
kutinė data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti — 
1957 m. gruodžio 1 diena.

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

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

4. Romano siužetą pasirenka patys autoriai. Romanas turi 
būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip apie 200 romano for
mato puslapių.

5. Kūrinius siųsti adresu: Romano Konkurso Komisijai, 
“Draugas”, 4545 W. 63rd St., Chicago 29, DI.

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

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

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

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

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

Telef. ofiso LAfayette .3-6048 
Rea.: YVAlbrook 6-3048

- ii ofiso HE.4-5849. rez. HE.4-2824

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 YVest 71st Street
Vai. Pirm., ketvtr., penKt. 1-4 lr 7-8 
Antr. 1-6, treč.lr šešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South YVestern Avenne 
Chicago 29, UI 

telefonas REpubUc 7-4900 
R<ildni< lH: GRovehill 0-8181

pasimatymai pagal sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 lr nuo 6-8:80 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Vlrglnla 7-0038. 

Reririend Jos tel. BEverly 8-8244

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

1
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų naSnmo atžvilgiu, nėra žangesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumų — jų 
apdraudimą iki $10,000.00, augštą dividendų, bet ir daugelį kitų patarnavimų 

(veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.
Taupytojų patogumui Chicagos Savings Bendrovės įstaiga yra viena iš gra

žiausiai ir moderniSkiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.
Lietuviai gyvenantieji už Chicagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų Val

stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigas pašto.
Rąžykite dėl informacijų. Mūsų tartas $21,000,000.00.

CHICAOO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 So. Westem Ave. Tek GRovehill 6-7575 Chicago, Illinois

Atdara: plrmadlea) nuo 12 lld 8, antradienį Ir penktadienį nuo 9 Iki 4, ketvirtadienį nuo 9 lld 8.
Trečiadienį uždaryta visų dieną, o šeštadienį nuo 9 ild 2 valandos pe pietų.

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

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

2454 West 71st Street
(71-oe ir Oampbell Ave. kampas) 
Vai.: kasdien 1—3 lr 6—8 vai. vak. 
šeštadieniais 1—4 p. p. Trečiadie
niais uždaryta.

Ofiso telef. YArtls 7—1188 
. Rezidencijos — STewart 8-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 YVeet S5th Street 
(kampas Halsted lr 85-ta gatvė) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. WAIbrook 8-2870
Ren. HRItop 5-1580

Or. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 South Kedzie Avenue

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

Tel.

Ofiso HEmlock 4-5815 
Rez. HEmlock. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 YVest 69th Street
(priešais Šv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susitarimą

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

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

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

Namų — Cfxlarcr»«t 8-7788

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted Street

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

Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resld. 2487 
YV. 62nd St., tel. Republlo 7-8818.

Ofiso telefonas — Bishop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie lr Archer) 

VAL. kasdien nuo 2:00 Iki 9:00 
Trečlad. lr sekmad. tik

v.
susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 YVest 69th Street

į Priešais Šv. Kryžiaus ligoninę 
Telef. REpubUc 7-22ę0

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

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

keičia stiklus tr rėmus 
4455 S. Oalifornia Avo. .YA 7-7381
Vai.: lo ryto Iki 8 vak. (trečlad. už
daryta), šeštad. 10 ryto lkį 8 v. p. p. 

uždarytas

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 YVest 8lst Street
Kamp. Halsted lr 31-mos gatvių 

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

Tel. ofiso PR. J-6446, rez. HE.4-8158

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 YVest Marąuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 Iki 8 vak 

Trečiad. lr šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. oflao CA 0-0257, rez. PR. 0-0089 

Rezl<l. 6600 S. Arteslan Ave. 
VAI. 11 v. v. iki 8 p.p.; 6—9 v.v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

Ištaiso .
Ofisas lr akinių dirbtuvė 
756 YVest S5th Street 

Vai. nuo 10 lki 2, nuo 6 Iki 8, tra 
člad. nuo 10-12, penktad. 10-2 lr 
šeštadieniais nuo 10 Iki 2 vai. p.p.

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiu 
Visi Pittsburgho lietuviai 

KLAUSO IR REMIA
Pitfsburgli’o Lletuvly

Katalikų Radijo Programų
— vadovaujama —

Lietuvos Vyčių Pittsburghe
JI TRANSLIUOJAMA

Kiekvieną sekmadieni mio 
1:30 Iki 2:00 vai. p. e 

Iš STIPRIOS IR GALINGOS

WLOA
RADIJO STOTIES BRADDOCKE 

Visais reikalais kreipkitės Šiuo adra 
su: LITHUANIAN CATHOLIC HOUR 
Radlo Statlon WLOA. Braddock. Pa.
'iiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiuifiiuiii

DRAUGAS 

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
4545 YV. 63rd St., Chicago 29, Hlinois, Tel. LUdlovv 5-9506

Entered aa Second-CIaaa Matter March 11, 1916, at Chloa*o. llllnola 
Under y»e Act of March t, 1879.

Mjtmber of the Catholic Preaa Aaa’n 
Publiahed daily, ezept Su n day a

by the
Mtbuaalan Catholic Preaa Society 
PRENUMERATA:
Olcagoi Ir Cicero!
Kl*ur JAV Ir Kanadoj 
Uialenyje

8UB8CRIPTION RATES 
38.00 per year outaide of CW 
39.00 per year ln Chicago 
88.00 per year ln Canada 
Foreign SI 1.00 per year.Ofiso PR 6-3838, rez. RE 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GYDYTOJAS) __  ___
2500 YVest 63rd Street Redrkctja straipsnius taiso aavo nuotlOra Neaunaudotų etralpantų aa

VAL. kasdien nuo 3—4 p p. Ir 7:S0leaueo. Juee grąžina tik 10 anksto susitarus Redakcija uš skalbimų taria! 
Iki • vai. Trečlad. to Wt ušdaryta neatsako. Skelbimų kalnoa prisiunčiamos ųa1-----—*---------

Metama
18.00 
88.00 

«11.00

H metų 
t.00
84.80 
>6 60

S mėn. 
38.76 
$260 
•6.00

1
ll.U
»1.84
•LM
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TARPT. TOTALIZMO GRĖSMĖi '

Praėjusio karo audroje sukurtos raketos, varomos atomine 
energija, žymi pradžią naujos eros, kurios atėjimas yra reikš
mingesnis negu betkuris kitas istorijos lūžis. Šie išradimai ir 
elektronų paslapčių atidengimas pastūmėjo pasaulio istoriją to
kiu keliu, kurio tempas tolydžio greitėja. Ir šis epochinis pasi
keitimas atėjo kaip tik tuo laiku, kai pasaulis yra pasidalinęs 
j du nesutaikomus blokus. Taip totalinė idėjų priešingybė tarp 
Rytų ir Vakarų tapo surealinta grėsmingu abiejų pusių apsi
ginklavimu atominiais ginklais.

KOMUNIZMAS SUMOBILIZUOTAS
Komunizmas savo dispozicijoje turi neišsemiamus žmonių 

rezervus. Dabartinės tariamos taikos metu sovietai laiko sumo
bilizavę penkių milionų armiją, apginkluotą, palyginti, moderniš
kais ginklais. Toji masė gali kiekvienu momentu pajudėti ten, 
kur pajus, k^d nebus žymesnio pasipriešinimo. Naujųjų ginklų 
srityje Rytai, jei nepirmauja, tai yra pasiruošę galimam susidū
rimui. Beatodairinė ūkio centralizacija, palikusi gyventojus skur
de ir nepritekliuose, įgalino komunizmą lenktyniauti moderniau
sių ginklų gamyboje su ūkiškai tarpstančiomis Jungtinėmis Ame
rikos Valstybėmis. Komunizmo vadų fanatizmas neturi pavyz
džio istorijoje. Kremliaus vadai sugeba įvairiausias kovos prie
mones panaudoti ten ir tąda, kur ir kada betkuri jų geriausiai 
tinka.

VAKARAI NEVIENINGI
Tuo tarpu Vakarų fronte nuotaikos visai kitokios.

I I

DTFNRAftTTS DRAUGAS. CHTCAGO. TLLTNOTS

bams (kelių ir kt.). Tiek visoje 
Sovietų Sąjungoje, tiek ir Lietu
voje bedarbiais valstybė nė kiek 
nesirūpina. Jie tenai palikti Die 
vo valiai. Šitą aplinkybę Lietu
voje okupantas labai suktai pa
naudoja verbavimui į vadina
mas "laisvanoriškas” išvykas 
kur nors Sibiran plėšinių plėšti' 
ir kitiems sunkiems darbams.) 
Gi Lietuvon nuolat gabena sa-1 
vo maskolius ir kitokius aziatusJ

Anketos. Priimami darbams I 
ar tarnyboms kiekvieną kartą 
turi užpildyti keturių lapų an
ketą, vadinamą asmens žinio
mis. Klausimų daugybė. Blusi- 
nėja nuo tėvų kilmės ir luomo. 
Klausiama, kur buvo vokiečių 
okupacijos metu ir ką dirbo, ar 
turi giminių užsienyje (šį klau
simą turėtų įsidėmėti bei jį turė
ti galvoje visi tie, kurie susira
šinėja su likusiaisiais Lietuvo
je) ir t. t.

Užpildytos anketos patenka 
kadrų skyriui, kurio žodis yra 
nulemiantis.

Valstiečiai. Atvykėlis iš Lie
tuvos pasakojo ir apie valstiečių

KAIP SENAS LAIKAS

Britų lauko maršalas Montgomerv kalbasi su prez. Eisenhower 
jo ūkyje kaip anais laikais kai kovojo prieš Vokietiją. Abu rengiasi 
apžvelgti civilinio karo vietoves Gettysburg. (INS)

Pastabos ir nuomones

SIUNTINIŲ LIETUVON REIKALU
Noriu tarti kelis žodžius dėl kad Lietuvių Federacijos Kana- 

Jūsų gerb. korespond. Salomė- doje sekretorius Eugenijus Bu
jos Narkėliūnaitės straipsnio) helis vas. Iii d. proga Toronte 
"Dėl siuntinių į Lietuvą”, kuris protestavęs, kad komunistai, su 
tilpo "Draugo” bal. 27 d. laido-1 organizavę savo siuntinių už Ge- 
je. Ką reiškia šio rašinio pasi-j ležinės Uždangos bendrovę Over 
tyčiojantis tonas, kalbant apie seas Parcel Centre, plėšia pasa- 
kiekvienam lietuviui tokį neiš- kiškus muilus iš imigrantų, no- 
sakomai jautrų dalyką, kaip kar rinčių padėti savo artimiesiems, 
tais iš savo paskutinių pinigų P. Btibelis piašęs, kad Kana- 
siuntinių siuntimą savo bran- dos valdžia įsikištų ir privers- 
giesiems už Geležinės Uždan- tų sovietus atsižadėti šios prak- 
gos? Ką reiškia rašinio pradžio tikos.
je optimistinis tonas su “gera . . ......................f „ , , 7 Taigi katruo keliu išeivijos
naujiena kad naujovių nebus |ie,uviama ku, p lvo.
o bus tik nedidelis pakeitimas . . , a. x.
(nuo siuntimų vietoj 80% mui-|
to bus imama visas 100%)? Ką i _ . . c J
reiškia “nuraminimas”, kad siun LietUVIŲ StlldCTltljL 

tinių įkainojimas ir toliau pasi-i . .v « .
liks kaip buvęs? 1 Sąjungos atsisaukimas

Milieji Tautiečiai,Štai čia ir kyla klausimas ar 
gerb. S. Narkėliūnaitė nėra pa Tikriausiai daugumai Jūsų y-

Smulkūs
teritoriniai, ekonominiai ar net asmeniniai kivirčai Vakarus krik
do. “Sviesto ar patrankų” problema NATO karinį pajėgumą su-' (buvusių ūkininkų, kurie dabar 
menkino iki simbolinio skydo funkcijų Vakarų apsigynimo siste- vadinami kolūkiečių vardu) gy-
moję. Gi tariamieji šviesieji Vakarų protai viešais pareiškimais 
reikalauja atsisakyti atominių ginklų gamybos ir tobulinimo, ir 
tai daro nevisada humaniškumo sumetimais. Pagrindinė Vakarų 
silpnybė glūdi tame, kad komunizmui bandoma priešintis ne dėl 
to, kad jis savo esmėje yra blogis, bet tik dėl to, kad jis grasina 
Artimųjų Rytų naftos laukams, Pietų Azijos turtams ar Afri
kos kolonijų likučiams.

BRITŲ PRADŽIA
Naują erą pradėjo britai, balandžio 4 d. paskelbę “Baltąją 

knygą”, kurioje oficialiai atsisakoma ligšiolinio ginklavimosi ir 
visas dėmesys nukreipiamas tį atominius ir raketinius ginklus. 
Įdomu pabrėžti, kad raketas, kuriomis jau dabar bandoma pa
grįsti britų salų saugumą, tikimasi gauti iš JAV. Šio epochinio 
anglų vyriausybės nutarimo motyvai yra daugiau defenzyviniai 
ir ekonominiai. Anglai, nesugriovę savo ūkio, toliau nebepajė
gė sėkmingai dalyvauti ligšiolinio ginklavimosi lenktynėse. Ta 
kryptimi juos pastūmėjo dar ir apgaulingas įsitikinimas, kad 
reikia tik Vakarams išlaikyti atominių — raketinių ginklų to
bulinimo ir gamybos pirmenybę, ir karo niekad nebus, nes Va
karai nekariaus dėl moralinių motyvų, o Rytai nekariaus, nu
jausdami tikrą pralaimėjimą. Šis britų žygis buvo sukėlęs siau
bą Europoje, tačiau ką tik įvykusiame NATO tarybos posėdyje 
pasiektas tariamas kompromisas: bus siekiama suderinti ato
minį ir ligšiolinį ginklavimąsi.

u MIRUSIOS DVASIOS ATGAIVINIMAS
Tuo tarpu Maskva paskutiniu metu išvystė negirdėto inten

syvumo diplomatinę veiklą. Tuo metu, kai Sibire vykdomi van
denilio bombų sprogdinimo bandymai, Kremlius siūlo vis naujus 
ir gražiau dažytus nusiginklavimo planus, įskaitant ir dalinę 
Sovietų Sąjungos teritorijų orinę inspekciją. Tuo pat laiku at
skiromis notomis pakartotiniai grasinama įvairiems kraštams 
sunaikinimu, jei šie įsileis pas savo atominių ginklų bazes. Vėl 
gi įvairiomis progomis komunizmo vadai įtikinėja Vakarus, kad 
Veikia būtinai atgaivinti mirusią (Vengrijos revoliucijos ugnyje) 
Genevos dvasią. Visos šios diplomatinės ofenzyvos motyvai yra 
nesunkiai įžiūrimi. Nusiginklavimo pasiūlymus Maskvai dik
tuoja: 1) krintąs komunistinių kraštų pragyvenimo lygis2) įsi
tikinimas, kad nusiginklavimas sugriautų ūkinę JAV pusiau
svyrą ir atneštų ^pražūtingą depresiją ir 3) nenuslepiamas noras 
tuo būdu laimėti ginklavimosi lenktynes. Grasinimų Europos 
kraštams prasmė nereikalinga komentarų. Jų tikslas atskirti rtuo 
jų JAV ir sugriauti NATO sąjungą. Pagaliau Vengrijos įvykiai, 
parodę pasauliui tikrąjį Maskvos žvėrį, verčia Kremlių imtis 
naujų įtikinėjimų, kad tik taikingas sugyvenimas ir Genevos 
dvasios atgaivinimas pasauliui duosiąs taiką ir gerovę.

kitų mašinų panaudojimą irgi 
reikia apmokėti.

dariusi, nors ir nesąmoningai, ra žinoma, kad Lietuvių Studen- 
plėšikiškoms sovietinėms siunti- tų Sąjunga JAV leidžia infor-

net iki 7 metų kalėjimo. Bet 
žmonės nepaiso — reikia gyven
ti.

Kolūkiečiai turi ir savo krau
tuves, bet jos tuščios. Jei ką ir 
atveža, tai vedėjai pirmoje eilė
je aprūpina savuosius ar palei-

____________ ______ ______ džia juodon rinkon. Yra vieto- konservams ir dešroms. Šie ga
ka. Pvz. dirbantieji Leipalingio vįų,.kur kolūkietis per visą so-1 miniai buvo siunčiami Kinijon. 
kolūkyje kolūkiečiai 1955 m. ga- Getiškos okupacijos metą nė- Vienais metais tik per du rudens 
le už darbo dieną gavo po 300 ra ragavęs cukraus. i mėnesius papjovė arklių apie
gramų grūdų ir po 22 kapeikas. Vis^ rūši^ 83™^ skaičius 140,000. . . , , .. . o . + e .
Taigi jie čia visus metus dirbo Lietuvoje daug mažesnis, nei, siuntinių siuntėjai turėtų bū- pl?cs ekskursijas j- Sovietų Są-, Norėdami padidinti šio leidi- 
veltui. Jei ne 60 akrų sklypelis i Prieš kars*- 86 to> ir tiems Pa’ ti vien privatūs asmenys, bet neHungą ir sąrasas maršrute nu-|nįo tiražą, t uo įgalinant didesnį

venimą. Sakė, kad jų gyvenimas 
daug vargingesnis nei rųįestie- 
čių. Pyliavos valdžiai didelės. 
Jas atidavus, sau nieko nelie-

ir teisė laikyti karvutę, turė- tiems trūksta pašaro bei ėdalo, 
tų mirti badu. Bet nuo karvutės Todėl gyvuliai dabar taip pat
irgi didelė duoklė. Per metus atrodo- kaiP ^eniau visiškai Pa
turi atiduoti iki 300 litrų pieno sūatravojusio ūkininko, 
arba 23 kilogramus sviesto ir Žemės ūkyje trūksta darbo jė- 
pihigai turi būti sumokėti vai- g°s- yi)ač sumažino buvę ūki- 
džiai — 400 rublių mokesčio. ninkU trėmimai į Sibirą. Todėl
Bet dar ne viskas. Kasmet jis 
turi duoti valdžiai dar apie cent 
nerį mėsos, kiaušinių, vilnų ir

Karvių ant 100 ha dirbamo lnh* eksploatacijos įstaigoms to-

ploto dabar laikoma nuo 10 iki 
18 štukų. Ypač sumažėjo ark
lių. Juos dėl pašaro stokos daž
niausiai sunaudoja “Maistas”

kią simpatijos kupiną, išsamią 
reklamą? Palyginkite tik atski
rų skilčių pavadinimus: “Pasi
lieka ta pati tvarka”, “Atidaro

macinį anglų kalba žurnalą “Li
tuanus”, kuris regulariai pasiro
do keturis kartus metuose. Šis 
žurnalas leidžiamas jau treti me 
tai. Jis aplanko beveik visas

agentūras”, “Iš kur tas sąmy-: Amerikos bibliotekas ir daug į- 
šis?”, "Pavyko išspręsti”, “Ką į takingų kitataučių, informuoda-
geriau siųsti?” Taip pranešama 
straipsnio pabaigoje, kad agen-

mas apie Lietuvą bei jos trage
diją, lietuvių kultūrinius pasi

jui leista rengti paskiras ar gru į reiškimus ir kita.

matytų aplankytinų Rusijos| gj^jįjų kitataučių išgirsti apieįstaigos. Pastarąsias sovietai 
daugiau įtaria, nors jos ir būtų
vien labdaringo pobūdžio.

Muitą turėtų apmokėti siun
tėjas. Nors sovietiškas rublis ir 
yra bevertis krašte, bet plačio
sios masės pinigų neturi.

Lietuvoje žmonės yra visi li- 
gonys. Serga daugiausiai nervų 
sukrikimu, širdies ligomis, džio
va, augštu kraujo spaudimu ir 
kitomis ligomis.

Milioniniai neišsilaikė
Popularūs Amerikos žurnalai 

“Colllier” ir “Woman’s Home 
Companion”, kurie nuo š. m. 

kelių. Bet ši statyba vyksta lė- pradžios sustojo ėję, buvo gyva
tai — nėra pinigų, medžiagos. vę pirmasis 68, antrasis 83 me- 
Pirmoje eilėje stato gyvuliams tas. Abudu buvo to paties lei-

darbymečio metu mobilizuoja 
įstaigose ir pramonėję dirban
čius. Bet iš jų nauda menka.

miestų. Narkėliūnaitė rašo: 
“Feigner (agentas — J. P.) šių 
eilučių rašytojai yra sykį papa
sakojęs, kiek jam reikėję išvaikė 
čioti Washingtone ir kitur, ligi 
pavyko gauti leidimus siunti
nius oro paštu siųsti”. Tuo tar
pu “Tėviškės Žiburių” 1957 m. 
vasario 28 d. Montrealio kroni-

Lietuvą, prašome lietuvių visuo
menę .paramos, skelbdami gegu
žės mėnesį “Lituanus” vajaus 
mėnesiu. Lietuvių Studentų Są
jungos JAV visuotinio suvažia
vimo nutarimu, lėšų rinkimui 
yra jau sudarytas iš įvairių a- 
kademinių organizacijų atstovų 
“Lituanus” remti komitetas, ku-

t. t. Neretai kolūkiečiai visų a-' me^u ir pan. Bet kolūkiečiams 
tiduotinų valdžiai dalykų neturi, duoklė valdžiai vistiek yra ta
Todėl turi pirkti kitur. Taip ten 
ka daryti ypač toliau nuo dides
nių centrų gyvenantiems. Kurie 
arčiau miestų, tai išnešioja pie
ną po butus ir taip surenka vals-

Gi iš centnerio išeina iki 25-30 
litrų. Todėl kaikurie ir šitokiu 
būdu prasimano sau pinigą. Gi 
girtavimas didelis. Nuo suaugu
sių neatsilieka net ir vaikai. Dau 
giausiai geria miestiečiai. Vals- 

. tybinė yra geresnė, bet ji daug
Tokia yra padėtis dabar, kai didysis pasaulio padalinimas, brangesnė__ 42 rubliai litras
_     * JL J . « i- a 1 « n w n m 4- « z-1 i a aA araza Ar. 4-«-» *a 4- ra raeinąs per mažesnių tautų lavonus, yra antspauduojamas fantas 

tiškų ginklų. Žinoma, istorijos eigai pasukus šia totalizmo link 
me, mes, pavergtieji, juo labiau tampame tik mažyčiais žaisle
liais gigantiškame milžinų žaidime. St. Dzikas

KAUNAS RAUDONŲJŲ VALDŽIOJE
Tęsinys iš vakar dienos)

Krautuvėse nėra pakankamai 
ir maisto dalykų. Net prie duo
nos didžiausios eilės. Jos susi
daro nuo ankstyvaus ryto, o kar 
tais nuo vidurnakčio. Gi kaiku
rių kitų dalykų tepasitaiko jo
se tik po kelis kartus į metus, 
kaip pvz. kvieŲnių^miltų, cuk
raus, sviesto. Retas svečias ir 
mėsa. Be to, ir pinigų turėda
mas nenupirksi tiek, kiek reika
linga. Visų šių dalykų eiliniam 
piliečiui teparduoda tik po ma
žą kiekį — dažniausiai po pusę 
kilogramo, po kilogramą ir pan. 
(tai priklauso nuo parduodamo 
daikto rūšies).

Kiaušinių krautuvėse visai ne 
būna.

Kuras. Kuro sandėliuose truk 
sta. Be to, jis čia pirmoje eilė
je tik raudonajai ponijai. Dar
bininkai turi jieškoti kitur ir 
daug brangiau mokėti.

Ekstra mobilizacija. 1956 m. 
birželio 10 buvo pašaukti atsar
giniai iki 40 m. amž. Lapeliai 
buvo įteikinėjami visur. Sekan-

vykti į nurodytas vietas. Daug 
kas nespėjo net su namiškiais 
atsisveikinti. Be to, buvo pa
šaukta gydytojų ir sesučių. Ne- 
prisistatę buvo naktimis gaudo
mi bei suiminėjami. Kuriam tiks 
lui ir kuriam laikui visa tai bu
vo daroma, viešai neskelbė. Žmo 
nėse kilo didžiausia panika. Pra
dėjo apsipirkinėti. Pirko, ką tik 
gaudavo. Visur didžiausias su
sigrūdimas.

Pilna maskolių ir kitokių azia 
tų. Ir Kaune masės okupantų, 
nors gal ir ne tiek, kiek Vilniu
je. Jie yra užplūdę fabrikus, 
įstaigas ir kitur. Viešose vietose 
tesusikalbama vien rusiškai. 
Nors atėjūnai, o ypač užimą at
sakingas vietas, ir privalo per 
dvejus metus išmokti lietuviš
kai, bet visa tai tik ant popie
riaus. Priešingai. Lietuviai ver
čiami mokytis nuo amžių neap
kenčiamos kalbos, šalia politinio 
mokslo, ši kalba yra svarbiau
sia dalykas mokyklose ir kitur.

Bedarbiai Kaune jų kasmet 
būna iki keliolikos tūkstančių. 
Nedarbas čia ypač didelis pasi-

Nemoka tokių darbų dirbti ir 
neturi jokio intereso. Bet vykti 
turi. Kitaip atleidžia.

Griaunami buvę-ūkininkų tro
besiai viensėdžiuose ir statomi

tybės mokesčiams apmokėti ir grupiniai nameliai prie didesnių 
dar sau duonai nusipirkti.

Duoną kolūkiečiai perka mies 
tuose. Namuose jie neturi iš ko 
kepti — nėra miltų. Bet čia ten
ka stovėti eilėse. Iš toliau atvy
kę duonai pirkti sugaišta po ke
lias dienas.

Naminės gamyba labai papli
tusi. Ją gamina iš grūdų, bulvių, 
runkelių ir cukraus, jei jo darlvo egzistavimą. Kadangi lenk- 
kur nors pasitaiko. Naminė bran 
gi — net iki 30 rublių už litrą.

tvartus. Bet iki pastato juos, 
trunka kelis metus, o gyvuliai 
žiemą sušąla.

Madoje soclenktynės. Bet iš 
jų nauda tik partijos pareigū
nams, kurie siekia pateisinti sa-

dėjo leidžiami, parduodavo po 
4 milionus egzempliorių ir Vis 
dėlto 1956 m. davė leidėjui 7.5 
mil. dol. nuostolio. Tvirtinama, 
kad tuos pasiskaitymo žurnalus 
išstūmė televizija.

Už naminės gaminimą ir jos 
platinimą bausmės didelės —

tyniavimas prasideda jau iš pa
vasario, o žemė ne visur vieno
da, tai šlapiose vietose sėkla net 
neišdygsta visai — supūva. Bet 
dėl šito niekas nesuka sau gal
vos. Svarbu, kad būtų įvykdy
tas planas. Kai menkas derlius 
ir kai tenka pasiaiškinti prieš 
partiją, tai kolūkio pirmininkai 
su agronomais apkaltina sėklos 
blogumą, žemės šlapumą sėjos 
pati. Mokesčius už traktorių ar

RAULIUS JURK US

SMILGAIČIŲ AKVARELĖ
PREMIJUOTAS ROMANAS

koje buvo žinutė, paimta iš i rįarn pirmininkauja inž. Vytau- 
pranc. dienraščio v“La Presse’,|įas giįūpas. Nuo Jūsų paramos 

. ,---------- rr--, 1 priklausys šio komiteto pasise
kimas, tuo pačiu ir žurnalo at
eitis. Padėkite šiam žurnalui iš 
pradinės stadijos pereiti į gyva
vimo fazę. Be Jūsų pagalbos 
mes to neįstengiame padaryti.

Galbūt ligšiol nevisi buvote 
pakankamai painformuoti apie 
“Lituanus” turinį bei jo paskir
tį. šį mėnesį stengsimės tokios 
informacijos d augiau pateikti, 
tikėdami, jog ir Jūs nebeliksite 
abejingi mūsų prašymams, kon
krečiai paremdami šį prasmingą 
studentų darbą. Ar Lietuva tu- 

| rėš daugiau draugų, ar priešų,
, priklauso nuo Jūsų. Juo dides
nė kitatačių visuomenės dalis 

! žinos apie mūsų tėvynę bei jos 
i kančias, juo didesnis palankių 
balsų skaičius bus Lietuvos lais
vės bylai iškelti.

Juozas Karklys,
Lietuvių Studentų JAV S-gos 

CV Pirmininkas
Visas aukas siųsti: “Litua

nus”, 916 Willoughby Ave., 
Brooklyn 21, N. Y.

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė
Precin Photo Studio

(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue 

Telefonas Virginia 7-24C'

*Aes 

mokam*

FER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

RENDROVt

4038 Aretor Aveue t«i. ia3-a7i« 
AUGUST SALDUKAS PmldMM

kada nori! — Atsisėda, užsidengia veidą. Atrodo, telkšantį ežerėlį ir susėda ant nugriuvusios eglės, 
lyg verkia. ' Į — Matai, Viktorai, kaip atsitiko, — kalba ji pri-

Kunigas Jonas žiūri nustebęs: kaip ši mergaitė'siglaudus. — Jei pernai būtų reikėję gintis, būčiau 
pasikeitė. Jau už save kovoja! Viktoras gi prieina ir, neišlaikius. Dabar, ypač šiandien, nesibijau. Aš
uždeda ranką ant jos peties.

— Nusiramink, — taria jis švelniai.
— Aš neašaroju, ne! Tik baisiai pikta! — kalba

ji, nuleidus rankas. — Užrašykit, greičiau!
Ji pilsto kavą, deda sausainius, o vikaras rašo,

kartas nuo karto paklausia datų, vardų. Kai sustoja102 tęsinys
— Viktorai, bet tu nustok! Mama jau žino, bet prie meistro “de di bėro statu”, pastebi:

dar tėveliui nesakėm. — Samanė žiūri rimta.

— Laiko dar marios! — numoja kunigas ranka.
— Dar šis vakaras, o rytoj! Tėvelis paprastai atei
na į sumą, turėsit progos pasakyti. Surašau! Samane, 
pilk kavą!

Iš klebonijos raštinės jis greit atsineša užsakų 
knygą. Viktoras juokiasi, o Samanė vis baiminasi, 
prašo palaukti.

— Jei nori, pasakysiu visa, — taria vikaras. —
Nemanyk, kad aš nieko nežinau. Mane jau buvo pa
siekusios žinios, kad per Sekmines turėjo būti tavo 
vestuvės su Juliumi.

— Ką?
— Taip! Klebonas su tėvu taip buvo užpro- 

jektavę.

— Štai, kodėl piršosi. Jeigu šitaip, tai gerai!
Surašykit mudu! Norėjo vestuvių, tegul bus! Jos j prisipildo linksmo klegesio. Meistras norėtų grįžti į 
tamsūs veidai įkaitę, akys piktos, mažos kumštys su- savo landynę bankelio namuose, bet kunigas sugriau- 
giaužtos. į na j0 pianą. Ten policijos tiršta, geriau nesimaišyti.

— Ramiau, Samanėle, mes raštingi! Tiksliai su- I Medžiokalnį reikia keliauti, kur bus proga pasisa-
dėsime į knygas — nusišypso kunigas. — Tu šeimi
ninkauk !

— Kad paskui nekiltų ginčų, paskambinsiu į ta
vo parapiją.

— Padarykim ir ten staigmeną, — aiškina Vik
toras. — Paklauski tik taip sau, kad nesuprastų ir 
namiškiai nesužinotų. — Jis žvilgteri į Samanę, ar ji 
negirdi. Ji stovi lange ir žiūri į sodą, jiem nugarą at
gręžus. Pasilenkęs jis tyliai taria kunigui: — Čia to
kia istorija: namiškiai, ypač vienas brolis, visada šai
pėsi, kad aš meistras ir nerasiu žmonos. Geriau tegu 
dabar nesužino. Pranešiu tik vestuvių išvakarėse, 
prieš porą dienų pakviesiu.

Vikaras kikena. Patinka jam ir ta išdaiga. Ža
da taip sutvarkyti, kad niekas nesužinos.

Baigus rašyti formalumus, vėl susėda prie sta
liuko. Samanė jau šypsosi.

Ir gerai! Tegu bus! Aš jau nusiraminau.
Išdykaudama ji įsitveria į jo ranką, ir kambarys veliu

džiaugiuos sprendimu. Tegu žino, kada mano vestu
vės. Tegu visi supyla, o mudu atsilaikysim. Ak, links
ma, gera man!

Laikas jiems neprailgsta. Kai grįžta namo, jau 
vėlu, lyg po ilgos vakarienės pas Julių. Viktoras prie 
klėties pastato motociklą, o ji nueina įspėti mamos.

Virtuvėje dega prisukta lempa. Jauku ir šilta. 
Ta šeimyninė aplinka visada Samanę savotiškai nu
teikia. Namai, namaičiai, nors ir smilgaieiai! Kaip 
gera juos turėti! — ji dažnai galvoja.

Iš miegamojo pasirodo Monika.
— Mamate, labas vakarėlis, — dukra švelniai 

bučiuoja į skruostą. — Nepyk, nebuvome pas Julių, 
lankėm tik kunigėlį. Jis taip apsidžiaugė. — Vėl glau
džiasi prie motinos, ir ją veikia Samanės lipšnumas.

— Apsidžiaugė ? Gerai, vaikeli ’
— Bet tu nežinai, ką jis padarė, net neįspėai! Jis 

mus surašė. Rytoj pirmi užsakai!
— Samane, ką darai ? Pagalvok apie tėvą! — mo

tina žiūri surimtėjus.
— Kunigėlis taip užmanė. Tu, mama, mum padė

si. Atvažiavo ir Viktoras. Jis nenori nakvoti banke
lyje, ten policijos pilna. Rytoj ir pakalbėsime su tė-

kyti tėvui.
Temstant išeina iš vikaro. Samanė jau neprisi-

čios dienos rytą turėjo jau iš- baigus statyboms ir žemės dar- — Aš jiems lyg kokia prekė, kurią parduoda, mena Linos. Abu išvažiuoja į tolimus miškus, randa

— Vaikai, vaikai, ar ne pergreit?! — dūsauja Mo
nika, linguodama galvą, bet Samanė glaudžiasi, ir ji 
liepia kviesti Viktorą.

Atneša valgyti, meistrą paguldo svečių kambary 
/tėvas gyvens su mano vyru! Jei jie taip nori mano

— Kodėl taip greit, lyg laiko nebūtų?

i B 11 daugiau!
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LIETUVIŠKOSIOS SPAUDOS ŠVENTE 
BESIDŽIAUGIANT

Kelios mintys "Draugo" rūmų pašventinimo belaukiant
AL. GLMANTAS

ĮVAIRENYBES

Šio dienraščio redakcija savo 
bendradarbiams ir bičiuliams iš
siuntinėjo tikrai simpatingą ir 
nuoširdų laišką. Jame primena
mas tikrai neeilinis ir džiugus 
įvykis visame lietuviškosios spau 
do gyvenime: birželio 23 d. kard. 
Stritch pašventins naujuosius 
“Draugo” rūmus. Negali būti jo 
kios abejonės, kad toki specia
lūs spaudos namai, išaugę dabar 
“Draugo” iniciatyva, yra pirmas 
toks įvykis mūsų išeivijos spau
dos istorijoje. Iš tikrųjų atlik
tas beveik nuostabus dalykas; 
juk toki gausūs ir stiprūs JAV 
katalikai deja ir šiandien nebe
turi savojo dienraščio. Tad kaip 
galime didžiuotis mes, lietuviai 
katalikai, kurie sugebame savąją 
spaudą ne tik plėsti, bet ir ją mo 
derninti, o spaudos darbuotojam 
bandoma bent kiek geresnes są
lygas suteikti.

Žinant spaudos reikšmę šių 
dienų gyvenime, yra nesunku 
matyti, kokį svarbų ir didelį dar 
bą visoje lietuviškoje veikloje

aplamai visos lietuviškos spau
dos reikalais. Laiške kaip tik 
į tai atkreipiamas dėmesys, pra
šant, jei aplinkybės leidžia, pasi
rūpinti, kad atskirose vietovėse 
būtų suruošta paskaita apie 
spaudą, prie bažnyčių ir^geguži
nių metu suorganizuoti zspaudos 
kioskai su lietuviškomis knygo
mis ir laikraščiais ir t.t. Šis ra
ginimas yra visiškai vietoje ir 
laiku pateiktas ir tikėtina, jog 
juo bus pasinaudota ir galimai 
geresniais rezultatais pasidžiaugi 
ta.

Žinant, kad lietuviškoji spau
da iš niekur jokių subsidijų ar 
kitos paramos negauna ir ver
čiasi vien tik iš prenumeratos 
mokesčių ir gaunamų skelbimų, 
reikėtų įsidėmėti, kad “Drau
go”, kaip ir kiekvieno lietuviš
ko laikraščio egzistencija gali 
būti užtikrinta tik nuoširdžiai 
remiant tas neabejotinas lietu
vybės tvirtoves — savuosius laik 
raščius. Ta proga todėl būtų 
visai vietoj pastebėti, kad orga
nizacijų ir draugijų vadovybės

tiELEfclNKKUO VYRAS

Geležinkelio vyru šiais metais išrinktas Harry Adams, 76 m. am
žiaus, sveikinamas viceprez. Nixon. Jis geležinkelio tarnyboj išdirbo 
58 m. * (INS)

Ar menininkas gali kurti iš nesamo esamą?

atlieka mūsoji spauda. Ir rei- įr atgkiri .<Draug0» bičiuliai ga 
i"- ------ ’-”4-s kad “Draugaskia pasakyti, nau i^iaugaa savąjį dienraštį paremti ap- 
šioje plotmėje vaidina ar tik ne mokėtais gveikinimais, kurie bus 

paruošti ir gražiai atspausdintipačią ryškiausią rolę. Stengda
masis būti galimai platesnis ir 
įvairesnis, šis dienraštis plačiai 
atidarė savo puslapius visų be 
išimties lietuviškųjų reikalų la
bui. Žinoma, atvirai kalbant, ne 
patenkintųjų visur ir visada yra. 
Pagaliau to vargu ar galima bū
tų išvengti. Tiesa, daugeliui gal 
nežinomos sąlygos, su kuriomis 
gal tenka susidurti dienraščio 
tvarkytojams, ir todėl aštresnis 
kritikos ar nepasitenkinimo žo
dis išsprūsta iš skaitytojo pu
sės. Bet taip pat tiesa, jog ir 
patiems kritikams sėdint redak
torių vietoje, kažin ar bebūtų ga 
limybių kitaip nuspręsti. Be a- 
bejo kaikurie bendradarbiai gal 
net daugiau už eilinį skaitytoją 
mato vieną kitą trūkumą ar ma
žų reformų reikalingus dalykus, 
bet, visumoj žvelgiant, ir dienraš 
čio tvarkytojai stengiasi ir sie
lojasi, kad tik pašalintų netobu
lumus, kurių juk kaip ir kitame 
betkuriame darbe yra neįmano
ma išvengti. Svarbiausia yra 
tai, jog yra dirbama, gražiai dir
bama ir stengiamasi tvarkytis 
galimai geriau. Be to net ir di-. 
džiausi skeptikai gali nesunkiai 
matyti tą pažangą, kurią dien
raštis padarė pastarųjų penkerių 
metų laikotarpyje. Ir tai tik ro
do, kad dienraščio tvarkytojai 
nėra užsidarę nuo gyvenimo ir 
skuba kartu su juo ir laiko dik
tuojamomis nuotaikomis, kad 
tik geriau galėtų patarnauti sa
vo skaitytojams ir bendriesiems 
reikalams. Iš viso vargiai ar 
rasime kitą kurį lietuvišką laik
raštį, kuris yra padaręs tokią 
žymią ir kiekvienam matomą pa 
žangą.

Nuoširdžiai dirbą redakcijos 
žmonės, gausus (gal net perdi- 
delis) bendradarbių būrys, gau
si skaitytojų šeima ir “Draugo” 
įtaka ryškiai jaučiama lietuviš
kajame gyvenime be abejo su
teikia optimistiškiausias viltis i 
ateičiai.

Grįžtant prieš šio pradžioje 
minėto laiško, malonu konstatuo 
ti, jog “Draugo” žmonės net ir 
savosios šventės proga negalvo
ja vien tik siaurai apie save, bet 
jie tuo pačiu kartu sielojasi ir

specialioje “Drauęo” laidoje, ku
ri bus išspausdinta prieš pat pa
šventinimo iškilmes birželio 23 
d. Visą savo gyvavimo laiką 
šis laikraštis tikrai nuoširdžiai 
yra rėmęs lietuviškąsias draugi
jas ir visus kitus bendruosius 
reikalus, spausdinęs pranešimus, 
korespondencijas, veiklos apžval 
gas, įvairių rūšių skelbimėlius;

Chicagos menininkų klubo po
būvis, įvykęs gegužės 5 d. me
nininkų klubo patalpose, sutrau 
kė gražų lietuvių menininkų ir 
kultūrininkų būrelį. Daugiausia 
tai buvo rinktiniai žmonės, nuo
lat besisieloją lietuviškos kul
tūros ir tautinio meno klausi
mais.

Trumpa kalba pobūvį atidarė 
klubo seniūnas Pov. Gaučys. 
Paskaitą apie lietuvį kūrėją ir 
tautinę dvasią mene skaitė ra
šyt. S. Tamulaitis.

Paskaita buvo kruopščiai pa
ruošta, planinga ir svarbiausia 
—- i^riginali savo tematika. Pas
kalius milinys drąsios, bet kar
tu nuosaikiai, logiškai formuluo 
tos.

P6' trumpos, įžangos apie lie
tuvio menininko asmenybės ug- 

beveik visais atvejais tai būda- dymą Tamulaitis plačiai palietė 
vq atliekama nemokamai, vien tris pagrindinius klausimus: a)
tik lietuviškųjų reikalų labui. 
Tad reikia tikėtis, jog didžiosios 
“Draugo” šventės metu jis tu
rės pajusti dėkingumą ir dėme
sį visų tų, kuriems jis yra tiek 
daug pasitarnavęs ir padėjęs.

STATYBAI 
IR NAMŲ 

pataisymui] 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITWINAS. Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. Victory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai. 
Raštinė atidara kasdien nno
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro
Sestadienais iki 3 vai. vakaro

KADA IR KAM MOKAMOS

Pensijos ir Pašalpos
Siame leidinyje Ir 8 pusi priede ftt- 
Rpauadlnfa JAV-blų Socialinio Drau
dimo (Koalai Security) Jstatymaa nu 
naujausiais 1664 metų papildymais, 
bfltent: 1) OfleialSs penai ln Ir patal
pų lentelfls. 2) Moterims pensijų 
mokSUmas nuo 6 2 metų amSiaus. 8) 
Nedarbingiems asmenims pensijos 
moMUmne nuo 60 metų amžiaus.

Re lo, Siame leldlnvle atspausdln 
tns Nelaimingų atsMIklmų įstatymas 
<Wnrlkmen’s tk»mp<*nsat.lon), su len
telėmis. nurodant u* koktus kflno su- 
slželdtmus klek mokama patalpos 
Baldinių kaina tik kO centų.

Pinigus su užsakymais siųsti: 
•‘DRAUOAS”

4545 Wmt OSrd Street 
CMcago 29. Illinotn

— Jūrose yra tiek druskos, 
kad visą žemės rutulį būtų ga-- 
Įima apkloti. 200 pėdų sluogs. 
niu.

— Pagaminant vieną toną plie 
no sunaudojama 290,000 litrų 
vandens.

— Vidutinio didumo debesys 
sveria 250,000 tonų.

Daug miršta džiova
Indijoje yra didži ausias nuo- 

1 šimtis mirštančių nuo džiovos — 
j kasmet po pusę miliono. Rusi
joje iš 100.000 gyventojų miršta 
nuo džiovos 46.3, Amerikoje — 
12.3, Anglijoje — 19 ir Prancū
zijoje — 32.

Pageidaujama liga
— Tamstos žmona kurį laiką, 

gal savaitę, negalės išduoti bal
so, kalbėti galės tik pašnibždo
mis.

— Pone daktare, ar nebūtų ga

— Smithsono Instituto patiek 
tomis žiniomis aiškėja, kad Sau 
lės energija siekianti žemę yra 
lygi dviem kalorijom viename 
kvadratiniame centimentre vie-1 
nai minutei. Taigi, visas žemės 

imsime 1.000 dol., tai Australija,' paviršiaus plotas gauna tiek 
N. Zelandija ir Švedija gauna | energijos, kuri skaičiuojant sie- 
apie 900 dol., Belgija ir Luksem- kia apie 200,000 trilijone kilo- 
burgas — 800 dol., Danija, Pran vatų.
cūzija, Islandija, ir Norvegija — Į — Amerikos Laisvės statu- 
700 dol., Suomija — 600 dol., los pastatymui prie New Yorko 
Vak. Vokietija, Danija, Venezu-Į uosto buvo panaudota 200,000 

svarų vario. Tokio vario kiekio 
pakaktų šimtui kolonų sudėtų 
iš vieno cento monetų, kurių 
augštis siektų Nevv Yorko Em- 
pire Building.

— Viena Amerikos mokytoja 
Afrikoje apklausinėjo daugybę 
juodų berniukų ir mergaičių 
prašydama atsakyti jai kuo jie 
norėtų būti, jeigu jie nebūtų

— Jungtinių Tautų Tarptau
tinė Darbo Organizacija apskai
čiavo, kad pajamų daugiausia 
gauna JAV, Šveicarijos ir Ra
dos darbininkai. Jeigu vidurkiu

ela — 500 dol., Argentina, Ai 
rija ir Izraelis — 400 dol., Aust
rija, Čilė, Kuba, Italija ir Pie
tų Afrika — 300 dol., Brazilija, 
Kolumbija, Graikija, Lebano- 
nas, Meksika, Panama, Portu
galija ir Turkija — 200 dol., Cei 
lonas,Ekvadoras, Egiptas, Gva
temala, Hondūras, Japonija, Pa 
ragvajus, Peru ir Philipinai — 
100 dol. Mažiau negu 100 dol. 
atitinka Burmai, Indijai, Korė
jai, Pakistanui ir Thailandui.

aspiracijas ir ypač savąjį liau- “ Telefonų kompanijos “Bell” 
dies meną. Liaudies menui Ta- laboratorijos praneša, kad šiu< 
mulaitis skiria ypatingą reikš- metu galima gauti metalus, ku- 
mę. Sintetizuodamas viską drau r*U švarumas apskaičiuojamas 
gėn, jis giliai palietė visas liau- nuošimčiais 99.99999999. 
dies meno šakas. i —------------------------------------------

Kalbėdamas apie liaudies me
nininką ir apie individualų lie
tuvį kūrėją, paskaitininkas pa-i

savąją tautą, kaip išeinamąjį 
kiekvieno tikro ir didžio kūrėjo 
punktą; b) tautinę dvasią me
ne ir c) menininką, kaip savos 
tautos gyvybės žadintoją, auk
lėtoją. ir įkvėpėją.

Remdamasis gausiais doku
mentuotais įrodymais ir kaiku
riais filosofais, prelegentas tei
gė, kad be tautybės nėra nei 
didžio tikro meno, nei tikro dva 
singo asmeninio tobulėjimo. Pa- 
lį|sdamas tautinę dvasią mene, 
Tamulaitis karštai įrodinėjo, 
kad galutinėje pasėkoje tautinė 
dvasią lemia ir savitas meninin
ko idėjas, ir jo kūrybinę veiklą: 
t. y., kad be nuoširdžiai ir tik
rai išgyventos tautinės dvasios 
ir stipresnių savyje ugdomų idė 
jų menas visad lieka nudžiūvu
sia šaka. Anot prelegento, ryš
kus čia pavyzdys yra senieji a- 
merikiečių lietuviai menininkai, 
kurie turėjo lengvai prieinamus, 
kaip pavyzdžius, pasaulinius 
mokslo ir meno lobius, o nieko 
nepadarė (išskyrus mažutėles 
išimtis vaizdiniame ir vokalinia
me mene). Menininkas turįs pa
žinti savąją tautą, jos vidines

NAUJI ZVOCfZ TBOIOU-NAUJAUSI KAAUSTmO lAANietAI 
HSų NSTtf UtMHNIAS-AIAUS lUSĄtlNINGAS AMMNAAAfAt

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. VZAIkmak 5-9209

AUTOMOBILIŲ 
IR GAZOLINO

TAISYMAS
STOTIS

Lyginimas, dnžvmnn, taisomi Ir regnlinnjaml (tune np) 
motorai. atabdMsI. tranrnnlriion ir t.t. Alyva, baterijos Ir padan
gos. Taip pat mano garaže perkamos dnnlintnvnn |dedn valini

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-58 .................... $8.25 Mnrcery 49-51 .......... $8.95
Ohev. All 1987-58 ........ R.25Olds. fl cyl. 41-50 .......... 8.20
Chevrolet 54-55 ............... 9.95 Plvmouth 42-59 ............... 9.95
Chrysler fl. 42-52 .......... 9.91 Pontiac 87-54 ................... 8.95
Dodge fl. 42-54 ............ fl.95 Aniek 87-52 ... 12.99

Ir taip pat ria nelšvnrdlntlems automobiliams. Tftmetl 
mo paipa Irgi įdedama veltui, jeigu perkama kartu au duslintuvu

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

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

U

žmonėmis. 75% berniukų ir
50% mergaičių atsakė, kad jie iima taip padaryti, kad ta liga
norėtų būti paukščiais. taptų chroniška?

i ■ ■ . ■ ua i
IB-'JiL]

TELEVISION CO. Pardavimas ir taisymas
Televizijos, radijai, patefonai, kamb. vėsintuvai

U

AS
Tamulaičio iškelta mintis: ar tik 
rai kūrėjas-menininkas kuria1 
iš nesamą esamą?

Ši tezė anuomet, Neprikl. Lie-

KALBA VILNIUS
Kasdien 5 vai. 30 min.
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reiškė, kad šalia religinio krikš- tuvoje buvo aštri Ugų ginčų
čioniško kunigo, menininkas e 
sąs vienintelis žmogus, kuris lyg 
vaidila, lyg žynys, lyg grožio 
-gėrio šauklys veda tautą į tik
resnį, augštesnį ir prasminges
nį gyvenimą. To prasmingesnio 
ir augštesnio gyvenimo nuojau
tos esą mus viliojančios, kaip 
tolimos, sunkiai pasiekiamos 
banguojančių marių ugnys.

Po paskaitos vyko ilgos dis
kusijos: kalbėjo prof. A. Var
nas, klubo pirm. Z. Kolba, so
listas Kutkus, rašyt. Morkus, 
rašyt. Baronas, dail. Tričys, B. 
Babrauskas, Račkauskas ir visa 
eilė kitų.

Paliesti pobūvyje tautiniai me 
niniai klausimai buvo tiek ak
tualūs, kad, pačiam pobūviui pa
sibaigus, dar apie 1 valandą lai
ko kaikurie pobūvio dalyviai 
karštai diskutavo paskaitininko 
iškeltais klausiniais. Ypač at
kakliai ir per pobūvį ir po pobū- į 
vio buvo diskutuojama miglotai

pradžia tarp Ad. Jakšto ir Pu- 
tino-Mykolaičio.

Savo paskaitoje ir Vėliau savo 
atsakyme oponentams Tamulai
tis gynė didžiojo Lietuvos kul
tūrininko meno teoretiko prel. 
Adomo Jakšto nuomonę: iš ne
samo esamą, tegali sukurti tik 
Dievas; menininkas galįs iš ne
samo esamą kurti tik... relaty-. 
viai, sąlygotai, žemiškai. Meni
ninko kūryba, atsižvelgiant į ra
ses, epochas ir į amžių tėkmę, 
visad pasirodo esanti relatyvi 
ir žemiška. P. šermukšnis

IS ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

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

R. ŠERĖNAS
2047 W. «7th PI., Chicago,

IU. YVAlbroęk 5-8063

J

2512 W. 47th St.
Atdara kasdien iki

popiet. Ateikite pasiklausyti.

Tel. FRontier 6-1998
6 vai., pirmad. ir ketv. iki 9 vai. Sekm. uždaryta

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

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

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

Pirmad., antrad., penktad. ir 
Šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p

OFISO VALANDOS:
Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 

Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM j VISAS MIESTO 

, DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldų perkraustymas as

menų turinčių ilgų patyrimų.
STASYS FABIJONAS

2146 So. Hoyne Avė.,Telef. Virginia 7-7097ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės, religiniai dalykai (devocionalal), 
prekės dovanoms.
2646 W. 691h $1. RE. 7-1941

Yra kalaama mieste, kad STEIN TEKTILE BENDRO- 
V&JE rasite didžiausią pasirinkimą už nebrangias kainas 
Įvairiu vilnonių, šilkinių, medvilninių, užuolaidoms ir už
dangalams medžiagos. Taip pat ir paltams medžiagų vy
rams ir moterims.

ŠTEIN AS tari metinį Išpardavimą, ital pavyidys kalnų:
Gerianaioa ANGLIŠKOS bei “vronted MEDŽIAGOS kos

tiumams, korių kainoe paprastai yr* $9.80, dabar tik ..$4.50
Viaokiansių pamušalų nž pigias kainas. Spausdintas šilkas 

ir plaunamas “Sil-OShan”, "antiųne taffeta”, pa
prastai 81.98. dabar tiktai ......................................................98c

H9 colių vilnonės medžiagos lr “flannel" vyriškiems ir
moteriškiems kostiumams tiktai .........................................$1.89

(8 colių užuolaidoms bei uždangoms medžiagos, vertės iki 
82.98. tiktai .............................................................................. $1.39

■trynų spalvų Fort man ir Metallic Oloth užuolaidoms tik $1.011

Atvykite j STEIN TEXTTLE ir patys įsitikinkite Sn kiek 
nei n pirkiniu viri 820.09 gausite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovaną.
Pm STEIN’Ą Jns rasite dideli pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 

“laces”, satiną, taffetą, “brocądee”, 8bantnng. ir t. t. Tau 
pat liokanas medžiagų pamušalams nž baisiai pigias kaina*

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNIOH AVENUE

I MnkaH ) rytus nuo Halstod SL, iys bloko į pietus nuo 
Roosevelt Rd. Atdara 7 dienas savaitėje iki 5:30 vaL vak. 
Iei. MOnroe 6-8162

TELEVIZIJA • RADIJAS
UI FI PHONOORAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

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

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

Universal Savings and Ixian Association užtikrina saugumą 
ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentfira Ild 
$10,900.90 kiekvienam indėliui lr reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

i 9 Y/ KU JUKAS 
Tik

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

Lietuviškoje Prekyboje-MILDA BUICK, I"®- 
907 W. 35th St., Chicago 9, III. LA 3-2022



DIENRASTTS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS
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Trečiadienis, 1957 gegužės 15

PIRMOSIOS JAV PABALTIEČIŲ SPORTO ŽAIDYNĖS CLEVELANDE
šešt. 18 geg. Cathedral Latin High School salėj, 2056 E. 107 st.
, 10 vai. ryto Stalo Tenisas. 2:30 Oficialus žaidynių atidarymas seka Lie

tinių - Latvių rinktinės: Moterų tinklinis, Vyrų tinklinis, Vyrų krepšinis.
Cathedral Latin High School salė turi 900 sėd. vietų.

T<i» pačios dienos vakare 7:30 erdvioje ir puošnioje Masonic Audito
rium salėje 3613 Euclid Avė.

PABALTIEČIŲ JAUNIMO KONCERTAS IR ŠOKIŲ VAKARAS
Programoje: žinotina latvių dainininkė — Wlhna Aigars - L bet i tis,' pija- 

nistas Antanas Smetona ir Tautinių šokių grandinėlė vad. L. Sagio su nau
ja programa.

Clevelando visuomenė kviečiama savo skaitlingu dalyvavimu paremti lie
tuviško sporto sąjūdį. V

J

AMERIKOS BALSO PASKIRTIS
Š. m. pradžioje sukako 15 metų jų pirmųjų metinių proga iš Lie- 

**,Amerikos ‘ Baisui” ir 6 metai jo tuvos gauta gintarinė laivelio mi- 
lietuviškajai tarnybai, kurios ve- niatūra su Lietuyos trisDalve ant 
dėju yra dr. Kostas R. Jurgėla. nulaužto stiebelio, Amerikos Lietu- 
Todėl matėme reikalą pateikti vių taryba tą laivelio miniatūrą 
jam keletą klausimų, į kuriuos ji- asmeniškai įteikė anuometiniam 
sai mielai atsakė. * 1 prezidentui Harry S. Truman. Visi

— Kokia yra “Amerikos Bal- etbėgeliiai žvejai, išbėgę 1951 m.
so” paskirtis? ir vėliau, Lietuvoje klausydavosi

— “Amerikos Balsas” yra J. V. lietuviškų “Amerikos Balso” trans
Informacinės agentūros radijo tar liacijų. Palangiškis kpt. Tukleris 
nyba ir į pasaulį 43-mis kalbomis Liepojoje klausėsi mūsų translia- 
kalba Jungtinių Valstybių vyriau- ''ti08- kai buvo leidžiamas Balti- 
sybes vardu. J. V. Informacinė morėje užrašytas Juozo Grišma- 
agentūra yra Amerikos vyriausy- nausko pasakojimas apie savo pa- 
bės balsas, kalbąs į radijo kiaušy- bėgimą. Tukleris pats nusistatė 
tojus, televizijos ir filmų stebėto- bėgti ir vėliau su keturiais latviais 
jus, leidinių skaitytojus, jų pačių pabėgo. Pačioje Lietuvoje teko pa- 
kalba. stebėti V. Mozūriūno ir J. Pelec-

i kio poemas apie “Amerikos Balsą’
— Kokią vietą lietuviškoji pro- autoriaus apysakaitę ir okupanto

gramą užima “Amerikos Balso” pareigūnų kalbas, kurias neseniai 
laidose? , komentavo ir pasaulinė spauda.

— Šiuo metu lietuviškai trans- Domėjimasis Lietuvoje ypač pū
liuojama 30 minučių iš Washing- gyvėja. svarbiom įvykių metu, pay. 
tono ir 30 minučių iš mūsų Radijo “viršūnių konferencijos” Ženevoje 
centro Miunchene, Vokietijoje. A- metu, per sukilimus rytinėj Vo-

GRAŽVOLĖ MOTINA Nuodėmės naktis
Laisvojo pasaulio spauda, ko

mentuodama Pijaus XII velyki
nę kalbą, iškelia tą velykinį op
timizmą, kurio kupini Kristaus 

! Vietininko žodžiai. Nors moks
las, technika ir organizacija pa
sauliui atvėrė dar niekuomet ne 
regėtų galimybių horizontus, bet 
žmogus šiandien nesijaučia taip 
saugus, kaip praeityje. Jis pa-

kad Kristus buvo išniekintas,, Viešpatie Jėzau! Žmonijai trūks 
nukryžiuotas ir nutildytas. Bet I ta jėgų. Žmonija nepajėgia at-
Šv. Tėvas yra tvirtai įsitikinęs, 
kad šį aptemusį žemės veidą vėl 
atnaujins skubi, vieninga ir or
ganiška veikla. “Reikia nuristi 
karsto akmenį”, kalbėjo Jo Šven 
tenybė, “reikia nuristi tą akme
nį, kuriuo buvo norima kape už
daryti tiesą ir gėrį. Reikia leis
ti, kad Kristus vėl prisikeltų...

, Kad jis prisikeltų paskirų žnao-
kankamai aiškiai mato, kad jo- nįų širdyse, sunaikindamas mir- 
kia pažanga pati viena negali tinės nuodėmės naktį, kad pri- 
pasauliui atnešti atgimimo. Šį gįkeltų šeimose, abejingumo ir 
mūsų laikų žmonijos netikrumą , šaltumo tamsybes pakeisdamas 
^v. Tėvas pavadino nuodėmės meilės saule. Darbo vietose,

%

naktimi; naktimi, kurioje, ne
paisant visų lūkesčių ir vilčių, 
staiga gali pakilti didžiulė aud-

miestuose, tautose, nesusiprati
mų ir neapykantos vietose nak
tis turi nušvisti, kaip šviesi die

risti to didžiulio akmens, kuriuo 
ji pati norėjo tave uždaryti ka
pe. Atsiųsk savo angelą, Vieš
patie, ir padaryk, kad mūsų nak 
tis nušvistų kaip šviesi diena”.

(V. R.)

bidvi lietuviškos laidos kasdien kar 
tojamos po tris sykius. Washing- 
tono originalią laidą perduoda “A- 
merikos Balso” siųstuvai Jungti
nėse Valstybėse, Tanžyre, Miun
chene ir Salonikuose. “Balso” tink
las turi 78 siųstuvus, jų tarpe 30 
trumpų bangų radijo stočių Ame
rikoje. Kartojimai daromi iš Tan- 
žyro, Miuncheno arba Salonikų. 
Betgi, kilus reikalui, kaip pav. 
Vengrijos krizės metu, vietoje kar
tojimų transliuojamos naujos ori
ginalios laidos. Tokiais atvejais 
klausytojai įspėjami iš anksto.

Bendrai imant, šiuo metu Lietu
von transliuojama viena pilna var 
landa originalių laidų ir trys va
landos kartojimų kasdien, įskai
tant sekmadienius ir šventes. Tai 
24 valandų paros operacija.

Laisvajame pasaulyje tiesioįgi-i 
nės trumpų bangų radijo translia
cijos papildomos plokštelių ir mag
netine juosta įrašymų įvairiausio
mis kultūrinėmis temomis. Šios 
plokštelės, pagamintos atitinkamo 
krašto kalba, naudojamos,to kraš
to vietinių radijo stočių. 'Kadangi 
svetur labai mėgiama modernioji 
amerikiečių muzika, tai yra ir dvie 
jų valandų kasdieninė muzikos lai
da — "Music USA”. Beveik miliar-

kietijoj, Lenkijoj, Vengrijoj ir šven 
čių (Kalėdų, Vasario 16, Velykų) 
metu.

— Ka*p reaguoja Lietuvos oku
pantas,?

Visaip mėgina kliudyti translia
cijas ir bara klausytojus, pasiko- 
lioja . “Amerikos Balso” adresu.

— Ar daug laiko skiriama ži
nioms apie lietuvių gyvenimą?

Mrs. Amerika išrinkta Mrs. Lindwood Findley iš Columbios. Nau 
joji karalienė yra keturių vaikų motina, žmona karo aviacijos leite
nanto, šeimininkė septynių kambarių buto.

Prisipažino padegėjai
Du berniuku, 9 lr 12 metų 

amžiaus, Chicagoje prisipažino 
padegę 12 pastatų. Jų tarpe ir 
Šv. Povilo episkopalų bažnyčią 
4945 S. Dorchester, padaryda
mi nuostolių pusę miliono dole
rių. Jie 1956 m. kovo mėn. 16 
d. apipylė tos šventovės ugnia
gesy tos vamzdį žibalu ir jį pa
degė, sukeldami gūsrą. Jie 
taipgi prisipažino'įplėšikavę, vo
gę, pagrobdami net pašto sunk- 
vežipiį. Sakėsi taipgi praeitą ru
denį padegę Corpus Christi ka
talikų bažnyčią. Jie buvo su-

ra su žaibais ir perkūnija^.. Ši Į na Tįj^ tada pasiliaus kova, tik 
naktis pasaulį aptemdė dėl to, tada jjyg taika”. Daugybė ženk- 
kad iš jo buvo norima išstumti jų r(xjO) kad Kristaus prisikėli

(INS) i Kristų; kad buvo norima iš 
stumti Kristų iš šeimos, iš kul-

. T .. .1 tūrinio ir socialinio gyvenimo,
keliomis kalbomis. Verčiausi advo- savo krašto žmonėms. J-. V. vyriau- 
katūra, buvau visuomenininku, rr • sybe stengiasi čia pusiaukelėje pa-
šytoju, paskaitininku, vertėju, ka- dėti savo informacinės agentūros nes bei psichologines savybes. To

talitarinės diktatūros kraštuose 
žmonės iš viso neturi galimybių 
tiesai pažinti — tai galima atlikti 
tik radijo pagalba.

Mano manymu, “Amerikos Bal
sas” bus reikalingas ir įtampoms 
praėjus.

riu, Kongreso nariams kalbų rašy-; leidiniais, filmais, studentų - pro- 
toju. Politiniame gyvenime buvau * fesorių - profsąjungininkų - žurna- 
Lietuvos užsienių reikalų ministe- I listų pasikeitimais, radijo ir tele-

• ie rijos ir konsularinėje tarnyboje, va I vizijos programomis, kurias ruo-
VclSariO 16, Kaledl) ir kito- a—— ____&ia oVannrtai oimovi Uioriiai narnafodovavau Amerikosmis progomis i’vvii žodžiu prabyla , .. .

etuvos ministeria Jungtim įampamjoms tarp lietuvių, dirbau
Valstybėms p. rovnas Zadeikis ir ^menkos Lietuvių tarybai ir New 
kiti Lietuvos diplomatai iš Amen- Yorko organizacijose. Esu parašęs 
kos ir Europos Žemynų. Protar- Lietuvos istoriją, kelias spausdin- 
piais prakalba gyvieji Vasario 16 tas ir nespausdintas istorines stu- 
akto singatarai, Amerikoje viešįs dijąs anglų kalba, ir Lietuvių en- 
Kauno vyskupas, Amerikos Lietu- ciklopedijai. Išėjęs teisių mokslą 
vos tarybos pareigūnai ir kitų or ir gavęs mokslinių laipsnių, vėliau 
ganizacijų atstovai, veikėjai, rašy- įgijau doktoratą iš istorijos ir po- 
tojai, darbininkai. Kiek įmanoma, litinių mokslų. Esu gimęs Ameri- 
stengiamasi pasiųsti savo reporte- koje, brendęs Lietuvoje ir Rusi
nus j stambiuosius suvažiavimus joje, vedęs Eleną Cepinskaitę; sū- 
ir Lietuvon perteikti ištraukas ir nu8 Algimantas baigė ekonomijos 
pasikalbėjimus. Gana dažnai duo moksluSi dukra Elena . Aldona

Namie tkar
mos svarbesnės sukaktys, kadangi me hetuviškai - ir su savo trečio- 
stengiamast palaikyti Lietuvoje s,Os amerikines kartos vaikais, 
gyvas'tautines ir religines tradici- _ Kaip ilgam numatoma “A- 
jas. Kas savaitę iš Washingtono merikos Balso” veikla?

rinkiminėms i Šia ekspertai amerikiečiai, pažįstą 
ir savo krašto, ir atitinkamų kraš
tų praeitį, kalbą, būklę ir kultūri-

ir Europos prabyla Lietuvos kuni-, 
do žmonių neįmanoma pasiekti ki- gal __ f>er trįg savaitgalius religi-' — Mūsų amžiuje vyksta laisvės 
tokiomis priemonėmis, kaip_ tiktai nį0 turinio žodį taria Romos ka- varžybos su totalitarine ideologija, 
trumpų bangų radiju, ir todėl trys kas ketvirtą savaitgalį — Amerikos gyvenimo tikrovė yra
ketvirtadaliai “Amerikos Balso” - -
laidų yra nukreipta į sritis ana
pus geležinės ir bambukinės uždan
gų-

— Kurie yra transliacijų šalu
tiniai lietuviškoms laidoms?

— “Amerikos Balsas” turi sa
vuosius žinių ir komentarų skyrius, 
kurie aprūpina kalbines tarnybas 
naujienomis ir pagrindiniais ko
mentarais. Gaunami stambesniųjų 
žinių agentūrų teletipo praneši

ev. liuteronų arba ev. reformatų 
dvasininkai. Per didžiąsias religi
nes šventes kalba visų trijų lietu
viškų religinių bendruomenių at
stojai. Lituanistai parašo istori
nių rašinių, leidinių apžvalgas, ko
mentuoja tarybinių leidinių nukry
pimus nuo tiesos, primena tradi
cinius švenčių papročius. Regulia
riai daromi pasikalbėjimai su sve
čiais Amerikos sostinėje, pav. tau
tinio sąskrydžio proga ir vicepre-

mai, ir jie papildomi skelbtinais zidentui Nbconui priimant studen 
diplomatinių misijų pranešimais tų delegaciją. Krizės laikais viską 
bei duomenimis iš daugelio kraš- nustelbia vėliausios naujienos ir 
tų ir miestų spaudos. Lietuviškoji komentarai apie jas. Nuosekliai 
tarnyba kasdien gauna didžiąją dediamos pastagos maždaug treč- 
kelių miestų spaudą ir dal> lietuvis į dajį nenaujienoms tenkančio laiko 
kos spaudos iš Amerikos, Kanados 1 skjr-tį komentarams, liečiantiems 
ir Australijos. Ji taipgi gauna VU- LįetUVą ir lietuvių reikalus, 
niaus tarybinę spaudą lietuvių, ru- į «.dar« “Amerikon Bal
sų ir lenkų kalbomis, Vilniaus ra- ” , vdijo transliacijų nuorašus ir “Lie- 80 ’ "^'įskąj, kolektyvą? 
tuviams, gyvenantiems užsieny” y Lietuviškajai tarnybai Kuro- 
laidų transliacijas, užrašytas ant P°je vadovauja ilgametis laikraš- 
magnetinių juostelių. Maskvos tinirikas, buvęs laikraščių ir žur- 
spaudą ir leidinius galima pasi- nalų Lietuvoje ir Amerikoje redak- 
skaityti knygyne. torius, Amerikoje gimęs, Lietuvo-

— Kas nustato gaires radijo je augštąjį mokslu išėjęs Juozas
hridmiis? B. Laučka. Jo padėjėjais yra dr.

— Pagrindinę krašto politiką nu Pranas Padialis ir dr. Vytautas A. 
stato prezidento pirmininkaujama Dambrava.
Krašto Saugumo tarybą. Užsienio Washingtone sekretoriauja ir 
politiką tvarko valstybės sekreto- pranešinėja Škotijoje gimusi, bet 
rius. Informacinės Agentūros di- Amerikoje augusi Lietuvos ir Chi- 
rektonus dalyvauja Krašto Saugu- cagO3 Operų solistė Barbora Dar- 
gumo tarybos posėdžiuose, Vals- , RaSo Q kaikurie ir gyvu 
tybės Departamento atstovai kas- džiu pranešingjai buvęs LietuvoH

pakankamai patraukli draugams 
laimėti — jei ji svetur pažįstama, 
suprantama. Tačiau patirtis rodo, 
jog netgi taikos meto sąlygos ir 
laisviesiems kraštams turint savo 
korespondentus Amerikoje, — sve 
tur trūksta tikro supratimo apie 
Jungtinių Valstybių gyvenimą, kul 
turą, politikos siekimus. Iš užsie
nio atvykęs žmogus netuojau įsi-1 
gyvena į šio krašto tradicijas, san-' 
tvarką ir gyvenimo kelius. Reikia 
laiko keliauti, stebėti, skaityti,! 
dirbti, ligi svetimšalis įsisąmonina, 
Amerikos politinio, socialinio ir ' 
kultūrinio gyvenimo savybes ir su- Į 
geba jas suprantamai atpasakoti I

NARIAI IHIIiMR TAI • »K

B-VIŲ LYGOS. KURIOSE
Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki S 10.000.00 

I R
Paskolos Duodamos Namy 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 & LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St., Chicago 8, IH.

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

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

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

JOHNSTANLEY

METRICK

1804 West
Telef YArds

mas tautose, šeimose ir paskirų 
žmonių širdyse jau netoli. Ma
tydamas, kaip skaudžiai kanki
nasi žmonija, laukdama šio pri
sikėlimo, Kristaus Vietininkas sekti kai ugn’agesiai pastebėjo 
savo velykinę kalbą baigė malda juos labai besidžiaugi J nt gais- 
į priskėlusį Išganytoją: “Ateik, rais.

' non

k n t o A,
Kokios pasirodo tik retais laikotar 
oiaia ,,,

PREMIJUOTASIS DRAUGO 
ROMANAS

Didelė Lietuviškos buities ksyga, 
išrinkta iš daugelio kūrinių Jury 
Komisijos ir nepaprastai palankiai 
sutikta skaitančios visuomenės.

Aplankas dail. J. Paukštienės 
Lietuviškos Knygos Klubo leidiays. 
434 psl. Kaina $4.00.

UftaMtymui ir pinigus siųskite 

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

Chicago 29, Illinois

l(f

SPECIALUS
BARGENAS

• Sofoms, Lovoms,
* Lempoms

KAINOS NUO
$49.50

lr augščiau

dien aptaria įvairius klausimus su 
mūsų žinybos pareigūnais, ir tuo 
būdu oficialioji krašto politika at
sispindi mūsų komentaruose. Kont
roversiniais klausimais naujienų 
laidose atpasakojamos abiejų stam 
biųjų Amerikos politinių partijų 
pažiūros. Paskiros kalbinės tar
nybos viršininkas yra atsakingas 
už savo padalinio kolektyvų dar
bą, kurį vyriausybė jam patikėjo.

— Kodėl lietuviški** laidos leid
žiamos iš dviejų žemynų?

— Europinė tarnyba daugiau tel 
kiiasi į europines žinias ir komen
tuoja įvykius Lietuvoje, o VVaShing 
tono tarnyba koncentruojasi j A- 
meriko8 žinias. Abidvi tarnybos 
radijo - teletipu gauna tas pačias 
žinias ir komentarus, kasdien gy
vu žodžiu pasiinformuoja apie tos 
dienos komentarą iš anksto ir pa-

radiofono pranešėjas Alfonsas Pet
rikis, poetas - rašytojas - aktorius 
Jurgis Blekaitis, Vokietijoj laikraš 
čius - žurnalus redagavęs Juozas 
Vitėnas, kalbininkas - rašytojas Le 
onardas Dambriūnas. Mano arti
miausi bendradarbiai redakcinia
me darbe yra žinomas rašytojas - 
stilistas Antanas Vaičiulaitis ir il
gametis Lietuvos ir Amerikos spau 
dos bendradarbis, inžinierius, jūrų 
kapitonas Paulius J. Labanauskas, 
kuris išėjo radijo ir televizijos di
rektoriaus - režisoriaus mokslą ir, 
greta redakcinio darbo, paruošė 
mūsų tarnybai kelis radijo režiso- 
rius. Apart šių karjeros tarnauto
ju, yra nenuolatiniai bendradar
bei, kaip Lietuvos dramos akto
rius Henrikas Kačinskas, kelis me
tus Miunehine tarnavęs Jonas Vait

siklauso vien' kitų. Be to, euro- kevj£jug įr ken rečiau naudojami 
pinė tarnyba gali prabilti ir vidų- Ufcwkvm8i rašiniams spe-

trumpų bangų transliacijas ligi 
jos pasiekia tarpininkę stotį Euro
poje.

. — Ar esama įrodymų apie “,A- 
merikos Balso” veiksmingumą Im
tuvo j e ?

—Taip, ne tik iš Lietuvos, bet ir 
ii tremties. Vorkutoje kalintas a- 
merikietis John Noble pasakojo 
kad “Amerikos Balso” klausomasi 
ir katorgos stovyklose ir, tiesiogiai 
arba netiesiogiai, ateina laiškų net 
gi iš Sibiro. Lietuviškų transliaci-

sicm:i specialistams.
— Gal malonėtum, daktare, Ir 

apie save painformuoti mūsų skai
tytojus ?

— Man yra patikėtos tarnybos vir 
šininko ir vyriausiojo redaktoriaus 
pareigos. Redakcinį darbą pažįstu 
nuo 1921 m. Lietuvoje. Po to visą 
laiką bendradarbiavau lietuvių ir 
amerikiečių spaudoje, rftšiau lenkų 
spaudoje, vadovavau LAIC ir re 
dagavau žinias,' žurnalą Lithu
anian Bulletin’ ir kitus leidinius

CHICAGO

REIKALAUKITE VISUR SKANIAUSIŲ J. ANDRULIO MICHIGAN FARM CHEESE - SŪRIŲ,
Jeigu abejojate, paprašykite pamšglnlmul. JOaų skonis Jums pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumftt 

sprendėjas.

SHURNA
K /

Albany Avė.

GRovehilI 6-7783 

CHICAGO 29, ILL

J. Andrulis, Michigan Farm Cheese Fountain, Michigan

DIDELIS > PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ! BALDŲ 
PKI.I* A, RAUDONIO, NELLIE BERTULIS, Hav.

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Raąsevelt Read Telet. SEeley 3-4711

Krautuvą atidaryta sekmadieniais nuo II tkl 4:30.

HiMiHiiiiiiiiiiiiiiinilllHliliiiiiiiniiiiiiiiiHiiiiiiiiiliiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH*

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

tolinu distancijų. Saukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
i ’< 8415 SO. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL, 

Telefonaa — FRontier 6-1882 
KliifilimiiiimtHmtiuiMitHiimiaimaiiiiiaHiiivtmiaiiHtHii

I

</2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANE SAVINGS
2555 WKST 471 h HTKEET LAfayette 8-1088

B. K. Pletklewlex, prez.; R. R. P1etklewlcz, nekr. ir advokatas
Mokame aavkAtaas dividendaas. Keičiame čekliaa. Parduodame lr perkame 

valstybto bonus. Taupytojams pataa-navlmal nemokamai. ,

Pradėkite taupyti atidarydami nąskaltą šiandien. Apdrausta Ud 810,000.

Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o Oešt. nuo 9 iki vidurdienio.
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DITCNRASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Trečiadiienfe, 1957 gegužės 15

LAIKRODĖLIAI
už pusę kainos

VISŲ GERIAUSIŲ IŠDIR

BYSČIŲ, 1957 METŲ
Rankinis laikrodėlis, moteriškas ar 

vyriškus, 7 akmenėlių, waterprcof, 
vertės $19.95, už ...................... $9.95

15 akmenėlių, waterproof, 
vertės $24.95, už .......................$12.45

17 akm., vertės $39.45, už. $19.60
19 akmenėlių, 18 karatų aukso, 

vertės $58.00, už .................... $29.00
17 akm., automatiškai pats užsi

suka, vertės $09.00, už ..... $34.50
21 akm., automatiškas, paauksuo

tas, vertės $75.00, už .............. $37.50
23 km., paauksuotas (gold filied),
vertės ,$90.00 už .................. $45.00
30 akmenėlių, aukso keisas,
vertės $150.00, už ................ $75.00
17 akm. alann. clock, gold,
vertės 82.00, už ....... ............ $41.00
7 akm. nlarni eloek laikrodėlis,

vertės $25.00, už '................... $12.50
17 akm., balto aukso, 6 deimantų 

moteriškas laikrodėlis, vertės 
$98.00, už ....................................$49.00

Perkant daugiau, duodame ekstra 
nuošimtį. Lengvais išmokėjimais vi
siems.

M F. BUDRIK 
FURNITURE, INU.

3241 S. Halsted St.

Tel. CAIumet 5-7237 

CHICAGO, ILLINOIS
Krautuvė atdara pirmadienio ir 

ketvirtadienio vak. iki 9:3n. Jewelry 
I)ept. sekmadieniais uždarytas. Fur
niture Ir Television Dept. atidarytas 
sekmadieniais nuo 12 iki 5 vai. p. p.

lludriko Itiulio Valanda iš WHFC, 
1450 kil. radio stoties kiekvieną ket
virtadieni nuo ti iki 7 vai. vakare.

SKAUTYBBS KELIU
(Atkelta iš 2 pusi.)

tams. Atrodo, kad didžiųjų lietu 
viškų kolonijų mūsų tuntai pil
nai galėtų “Skautų Aidą” pa
remti ir tapti jo gąrb'ės leidėjais.

Tarybos Pirmija pakėlė j skau
tininkas laipsnį psktn. A. Petu- 
kauakienę Clevelande ir į pasktn. 
laipsnį pakeltos sekančios vyr. 
skiltininkės: Joana Krutulienė,

Jei čikagiškiai suruošė tokią Vita Pavilčiūtė ir Aldona Ose-
šaunią "skautoramą” ir išleido 
puikų savo veiklos metraštį, gal 
būtų galima atkreipti dėmesį ir į 
mūsų Sąjungos organą — “Sk. 
Aidą”. Administracija laukia ir 
pilna gerų vilčių, sesės ir bro
liai!

I LIETUVIŠKAS ŽEMES 
Judrusis sktn. G. Juškėnas iš

Cleveland, xOhio, "Sk. Aidą’ už
sakė vienam mūsų broliui, da
bar gyvenančiam šių dienų Len
kijoje. Adrese yra toki lietuviš
ki vietovardžiai: Šlinokiemiai, 
Punskas, Seinų apskr. Tai se
noji mūsų protėvių žemė! Ma
lonu, kad “Sk. A.” ir ten galės 
aidėti. “Sk. A.” Administr.

PASISEKĘS VAKARAS
Gegužės 4 d. įvykęs Cicero

lytė Chicagoje; Herta Motgabie- 
niė Hųettenfeld, Vokietijoje; Jū
ratė Laikūnaitė Clevelande; Mir 
ga Vičiulytė Baltimorėje.

— A. S. S. Toronto skyrius 
gražiai veikia. Paskutinėse dvie
jose sueigose buvo skaitytos ir

PAJIEŠKOJIMAI
LIETUVOS GENERALINIO

KONSULATO NEW YORKE 
PAJIEŠKOMI ASMENYS
Andriejus, Romanas, sūn. Vin

cento. autu garažas. arti mokyklų* lr susi-
AuŠrotaS, Matijošius, iŠ ČyČkų siekinio, šviesūs tr patogūs butui,

k RA1?tO S’J1 pVtKia aPMflri |P'mM 2 po 4 ir 3 kamb. pastogėje. 
Barkauskienė - Petkutė, Mari- gerus skiepus, dujų pečiui* šildomu,

joną, d. Kazimiero. _ Ikuina $16,000.
Braziulytė - Šimonienė, Grasile, Medini* 2 po 4 kmb. gule sklypo,

ir sūnus Šimonis, Leonas. centrailnis šildymas garažas, geru*
Demeikis, Juozas ir Kazys, jų *k'«»*»• Pu,ki apyUnk^ $i4.o«o.

seserys Elzbieta ir Izabelė Naujo- GAGE PARKE
t? len n ia Tai. NuuJ. mūr. 1 H aukšto, 4 ir 3 km.. 

’ centr. šild. dujomis, puiki vietų dviemkaitienė ir jos duktė EI ena, iš Tal-

flASSIFIED AND HKI.P W A N TI! I) ADS

kiškių k., Šunskų vai.
Fieser, Merkreida, jos

išdiskutuotos šios paskaitos:' Sadt, Friedrich, ir sesuo Meta, E-
Vyro ir ™oters pareigos bend- mlGįr'gždytė - Tamošaitienė, Mar-^yma*. arti susisiekimas ir mokyk- 

ruomeneje , “Akademine skau- ,.eiė 1OH »«.’»’»» įmokėti.
tlja”, “Socialiniai darbai ir “A- Indnšiunas, Valentinas. vietose, parūpiname paskola* leng-

Kapiokas, Jurgis, sūn. Jono, iŠ viuusiomis sąlygomis. Kviečiame tei- 
Bakšėnų k., Salamiesčio par., Va-rauti*.

giminingoin Šeimom, 
brolis K.ITVR

Puiku* mūr. bimg. 7 kmb. 4 mieg.

»EAI. ERTATF

BRIGHTON PARKE
Mflr. 2 po 6. centrai. šildymas,

REAL ESTATE HELP 77ANTBD MOTERYS

POSITION WITH A PUTURE!
luimediatc opening 
CLERK-TYPIST

To procesą inventories, type orders,

D. MONSTAVIČIUS
REAL ESTATE - 1653 W. 103 st 

Tel. BEVERLY 8-3040
Nekilnojamą turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininku v lutu* bizniuose ir 
valdžios įstaigose.

INCOME TAX. Tnx acoountant

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELĘ EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI 
J. A. V. PILIETYBE

kademikų,-kių vieta skautiška
me gyvenime”. Tenka pasi
džiaugti, kad visos paskaitos bu
vo paruoštos jaunųjų skyriaus 
narių. Dabartinę A. S. S. To
ronto skyriaus valdybą suda
ro pirm. G. Šernas, vicepirm. B. 
Petrulytė, sekret. V. Abromai
tis ir ižd. N. Bersenaitė.

— LSB Jajnboree Fondas dar
skaučių ir skautų vakaras — nesurinko minimalinės pinigų su 

mos, kad lietuvių skautų atsto
vavimas tarptautinėse stovyk
lose būtų išpildytas pagal esan
čias galimybes. Prie dabartinės 
padėties teks Brolijos užsienio 
skyriui sumažinti savo biudže
tą ir atsisakyti kaikurių, nors

laužas praėjo dideliu pasiseki
mu. Ypatingai gražiai lietuviš
ku stiliumi išpuoštoje Šv. Anta
no parapijos salėje susirinko 
daug jaunimo, tėvų ir bičiulių. 
Svečių tarpe buvo ir gerbiamas 
parapijos klebonas prel. Ig. Al
bavičius, kun. Patlaba ir kun. 
Vilkaitis. Iš Chieągos buvo daug 
skautininkų,-ių, tėvų komiteto 
atstovai ir ką tik iš Kalifornijos 
parvykęs kun. J. Vaišnys, SJ, 
bei sktn. V. Šimkus.

Darbščioji ir energingoji cice- 
rietė sktn. Jo Bobinienė pakai
tomis su broliu J. Prapuoleniu 
vykusiai pravedė dainas prie lau 
želio, įtraukdami ir svečius.

Dvi mažiausios paukštytės pa 
dainavo duetą “Aš turėjau dvi
ratuką”. Skaučių pasigėrėtinai 
gražiai inscenizuota pasaka 
“Meškiukas Rudnosiukas” ir dai 
nelė “Du gaideliai” bei niekad 
dar nematytų ir negirdėtų inst
rumentų orkestras, skautų “Ar 
klys” ir “Pirmoji pagalba ek
rane” ne tik jaunimo, bet ir vy
resniųjų buvo labai šiltai pri
imti.

Gausi loterija ir mamyčių su
aukotas bufetas, vadovaujamas 
Strikaitienės ir Radienės, nema
žai prisidėjo prie svečių nuo- 
taikęs pakėlimo. Po programos 
vyko nuotaikingi šokiai ir žaidi
mai.

Ciceriečiai laukia daugiau to
kių skautiškų vakarų. Motina

f ; ų
PA/TOGĖjE.

r.;?'-'

Klausimai ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. Wells.. Kaina 
tik 60 rentų.

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

Pinigus su užsakymais siųsti:
DRAUGAS.

4645 Weat 68rd Street 
Chicago 29, Illinois

W W MC Mf w w w w Mt MC tar •*£ lte žte lte W Iklk W lte

Skelbkitės “Drauge”

light steno and other general work 
in the department.

5-DAY WEEK 
GROUP INSURANCE

EASTERN VENETIAN 
BLIND CO.

See M r. R. M. Welter 
2533 N. Elston SP 2-142U 

Convenient transportation 

*’ HELP* WANTED "VYRAI* *’

MEN
WAREHOUSE

PACKERS
WORK IN SUBURBAN 

ATMOSPHERE
CONVENIENT TO NORTH AVĖ. 

AND NARRAGANSETT BUS LINE. 
(OWN PARKING AREA)

TOP RITES
NEW BUILDING

6460 W. CORTLAND ST.
Call for appointment

TUxedo 9-6161, ext. 21
EXPERIENOED COUNTER MAN 

and
OUTSIDE SALESMAN
For Electrical Wholesale 

Supply Co.
BELASUO ELECTRIC SUPPLY 

COMPANY
2126 So. State________ CA 5-5635

" PROGOS OPPORTUNTrnŠ

.3

MARQUETTE PARKE
Savininkas turi greitai parduoti 

1 H augšto medlnj narną —- 5 tr 31/, 
kamb., alyvos šildymas. Tik $13,000. į 
A. Vaina.

EVEKGIIEEN PARKE 1
Liuksusinis 6 m. mūrinis namus 

C'raneh" stiliaus) ant 60 pėdų skly
po su gražiai įrengtu rūsiu, plytelių 
vonia, automotiškas gazo šildymas. , 
Garažas. Arti mokyklos ir bažnyčios. I 
įkainuotas pardavimui.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sąrašo ir įsitikinkite gerais pirkiniais 
Namų SavininkaiI

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

VARPAS Real Estate
Insurance, Notory Public 

5VIH So. VVestern Avė.
PKosp. 8-2234 arba HEin. 4-7083

<iiUlt'Aii»M»WiK4(i» smogams » a anmimnmiiBi

iii.
ii i < 
•įbj

balnuiko v., Biržų ap.
Katiliūtė - Kočiūnas,

Kazakevičius, Andrius, sūn. My- 2737 W. 43rd St., CL 4-2390
kolo, iš Barsukynes k., Marijam- ----------------------------------------------- -
polės ap. IMūr. 4 k. šild. did. lota*, tik $10,000

Klevečka, Jonas, sūun. Jono, v
Bliūdžiu k., Panevėžio vai ,1914 m. 
birželio 24 d.

Kočiūnas - Katiliūtė, Elzbieta, 
d. Antano.

Kunigonis, Juozas, sūn. Mykolo, 
iš Pakužės k., Veiverių vai.

Latoža, Bronislovas.
Mankus, .Viktoras, sūn. Juozo.
Mets, Emilija, jos brolis Sadt,

Friedrich, ir sesuo Fieser, Mark
reida.

Milkintas, Jonas, sūn. Jono.
Mušalskienė - Ruskiutė, Marė 

(buvusi Venškauskienė), iš Smil
gių kaimo

Elzbieta, SIMAITIS REALTY,

2 po 4 kb. nauj. Ka ražas — $11,600 
2 po 4 kb. nauj. garažas — $13,200 
6 kb. nauj., modem. įrengtas—pigiai 

Vasarviete prie Kankakee upės, su 
baldai* ir motorlaiviu — pigiai — 
$2,000.

Yra pigtų lr gerų pajamų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer avė., LAfayette $-3384 

(prie California g-vės)

ir labai svarbių ir negrįžtančių,| ^“kU Ėl^S V, 

progų, kovojant už lietuvių skau I bieta ir broliai Demeikis, Juozas 
tų nepriklausomybę tarptautinė- ir Kazys, iš Talkiškių k., Šunskų 
je plotmėje, arba visiems bro
liams ir skautų bičiuliams teks 
dar kartą pasiųsti auką Jambo- 
rąp1 Fondp .iždininkui.

Nauja maldaknygė ,

“Viėspatie, Išklausyk 
Manės”
Suredagavo

< Kun. K. Matulaitis, M.LO.»• v
ISleido

Lietuvių Katalikų Spaudos Draugija
640 puslapių;

Kainą . ..
T

Paauksuota . .

3/, colio storumo

............................ $3.00

............................$3.60

— Skaučių Seserijos Vadija
išsiuntinėjo vienetų vadovėms so 
dalinio skyriaus vedėjos v. s. K. 
Kodatienės aplinkraštį — para
ginimą parinkti aukų lietuvių 
skaučių stovyklai Vokietijoje. 
Vadovės prašomos į tai atkreip
ti rimtą dėmesį ir surinktas au
kas skubiai persiųsti LSS socia
liniam skyriui, 16228 Haviland 
Beach Rd., Linden, Mich.

— Velykų proga Wabash Rail 
Rd. Co. lietuviai bendradarbiai, 
vadovaujant j. sktn. L. Knopf- 
mileriui, pasiuntė $18.75 Vokie
tijoje esantiems liet. skautams 
ir skautėms.

— “Naujienų” dienr. “Lais
vosios Tribūnos” skyriuje nese
niai pasirodė “Lituanicos tunto 
skautuko tėvo” pasirašytas pa
sisakymas, fantastiškai apkalti
nąs “Skautybės Kelio” redakto
rių. Kadangi straipsnelio auto
riaus priekaištuose ir samprota
vimuose trūksta bet kokio logiš- 
go ryšio su faktais, paminėtais 
“skautoramos” aprašyme — at
puola bet koks reikalas atsaky
ti į kaltinimus ir ginčytis su au
toriumi, bijančiu pasirašyti net 
ir pavardę.

— Arvydas Kudirka, Korp! 
Vytis narys, gavo stipendiją iš 
JAV Atominės Energijos Komi
sijos tęsti pokoleginėms studi
joms atominės energijos srityje.

— Sktn. J. Aglinskienė Chica
goje ir sktn. A. šmbergienė Cle 
velande Šv. Jurgio šventės pro
ga pakeltos į vyr. skautininkės 
laipsnius. Ta pačia proga LSS

Tat viena IA pilniausių maldakny
gių, 'spausdintų Amerikoje; visos 11- 
tąnljoa; 11 novenų; visų sakramentų 
aiškinimai;, psalmės;. pilnos rekolek
cijos; visų sekmadienių eVangelijos 
tretininkų hrtdtlos susirinkimams lr 
'tffeollucijal; maldos apaštalystės mai
gus; šv. Valandos maldos; 33 giesm.; 
VfAyleų ir Vėlinių apeigos; Kryžiaus 
keliai; Sopulingosios Motinos stotys 
Ir t.t.

Į “Maldaknyge "Viešpatie, Išklausyk 
, Manęs” yra labai gražiai išleisti; at
spausdinta ant balčiausio ir geriau
sio popierio; tvirtai Įrišta su paauk
savimu ar be; nemažos raides; daug
ryškių iliustracijų.

Ši maldaknyge yra geriausias pir
kinys Amerikoje. Užsisakykite tuo
jau.

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street

CHICAGO 29. ILL.

valsčiaus.
Noreika, Stasys, gimęs 1926 m
Paliauskas, Petronėlė, ir vaikai 

Stasė ir Vladas.
Patkevičiua, Kasparas.
Petkutė - Barkauskaitė, Marijo- 

na, jf. Kazimiero.
PAauskaa, Alfonsas ir Vincas, 

sūnflrRomano
Petreikis, Stanislovas, sūn. Ka

zimiero, iš Rapšaičių k., Kulių par.
Ruskiutė - Mušalskienė, Marė 

(buvusi Venškąųskienė), iš Smil 
gių kaimo.

Sadt, Friedrich, žmona Amelija, 
ir seserys Fieser, Markreida ir 
Mets, Emilija.

Šelkevičius, Feliksas ir Juozas, 
sūn. Šimonis, Leonas.

Talutis, Paulina, d. Jono ir Onos.
Tamošaitienė I* Gurgždyte, Mar

celė.
Vasiliauskas, Antanas, iš Karte

nos vai., Kretingos apskr.
Vilimas, Aleksas, sūnus Kosto.
Jieškomieji arba apie juos žinan 

tieji maloniai prašomi atsiliepti
CONSULATE GENERAL 

OF LITHUANIA 
41 VVest 82 nd Street 
New York 24, N. Y.

Jieškomas PETRAS ADOMAI
TIS, s. Juozo, gim. 1909 m. rugsė
jo men-. 22 d. Latvijoje, Hoko ar 
Koko mieste. Prašau jį patį atsi
liepti ar žinantieji jo likimą pra 
nešti: Elena Kilikevičienė, 2015 
25th St.^ Detroit 16, Michigan.

LABAI PIGIAI
Marinis 4 kambarių (expendable). 

IštišaH rūsys, kuriame Jau įrengtas 1 
kambarys. Apšildymas šiltu oru. Ve- 
netian biindH, drapes ir kiti moder
niški jrengimai ir pagražinimai. 1 
blokas nuo pagriml. susisiekimo, mo
kyklos ir prekyb. centro. 69th St. ir 
Pulaski Avė. Pilna kaina tik $17,200.

MARQUETTE PARKE
5 kamb. kampinis, 4 metų senumo, 

ąžuoliniai viduje pagraižnimai, ply
telių (tile) virtuvė ir vonia. Metali
nės vielos tvorelė. 1 blok. nuo parko, 
prie 72 ir Sawyer gatvių. Savin, iš- 
vaižuoja į Californiją ir parduoda 
nebrangiai.

Taip pat turimę daugiau nuosavy
bių duodančių geras pajamas ir pre
kybinių namų.

Turime rimtų pirkėjų, todėl prašo
me 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

šioje nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant. Jtt- 
ą taukia greita* Ir teisinga* patar- 

navlma*.
B 0 R V I L A

KI6AL ESTATE SALES 
JSO© W. 5*tb St. T«4. Prospeot 8-3434

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

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 SL 
WAlbrook 5-5030

PRoapect 8-3579 (vak. ir semad.)

BUILDING & REMOD1»XIN<»

PIRKITE u pardnolate aavo ne
kilnojamą turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės mano teisingu patarna
vimą

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpubllo 7-9400 '

PRIE EŽERO
(S mylios nuo LibertyvlUe)

Savininkas būtinai turi parduoti. 
Gražūs ultra modern. namas; 11 
kmb., 3 mieg., 2. vonios, “baseboard” 
šild. Bendruomenės (Community) ga
zas ir vanduo. Didelis salionaa su ži
diniu. Pušinių (“knotty pine”) lentų 
sienos valgomajame. Laiveliams prie
plauka ir užtvanka (“dock & ba- 
sin"), ‘‘Sea Wall”, virš 1 akro žemės 
— 218 pėdų pakrantės (šaltinių van
dens) Gagės Lake. Žvejiba, maudyk-__o_______ _______  ______ GROSERIŲ IR MĖSOS KRAU-
lės, plaukymas irkliniais bei būriniais TUVĖ IR MŪRINIS NAMAS. 5 
laiveliais. Augšti ąžuolai erdviose kamb. 2 autom, garažas. ,Alyva ap- 
pievose pagal i mylios ilgumo priva- gjįjj ideali vieta Marąuette Parke, 
tų ežerą. Privatus bei bendruomenes . . . Drašnmi npaįkrpinti RE
paplūdimai, privatus kelias arti susi- aį ne81Kreiptl-
siekimo, valdiškų ir parapijinių mo- publlC <-<265.
kyklų. Didelis 2 automob. garažas.
Tiktai $5,000.00 įmokėti, 5%, 

paskola
Kaina — $18,000 žemiau pirmykštės 
kainos. Telefonuokite savininkui —
GRAY8LAKK, ILL. BAldwin 3-1042.

Parduodama Groserių lr Mėsos Krau
tuvė. Tinka vyrui su žmona. Parduoda 
dėl ligos. Prieinamai. CH 3-0534.

MISCELLANEOUS

-ii J.'

llllllllllllllllllllllllllllllllllll

MAŽASIS 
TOBULYBtS

KKUAS

B R MARTIN

UŽ-Me kelias, kurta neabejotinai __
tikrina visiems pasiekti tas aukšty 
bee, į kurias Dievas vedė Av. Tore 
Mlą, yra ne tik galimas, bet lr vi
siems prieinamas. Visas pasauli, kaip 
pastebi Av. Augfstinaa, „negali pada
ryti ką nors didelio”. Tačiau kslne- 
gs'd melstis, nusliemlnti tr ayl«tt7 

Pi P. Pins XI
manse amžiuje gv. TeresMgs Ma 

žąsis Keltas yra geriausias. Tikrumo 
Je tėra vienintelis kelia*, vedąs | am 
tinąją laime. Juk Kristus pats yra 
pasakąs: ..Iš tikrųjų sakau Junta jei 
neatsiversite Ir nepasidarysite kaip 
kfldyklal neįeisite } dangaus karalya 
tą“. Dangus tr tem« pvaets bet ma 
no išdilai nepraeis...

Knygute turi įso puslapių tr kai 
suoja tik $1.00 Bu kietais rtrbeltata 
li.ee.

KAI1 IŠVENGTI
SKAISTYKLOS

Nssįsi Hlebts velksleHs 
patarimų n 

Skaitykite ir kitiems 
kiekvieass 

retų perskaityti.
40

Bcgumila Vaičiūnienė, d. Kon
stantino, daibar gyvenanti Sibire, 
iidško savo brolį ANTANĄ JAN
KAUSKĄ, kilusį iš Taujėnų vals. 
Ukmergės flpskt’. Iš Lietuvoj iš- 
ko 1927 m. Iki karo, 1939 m. jo 
adresas buvo A. Jankovsky, Box 
1013, KirHsnd Lake, Ont., Cana 
da. Del adreso kreiptis pas B. Sta 
siuli. 289 High Park Avė., Toron
to, Ont., Canada.

Jieškomas STASYS VALANTE 
JUS - Vaitkus. Kilęs iš Raseinių 
apskr., Nemakščių vals., Smulkių 

'kitimo. Paskutinė jo žinoma gvv 
vie^a, buvo 1409 S. 49th Avė., Ci
cero 50, III. Jis pats arba apie jj 
žinantieji prašomi kreiptis į Kazį 
T-olišTu, 2336 Winnemac Avė., Cbi 
cago 25, III. Tel. ARdmore 1-9135.

ir U>
4

rttenkytnm su pinigai* alusktte

BBAUGAS
tM4 Ba. Oakfey Ava 

s. m.

VIKTORAS SIMAITIS
GENERAL GONTRACTOR

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

Namų tel. Blshop 7-3840 
2737 Wcst 43nl Street

PUIKUS 2 AUGftTV MPR. NAMAS 
Gage Parke. Apačioje išnuomota

prekybine patalpa ir 4 kamb. butas. 
Viršuje 6 kamb. gražiai ir gerai įreng
tas butas, šildymas karštu vandeniu- 
stokeriu. 2 auto mūr. garažas. Tik 
$26,000. $26.000. A. Sirutis.

JEIGU JUS VILIOJA 
Marųuette 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 nusipirkti 6 kambarių mūrinį bun
galovv. Naujai, moderniškai išstatyta 
virtuvė ir vonia, žieminiai langai, 

I aliumlnaus durys, autimatiškas šildy
mas alyva. Sutvarkyti porčiai. Dvigu
bas garažas. Arti krautuvių. Kaina 
numažinta ir be derybų:

$15,800
Ateikit ar paskambinkit, apžlflrė- 

kit ir nuslpirkit! Volodkevlčlua.

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

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING GONTRACTOR 

1327 S. Gampbell Av., Chicago 32, III. 
YArtls 7-SS75

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

J. BREIVE and SON
OONSTRUCTION COMPANY

144Ž 8. 48th Ct.. Cicero 60, UI
Statome naujus namas ir garažas

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairins remonto darban, sknbiat 
gerai ir pigiai
šaukite DAnube <-S7SS nuo S vai 

ryto Iki 7 vai. vakaro, 
rei. OLympic 2-3121 

vakaro tiri 11
e vai 

vaL vakaro

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 West 71»t Street 
Visi telefonai: UAlbrook 5:6015

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

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

MARQUtri“!E PARKE norintiems 
turėti gerą namą — 2 dideli butai. 
Centr. šildymas alyva. Dažytas rūsys. 
Alum.’ langai, kilimai lr užuolaidos.

Mūrinis bungalow. 6 k. ir 1 kmb. 
Centr. šildymas gazu. Tile vonia, ki
timai, garažas. Kaina $17,600.

BRIDGEPORTR Pačiame biznio 
centre ant 67 pėdų sklypo mūrinis 
su rūsiu ir šildymu. 3 krautuvės Ir 
2 butai. Galima padaryti 1 didelę 
krautuvę. Prieinama kaina.

55-a Ir Honuin Avė. Ant 60 pėdų 
sklypo, medinis su rūsiu ir šildymu.
2 po 4 kamb. Garažas. $16,600.

35 Ir Ashland Avė. Mūrinis su rū
stu ir šildymu. Taverna-Lunch Room.
3 po 4 k. (tinka “roomlng house”). 
Geros pajamos. Nebrangiai.

VENTA
4409 SO. FAIRFIELD AVĖ.

IiAfnyette 3-3881

ŠILDYMAS
A. StančtouskM instoliuoja vi

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

1546 S. 49th Court, Gleer<
TeL OLympic 6-0775 nno 8 vaL 

ryto iki 5 vaL vakaro. 
Telefonas nuo 6 vai. vakaro: 

OLympic 2-6762

LIET. AFDRAUDO8 AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariataa Valsty
bės patvirtinoa kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
WAIbrook 5-5071

INTKRNTATK INSURANCE AGENCT 
SIOS n. AHhlaad Ave_ Chhsaoo $0, IU.

* I

SEWING MACHINES

SIUVAMOS MASINOS 
Sutaupykite $100.00 iki $200.00

pirkdami siuvamas mašinas: Pfaff, 
Phoenix, Necchi, Singer ar Ken- 
more. Visoms prekėms duodame 
lifetime garantiją.
A. B. C. SEWING MACHINE OO. 
3034 W. 63rd St. Chicago 29, Ui. 

Telef. VVAlbrook 5-7812

IANUOMUOJAMA — FOR BENT

NAMŲ SAVININKAI!
Tarpininkaujame batų iinuomari- 

mui. Patarnavimas veltui. Turinis 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate
5010 So. VVestern. PRoapect 0-2234

»A&UU K
ŽMOGUS

KELIAUJA

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

Naujasis Testamentas- 
šventas Raštas

Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys 
kūpąs Metrspolitas. IV laida. Iš 
leido “LUX’f 1947 m. Štutgarte 
620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama

“DRAUGAS" 4545 W. «3rd St. 
CHICAGO 29. ILL.

LIETUVIŲ STATI 
BERDROVE . 

MORAS
Builders Gen. Gontractors

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

Namų įkainavimas Ir |valrfla 
panirimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JOBAS STANKUS
Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki 6 
vai. p. p. Kitu laiku susitarus. 

Tei. PRoapect 8-2013 
UAlbrook 5-4855

6900 SO CAMPBELL AVĖ. 
(Tilcago 29. IIL

Namą statyba, įvairūs pataisymai
lt parttevtmas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namą, kuria būtų gerai iš
planuotas, patogus, gražus Ir plgua 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TU.milnal 0-3531 

nuo 6 vai. p. p. kasdien tr sekma
dieniais nuo 10 - 4 vai. Adresas: 313 
Noiuto. WUIow Kyrlnga IIL

J.GLIALfDA
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NOBIS

PREMIJl/OTAS 
ROM A hJAS

Momiansiis romanas*

tiyva 
įvykiai.

intriga Ir thirpOb

♦■*s bolševikinlg 
Lietuvoje, dail. V. K. Jonyno 
'« originalių illuatraeljų.

AU dalys violoje knygoj* 
♦48 pel — tik 14.00

Užeakymne siųsti

“BR lUilB”
4545 W. 63n Street 

Chicago 29, Illinois
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CHICAGOS ŽINIOS
e

Norėjo išreikalauti 5,000Iš centų sukalkime 
tūkstančius

Negailestinga Lietuvos oku
pacija ištrėmė pusmilionj lietu
vių. Didelė jų dalis su žiauria 
likimo dalia grumiasi Vorkutos, 
Krasnojarsko, Intursko ir kitose 
Sibiro vergų stovyklose. Pagal
ba jiems gyvybiniai reikalinga. 
Tūkstančius siuntinių dabar pa
siunčia giminės ir pažįstamieji iš 
turtingųjų Vakarų. Bet deja ten 
yra ir tokių tremtinių, kurie ne
turi savo artimųjų Vakaruos*. 
Pareigos lėmė Balfui tapti ta 
“dosnia teta” tiems, kurie, už
miršti ir nežinomi, laukia pa
vasario tautai ir savo vergo die
noms.

Balfo dosnumas yra kitų ran
kose. Dabar štai pasitaiko di
delė proga — Cicero miesto ta
ryba davė leidimą Balfui gegu
žės 18 d. (šeštadienį) rinkti au
kas Cicero miesto gatvėse. Ži
nant, kad Chicagos mieste to
kios rinkliavos nebegalimos, Ci
cero miesto gatvių Rinkliava yra 
vienintelė proga paimti pinigus 
iš dosnių amerikiečių Sibiro lie
tuvių tremtinių šalpai. 1

Broliai lietuviai, ciceriečiai ir 
chicagiečiai, išnaudokime šią pro 
gą, stokime į aukų rinkėjų eiles, 
su dėžutėmis užtvindinkime Ci
cero miesto gatves ir iš centų su 
kalkime tūkstančius mūsų tau
tos vargo broliams tolimojoje 
šiaurėje.

Rinkėjai, malonėkite susirink- į 
ti šeštadienį, gegužės 18 d., 8 
vai. ryto Šv. Antano parapijos 
salėje 1500 So. 49th Ct., Cicero. 
Dėl infromacijos skambinti Bal
fo Cicero skyriaus pirm. Domi
ninkui Sabaliui TO 3-8735.

Tūkstantis rinkėjų — dešimt 
tūkstančių dolerių vargo bro
liams!

Balfo Chicagos Apskr. ir 
Skyrių Valdybos

14 m. berniukas užsmaugė 
mergaitę

Chicagos gyventojus vėl su
purtė nauja tragedija: keturio
likos metų berniukas Lawrence 
Madsen, gyvenąs 2136 N. Saw- 
yer str., Darvino pradžios mo
kyklos auklėtinis, užsmaugė 
dviejų metukų mergaitę Lise 
Jorgensen. Jos lavonas buvo 
rastas negiliame kape prie už
pakalinių laiptų jos šeimos na
muose 2136 N. Sawyer. Prie 
laiptų rastas prikaltas užrašas: 
“Mano motinos maldos lydi ma
ne”. Policija sako, kad mergai
tė buvo nusmaugta nešvariu 
sudėvėtu kaklaraiščiu.

Tuojau kaip tik buvo atras
tas lavonas, policija suėmė ir 
minėtą berniuką. Jis aiškinosi, 
kad užėjęs jam toks noras nu
žudyti mergaitę, ir jis tai pa
daręs. Jaunas žudikas yra įsū
nytas Maren Madsen, 62 m. 
amžiaus moters, vaikas. Jisai 
mergaitę įsiviliojo i namų rūsį, 
kur jisai kartais užeidavo, ir 
ten nužudė. Policija, pamačiusi 
naujai sukastą minkštą žemę, 
greit atrado lavoną. Kūdikio 
buvo greit pasigesta ir pasiųs
ta 60 policininkų jieškoti. Greiti 
iš viso susidarė net 150 jieškan-1 
čių policininkų.

Didis pasaulio šalpos darbas^
Iš New Yorko mūsų re

dakcijai atsiųstas pranešimas 
apie tai, kad 22 šalpos organi
zacijos padovanojo Agrikultū
ros sekretoriui Benson albumą, 
vaizduojantį jų šalpos darbą 
pasaulyje., panaudojant ameri
kiečių maisto perteklių. Nuo 
1950 metų tos šalpos draugijos 
iš vyriausybės supirktų .maisto 
perteklių į užsienį išsiuntė 3>/( 
biliono svarų, kurių kaina — 
bilionaa dolerių. Ta pagalba 
buvo išsiųsta 82 kraštams. Pi
nigais nuo 1939 m. amerikie
čiai pasaulio šalpai per minėtas 
22 šalpos organizacijas suauko
jo apie 2i/, biliono dnlerių. 
Tarp šių gražiai veikiančių šal
pos organizacijų minimas ir 
mūsų Balfas.

Persirengę valkatomis detek
tyvai sugavo Marvin J. Hasaell, 
65 m. amžiaus piktadarį, kuris 
iš Italijos konsulo Barattieri 
reikalavo $5,000, žadėdamas 
jiems nurodyti, kur yra jų din
gęs sūnus. Visų pirma tas pik
tadarys paskambino į konsulo 
namus ir pareikalavo, kad jo 
nurodytą dieną konsulo žmona 
atvežtų dėžutę su pinigais į 
Madison gatvę ties Desplaįnes. 
Nurodytu laiku ten nuvažiavo 
viena konsulienės drabužiais 
persirengusi policininkė, vairuo- 
jami persirengusio detektyvo. 
Prie jų prisiartino vyras, kuris 
pareikalavo pinigų. Policininkė 
jam padavė specialiai paruoštą 
dėžutę. Tuo metu policijos lei
tenantas Morris iššoko iš tak
sio ir sugriebė piktadarį. Jis 
bandė išsikalbėti, aiškindamas, 
kad jeigu jį sulaikys, tai gali 
kasnors blogo atsitikti berniu
kui. Pirma gi jis buvo sakęs, 
kad berniuką parodys nuvedęs 

įjuos į Northwestern geležinke- 
! lio stotį.

Prie šio areštuoto piktadario 
rastas butelis su gelsvu skysčiu 
ir paruoštas raštelis, kad tame 
butelyje yra nitroglicerinas ir 
kad jis būsiąs išsprogdintas, 
jeigu bus užalarmuota policija. 
Matyti jis buvo pasiruošęs api
plėšti banką.

Turkijos vaizdai
Spalvoti, ryškūs ir nuostabiai 

gražūs Turkijos vaizdai rodomi 
šios savaitės pradžioje Today 
teatre (Madison ties Dear
born). Toje kalnuotoje, vande
nų apsuptoje šalyje daug pa
trauklių reginių. Miestuose mo
derniški pastatai. Filme akcen
tuojama Ataturko įvesta į tą 
kraštą pažanga. Taipgi rodoma 
eilė trumpų filmų — politikos, 
madų, sporto naujienų, kitokių 
tikrovės įdomybių. Programa 
tęsiasi vieną valandą. Gražių 
vaizdų teikia ir antras spalvo
tas filmas, kuriame rodomos 
vietos, amerikiečių pasirenka
mos povestuvinėms kelionėms: 
Niagara Falls, Sun Valey ir 
kt.

Indėliai uždarytuose 
bankuose

Illinois valstybė imasi atmo
kėti nors 25% indėlių tiems 
asmenims, kurie pasidėjo pini
gus į C. Oran Mensiko kontro
liuojamus bankelius. Bus atsi
klausta tų bankelių direktorių 
ir tada parduota $14 666,706 
paskolos lakštų, išduotų įsigy- 
jantiems nejudamas nuosavybes. 
Gautos sumos bus panaudotos 
indėlininkams atmokėti.

Mergytės piešinys viršelyje
Janet Lipner, 10 metų mer

gaitė, Trumbull mokyklos penk
to skyriaus auklėtinė, nupiešė 
hipopotamo, žiūrinčio į vaikus, 
paveikslą, kuris panaudojamas 
Gamtos Istorijos muzėjaus žur
nalo viršeliui.

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

KARALAITĖS GINTARĖS 
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, Chieago 29, UI.

Duoną ir įvairias skcnlngan 
bulkutes kepa

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 8. Lituanica Ava

Tel. ClilHsIde 7-«S7« 
Pristatoma ) visas krautuvas 
Ir restoranus, taip pat •Iš
siunčiama 1 visus artimuo
sius miestus.

I

DIENRASTIS DRAUGAS, CHICAGO, DLLINOIB

ŠILTAS SUTIKKIMAS

J. P. Richard, grižus) iš Viduri
nių Rytų, kur jis lankėsi ryšium 
su prezidento doktrina,, VVashing- 
tone sutinka žmona. (INS)

Knygos atostogoms
Chioagos Miesto knygynas 

jau pradėjo skolinti knygas va
saros atostogoms. Jų gali gauti 
kiekvienas, turįs knygų skolini- l 
mo kortelę. Knygos skolinamos 
kaip iš centrinio knygyno, taip 
ir iš jo padalinių. Paskolintas 
knygas atostogoms leidžiama 
laikyti iki rugsėjo 30 dienos. 
Knygyne yra apie 2,000,000 
knygų ir dauguma jų skolina
ma vasarai, išskyrus pačius 
naujausius leidinius, labiausiai 
skolinamas knygas ir veikalus, 
kuriuos naudoja vasarinių kli
šių moksleiviai ir studentai.

Sugavo moters žudiką
Hammond policija perduoda 

teismui 16 m. amžiaus jaunuo
li, kuris nuskriaudė 72 m. am
žiaus moterį Myrtle Cabeen jos 
Lute 7332 Columbia Circle 
South. Jaunuolis buvo greit su
imtas, kai du kaimynų jaunuo
liai pranešė policijai pro langus 
matę užpuolimą ir nužudymą. 
Moteris buvo nužudyta septy
niais peilio dūriais. Žudiko var
das — Garry Stull; anksčiau 
jis buvo laikomas proto ligų li
goninėje. Prieš nusikaltimą jis 
gerokai gėrė.

Mirtis dėl girto tėvo
Jesse Stockdale, 30 m. am

žiaus, teisme turės atsakyti už 
neatsargų vairavimą ir už va
žiavimą įsikaušus, kada jų šei
mai atsitiko šiurpi nelaimė: jis 
ties 30 gatve ir Lake Shore 
drv. įvažiavo į stulpą ir tos ka
tastrofos metu buvo užmušta 
jo 5 metų mergaitė, o sužeista: 
žmona, jo tėvas ir 2 metų sū
nelis.

Rabida sanatorija Chicagos 
universitetui

Chicagos universitetas paima 
globoti Rabida sanatoriją ir va
dovauti ten pravedamam reu
matinio drugio tyrimui ir vai
kų, sergančių ta liga, gydymui. 
Sanatorija yra Jackson parke 
prie ežero.

Lithuanian dictionary
Angliškai lietuviškas Lietuvis 
kai angliškas šody"as Parašytas 
M. H. Pewtress ir Geiiko. 833 
psl. Kietais viršelis'* Kaino S4.ftb 
Gaunamai “DRAUGE”, 4545 W. 
6Srd Street, Cllicago 29, Illinois.

Niekas taip prie beprotybės 
nepriartėja, kaip pyktis

— Cicero

I

Žuvo policininkas
Policijos automobiliui vejant 

15 metų berniuką Dovydą 2u- 
kauskį, pavogusį automobilį iš-, 
kužus garažą, įvyko sunki ne--' 
laimė: policijos automobili*'
trenkė į stulpą ir buvo užmuš-* 
tas policininkas John PatVėr- 
son, 40 m. amžiaus, gi aritraš* 
su juo važiavęs policininkas 
sunkiai sužeistas ir nugabentas

į Little Company of Mary ligo
ninę. Automobilio vagis su sa- 
vo vairuojama mašina įvažiavo 
į namą ties 95 gatve ir Colum- 
bus, pietinėje Chicagos dalyje. 
Jaunas automobilio vagis vė
liau. pasidavė policijos stoty 
3515 W. 53 str.

imiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimniiiiuiiiii
Jei turite parduot! ar išnuomo- 

i. p&s.dkelbkite umulklų skelbimų 

kynuje Skelbimą galite perduoti 

telefonu. Vlrgim* 7 nrt4U

mtiilllllllllimilllllilllllllllllllllllllllllll

PLATINKITE “DRAUGA'

Atliekame dideliu: ir įtūžus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas. Elektrinis suliedinimas Parduodame automobilių dalia 

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

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

'VGA KURI VISADA IIMJMI 
IH NfcHKNHTA

luoto gvalati

/IBM®
Šioje Knygoje gražio* mOsų žmonių 

paaukos, au paveikslai*. Jas mielai 
■kalto lr suaugę Ir jaunieji. Labai 
tinka lietuvių kalbos pamokoms, lt 
Viso 78 pasakos. Kaina $2.60 Pla 
t ritojarnn UldelS nuolaida.

atsakymus kartu su pinigais siųskite

DRAUGASM
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS

t I

Ministeriui
1

A. t A. 1

POVILUI ŽADEIKIUI mirus,
poniai Žadeikienei ir jų dukrai Mirgai reiškia gilią

užuojautą
Bronė ir Kazys Pabedinskai'.

" KUN. JUOZUI JUOZEVIČIUI ir 
DR. JONUI JUOZEVIČIUI,

mirus' jų tėveliui, nuoširdžių užuojautų reiš

kia n,
F • ‘

Elvyra Ir Pilypas Naručiai

M

į-nir

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Tel — CEdarcrest 3-6335

UODfiSIO VALANDOJ 
Ššakitt

MAŽEIKA « EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6840 So. Weašen Ava. Air Condltioned koplyčia 
BBpobUo 7-8606 — 7-3601 AatomobiUams vieta 

Tisais, kurie gyvens kitos* mieeto delyesi gausim* 
koplyčių 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

Ą. A.
MATTHEVV B. KODIS

Gyveno S134 So. Emerald Avė.
Mirė gegužės 13 d., 1967 m., 

sulaukęs 74 m. amžiaus. Gimė 
Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 60 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sūnus Matthew Jr. ir jo šeima, 
anūkė Madeline ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas W. W. 
Eern Funeral Home, 734 W. 
79th Kt.

laidotuvės jvyks ketvirtadie
nį, gegužės 16 d., iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėtas j St, 
I.eo's (7Xth & Emerald) para
pijos bažnyčių, kurioje jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nies sielų. Po pamaldų bus nu- < 
lydėtas į šv. Marys kapines.

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

Nuliūdę: Kūnus ir anūkė
Laidotuvių direktorius W. W. 

Fern. Tel. STewart 3-0470.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINYCIA 
Geriausios gėlės dėl vestuvių, bans» 
tų, laidotuvių tr kitų p&puosiui*. *

2443 VVest 63rd Btrem
Tel. Pltoupect M-lMCtH tr PH M-lMias

«——rm

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI 
NAUJA CENTRINĮ 

APŠILDYMĄ — GAZO 
AR ALYVOS.

Mūsų kainos žemiausios; m Asų 
tastaliacija yra tobula. Kreipkitės 
į mus pilnam centrinio apšildymo 
Instaliacijos darbui. Mes atliekame 
visokį “sheet metai“ — skardos 
darbą.

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

1626 S. CICERO AVENUE 
Cicero 50. III. TOunhall 3-6670 
ANTANAS LIGUTIS, navininkas

Už Worcesteryjė, Mass., mirusio generolo 
A t A

EDVARDO ADAMKAVIČIAUS 
sielą! š. m. gegužės m. 19 d. 8 v. 3 Q m. ryto. Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje, 5541 So. Paulina St. bus atlai
kytos šv. Mišios.

Nuliūdę: pusbrolis Ignas Adamkavičius 
pusseserė F. Adamkavičiūtė - Tarulienė

Lietuvos Atstovui JAV Ministeriui 
A. j" A.

POVILUI ŽADEIKIUI mirus,
jo Marijai ir dukrai Mirgai liūdesio valan
doje reiškia nuoširdžią užuojautą ir liūdi

Chioagos Ramovėnai

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN""Al.' PACHANKIS (PATCH), VkMS-Preaklent

6819 So. Wesfern Avė. TeL GRovehill 6-3749

I

M.

I paminklų patalpa* tr atgal mea visuomet parūpinama 
tranaportaciją automobiliu.

Atdara k sad tan tr sekmad tentais nuo 9 vai. ryto iki S va), popiet. 
IŠSIRINKITE DABAR — BUS PASTATYTA KAPINIŲ DIENOJE I 

JOKIO JMOKIJIMO NUMOKftflITK KAPINIO DIENOJE.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. VVESTERN AVĖ. 1410 S0. 

CHICAGO, ILL. CICERO

Telefonai — GRovehill 6-23'
T0wnhall 3-2109

50th AVĖ.

ILL.
arba

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Mes turime koplyčiasAmbulansų patarna
vimas dieną ir nak- 

1 tį, Reikale šaukite
1 mus.

visose Chicagos ir 
Rorelando dalyse ir ’ 
tnpjau patarnaujame I

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVK. Tel. YArds 7-3491

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

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

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArils 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, III Tel. OLymplc 2-1993

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

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

VANČEFUNERAL HOME
1424 8. 50th Avė. OLymplc 2-5245 Ir TOwnlm.ll 3-96H7



I I

/ mus
X “Lituanus” žurnalui padė

ti gegužės mėnesį skelbiamas 
vajus. Šio vajaus tikslas sudėti 
pakankamai lėšų “Lituanus” 
tolimesniam leidimui. Tikimasi, 
kad lietuviai, atsiųsdami bent 
po vieną dolerį, konkrečiai pa
rems šį prasmingą studentų 
darbą. Kas nori, gali atsiųsti 
dolerį leidinį sau užsisakyti, ta
čiau mums pirmoj eilėj rūpi, 
kad leidinys patektų į svetim
taučių rankas. Todėl būtų pras
minga, jei lietuviai leidinį už
sakytų svetimtaučiams: savo 
pažįstamiems, kolegoms darbo
vietėse, vyresniesiems, įvai
riems pareigūnams, kaimynams 
ir t. t. Kas turi tokių savo pa
žįstamų, yra prašomi kartu su 
auka atsiųsti ir tikslų tų asme
nų adresą. Tačiau kas tokių ad
resų neturi, tegul irgi atsiunčia 
savo auką. Šiuo metu administ
racija turi apie 3,000 adresų, 
tačiau prenumeratos mokestį 
už šiuos leidinius turėtų sumo
kėti lietuvių visuomenė. Kiek
vienas auką atsiuntęs lietuvis 
gaus pranešimą, kam jo auka 
įgalino leidinį siųsti. Tikimės, 
kad vajus apims kuo platesnį 
visų lietuvių skaičių.

Vajaus metu siekiama sukel
ti nemažiau 5,000 dol. Ši suma 
įgalins “Lituanui” darbą vi
siems metams, tada bus įma
nomas tiražo didinimas, leidinio 
technikinis gerinimas ir kiti 
pažangos aspektai. Bus deda-į 
mos pastangos kuo platesnį lie
tuvių skaičių pasiekti individu
aliniais laiškais, tačiau nebūti
na laišką gauti, idant savo au
ką pasiųstum. Kiekvienas do
leris, į voką įdėtas ir “Litua
nus’’ adresu pasiųstas, yra la
bai vertingas ir labai laukia
mas. Adresas: 916 Willoughby 
ave., Brooklyn 21, N. Y.

X Aldonos Motiejūnaitės ir dr. 
Petro Rasučio jungtuvės įvyko 
gegužės 11 d. Nekalto Prasidė
jimo bažnyčioje. Sutuoktuvių 
metu giedojo sol. Varnelis, o 
moterystės sakramentą suteikė 
kun. Gedvilą. Vestuvių puota

X Pet. Savickas iš Nashua, 
N. H., atsiunčia, “Draugui” 
įvairenybių ir juokų.

X Dr. St. Biežio žmonai bu
vo padaryta sunki operacija, 
tačiau ji gerai pavyko ir ligonė 
sveiksta. Motinos aplankyti Iju- 
vo atvykusi iš Pittsburgho Bie- 
žių duktė, kuri yra Šv. Pran
ciškaus Seserų narė-vienuolė. ,

X Dailininkai, kurie nori du-

MĖNRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Trečiadienis, 1957 gegužės 15

IŠ ARTI IR TOLI
j. ». VALSTYBĖSE — Kun, ?cl imas Ješk’s, MIC,

švenčia savo kunigystės jubi-

Programoje pasirodys apie 25 
mokiniai, kurių tarpe yra jau 
ir labai pažengusių ir. kuriuos 
studijos vedėjas nesivaržyda^

~ KU"; P^na” SkrOdenl-S’ lėjų Marianapolyje, Thompson,'maa galėtų leisti koncertuoti ir 
25-:T\ kU?nnrt!8 Conn., šių metų gegužės m. 22 visuomenės rengiamose progra- 

dieną. , įmose.
Kun. Adomas MIC, gimė I Iš vyresniųjų grupės visa ei-

jubilėjų. Yra gimęs 1906 m. 
Brooklyne, N. Y.

Kun. Pranas baigęs vietinę 
miesto pradžios mokyklą įsto-

1905 m. liepos 10 d., Florence, 
Mass. Baigęs vietines mokyk-

jo į Šv. Jono kolegiją, kur'oje'las VVorcester, Mass., >3u?štes-
. .. , . .. . . .mokėsi trejetą metų. Nuvykęs nius mokslus ėjo Holy Cross,lyvauti parodoje Morrison vies-l. ... . ..
būtyje, maloniai praSomi neati- J "auJa* k “nan’ą, Uv,'*, n'anJ“nU 

kolegiją, Hinsdale, III., mokėsi 
keletą metų, ją baigdamas pir
mutinėje alumnų laidoje.

dėliojant įsiregistruoti Meno 
Parodos komitete 5541 South 
Paulina str., Chicago, III. ir 
pranešti, kiek kūrinių skiria pa
rodai. i

X Teatro baliuje, kuris įvyks 
gegužės 18 d. Western Ball- 
room patalpose, staliukus ne
mokamai galima užsisakyti pas 
Antaną Sprindį — GR 6-3523 
nuo 6 v. vak., pas Bronių Ma
cevičių, PU 5-3605 nuo 7 v. iki 
11 v. v., ir pas Simą Velbasį
nuo 8 v. v. telefonu GR 6-6747./

Studentijai į balių teikiama 
įėjimo nuolaida.

X Vakarienei, kurj rengiama 
gegužės 26 d. 4 vai. p. p. Šv.
Jurgio parapijos salėj kun. dr.
J. Prunskiui pagerbti jo dvigu
bos sukakties proga, biletai 
gaunami Bridgeporte pas J.
Karvelį, Dainoj, Terroj ir Pe-, 
ter Grocery, prieš Šv. Jurgio, 
parapijos bažnyčią. Marąuette'
Parke gaunami biletai Margi
niuose ir pas A. Paskočimą,
6459 S. Talrnan ave., Town of -.Baigęs kolegiją buvo dvasi-

Kun. Pr. Skrodenis, MIC

Lake pas įcun. K. Barauską ir 
Brighton Parke Venta Real 
Estate. Pakvietimų skaičius ri
botas, prie durų jie nebus pla
tinami ir todėl prašomi visi 
juos įsigyti iš anksto.

X Kan. F. Kemėšio mirties 
Sibiro tundrose metines minint, 
vyčių sendraugių kuopa užpra
šė šv. mišias, kurios bus atlai
kytos sekmadienį, gegužės 19 
d., 10 vai., Dievo Apvaizdos
bažnyčioje, prie 18-tos ir So. 
Union gatvių. Visų organizaci
jų, kurias velionis steigė, ugdė 
ir visa širdimi pasišventusiai 
dirbo, nariai-ės, visi pažįsta
mieji, kviečiami dalyvauti mi
šiose, o po mišių suvažiuoti į 
vyčių salę užkandžiui, kurį ne
mokamai paruoš sendraugės 
šeimininkės.

X Justinas Mackevičius yra

nes valdžios pasiųstas į Lietu
vą mokytis filosofijos. Čia jis 
baigė filosofijos mokslus. Su
grįžęs Amerikon, teologijos mo
kėsi čekų dvasinėje seminarijo
je, Lisle, III. Gegužės 22 dieną 
įšvęstas į kunigus Quigley se
minarijos koplyčioje, Chicago, 
III., kun. Skrodenis dvasinės 
valdžios buvo nuskirtas tęsti 
savo mokslus Katalikų univer
sitete, Washington, D. C.

Nuo 1933 m. iki 1939 m. kun.

lė mokinių yra laimėję pagyri
mus už skambinimą savo mo
kyklose, dalyvaujant jų rengia
muose pasirodymuose. Bet bus

Dunkirk, N. Y., kur įgijo mo-l įdomu išgirsti ir dar pačius 
kitojo cenzą. Į marijonus įsto-1 pradedančiuosius, o taip pat ir 
jo 1926 m. pažengusius, kurie parodys,

Lietuvą yra matęs 1927-29 kiek jie nuveikė per pastaruo
sius mokslo metus.t * 1

Koncerte visi mokiniai skam
bins be gaidų, o jų atliekamųjų 
dalykų tarpe yra Beethoveno 
sonatąs, Schuberto, Liszto, Cho- 
pino, Griego ir kitų kompozito
rių kūriniai.

Po koncerto bus jaunimui šo
kiai, grojant Romo Butrimo or
kestrui, kuriam Aleksas Mro- 
zinskas parūpino naujų gaidų.

Šalia darbo su savo studija, 
Mrozinskas dar dirba kaip 
akompaniatorius su amerikie
čiais dainininkais ir nuolatos 
akompanuoja lietuvių koncer-1 
tuose tiek Nevv Yorke, tiek ir 
jo apylinkėse. Savo studijoje 
jis pažangiuosius mokinius su
pažindina su rankos judesių 
technika, kurios jis pats yra 
išmokęs iš savo buvusio moky* 
tojo prof. Ružickio, kurio bu
vę mokiniai šiuo metu sudaro 
čia lietuvių pianistų pagrindą. 
Jų tarpe yra Kuprevičius, Ku- 
čiūnas, Rajauskaitė, Leonienė 
ir kt.

— Benediktas ir Valerija Ka
minskai, Los Angeles, Calif., 
gegužės 4 d. šventė 25 m. sa
vo vedybinio gyvenimo sukak
tuves. Jiedu užaugino sūnų Vir- 
ginijų-Jurgį, kuris studijuoja 
mediciną Califomijos universi-

metais, kuomet tęsė mokslus fi
losofijos fakultete Vytauto Di
džiojo universitete Kaune. Te
ologijos mokslus baigė tėvų be
nediktinų gv. Prokopijaus se
minarijoje, Lisle, Ind. Kunigys
tės šventimus priėmė iš vysk.
Bernard Sheil rankų 1932 m. 
gegužės 22 d. Chicagoje.

Po šventimų, prieš pradedant 
pastoracijos darbą, mokslus gi
lino Washingtone, D. C. Viki- tete. 
ravo Aušros Vartų parap. Chi-į Benediktas
cagoje ir Šy. Petro parap. Ke- 

Pranas vikaravo Aušros Vartų nosha, Wis„ fijo administrato-

Kaminskas ne-

vyko restorane, Cicero. Prie didžiausią patyrimą finansų sri
skanių vaišių susėdo apie pus
antro šimto svečių. Vaišių me
tu, kurias labai gyvai ir gra
žiai pravedė prof. B. Vitkus, 
jauniesiems buvo pasakyta 
daug gražių kalbų ir palinkėta 
laimingo šeimyninio gyvenimo. 
Be kitų šokių buvo grojami ir 
lietuviški: Klumpakojis, Sukti
nis, Noriu .miego. Jaunieji gavo 
daug vertingų dovanų. Buvo 
atsiųsta keletas puokščių gėlių 
iš tolimų vietų, o vienas net iš 
Šveicarijos. Povestuvinėje ke
lionėje, kuri užtruks tris sa-j 
vaites, mano aplankyti Wa- 
shingtoną, ( pakeliauti Atlanto 
pakraščiu, nuvykti į Floridą.

X Pirmosios JAV ir Kana
dos lietuvių tautinių šokių 
šventės, lietuvių jaunimo kon
greso ir lietuvių dailės parodos 
dalyviams pagerbti • Lietuvių 
Bendruomenės Chicagos apy
gardos valdyba birželio 30 d. 
vakare Morrison viešbutyje 
rengia didelį banketą. Biletai į 
banketą jau platinami. Vieno 
bileto kaina 7 dol.

X Lietuvių Teisininkų dr-jos 
Chicagos skyriaus valdybos iž
dininkas dr. jur. P. Jokubka 
priiminėja narių mokestį kas
dien be sekmadienių tarp 6 ir 
8 vai vak. savo krautuvėj, 
4077 So. Archer Ave., Chicago 
32, Dl.

X “Valgių gaminimas” kny
gą, paruoštą keturių agrono- 
mių — E. Drasutienės, O Ra- 
daitienės, E. Starkienės ir A. 
Šližienės — išleidžia J. Karvelio 
knygų leidykla. Knyga turės 
600 psl. ir jau atiduota spau
dai.

tyje turintis lietuvis. Jis vado
vauja nuolat augančiai ir labai 
gyvą biznį darančiai Standard 
Federal Savings and Loan Aso
ciacijai, jau praaugusiai 57 mi
lionus dolerių.

Nuo praeito rudens krašte 
pradėta jausti pinigų stoka, bet 
Mackevičiaus vadovaujama įs
taiga turi reikalingas atsargas 
ir, nekreipdama dėmesio į 
“tight .money” politiką, noriai 
skolina pinigus už pirmuosius 
morgičius.

Standard Federal preziden
tas J. Mackevičius teigia, kad 
dedant santaupas reikia pasi
rinkti patikimas taupymo įstai
gas: “Saugumu reikia rūpintis 
ne tiktai sunkiais laikais, bet 
ir lengvų uždarbių laikotarpiu.

parapijoje, buvo mokytojas Ma
rianapolyje ir ėjo Provincijos 
ekonomo pareigas. 1939 m. bu
vo skirtas Kenoshos, Šv. Petro 
parapijos klebonu, kur pasiliko 
iki 1947 m. Po to buvo paskir
tas Aušros Vartų parapijos 
klebonu Chicagoje. 1952 m. sau
sio 30 d. gavo paskyrimą į Ma- 
riauapolio kolegiją ekonomu. 
Kun. Pranas ir šiuo metu dirba 
Marianapolio name.

XKun. K. Barauskas, “Drau
go” vienas redaktorių, vado
vaus kun. dr. J. Prunskio pa
gerbimo vakarienei, kuri įvyks 
gegužės 26 d. 4 vai. p. p. Šv. 
Jurgio parapijos salėj.

X A. a. Jono Brazdžionio 
mirties dviejų metų sukaktį mi
nint, gegužės 16 d. 8 vai. rytą 
bus atnašaujamos šv. mišios 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčioje Brighton Parke. Gi
minės, draugai ir pažįstami

riaus pareigas Šv. Petro parap. 
Rockford, III., Šv. Kazimiero

priklausomoj Lietuvoje buvo 
vyr. matininkas, dabar tą patį 
darbą dirba Los Angeles mies
te.

Kun. A. Ješkis, MIC

kviečiami dalyvauti pamaldose. ParaP- Racine, Wis., ir Šv. Gab
rieliaus parap. Milwaukėe, Wis.

Justinas Mackevičius 
Jei žmogus iš anksto apsigal
voja ir saugiai bei tvarkingai 
■suplanuoja savo kasdieninį gy
venimą, tai jis ir gyvena be rū
pesčių. Toks žmogus yra tur
tingesnis. Jo gyvenimas yra lai
mingesnis, ir jis daug ilgiau 
gyvena.”

X Pranciškonų gimnazijoje 
Kcnncbunkport, Maine, jau bai
giamos užimti visos vietos į 
pirmąją klasę. Mokykla kas 
metai skiria geriausiam klasės 
mokiniui stipendiją, kur nemo
kamai galės užbaigti visą gim
naziją. Šių metų pirmosios kla
sės stipendija atiteko Vidui Mi- 
luvickui iš Chicagos.

X Dr. J. PUkaitis, 6318 W. 
Irving Park Rd., su žmona, pa
skyrė $15 auką tautinių šokių 
šventei paremti. Be to, jisai pa
rinko aukų kitataučių tarpe, 
kurie paskyrė: Carl Hebert — 
$10, Arthųr Blanck, Perrys Ba- 
kery — po $5, Anthony Lynn 
ir Joseph VVilkbzek — po $2,

Prieš paskyrimą profesoriauti 
istorijos fakultete Marianapo
lyje, kun. Adomas ėjo dienraš
čio “Draugo” administratoriaus 
pareigas.

Kaip pedagogas ir auklėto
jas, jis trokšta, kad vis dau
giau ir daugiau jaunuolių atsi
rastų, kurie, pagal ark. Jurgį 
Matulevičių, “rikiuotųsi ir pa
sišvęstų” tautai ir bažnyčiai.

— Koncertuos Mrozinsko stu
dijos mokiniai. Šiemet jau bus 
ketvirti metai iš eilės, kai Alek
so Mrozinsko piano studijos 
mokiniai savo mokslo metus 
užbaigs koncertu. Tris kartus 
lig šiol jau jie gražiai pasirodė.

o Ann Kustcr, P. Naraškevi- Tai buvo ne tik M šventė, bet 
čius, R. Luisk — $1 ir James! N koncertų klausėsi jų tėvai,

Jasules — $3. Malonu girdėti, 
kad ir svetimtaučiai pritaria 
ir remia tokios šventės įvykdy
mą. Jie visi yra Dr. J. Plikaičio 
ir jo žmonos Barboros kaimy
nai ir pažįstami.

jų pažįstamieji ir visi newyor 
kiečiai lietuviai, kurie rūpinasi 
muzikinio atžalyno prieaugliu.

Koncertas įvyksta Apreiški
mo par. salėje gegužės 18 d., 
šeštadienį. Pradžia 5 vai. p. p.

— Lietuviškos giesmės užda
rose rekolekcijose. Būrys lietu
vaičių iš Elizabeth, N. J., atliko 
dviejų dienų uždaras rekolekci
jas pas Our Lady of the Re- 
treat seseris New Brunswick, 
N. J. Seselės paprašė dalyves 
lietuviškai pagiedoti ir sukal
bėti rožančių. Rekolekcijas ve
dė pasijonistas tėvas Zuin ir 
kartu su mergaitėmis kalbėjo 
rožančių (nemokėdamas lietu
viškai, jis kalbėjo lotyniškai). 
Rekolekcijų namai yra gerai 
įruošti. Yra atskirai miegamie
ji kambariai, kuriuose yra ir 
supamoji kėdė.

INDIJOJ
— Kun. J. Svirnelis, salezic-| 

tis lietuvių misionierius Indi-1 
joje, perkeltas darbuotis į kitą1 
vietą ir jo adresas dabar yra:' 
Rev. J. Svirnelis, C a t h o i i c l 
Church, Dibrugarh, Assam, In 
dia.

Skelbkitčs “Drauge”!

NORI PALIKTI

23 m. amžiaus lenkų pilietis Ze

pelionas kun. dr. P. Ragažins
kas, padėjo išklausyti išpažin
čių.

Daug konvertitų
Velykų sekmadienį 3,200 ki

niečių konvertitų buvo apkrikš
tyta Hong Kongo bažnyčiose. 
Kiti 4,000 katechmenų ruošiasi 
krikštui. Tokiu būdu katalikų 
skaičius Hon Kongo saloje ne
paprastai sparčiai auga. 'Prieš 
10 metų čia buvo tik apie 10 
tūkstančių katalikų. Šiandien 
katalikų skaičius yra pasiekęs 
104 tūkstančius. Hong Kongo 
saloje pokario laikotarpyje ap-

linksi, atvykęs į parodą New Yor- aįgyVeno apie 700 tūkstančių 
*JSg komunistinės Kinijos pabėgėliu.
pareiškė norą palikti Amerikoje, 
kadangi Lenkijoj nėra tikros de
mokratijos ir laisvės. (INS)

AUSTRALIJOJE
— Melbourno ateitininkai šen 

draugiai per gegužės mėn. ruo
šia gegužines pamaldas kiekvie 
ną šeštadienį vakare. Pamaldo
se dalyvauja ne tiktaį ateitinin
kai, bet ir tikintieji lietuviai. 
Tai graži religinė lietuviška tra
dicija. Būtų gera, kad šią tradi
ciją pasaulio ąteitininkija ypa
tingai stengtųsi gyvinti.

— Velykose ir trumpai prieš 
Velykas vykusiose rekolekcijo
se bažnyčioje parapiečiai gau
siai atliko religinę praktiką. Re
kolekcijų ir Velykų metu viso 
išdalinta 830 Komunijų. Tai lie
čia tik tuos Melbourno lietu
vius, kurie tiesioginiai priklau
so St. John veikiančiai lietuvių 
parapijai.

— Melbourno Liet. Katalikių 
Mot. d-ja pasiėmė globoti Aus
tralijos Lietuvių Katalikų laik
raštyje “Tėviškės Aiduose” nuo 
latinj skyrelį jaunimui. Kat. 
moterys šiam skyreliui vesti ne 
seniai paskyrė 40 svarų sterl. 
Kiek tenka patirti, jaunimas la
bai savo skyreliu domisi ir ja
me uoliai bendradarbiauja. Vi
suomenė labai džiaugiasi šita 
Kat. Moterų iniciatyva bei su
gebėjimu jaunimą sudominti. 
Šalia to kat. moterys kiekvieną 
sekmadienį St. John parapijos 
■patalpose laiko bufetą su šiltais 
užkandžiais, balandėliais, lietu
višku “kugeliu” ir t.t. Suvažiavę 
pamaldoms iš tolimesnių vietų 
lietuviai šia kat. moterų pašiau 
ga gausiai pasinaudoja. 

KOLUMBIJOJ •
— Bogotos lietuvių kolonijai, 

kun. V. Vaičiūno dėka, buvo su 
ruoštas dvasinio susikaupimo 
tridienis — rekolekcijos. Tridie
nį vedė iš Ibaguės atvykęs kun. 
N. Saldukas. Pastarasis ragino 
tautiečius į kilnų, pagristą tikė
jimu. gyvenimą nepasiduodant 
nei kokiai šių laikų Naujojo že
myno įtakai. Konferencijų min
tys buvo pagrįstos šv. Jono Bos 
ko praktiškais pavyzdžiais ir 
gausiai lietuvių lankomos. Visi 
lietuviai su konsulo šeima prie
šaky atliko savo dvasines pa
reigas. Iš Medellino atvykęs ten 
esančios lietuvių kolonijos ka-

r^=

KAS KĄ IR KUR
— Rinkėjai Balfo rinkliavai Ci

ceroje prašomi užsiregistruoti šio
se vietose:
BRIGHTON PARKE — pas F. Si- 
reičiką, 4525 S. Rockwell St., tel. 
YA 7-0619; MARQUETTE PAR
KE — A. Stankų, 7229 S. Fairfield 
Ave., tel. WA 5-3972; BRIDGE
PORTE — I. Petrauską, 3600 So. 
Halsted St., tel. Y A 7-5516; ROSE
LANDE — K. Bružą, 10841 So. 
Indiana Av., tel. IN 8-6189; TOVVN 
OF LAKE — N. Zajančauską, 4551 
S. Hermitage Ave., tel. YA 7-4301; 
WESTSIDEJE — P. Bičiūną, 2335 
So. Hoyne Ave., tel. YA 7-7463; 
NORTHSIDEJE — E. Markūnienė, 
6407 N. Oakley Ave., tel AM 2- 
1104; CICEROJE — D. Sabalį, 
1936 S. 49th Ave., tel. TO 3-8735; 
MELROSE PARKE — J. Urbelį, 
1649 N. Broadway, tel. Flllmore 4- 
9033.

Rinkėjai renkasi šeštadienį, ge
gužės 18 d. 8 vai. ryto Šv. Antano 
parapijos salėje, 1500 S. 49th Ct., 
Cicero.

Prašome visų kuo skaitlingiau
siai rinkliavoje dalyvauti.

Balfo Chicagos apskr. valdyba

— Vytauto klubo susirinkimas 
įvyksta penktadienį, gegužės 17 d. 
7:30 vai. vak. Povilaičio - Sakevi- 
čiaius namuose, 6538 S. Western 
Ave. Nariai prašomi dalyvauti.

Valdyba

NAUJOS PREKES, 
PIGI KAINA,

DĖLTO VISI
MĖGSTA DAINAI

Dabar muzikos mėgėjams įvestas 
naujas, didelis

FONOGRAFŲ FIjOKftTEMŲ 
SKYRIUS

Populiarios, klasinės ir dzaso 
— PLOKŠTELES — 

Didelis pasirinkimas geriausių firmų 
in FI FONOGRAFU 

TV. Radio ir Elektrinių Aparatu

lAi-DAina.
PTCLEVISIOn
Csales - service)

Sav. In*. A. HKMfiNAb 
3321 S. Halsted — Cljiffside 4-5««r» 

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

PIGI AI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU

BAL DU S
VIETOJE Ii: Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS

Turiu naują didelį sunkvežimi 
ir apdraudas

2313 W. 91 st St, Chicago, Dl. 
Tel. PRrescett 9-2781

Sau ir į Lietuvę galite pasiųsti
šveicariškus laikrodžius, foto, radijo aparatus.
Siuvamas ir rašomas mašinas su liet. ir kitų kalbų raidynais.
Akordeonus ir Armonikas.

Plunksnakočius ir Deimantiniu^ peilius stiklui piauti.

Ką bepirktumėte prieš tai pasiteiraukite ir katalogų reika
laukite. J. Karvelis 3322 So. Halsted St., Chicago, 111. Telefonas 
YArds 7-0677.

x

KAS TIK 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 visa namams ir ofisams 
įrengti.

Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

3222-24-26 So Halsted St. Victory 2-4226
Pirm., Ketvirt. 9—9:30, Sekm. 12—5, Kitom dienom 9—6


