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JAV prezidentas kreipia dėmesį i sovietinę grėsme
Tenka stebėtis komunistais, kaip 

jie iš "balta" padaro "juoda"
SALOMĖJA NARKĖL1ŪNA1TĖ 

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose

JUNGTINĖS TAUTOS. — Bulvės, rodos, jau toks apolitiškas 
daiktas, bet norint ir jas galima paversti diplomatinių notų pasi
keitimo objektu. Tai vaizdžiai parodo čia viešai paskelbti faktai 
apie diplomatines notas ir žygius dėl bulvių.

Pagalba vengrams

■r*--'-'

Labiau apsimoka paaukoti
dolerius, negu sūnus ir namus

WASHINGTONAS, geg. 15. — Prezidentas Eisenhoweris va
kar visa energija gynė savo 72 bilionų dolerių biudžetą, kad Jungti
nės Amerikos Valstybės galėtų suvaldyti agresorius.

Prezidentas Eisenhoweris įspė ■

Reikalas prasidėjo nuo tos J. 
Tautų generalinės asamblėjos re
zoliucijos, kuri buvo priimta pra
ėjusių metų lapkričio 9 d., kvie
čianti narius padėti vengrams 
maistu ir įvairiais kitais daik
tais. Tų pačių metų pabaigoje ir 
Pasaulio Maisto ir Agrikultūros 
organizacija, JT specialinė agen
tūra, taipgi apeliavo į valstybes 
panašios pagalbos reikalu.

Olandija sumanė vengrams pa 
dovanoti sėklinių bulvių. Susi
tarė su Kadaro komunistine vy
riausybe ir tarp kovo 22 ir 29 die 
nų specialiais traukiniais išsiun
tė į Vengriją du su pUse tūks
tančio tonų bulvių.

Tos bulvės turėjo būti išdalin
tos vengrų ūkininkams Tarpt. 
Raudonojo Kryžiaus pareigūnų 
priežiūroje.

Bet istorija prasidėjo, kai ba
landžio 1 d., bulvių paskirstymui 
prasidėjus, vengrų vyriausybė 
staiga nutarė jį nutraukti, žemės 
ūkio ministerijai paskelbus, kad 
būk dalis tų bulvių esanti palies
ta bulvių ligos, vadinamos hete- 
rodora rostochensis (bulvių pa
razitais). Kiek vėliau buvo pra
nešta, kad ir visos bulvės esan
čios apkrėstos ta liga ir todėl 
sėklai netinkančios ir tegalinčios 
būti panaudotos kaip pašaras ar
ba degtinės gamybai.

, Priekabių jieško

Nors sakoma, kad „dovanotam 
arkliui į dantis nežiūrima“, bet 
čia vengrai ne tik pažiūrėjo, bet 
ir perdaug „nužiūrėjo“. Olandi
jos vyriausybė tuojau pat atme
tė vengrų tvirtinimą, o dabar pri 
siųstoje notoje Jungtinių Tautų 
sekretariatui, olandai patiekia 
faktus, kurie rodo, jog vengrų 
komunistai tik priekabių jieško.

Olandai nurodo, kad, pagal 
esančią tvarką, kaip ir kiekvie
nas iš Olandijos eksportuojamas 
žemės ūkio produktas, tos bulvės 
buvo patikrintos olandų žemės 
ūkio kontrolės ir fitopataloginės 
(augalų ligų) tarnybos. Ir toliau 
jie sako, kad vos tik sužinoję, 
jog pirmosios siuntos esančios 
apkrėstos, tuojau kreipėsi į ven
grų vyriausybę, kad vietoje būtų 
paimti pavyzdžiai ir tuojau pat 
ištirta. Į Vengriją buvo iškvies
tas iš Romos prof. Knoll, kuris 
yra Pasaulio Maisto ir Agrakul- 
tūros augalų skyriaus viršinin
kas ir prof. Hes, olandų fitopa- 
tologistas, kurie balandžio 6 d., 
vengrų vyriausybės atstovų aki
vaizdoje, paėmė pavyzdžius iš tų 
bulvių, kurios anų tvirtinimu bu
vusios apkrėstos.

Nešališkai tyrė

Tie pavyzdžiai buvo pasiųsti 
danui mokslininkui Bovien į jo 
Augalų patologijos institutą, 
kad jis nešališkai ištirtų. Po tri
jų dienų buvo gautas iš dano pra 
nešimas, jog bulvės neturinčios 
jokių ligos žymių. Panašių re
zultatų pasiekė ir Austrijos fito

patologinė tarnyba, pagaliau jo
kių ligos žymių nerado ir olandų 
fitopatologinė tarnyba, taip pat 
paėmusi pavyzdžius iš tų bulvių, 
kurios, vengrų komunistų tvirti
nimu, buvusios apkrėstos.

Tie rezultatai buvo pranešti 
vengrų vyriausybei, bet anoji, ne 
pasitikėdama, pati parinko bul
vių pavyzdžius, jau dabar neda
lyvaujant tarptautiniams atsto
vams, ir pasiuntė juos prof. Bo
vien į Romą. Ir šituo atveju, Kaip 
mokslininkas ištyrė, bulvės ne
turėjusios jokių ligos žymių. Ta
čiau ir tai nepadėjo; vengrų vy
riausybė bulvių nepriėmė.

Olandai protestuoja

„Šių faktų šviesoje“, sako 
Olandijos atstovas savo laiške 
JT Sekretoriui, „Olandijos vy
riausybė yra įsitikinusi, jog ven
grų vyriausybė tas bulves atme
tė visiškai be pagrindo. Dėl to 
Olandijos vyriausybė nori užre
gistruoti savo protestą dėl ven
grų vyriausybės elgesio ir spren
dimo“.

Sudėjęs visus dokumentus, ro
dančius tyrimo rezultatus, jog 
bulvės nebuvo užkrėstos ir pa
reiškęs apgailestavimą, jog bul
vės nebuvo panaudotos tam tiks 
lui, kuriam olandų vyriausybė bu 
vo numačiusi, JT sekretariatas 
viską pasiuntė Vengrijos vyriau
sybės žiniai. O čia tuo tarpu dar 
sykį nusistebėta komunistų su
gebėjimais, kaip jie iš „balto“ 
padaro „juoda“.

Jungtinių Amerikos Valstybių armijos helikopteris bando nusileisti prie Baltųjų Rūmų Washingtone

Prancūzijos prezidento vizitas 
popiežiui Pijui XII

VATIKANAS. — Gegužės 13 dieną Prancūzijos prezidentas 
Coty padarė valstybinį vizitą popiežiui Pijui XII. Tiek prancūziš
ki, tiek Vatikano sluogsniai nė kiek nesivaržo šį vizitą laikyti isto
riniu atsitikimu.

Jau keturiolika ir pusė šimto 
metų praėjo, kai Prancūzijos 
valstybės galva lankėsi pas po
piežių taikiais tikslais. Tai įvyko 
800-taisiais metais per Kalėdas, 
kai popiežius Leonas EH vainika
vo vakarų imperatoriumi Karolį 
Didįjį pirminėje šv. Petro bazi
likoje.

bažnyčių turtų suvalstybinimu. 
Konkordatas vėliau buvo vėl su
darytas, bet šaltumo buvo dar ne 
mažai pasilikę.

Amerika svarsto
VVASHINGTONAS, geg. 15. — 

Jungtinių Amerikos Valstybių 
apsaugos sekretorius Wilsonas 
vakar pasakė, kad Amerika 
svarsto siųsti atominių ginklų į 
Pietų Korėją.

Naujas laivas
GOTEBORG, Švedija, geg. 14. 

— Švedijos naujas keleivinis lai
vas Gripsholm vakar išplaukė iš 
Goteborg į New Yorką.

Gera prekyba
LONDONAS, geg. 15. — Bri

tanija šių metų pirmąjį ketvirtį 
pardavė $1,187,830 vertės ofiso 
mašinerijos Jungtinėms Ameri
kos Valstybėms; 1956 metų tuo 
pačiu laikotarpiu pardavė už 
$764,450.

Vėliau šie santykiai yra turėję 
labai tragiškų įtampų, sukrėtu
sių abi puses.

Prezidentas Coty Vatikane bu
vo priimtas su labai didelėmis iš
kilmėmis. Pažymėtina, kad šiuo 
kart pirmu atveju Vatikane su
skambėjo marselietė, prancūzų 
revoliucionierių giesmė ir šian
dieninis Prancūzijos himnas.

Vizitas turi konkrečių 
uždavinių

Iškilmingame vizite preziden
tas buvo pasipuošęs augščiausiu 
Kristaus ordinu, kurį vakar po
piežius buvo jam įteikęs priva
čiame vizite. Tą ordiną turi tik 
keturi gyvi žmonės. Tai yra Luk- 
semburgo princas Feliksas, bu
vęs Italijos karalius Umbertas 
II, generalissimus Franko ir buv. 
Italijos prezidentas Einaudi.

Šalia istorinės reikšmės šis vi
zitas turi labai konkrečių užda
vinių. Prancūzija, ruošdama šį 
vizitą, norėjo laimėti daugiau pa 
lankumo iš katalikų hierarchijos 
Šiaurinėje Afrikoje. Mat Afrikos 
dvasiški ja eina daugumoje su vie 
tiniais tautiniais sąjūdžiais.

Šaltumo dar buvo pasilikę

Bažnyčiai šis vizitas gali su
daryti palankesnes nuotaikas 
Prancūzijoje, kurios pablogėjimo 
viršūnės buvo pasiekusios 1905 
m. konkordato nutraukimu ir

Bijo tiesos
VARŠUVA, geg. 15. — Sovie

tų Sąjunga pradėjo neįsileisti 
Lenkijos laikraščių, nes juose pa 
sakoma daugiau nei sovietiniuo
se.

Afrikiečiai agentai
PRAHA, Čekoslovakija, geg. 

15. — Čekoslovakijos sostinėje 
komunistai ruošia 200 agentų 
afrikiečių. Jų apmokymas trun
ka trejus metus.

Moterys dirba, vyrai
raštininkauja

MASKVA. — Sovietų įmonė
se daug kur moterys priverstos 
atlikinėti sunkius darbus, o vy
rai užima administracinius pos
tus raštinėse. Iš to pasijuokda
mas sovietų humoro laikraštis 
“Krokodil” j savo viršelį (ba
landžio mėn.) įsidėjo vaizdą sun 
kvežimiu su šakėmis ir kastu
vais važiuojančių išvargusių mo 
terų ir su lengvomis rašomomis 
plunksnomis eilę žygiuojančių 
linksmų, nusipenėjusių vyrų.

jo amerikiečius, jog sovietinis 
despotizmas graso sunaikinti 
laisvąjį pasaulį. Dėl to, pasakė 
jis, šis kraštas privalo turėti ka
rinę stiprybę įtikinti Maskvos 
valdytojus, kad jie „negalės pa
sprukti... iš sunaikinimo“, jei jie 
pradėtų visuotinį kars .

Būtų rizikinga
Prezidentas per televiziją pa

sakė; būtų rizikuojama „baisio
mis pasekmėmis“, jei jo gynybos 
programa būtų „labai“ apkarpy
ta.

Jis pasakė, jog labiau apsimo
ka paaukoti dolerius, negu savo 
sūnus ir miestus. Taikos kaina

yra didelė ir reikalauja didelių 
pasiaukojimų.

Sovietai turi didžiausią armiją

Eisenhoweris pareiškė: Sovie
tų Rusija turi didžiausią armiją 
pasau’vie. arsenalą atominių
g.ųkhi r kci troliuojamų šovi- 
•n < .._.a; pro pajėgas ir

a povandeni
nių laivų negu turėjo, kai Hitle
ris pradėjo II Pasaulinį karą.

Jis nurodė, kad būtų neprotin
ga sumažinti JAV karines pajė
gas iki pavojingo taško, nes tada 
dar labiau padidėtų komunistinė 
grėsmė.

Lenkijoj palikta 1,958 kolchozai

KALENDORIUS
Gegužės 16 d.: šv. Jonas iš Ne- 

pamukos ir šv. Ubaldas; lietuviš
ki: Vitagaris ir Bitė.

Saulė teka 5:32, leidžiasi 8:04.
ORAS

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėje šiandien — ap
siniaukę ir šalčiau.

VARŠUVA, Lenkija, geg. 15. 
— Lenkijos kolchozų tarybos pir 
mininkas Jaworski pranešė, jog 
pernai po komunistų vado Go- 
mulkos kalbos, kad „jungtis į 
kolchozus yra laisvos valios rei
kalas“, 85 procentai visų kolcho
zų buvo panaikinta. Iš 12,500 kol 
chozų buvo palikta tik 1,958.

Dabar Lenkijos komunistų par 
tijoje aliarmuojama, kad griau
namas visas socialistinis žemės 
ūkis. Esą vartojamas net smur
tas prieš tuos, kurie nori liktis 
kolchoze. Partija nutarė ginti 
„kolchozų ir juose gyvenančių 
teises".

• Lenkijos lietuvių kultūrinės 
draugijos sekretorius Pekteriū- 
nas buvo at^ęykęs į okup. Lietu 
vą. Vilniaus universiteto studen
tams papasakojęs apie Lenkijos 
lietuvių kultūrinį gyvenimą, mo
kyklas, Punsko lietuvių kultūros 
namų ir meno veiklą.

• Komunistinė Kinija davė 25 
milionų dolerių paskolą komu
nistinei Vengrijai dešimčiai me
tų.

Rašytojas Antanas Vienuolis
atšventė 75 metų sukaktį

MASKVA. — Sovietų Sąjungos rašytojų laikraštis „Literatur- 
naja Gazeta“ nr. 43 pirmame puslapyje paminėjo rašytojo Ant, 
Vienuolio 75 m. amžiaus sukaktį. *

Suminima, kad jis literatūroje 
pradėjo reikštis daugiau kaip 
prieš 50 metų. Jo pasirinktoji 
kryptis — realistinė. Didžiausios 
įtakos į jį turėję rusų rašytojai, 
ypač Čechovas. Daugelis Vienuo
lio pasakojimų tapę klasikiniais 
pavyzdžiais lietuvių prozos, kaip 
„Kaukazo legendos“, kaip „Sken 
duolė“, kurios išverstos į rusų 
kalbą. Sovietų laikraštis giria 
Vienuolį už „kūlokų priespau
dos“ ir „klerikalizmo“ atskleidi
mą.

Jungtinės Amerikos Valstybės 
vėl duos ginklų Jugoslavijai

WASHINGTONAS, geg. 15. — Prezidentas Eisenhoweris nu
tarė vėl duoti sprausminius lėktuvus ir kitus ginklus komunistinei 
Jugoslavijai.

Šį nutarimą vakar paskelbė 
valstybės departamentas. Parei
gūnai pasakė, jog kaikurie 
sprausminiai lėktuvai, senesnės 
rūšies, yra patobulinti Europoje 
ir paruošti pasiųsti diktatoriaus 
Tito orinėms pajėgoms. Pagal 
dabartinius planus, Jugoslavija 
gaus apie 200 sprausminių lėktu
vų, F86Es ir F86Gs. Jugoslavija 
taipgi gaus tankų.

47 valandų savaite
GENEVA, Šveicarija, geg. 15. 

— Šveicarijos mašinų ir metalo 
pramonėje įvesta 47 valandų dar 
bo savaitė. Kitais metais bus 
įvesta 46 valandų.

Sveikinimas

Okupavus sovietams Lietuvą, 
Vienuolis parašė „Puodžiūnų so
dybą“. Giriamas Vienuolio klasiš 
kas aiškumas, kalbos žodingu
mas. Iš Maskvos Vienuoliui bu
vęs pasiųstas toks sveikinimas:

„Sovietų Sąjungos Rašytojų 
draugijos valdyba ir Maskvos li
teratai karštai sveikina Jus, vie
ną iš seniausių ir labiausiai pasi
žyminčių lietuviškos literatūros 
meistrų, jau pasiekusį 75 m. am
žiaus.

Jūs garbingai perėjote didelį 
gyvenimišką ir literatūrinį kelią, 
visada pasilikdamas ištikimas 
savo pašaukimui ir savo jaunat
vės demokratiškoms pažiūroms.

augštai vertiname ir branginame 
Jūsų iškilų literatūros talentą, 
Jūsų romanus, apysakas, pjeses, 
pasakojimus, apybraižas...

Leiskite, brangus ir karštai 
mylimas Antanai, Jūsų 75 m. am 
žiaus sukakties dienoje, Jums 
palinkėti sveikatos, ilgo gyveni
mo ir naujų kūrybos laimėjimų 
lietuvių gerovei ir gerovei visų 
mūsų daugtautinės sovietinės li
teratūros“.

Vilniuje buvo ši sukaktis iškil
mingai paminėta. Iškilmių vaka
rą pradėjo A. Venclova — Lietu
vių Rašytojų dr-jos pirmininkas. 
Pirmasis sukaktuvininką sveiki
no J. Paleckis. Sovietų rašytojų 
vardu sveikino L. Slavin. Sukak
tuvininką taipgi sveikino kiti ra
šytojai, lietuviškų teatrų akto
riai, darbininkai, studentai. Bu
vo perskaityti sveikinimai kitų 
sovietinių respubilkų rašytojų, 
centrinių ir respublikinių laik
raščių ir žurnalų.

• Okupuotoje Lietuvoje lan
kėsi Adomo Mickevičiaus prosu- 
naitis Goreski3. Jis gyvena Pa
ryžiuje. Į Lietuvą atvyko per 
Lenkiją. Aplankė Vilniaus ir 
Kauno vietas, surištas su Ado
mo Mickevičiaus gyvenimu ir kū

Šen. Knowland (R., Cal.) ir 
šen. Bridges (R., N. H.) yra 
prieš karinės pagalbos teikimą 
komunistinei Jugoslavijai.

Bridges, senato respublikonų į 
politikos pirmininkas, pasakė, 
kad yra „didelė klaida“ atnau
jinti ginklų siuntimą Jugoslavi
jai.

Prezidento nutarimas atnaujin 
ti ginklų siuntimą Jugoslavijai 
sukels daug ginčų senate ir at
stovų rūmuose, kai bus svarsto- 

VATIKANAS, geg. 15. — Po- ‘ ma prezidento Eisenhowerio pa-
piežius Pijus XII vakar priėmė siūlyta nauja $3,800,000,000 už-

Pas Piji/ XII

audiencijoje Lenkijos kardinolą 
Višinskį, Varšuvos ir Gniezno 
arkivyskupą.

Armijos orkestras
BREMERHAVEN, Vokietija, 

geg. 16. — Jungtinių Amerikos 
Valstybių armijos orkestras šian 
dien atvyko į Bremerhaveną. Or
kestras duos 75 koncertus įvai
riuose Europos miestuose.

sieninės pagalbos programa.

Senatorius pareiškė, kad jis 
kovos prieš karinės pagalbos da
vimą komunistinei Jugoslavijai.

Praso įsileisti daugiau
vengrų pabėgėlių

VIENA, Austrija, geg. 15. — 
Austrijos vidaus reikalų minis
teris telegrama kreipėsi j Jungti- 

: nių Amerikos Valstybių atstovų 
Vienoje, kad JAV' įsileistų dau
giau vengrų pabėgėlių. Kitaip bū 
sianti Vakarams žalinga propa
ganda anapus geležinės uždan
gos. • •

Pasmerkė Mollet
politikę Alžirijoje

PARYŽIUS, geg. 15. — Pran
cūzijos parlamento 12 narių so- 
ci'alistų ir dar kiti septyni socia
listų vadai pasmerkė premjero 
Mollet, taipgi socialisto, politiką 
Alžirijoje.

• Bronė Klimienė, Lietuvos 
Nepriklausomybės akto signata- • JAV valstybės sekretorius
ro ir buv. Lietuvos atstovo Pran- Dulles ir spaudos pareigūnai 
cūzijoje Petro Klimo žmona, šio-svarsto galimybes pasiųsti „api- 
mis dienomis mirė pietinėj Pran-brėžtą skaičių“ JAV laikrašti- 
cūzijoj. ninku į raudonąją Kiniją.

Drauge su lietuvių tauta, mesi ryba.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Ir po prezidento V'sr nZiov 

atstovų rūmai ir senatas atr. do .
uo r'(^akytos užvakar.

'J‘L biudžeto idk.i-
das. h; prezidento Eiacnhov'crio 36 1 lionų dolerių gynybos biudže
to ketinama išbraukti $2.5 biliono.

— Prezidentas Eutenhowa įs vak'.r spaudos konfcrcnci joje pa
sakė: jei kongresas žais su apsaugos išlaidomis, tai kraštas pateks 
į pavojų.

— Egipto laikraštis kaltina JAV valstybės sekretorių Dulles, 
kad, girdi, jis skatinąs Izraelį siųsti bandomąjį laivą Suezo kanalu.

— Sovietų premjeras Bulganinas norėtų susitikti su trimis di
džiaisiais — Amerikos, Britanijos ir Prancūzijos valstybių vyrais.

— Sovietų ir rytinio bloko atomo mokslininkai šiomis dieno
mis susirinks į Maskvą.

— Jungtinių Amerikos Valstybių atomo sprogdinimas šian
dien bus atliktas Nevadoje, jei oro sąlygos leis.

— Prancūzijos premjeras Mollet apsivylęs sąjungininkų atsi
sakymu boikotuoti Suezo kanalą. Dėl to jis įteikė atsistatydinimo 
raštą prezidentui Coty, bet prezidentas nepriima atsistatydinimo. 
Suezo kanalo vartotojų bendrovė, kurioje dalyvauja 15 valstybių, 
paskelbė komunikatą, kad jos atsisako nuo boikoto Suezo kanalui. 
Tik viena Prancūzija pasisakė, kad ji negali rekomenduoti bendro
vės nariams dabartinėmis sąlygomis naudotis Suezo kanalu.

— Britanija vakar išbandė atominį ginklą Kalėdų saloje, Pa- 
cifike.
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Medžiagą siųsti: V. KLEIZA, 518 Green Str., Champaign, IU.

Chicagos ateitininkų šeimos šventė
Antrą kartą Chicagos ateiti- jai įvykdyti suvažiavimo pada- 

ninkai rengia ateitininkų šeimos i rytus pageidavimus. Gavusi iš 
šventę. Atrodo, kad šis gražus Į jos galutinę įstatų redakciją, ji 
sumanymas taps tradicija, kaip
tapo tradicija Motinos diena ir 
kitos šventės. Ir šventės laikas 
parinktas prasmingas! Mėne
sis, kada pavasaris išsiskleidžia 
visu grožiu ir visa gamta tartum 
šaukia gyventi — geriausiai tin
ka šiai šventei.

mieji į anketą atsakė Hartford, 
Omaha ir New York skyriai. 
Skyrių valdybos, kurios jau vė
luoja, prašomos tuojau atsaky
ti į anketą.

ASS Centro Valdyba gavo 
raštą iš SAS pirm. A. Gečiaus- 
ko. Kiek lėšos leido, centro val
dyba parėmė stud. at-kų Vely
kų atostogų kursus ir raštu at
sakė į gražų bendradarbiavimą. 
SAS pirmininkas toliau rašo: 
“...leiskite pasveikinti ASS Cent 
ro Valdybos narius, atsistoju
sius prie Sąjungos vairo. Mes 
visuomet žiūrime į vyresniuosius 
idėjos brolius kaip į tuos kelro
džius, kuriais vadovaudamiesi

juos savo posėdyje priėmė, at- galėsime eiti teisingu keliu. Ne
spausdino ir pasiuntė skyrių vai abejojame, jog ir ateityje Jūsų 
dyboms. Tuo būdu yra baigtas pavyzdys bus mūsų mielai pri- 
ilgai užsitęsęs sendraugių įsta- imtas ir sekamas. Daug ištver

serų Rėmėjų Draugijos seime, į- mes, nes organizacijoje, kaip šei
teikė visų at-kų vardu auką $50 
ir perdavė žodžiu šiuos sveikini
mus: “Chicagos ateitininkai — 
sendraugiai, studentai ir moks
leiviai — nuoširdžiai vertindami 
didžiuosius Šv. Kazimiero sese
rų mokymo, auklėjimo ir orga
nizavimo darbus, džiaugiasi se
serų užsimotais naujais darbo 
barais ir su pagarba sveikina Šv. 
Kazimiero Seserų Rėmėjų Drau 
gijos jubilėjiniį seimą”.

AŠ ARTINUOSI PRIE TAVO 
ALTORIAUS

Kai žmogus atlieka didelį dar 
bą, jis džiaugiasi. Jis savo 
džiaugsmu dalinasi ir su kitais. 
Šiandien vienas mūsų šeimos na 
rių pasiekė užsibrėžtą tikslą. 
Džiaugiasi jis, džiaugiamės ir

moję, vieno nario džiaugsmas ar l 
liūdesys yra visų narių džiaugs- ( 
mas ar liūdesys. Kun. Vytautas i 
Memenąs š. m. balandžio 28 d.! 
Romoje pirmą kartą artinosi 
prie Dievo altoriaus atnašauti I 
šv. mišių aukos. Pagrindinis 
pasiruošimas apaštalavimo dar
bui baigtas. Dabar prasideda 
pats apaštalavimas.

(Nukelta į 4 psl.)

tų formavimo procesas.

UŽDAROS REKOLEKCIJOS 
BERNUKAMS

Gausi, drausminga ir darni bu 
vo ateitininkų šeima Lietuvoje. 
Kas vyresniųjų neprisimena tų 
entuziastingų kongresų ir konfe
rencijų, linksmų gegužinių ar 
kitų subuvimų, kuriose dalyvau
davo visi ateitininkų šeimos na
riai — nuo mažiausių iki seniau
sių. Kokia šilta, jauki nuotaika 
ir vieninga dvasia ten viešpata
vo. Bet toji šeima tapo negai
lestingai išdraskyta. Daugybė 
jos narių krito kovoje su okupan 
tu, kiti dar ir šiandien kenčia

Gegužės 3 — 5 dienomis ne
toli Bostono, Hamiltone, Mass., 
karmelitų vienuolyne Mokslei
vių Ateitininkų Sąjungos Rytų 
apygardos valdyba surengė pir
mas uždaras rekolekcijas ber
niukams. Rekolekcijose dalyva
vo 12 berniukų (Bostono 5, 
Brocktono 5 ir Worcesterio 2).

mės ir visokeriopos Dievo palai
mos”.

CHICAGOS ATEITININKAI 
SVEIKINA SESELES

Ateitininkų Sendraugių Sąjun 
gos pirm. K. Kleiva dalyvavo 
gegužės 5 d. Šv. Kazimiero Se

MOVING
A. BENIULIS atlieka |vairiui 
perkraustymus bei pervežimus 
>š tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075
MB

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. WAlbrook 5-7670 ir 
GIbson 8-4938

• Generalis kontraktorius nau
jų namų statybai, įvairiems re
montams Ir namų pertvarky
mams • Turime didelį patyri
mą. ifltmų statyboje. • Patys 
atliekame cemento lr medžio 
darbus. • Apkainavimai nemo
kamai.

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1 SNI

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10—12 ir 4—7 vai. Trečiad. | 
tik 10-—12 vai. Aefttadieniuls uždaryta

TeL REllance 6-1811
DR. VVALTER J. KIRSTUK
ŪDYTOJAS IR CHIRURGĄ F 

IRTI'VIS GYDYTOJAS.)
3926 W«st 59th Street

Vai. Pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 1—4 p .p. 6:30—8:30 
vai. vak. Trečlad. Ir fiefttud. 1—4 v. 
P. P-

Tel. ofiso Ir buto OLympic 2-416#
DR. P. KISIELIUS

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

Rez. 1634 S. 49tb Avė., Cicero
Kasdien 1-3 vai. ir 0-8 vai. vak.. 

Išskyrus trečiadienius. 
Šefltadieniais 12 iki 4 popiet.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - ProCezlataa

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

(Arch Supports) ir Lt 
Vai.: 9-4 lr 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.
2850 W. 63rd St, Chicago 29, III 

Tel. PKospeet 6-6084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 425a W. 63rd St 
Ofiso tel. REllance 6-4410 

Rezid. telef. GRovebUl. 6-0617
Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p. m.

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

Ofiso tel. Cl.iffslde 4-2896 
Kt-zidencUos: LAfayctte S-1179

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

y

Ofiso telef. LAfayette M-S210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiad. tik susitarus.

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

Vai. kasd. 12—4
Tel. CEntral 6-2294 

6002 VVest lllth Str., Cicero
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOvvnhall 3-0959
Kitu laiku lr trečlad. susitarus 

Rezid. tel. Hl:mli«'k 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Bendra praktika lr moterų Ilgos) 
Ofisas ir rez.; 5100 S. Western Are. 
Tel. PRospeet 8-1223 arha WE 6-6677 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 
2-4 vai. popiet lr sulig susitarimu.

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

IŠ WGEP stoties — Banga 1390 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
N7'O PIRMAD. IKI PENKTAD.

8:46 lkl 9:30 vai. ryte 
SESTAD. 8:30 iki 9:30 ryte 

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

7169 So. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chicago 29. IU. HErnloek 4-2418

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7166 South Western Avenue
(MEDlCAL BUILDING) 

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

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

TELEVIZIJOS
Standard Brands, visų geriausių Amerikos išdirbys
čių, su pilna gaarntija: ką Budrikas parduoda, tą 
čių, su pilna garantija: ką Budrikas parduoda, tą 
visur kaina $695, už $495. 21 colio stalinė televizi- 
aj, visur kaina $178, parduodama už $98.00-

DR. J. Ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI [R CHIRURGAI 

2800 West 51st Street
Priima ligonis pagal susitarlma. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1796 nuo 2 lkl 9 vai. 
p. p. kasdian išskyrus trečlad lr 

i šeštad
Res. tel. GRovehill 6-6003

Tel. ofiso WA 5-3010, rez. PR 0-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rekolekcijų vedėjas kun. Vac
lovas Paulauskas iš Thompson, 
Conn.. gyvais ir ryškiais pavyz- 

pavaizdavo rekolektan- 
tams tris iš Evangelijos paimtus 
vyrų
rę, švelniais drabužiais vilkintį 
vyrą ir pranašą. Kataliko jau-Į 
nuolio pareiga yra būti tikru vy-1 
ru — pranašu. Daugiau save 
kontroliuoti, vengti tuščio savęs 
garbinimo, daugiau pagarbos ro 
dyti kitų nuomonei.

Antroje rekolekcijų pusėje re 
kolektantai buvo supažindinti su 
tikru laisvės supratimu ir tyros 
meilės bei vilties reikšme žmo
gaus gyvenimui.

Jaunuoliai dideliu susidomėji
mu atliko rekolekcijas, pasisė
mė daug naujų minčių, kurias 
bandys vykdyti gyvenime. La
bai dėkingi sumanytojams ir re
kolekcijų vedėjui kun. V. Pau
lauskui, kuris tokiu nuoširdu
mu ir atsidavimu vedė rekolek
cijas. Dalyvis

IŠ ASS CENTRO VALDYBOS 
VEIKLOS

Ateitininkų Sendraugių Sąjun 
gos Centro Valdyba posėdžiau
ja kas antrą savaitę, gi aptartie
ji darbai vykdomi pagal paskir
tį paskirų centro valdybos na
rių.

Aplinkraštis Nr. 1 išsiuntinė
tas visiems skyriams prieš Ve
lykas. Aplinkraštis apsprendžia 
sendraugių veiklą savoj organi
zacijoj, aplinkoj ir veiklą Lietu
vai. Pagrindan dedamas platus, 
solidarus ir vieningas ateitinin
kų veikimas. Aplinkraštis turi 
būti perskaitytas visų skyrių ar 
timiausiuose s u s i r inkimuose. 
Kartu išsiuntinėtos ir sendrau
gių konferencijos priimtos re
zoliucijos.

Tikslesniam Sąjungos veiki
mui planuoti pasiųsta skyrių 
valdyboms anketa Nr. 1. Pir-

Kalėjimuose ir koncentracijos, vyrų tipug; siūbuojančią nend. 
stovyklose ar neša sunkią vargo 
naštą tėvynėje, o likusieji iš- 
blaškti po visą pasaulį. Mes, 
atsidūrę laisvajame pasaulyje, 
esame laimingiausi tos šeimos 
nariai. Tačiau tėvynės neteki
mas, kieta kova dėl duonos kąs
nio, noras praturtėti, o pagaliau 
ir pats praturtėjimas lyg dulkė
mis pridengė ne vieno širdyje 
tuos idealus, kuriais anksčiau 
gyvenome ir sielojamės. Geroj 
šeimoj kiekvienas jos narys gy
vena kito nario džiaugsmais bei 
laimėjimais, rūpinasi jos var
gais ir sielvartais. Kaip liūdna, 
kai, ir geram ateitininkui mirus, 
jo palydėti į amžino poilsio vie
tą ateina tik vienas kitas bend
ramintis, nors čia aplink tiek 
daug jų yra.

Arba štai neseniai Chicagos 
ateitininkiškasis jaunimas tu
rėjo didelę šventę, o koks, paly
ginti, mažas vyresniųjų skaičius 
atėjo į šią šventę pasidžiaugti 
tuo gausiu mūsų prieaugliu. Tai 
vis dėl to, kad ateitininkiška 
dvasia blėsta mumyse ir mes ne 
sijaučiame tos šeimos nariais.

Šios šventės tikslas ir yra su
artinti mus, kad mes galėtume 
geriau vieni kitus pažinti, su
prasti, užjausti sunkiose ir links 
mose gyvenimo valandose, at
gaivinti mūsų idealus, keletą va
landų pagyventi anų laisvės die
nų ateitininkiška dvasia. Mes 
kviečiame joje dalyvauti visus 
ateitininkus — pačius mažuo
sius, vyresniuosius, studentus ir 
sendraugius. Mes laukiame ir tų 
mūsų brolių, kurių vardai dar 
yra ateitininkų sąrašuose, bet 
kurių veidų mes beveik niekad 
nematome nei ateitininkų susi
rinkimuose, nei jų pobūviuose!

PERREDAGUOTI ĮSTATAI
Didesnis patogumas vartojant

DIRBTINIUS DANTISAteitininkų Sendraugių Sąjun 
gos įstatai siuntinėjami sky-
riams. Šie įstatai neseniai įvy- «BSSi TSluS
kU8iame sendraugių suvažiavi- ' dantų plokštelių. Jas laikys tvirčiau, 

, .... I Jausitės didesnį patogumą. Jokio llm-
rne Chicagoje buvo priimti SU pančios košės skonio nei Jasmo. MU* 
kaikuriomis pastabomis. Naujo- ^įsknu.^ti^o(Ątok«X)*k^- 
ji sendraugių valdyba buvo grą- Į pą" (dirbtinių dantų kvapą). Pirkite
žinusi įstatus redakcinei komiai-

Štai malonus būdas nugalėti lais
vų dantų plokštelių nepatogumą. 
FASTEETH, pagerinti milteliai, nž-

1 FASTEETH šiandien bet kurioje vai-

J=--

Mažos radios, visur $22.00, pas Budriką .................................................. $12 95
Clock radios, visur $29.95, pas Budriką................................................. $19*95
AM ir FM radios, visur $69.95, pas Budriką........................................ $39 95
Stalinė radio ir phonografas krūvoje, vertės $39.50, už $27*50
Radio ir phonografas, HI - FI, 3 speed automatic chaaiger,

vertės $98.00, už................................................................................. qq

Transistor, be tūbų, mažytės radio, vertės $69.00, už..................... .. $39 50
3 speed phonografai, vertės $29.50, už . ............................................... " ’ $19*50

Recordio , groja rekordus, groja radio ir padaro rekordus
(plokšteles), vertės $150.00, už ........................................................... $79.50

HI-FI konsole, autoniat. radio ir phonografas, vertės $299, už .... $199.50

21 colio console televizija, vertės $250.00, už............................................. $169.00
21 colio console televizija, pati geriausia, su visais automatiškais nu

statymais, gražiausias kabinetas, ant ratelių; 3 speakeriai (gar
siakalbiai), vertės $450.00, už ................................................................ $295.00

ISMAINOM JŪSŲ SENĄ TELEVIZIJĄ, SUTAISOM JŪSŲ TELEVIZIJĄ 

PATELEFONUOKIT: CALUMET 5-7237. LENGVIAUSI IŠMOKĖJIMAI

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

Tel. CAlumet 5-7237
Krautuvė atidara pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais 

iki 9:30. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vai.

Budriko Radio Valanda iš VVHFC, 1450 kil. radio stotie* 
kiekvieną ketvirtadienį nuo 6 iki 7 vai. vakare.

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chicagos Savings Bendroves praeitimi, nno pat jos įsikfirimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugomo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra Rangesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigns. Pasidėję tanpinins pas mus gausite ne tiktai saugomų — jų 
apdraudimų iki $10,000.00, augštų dividendų, bet ir dangelį kitų patarnavimų 
veltui, nž koriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicagos Savinga Bendrovės įstaiga yra viena iŠ gra
žiausiai ir moderniSkiansiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

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

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

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

Ašdara.; pirmadienį nno 12 Bd 8, antradienį Ir penktadienį nno 9 lkl 4, ketvirtadienį nno 9 Iki 8.
Trečiadienį uždaryta vlaų dienų, o šeštadienį nno 9 lld 2 valandos po pietų.

OR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
- Pritaiko akinius —

6822 South VVestern Avenne 
vai., kasdien 10-12 vai. h 7-9 vai 
vak. šeštadieniais 10-i vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus

Ofiso 'elefonas: PR 8-3229
Res telef. WAlbrook 5-5076

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue
(Kampas 47-tos lr Daman Avė ) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak 

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

Telef. ofiso LAfayctte 3-6048 
Rez.: WAlbrook 5-3048

Tel. ofiso PKospeet 6-2240
PRospeet 6-4732

DR. A. MACIŪNAS •
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

RPEC. CHIRURGUOS LIGOS 
5700 So. VVood Street 

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialyl»ė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Vai1.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. vią 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 

išskirus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

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

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street
(7lst ir Campbell Avė.)

VAl^ANDOB: 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

Vėl t Iki 4 v. p. p. lr 6—8 v. 
Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

vak

Tel. ofiso PRospeet 6-9400
Rezid. PRospeet 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičlūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenne

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

’ 4. ofiso HE.4-6849. rez. HE.4-2824

DR. PETER T BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 7 lst Street
Vai. Pirm. ketvlr., penkt 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6. treč.lr šešt. pagal sutarties

Ofiso HErnloek 4-6815 
Rez. HErnloek. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
(priešais Sv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susitarimą

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 9-0741

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South VVestern Avenue 
Chleago 29. III 

telefonas REpublic 7-4900 
Rezidenda: GRovehill 0-8161

jam maty mai pagal sutartie*

DANTISTAS

DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 So. Wbipple Street

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 iki 12: 2—6; 7-8. 

Šeštad. 10—1 2. Trečlad. uždaryta
LAfayette 3-4949.

Namų — CEdarcrent 3-7786

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marąuette Rd.
Vai. nuo 2 lkl 4 p. p.; 6 lkl 8 vak 

Trečlad. ir šeštad. pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: nuo 2-4 lr nuo 6-8:80 v. 
rak. Šeštadieniais nuo 2 lkl 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. VIrginia 7-0036, 

Rczfaicnd Joa tel. BĘverly 8-8944

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

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS! 
Spec. akušerijų ir moterų ligų

2454 Weat 71st Street
(71-oa ir Oampbell Avė. kam paa) 
Vai.: kasdien 1—8 lr 6—8 vai. vak. 
šeštadieniais 1—4 p. p. Trečiadie
niais uždaryta.

Ofiso telef. YArds 7—1166 
. Rezidencijos — 8Tewart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampas Halsted lr 86-ta gatvė) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAI IK CHIRURGAI 
3259 South Halsted Street

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

Trečlad. lr kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2487 
W. 62nd St., tel. Republlc 7-8818.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenne -

(Kampas Kedzie lr Archer) 
VAL. kasdien nuo 2:00 Iki 9:00 v. 
Trečlad. fr sekmad. tik susitarus

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso CA. 6-02S7, rez. PR. 6-6669 

Rezid. 6600 S. Arteslan Avė.
VAI. ii v. v. lkl 8 p. p.; 6—9 v.v.

Tel. W Al brook 6-9670
Ree. Hllltop 6-IMO

Dr. Aleiander J. Javois
f JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medieal Center 
6132 South Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. Ir nuo 7—8 v. vak.
Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 Went OSrd Street

VAL. 
,fri «

kasdien nuod»l 1—4 p. p. Ir 7:M

Telefonas GRovehill 6-lb»f

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

"niTUTgn AKlNTTTg

Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą Išskyrus trečiadienius.

2422 W. Marųuette Road

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHlRURGINfiS IR 

ORTOPEDINftS I.IGOS 
2745 West 69t.h Street

Priešais Sv. Kryžiaus ligoninę 
Telef. REpubllo 7-2290

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

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

keičia Miklus Ir rėmus 

4455 S. California Avė. .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečlad. už
daryta), šeštad. 10 ryto lkl 8 v. p. p. 

uždarytas

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Viri 26 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1899 

Pritaiko akiniu* 
Kreivas akle 

Ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 West 35th Street

Vai. nuo 10 lkl 2, nuo 6 lkl 8, tre
člad. nuo 10-12, penktad. 10-2 lr 
šeštadieniais nuo 10 lkl 2 vai. p.p.

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų įtempimą, kuria 

yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo lr skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegystę ir to 11 regys
tę. Prirenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
į mokyklos vaikus.

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

Vai. 10:30 lkl 7 v. vak. Šeštad. 10:90 
iki 6 vai. Sekmad. ir treč. uždara.

DRAUGAS

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 
4545 W. 6Srd St., Chicago 29, Illlnola, Tel. LUdknr 5-9500

Entered as Second-Class Matter March 81, 1916, at Chicago, 
Unde* U>e Act of March B, 1879.

Illinois

Member of the Catholle Press Ass’n 
Puhltshed daily, ezept Sundays, 

by the
lAthuantan Catholle Press 
PRENUMERATA 
Chleago t ir Clcerol 
Kl*ur JAV ir Kanadoj 
Užsienyje

SUBBCRIPTION RATES 
88.00 per year outside of Chloago

Boelety 88.00 per year ln Canada i
Foreign 111.00 per year

M - lama H metų 8 m6n. l m**'
89.00 K no 88.76 11.91
18.00 24.60 28.60 21.96

111.00 86.60 28.oa liti
Ked.kclja straipsnius taisė savo nuotlflra Neaunaudotų straipsnių ne 

•supo. Ju«e grąžins tik ,» anksto susitarus Redakcija už skelbimų 
neatsako Bkelblmų kainos prisiunčiamos gavus prašymu
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KODĖL SOVIETAI PYKSTA 
ANT KARVELIO?

Kaip jau skaitėme neseniai “Drauge” Lietuvos komunistai 
prisiminė Karvelį ir jo adresu gerokai pasibarė. Tai įvyko ypač 
dėl to, kad Karvelis Pavergtųjų Europos Tautų Seime Stras- 
burge pasakė toli nuskambėjusią kalbą.

IŠLAISVINIMAS — VAKARŲ POLITIKOS PAGRINDAS

Ta proga jis pasidžiaugė, kad NATO valstybių pastaroje 
užsienio reikalų ministerių konferencijoje, Federalinės Vokietijos 
užsienio reikalų ministeriui pasiūlius, buvo nutarta pavergtųjų 
tautų išlaisvinimą laikyti europinės politikos pagrindu. Dr. Kar
velis linkėjo, kad šis dėsnis taptų visų valstybių užsienio politi
kos gaire santykiuose su sovietais.

KOMUNIZMAS NEPASITAISft

Toliau Karvelis dėstė, kad sovietų politika pavergtuose kraš
tuose darosi vis įžūlesnė. Priminė, kad jau praėjusiais metais jis 
nagrinėjo sovietų politiką po dvidešimtojo komunistų partijos 
suvažiavimo Maskvoje, prieidamas išvadą, jog komunizmas po 
Stalino mirties, kaip buvo, taip ir lieka Maskvos imperializmo per
sunktas. Sovietų užmačios nepasikeitė — vis dar siekiama už-

Erzelis, kuriame visi pralaimi
Tokia liguista neapykanta 

slegia, apkartina ir pačių ta 
neapykanta persisunkiusiųjų gy 
venimą. Rasdamas visais atžvil 
gi-iis kenksmingu tokį susiskal
dymą ir tokias rietenas, auto
rius dano išvadą: “visos parti
nės kovos čia lieka tuščias erze
lis, kuriame niekas nieko nelai
mi, o greičiau visi pralaimi”.

Autoriaus sugestijos, kad lie
tuvių politinis gyvenimas persi
formuotų į dviejų partijų siste
mą, gali būti prielankiai svar
stomas. Ypač, Amerikos pavyz
džiu, iš politinės kovos arenos 
mums reikėtų išvesti pasaulėžiū 
rinius, religinius klausimus. Ta
da savaime daug tarpusavio kar 
tumo išnyktų. Kad autorius 
daugiau iškelia kultūrininkų ak 
cijos vertę, tai labai puiku, ta
čiau nereiktų susidaryti Įspūdį,

MILIOMERIUS KALBA

Liaudies išnaudotojas, Sovietų Sąjungoj turtingiau gyvenąs už 
visus pasaulio milionierius, Kruščevas kalba, kad reikia peorganizuo- 
ti sovietinę industriją.

MINĖTINOS SUKAKTYS
ED. SULA1TI8, Cicero, III.

Kartais mes esame įpratę su
grobti visą pasaulį. Pasaulinių .įvykių raida privertė sovietus j kad ir politikų veikla nesvarbi.' T V«t»d?h,nti
parodyti tikrąjį veidą. Paskutiniai Genevos dvasios pėdsakai iš- —*... t i-i......... m,y as- J > J
blėso. Sovietai, parodė vilko dantis. Visa sovietų ideologija iš
ryškėjo kaip perdėm reakcinė. Stalino laikų šūkiai vėl pradėjo 
mirgėti sovietinėje spaudoje. Gražūs Chruščevo žodžiai, kad 
Sovietų Sąjungoje brėkšta nauji laikai, pasirodė tuščias pagyrų 
puodas. Maskva ir toliau tęsia diktavimą pavergtosioms tau
toms, tikindama, kad šitaip turįs būti statomas socializmas.

PERSPĖJIMAS NAUJIEMS SOVIETŲ DRAUGAMS
Kai dabai- Bulganinas beveik kasdien kuriai nors valstybei 

siūlo sutartis — tas pačias sutartis, kurias su mumis sulaužė, — 
mes sakome: Laisvasis pasauli, jokių derybų su sovietais! Tegul 
Maskva pasitraukia į 1938 metų sienas. Viskas, ką Maskva turi 
užgrobusi, yra kriminalo pasekmė, kada Stalinas 1939 metais 
susitarė su Hitleriu. Maskva siekia įamžinti dabartinę padėtį ir 
dar vieną kartą apgauti pasaulį. Mes protestuojame prieš vyks
tančias Kopenhagoje tarp danų ir sovietų derybas. Mes sako
me, kad niekas laisvajame pasaulyje turi nesėsti už bendro de
rybų stalo su Sovietų Sąjungos engėjais ir mūsų kraštų prispau
dėjais, kol mums padarytoji skriauda bus atitaisyta ir sovietai 
sutiks grąžinti mums laisvę, kurią yra išplėšę.

GINTI ŽMOGAUS TEISES
Dabar mus pasiekė žinios, kad sovietai Lietuvoje ir kaimy

ninėse Pabaltijo valstybėse išleidžia įstatymus, kuriais vadovau
damiesi galėtų ištremti gyventojtis prievartos darbams ligi pen- 
kerių metų. Mes aiškiai matome sovietams parsidavusių mūsų 
kraštus valdančių komunistų viršūnių kėslus pigiu būdu aprū
pinti sovietų priverčiamojo darbo stovyklas darbo vergais ir 
prašome Pavergtųjų Europos Tautų Seimo vadovybę alarmuoti 
tarptautines institucijas žmogaus teisėms ginti, kad būtų su
draustas sovietų smurtas pavergtuose kraštuose.

NEAPSIEISITE BE MUSŲ
Mes pakartojame, kalbėjo dr. Karvelis, jau ne kartą skelbtą 

mūsų pareiškimą, kad jokių derybų su sovietais negali būti mūsų 
kraštus liečiančiais reikalais be mūsų. Pavergtųjų tautų išlaisvi
nimas sudaro pagrindinę prielaidą surasti bendram keliui, kuris 
vestų pasaulį į šviesesnę ateitį. Maskva yra mus pavergusi. Tai
gi ne žodžiais, o darbais sovietai tegul parodo gerą valią. Vi
sos pavergtosios tautos turi padvigubinti išlaisvinimo pastan
gas, kad mūsų visų laukiamoji laisvės valanda greičiau išmuštų.

Baigdamas kalbą Strasburge Karvelis pažymėjo, kad ir di
džiausi optimistai paskutinių įvykių raidos akivaizdoje turėjo 
įsitikinti, jog yra bergždžias darbas viena ar kita sutartimi ban
dyti lopyti prarają tarp laisvojo pasaulio ir komunistų bloko 
tol, kol komunistai neatsisako savo grobuoniškų užmačių. Nėra 
jokio kelio ir jokios galimybės pasaulyje pasiekti ramybės ar 
sulaukti taikos tol, kol sovietai veda taikos ardymo politiką. Ne 
gabalais, o visumos priešingumų išsprendimu gali būti pašalinta 
šių dienų tarptautinė įtampa.

“PRO DOMO SUA”
Perduodamas savo kalbos mintis į Lietuvą per radiją, dr.

Karvelis prisiminė ir savo asmenį. Tuo tikslu jis pasakė:
“Jūs žinote, kaip įžūliai sovietų spauda ir radijas mane puola, 

norėdami suniekinti mano asmenį jūsų akyse. Jie norėtų kiek
vieną vandens šaukšte paskandinti, su žemėmis sumaišyti, kas 
pajėgia juodus Maskvos darbus iškelti į viešumą pasauliniame 
forume ir atskleisti tą baisią tikrovę, kuri yra pavergtoje tėvy
nėje. Aš tikrai jaučiuosi labai daug kaltas prieš Lietuvą, kad 
permažai dirbau mūsų tėvynei išlaisvinti. Mano atsakymas į vi
sus Maskvos bernų šmeižtus bus vienas: pasistengsiu savo klai
dą atitaisyti ir, kiek pajėgsiu, dirbsiu daugiau, kad greičiau pra
švistų laisvė Lietuvai”.

sų litas; spalio mėn. 10-11 d.d. 
įvyko rinkimai į pirmąjį seimą, 
kuris susirinko lapkričio 13 d., 
o gruodžio 21 d. buvo išrinktas 
pirmasis konstitucinis preziden-

Šiuo metu Lietuvos likimas j ar nagrjnėti, bet dažnai užmirš- 
daug priklauso nuo JAV vado-1 įame prisiminti didesniuosius 
vaujančių valstybininkų nusis- įvykius, kuriuos neretai pralei- tas
tatymo. Nors jiems gali būti dė džiame visai negirdomis. , Lietuviamg žurnaiįstams bei
mesio verti mūsų kultūriniai pa . 1 El£*uviamĮ žurnalistams bei
sireiškimai, tačiau savo politi- + S^met, kaip ir kiekvienais me spaudos darbuotojams šie me-

. . tais, musų lietuviškojo politinio tai irgi yra sukaktuviniai. Šių muose žingsniuose jie nemažai _ ’ , * .
priklausomi nuo balsuotojų arit
metikos, ir šioje srityje mūsų įesnio dėmesio, 
politinis suslorganizavimas ir 
pajėgumas gali jiems būti la
biau imponuojantis.

Pozityvas veikimas

Minėto straipsnio autorius pa 
taigoje iškelia svarbą pozityvio 
jo veikimo, tardamas: “Išbūti 
metus pareigingu (ne iš gar
bės) tėvų komiteto, Balfo sky
riaus ar kurios kitos konkre
taus darbo organizacijos vado
vybėje, yra didesnis dalykas, ne 
gu dešimt metų eiti kokią fikty 
vią partinę tarnybą”.

Šioje srityje autorius teisin
gai iškelia mūsų jaunosios kar
tos iniciatyvą: “Neseniai stude- 
tų pradėtasis leisti “Lituanus” 
žurnalas galbūt daugiau šio kra 
što žmones su Lietuva supažin
dina, negu visi politiniai jungi
niai drauge (jų veikla lieka “sa
vybėje”)”.

ar kultūrinio gyvenimo istori
joje yra nemaža datų, vertų di-

metų sausio 31 d. sukako 35 
metai, kai buvo įsteigta Lietu
vių Žurnalistų sąjunga nepri- 

Štai liepos 28 d. sueina 35 me 1 klausomoje Lietuvoje. Tos są- 
tai, kai JA Valstybės pripažino jungos iniciatoriumi bei oiga- 
naujai atgimusią Lietūvos res- nizatoriumi buvo kan. Juozas 
publiką de jure. Tų pačių — Tumas-Vaižgantas. Iš pradžių ši 
1922 metų lapkričio 10 d. tokį, sąjunga teturėjo tik 14 narių, o 
pripažinimą suteikė popiežius, o 1929 m. jų skaičius paaugo iki 
gruodžio 20 d. Prancūzija, Did. 71.
Britanija, Italija ir Japonija. ' ... .
...’. . , „i I Pradžioje sąjungos tikslai bu-Siais metais sukanka 35 me-' . .. /.vo nusakyti siais žodžiais: Žitai ir nuo kitų svarbių įvykių: į 

pvz. 1922 m. vasario 16 d. bu
vo įkurtas universitetas Kaune; ! . . ... ....
, nnj -4. • 'jais, lavintis savo profesijoj, pakovo 29 d. priimtas didžiosios t , . ... . r. ■ . . zinti asmenis, kaip literatūros,zemeg reformos įstatymas; rug- r
pjūčio 16 d. priimtas savosios istorijos objektus, suskaityti ra- 

o rugsėjo šomąsias lietuvių pajėgas, keis
tis mintimis ir t. t.

noti lietuvių plunksnos darbi
ninkus ir turėti santykius su

valiutos jstatyrpas,
25 d. apyvartoje pasirodė mū-

šie metai yra sukaktuviai. Prieš 
20 metų — 1937 m. — Lietuva 
Rygoje laimėjo Europos krep-

Straipsnis 
naujumu ir 
perskaityti.

įdomus, dvelkia 
rekomenduotinas
Dr. J. Daugallis

TEBERAftAI RANKA? 
RaSomoji mašinSIS raSo gražiau, 

greičiau, iki 10 egz. iš kart! Įvai
riausi modeliai nuo $69.96 lr augS- 
čiau. Pigu, nes tarnauja visą gyveni
mą. Mokėsite tik po. $5.00 kas me
nesį. Pristatoma į bet kurį pasaulir 
kampą su pilniausiom garantijom.

Katalogus tr smulkiausias infor
macijas reikalaukite:
J. L. Giedraitis, 1632 Broad Street, 
Hartford, Conn., kuris "Draugui” 
žinomas kaip sąžiningas asmuo.

14 PARTIJŲ IR VIENA 
LAISVES KOVA

Naujame “Aidų” numeryje 
yra įdomus J. Alaušio vedami- 
sis. Čia jisai svarsto visada ak
tualias politinio gyvenimo tė- 
mas: “politines ir kultūrines 
mūsų laisvės kovų priemones, 
partijų gausumą ir dvilypę sis
temą.

Autorius suskaitęs, kad šiuo 
metu tremties lietuviuose yra 
14 politinių junginių ir klausia: 
“ar tikslu, visiems turint tą pa
tį tikslą, taip išsisklaidyti, kad 
iš bendros kovos greičiau susi
daro bendros rietenos?”

Autorius tokį susiskaldymą 
laiko pavojingu “visų pirma ne 
tuo, kad jis iš tiesų pajėgtų

mus suskaldyti Į tiek priešingų 
stovyklų, o tuo, kad jis savo pa- 
unksme pridengia daug pagrin- 
dingesnį mūsų suskilimą, ir bū
tent nebe partiniu, o jau tauti
niu atžvilgiu”.

Teko autoriui pastebėti, kad 
daugiausiai tokio susiskaldymo 
reiškėjais spaudoje, “tulžinin- 
Irais” yra įvairūs persimetėliai: 
“Kas anais metais buvo žino
mas karštu režimo tarnu, da
bar lygiai karštai šaukia apie 
‘kruviną vadizmą’. Kas neseniai 
iš fašizmo atsivertė į liberaliz
mą, dabar uoliai rikiuoja libera
lus kovai, deja, ta pačia sena 
dvasia, kuria seniau jis šaukė 
triuškinti atgyvenusius libera
lus”.

1939 m. įstatuose Lietuvos 
Žurnalistų sąjungos tikslai bu
vo taip nusakyti: kelti periodi
nės spaudos plunksnos darbuo- j šinio meisterio vardą. Prieš 10 
tojų solidarumą, draugiškumą metų — 1947 m. — Vokietijoje 
ir profesinę ėtiką, neliečiant po- buvo pirmosios tremtinių ope- 
litinių, tikybinių arba pasaulė- ros ir baleto premjeros, 
žiūrinių initikinimų; ginti ir rū- galima de_
P,n,.'S m(’ra linais ei ma e g|m,į kitų didesnių ar mažesnių 
rialiniais interesais ir teisiška aukakfių apie ku,.iaB m-aų
padėtimi; rūpintis spaudos to
bulumu, kad ji būtų doros, kul
tūros ir žmonių gerovės rėmėja 
ir plėtė ja; atstovauti Lietuvos 
periodinei spaudai.

Taip pat prieš 35 metus būta 
ir liūdnesnių įvykių. Štai 1922 
m. vasario 1 d. Vilniuje susirin
ko Želigovskio smurto žygiais 
sukurtos “Vidurinės Lietuvos” 
seimas (išrinktas nedalyvaujant 
Vilniaus krašto lietuviams bei 
žydams), kuris to paties mėne
sio 20 d. paskelbė Vilniaus kraš 
to įsijungimą į Lenkijos vals
tybę.

Be to, turime visą eilę ir kitų 
mažiau prisimenamų sukakčių. 
Prieš 125 metus — 1832 m. — 
išėjo pirmasis lietuvių laikraštis 
“Nusidavimai apie Evangelijos 
praplatinimą tarp žydų ir pago
nių”. šio laikraščio įsteigėjas 
Pričkus Kelkis mirė prieš 80 m e 
tų (1877 m. vasario 19 d.).

Šiemet — balandžio 7 d. — 
sukako 50 metų, kai buvo įsteigi 
ta Lietuvos Mokslo draugija, 
kurios iniciatoriumi buvo vėliau ' 
20 metų jai vadovavęs dr. Jonas 
Basanavičius.

Ir kitose srityse, pvz. sporte,

kurias
spaudoje yra bemaž nerašoma 
ir jos nėra minimos. Būtų gra
žu, jog apie įvairias sukaktis 
Jaugiau žinantieji asmenys pa
sistengtu jas pagarsinti mūsų 
laikraščiuose, o atitinkamos or
ganizacijos ar grupės imtųsi ini
ciatyvos jas viešai paminėti.

Turiu naują didelį sunkvežimį 
• ir apdraudas

2313 W. 91st St., Chicago, III. 
Tel. PRrescctt 9-2781

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR RUSIJĄ

CENTRAL PARCEL SERVICE YRA VIENINTELE ĮSTAIGA 
CHICAGOJE, INTURISTO ĮGALIOTA.

Aukštos kokybes vilnonės 
angliškos medžiagos. Stan
dartiniai audinių siuntiniai. 
Standartiniai maisto produk
tų siuntiniai.

Anti-Polio serumas, strepto- 
micinas, cortisonas, serpasilis 
ir kitokie vaistai pristatomi 
oro paštu per keletą die
nų.

Reikalaukite mūsų naujų katalogų, 
užsakymai be eilės priimami.

Jei norite pasiųsti Jūsų pačių sudarytą siuntinį — prašome 
paskambinti dėl susitarimo — WAbash 2-9354. Mes žymiai 
padidinome savo tarnautojų skaičių ir dabar galime priimti 
Jūsų siuntinius daug greičiau, negu pirmiau priimdavome.

Mūsų greitas ir patikimas patarnavimas yra gerai žino
mas čia ir Lietuvoje. Nuo 1947 metų mes esame pristatę 
daug dešimčių tūkstančių siuntinių, nepraradę nė vieno.

Atdara nuo pirmadienio ild penktadienio nuo 
’ 9:00 vai. ryto ild 4:30 vai. po pietų.

CENTRAL PARCEL SERVICE, INC.
Suite 1200, 220 So. State St., Chicago 4, III. 

Tel. WAbash 2-9354

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELĖ
PREMIJUOTAS ROMANAS

103 tęsinys

— Nepyk, mama, klebonas ir visi piršliai jau bu
vo nuskyrę mano vestuves su Juliumi per Sekmines.
Pagalvok, ar aš nieko nereiškiu. Juk ne klebonas, ne 
tėvas gyvens su mano vyru! Jei jie taip nori mano 
vestuvių, štai jos!

— Ramiau, Samane! Aš nieko negirdėjau, — 
motina gūžias, ir lempos šviesoje jos akys spindi rū
pesčiu, paslėptu skausmu. — Aš padėsiu, bet tėvui ry
toj pasakyk!

Samanė lipšniai pabučiuoja motiną ir nueina gul
ti. Ir Monika atidaro duris į miegamąjį.

Gimbutas išsibudinęs. Pasiverčia ant šono ir 
klausia:

— Kas naujo?
— Nieko!
— Koks pasiutimas, bet vistiek suras!
— Sako, policijos daug! — aiškina motina. — Ir 

Viktoras parvažiavo pas mus nakvoti, ten jie degina 
šviesas, triukšmauja.

— Gerai, bent dabar išdrįso! Mane pasiutimas ėmė 
seniau: negyvena pas mus, tartum būčiau koks sus
kis. Juk vietos čia kaip dvare. Ne, išsitrenkė į mies
tą! Man paaiškino paskui vienas jo gizelis: sako, su nesulaikysi!

NAUJOS PREKES, 
PIGI KAINA,

DĖLTO VISI
MĖGSTA DAINA!

Dabar muzikos mėgėjams (vestas 
naujas, didelis

FONOGRAFŲ PLOKŠTELIŲ 
SKYRlVS

Populiarios, klasinės ir dzaso
— PLOKŠTELES —

Didelis pasirinkimas geriausių firmų
HI FI FONOGRAFŲ

TV. Radio ir Elektrinių Aparatu

lūlTCLCVISIOn
Csales - service)

Z*

. Telef. REpublic 7-5803

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
Anglių ir ASyvcs 

Pgrdavšmns
Visų rūšių namų apšildymu 

sistemos įvedimas, 
perdirbimas ir pataisymas.

Greitas, sąžiningas ir pigus 
patarnavimas.

ATLAS FUEL CO.
ATSTOVAS

4319 So. Paulina Street
Telef. PRospect (5-7960

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė
Precin Photo Studio

(Incorporated)
EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer AvenueSa.. In*. A. SEMENAS

3321 S. Halsted — GLiffside 4-50(15 , _ , ___ . . n
Atdara: kaBdien 9—6. pirmadieniais Telefonas Virginia /-Z4L. 

Ir ketvirtadieniai. 9—9 _

ARTHR
A Normai Hand Tyrinėjimai SPEARS Arthritic Hand 

ligoninėje pravėrė duris 
į sveikatą tūkstančiams ■ 
kenčiančiųjų, kurie jau 
buvo įsitikinę, kad jiem 
nebėra pagalbos nuo 
arthrito ir rheu.matinių 
skausmų agonijų.

Jei Jus įdomauja šis 
gydymo būdas, kuris iš
gelbėjo tiek daug žmo
nių nuo skausmų bei 

;I Invalldismo jungo, ra
šyk dėl nemokamos lite
ratūros; ir užeik pas jū
sų vietinį chiropraktą.

SPEARS CHIROPRACTIC HOSPITAL 
Dept. L-106, Denver 20, Colorado

Šiuo metu Monika nebeišlaiko:
— Ką tu galvoji dėl Samanės ?
— Vėl iš pradžių giesmes kartosim. Bankas svar-

, , . . biau. Miegokim! — jis nusisuka į siena ir užsidengia
Motina kaista, valandom net kvapą sulaiko, nori I ,

ta siuvėjėle į vieną dūdelę pučia. Na, geriau, patogiau, 
niekas nemato, kur pabirbina motociklą. Ką veiks, 
vaikinas nagingas, reikia žiūrėti pagal save.

tuoj pasakyti, bet tėvas vėl kilsteli galvą ir pradeda:
— Žinoma, tvarka turi būti. Nenorėjau prie Sa- ‘ 

manės vožti. Grįždamas, vos tiltuką pervažiavęs, su
tinku Linkų. Sustabdo mane ir praveria auksinę bur
nelę. Sako, pagalvokim apie Julių, ar tik ne jis nu
kniaukė. Visas miestelis būgnija: tik jis, tik jis išeik-, 
kvojo! Dabar pasiutus mada, prašvilpti valstybės pi
nigus. Ir ta mintis man neišeina iš galvos. Jei taip.i 
jei Juliukas bus per pinigėlius perbraukęs balta ran
kele, kur tąsyk padorumas? Jeigu šėtonas išeikvojo 
ir nori apdumti akis, tada bus muzika trumpa. Ką' 
minėjo Samanė, ar nepastebėjo ko įtartino?

— Nieko, ničnieko. — Motina sumišus įsitaiso lo
voje. — Bet tu jai galėjai pasakyti, kad Julius ... -

— Nenorėjau širdies užduoti. Graušis mergaitė. 
O jeigu taip būtų, jei Julius būtų ..., gal reikėtų deng
ti jį dėl Samanės?

— Kleopai, ką tu kalbi? Reikia teisybės jieškoti. 
Nuodėmė! O dėl Samanės, argi nematai, kad Julius 
jai...

— Žinau! — nutraukia tėvas. — Samanė jo var
dą kasdien kukuoja. Jei nemylėtų, kitaip šnekėtų. O 
buhalteris taip pat ištirpo prieš ją. Pats man prisipa
žino, rankas ant krūtinės sudėjęs, akis pastatęs stul-

39
SEKMADIENIO- rytais Gimbutas keliasi vėliau, 

bėt nūnai iš lovos verkia bankelis. Nori su Viktoru 
pakalbėti. Vyriška galva tai ne moteriška. Vakar Mo
nika taip miglotai pasakojo, kad jis nieko nesuprato, 
kas ten dedasi. Tačiau meistras miega. ir šeimininkas 
jo nežadina: darbininkui žmogui poilsis tikras atgajus. 
O j Samanės duris numoja ranki' Pelai' Ar su ja. tar
sis tokiais svarbiais reikalais!

Žmonos neradęs namuose, jos ir ru įieško, t ik bei 
mti liepia pakinkyti arklį.

Monika kėlėsi anksti. Norėjo vyrui iš tolo primin
ti, prakasti kelius, kad vaikam būtų lengviau prisipa
žinti, bet ėmė ir pašaukė į kiaulides, kur žvyginosi 
veislinė, įgriuvus į svetimą gardą. Kol su tarnaitėm 
susitvarkė, išėjo geras pusvalandis.

Baigdama darbus, išgirsta kieme ratelius. Puola 
prie durų ir mato vyrą išvažiuojanti. Persigandus šūk
teli, moja sustoti, bet Gimbutas apsuka botagą ir švilpt, 
pro vartus. Nudarda alėja.

Mieste pirma sustoji ties policija. Ta juk visą 
naktį šūkavo bankelį, gal ką žino. O jei Julius bus 
užkliuvęs? Kas tada? Teisybė?

Vachmistro namai dar miega užsirakinę.
pu. Bet jei Julius nubruko pinigėlius, tai, tai bus čia — Ponai, mat! Turi gerai išrūgti! — piktinasi 
muzika. Nežinau, nežinau! Teisybė? Bet kas bus su Gimbutas ir nuvažiuoja pašventorin. Pririšęs aklį, 
Samane? Vėl lėks į vienuolyną kaip akis išdegusi, traukia į kleboniją.

1 « 9 d a u g t a u X
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APIE TIKRĄJĄ PADĖTĮ LENKIJOJE
Įdomus laiškas. Lietuviai Lenkijoje turi valstybi

nes pareigas. Nauji lūkesčiai ir viltys. Šiuo metu sunku. 
Sidabrinės lapės ir mėsai malti mašinėlės. Pelningas 
"biznis". Jau nedraudžiama privati iniciatyva.

AL. GIMANTAS

Mūsų spaudoje buvo rašyta 
apie vieną kitą lietuvį dabartinė- 
je Lenkijoje einantį gana atsa
kingas pareigas. Pasirodo, jų 
esama gal net daugiau, negu 
mes galėtume tikėti. Ir šį kartą 
šis bendradarbis, turėdamas vie 
no lietuvio adresą Lenkijoje, ku
ris yra valstybinėje turizmo į-1 
staigoje tam tikru pareigūnu ir 
visą laiką yra turėjęs ir tebe- 
turįs kaikurias privilegijas, pvz. 
nuolatiniai kelionpinigiai, dienpi 
nigiai ir t.t., kreipėsi, prašyda
mas kiek galint atviriau papa
sakoti apie dabartinius pasikei
timus Lenkijoje ir ko galima iš 
to tikėtis.

Kiek užtrukus, visdėlto atėjo 
ir seniai lauktasis laiškas, ku
riame iį visą eilę klausimų yra 
atsakyta sekančiai. Kalba tyčia

Nusibodo taip vargingai gy
venti... muitai dabar labai ma
ži, kainuoja vos grašius...

Dabar labai daug kas atva
žiuoja iš Rusijos. Nemaža ir 
lietuvių. Vėl atvažiavo X. su 
šeima. Laimingi mes vistik, kad 
mes gyvenome Lenkijoje. Pa
sirodo, kad mes čia gyvenome 
kaip pas Dievą už pečiaus, pa
lyginus viską, ką jie ten turėjo 
iškentėti.

Žadu vykti atostogų į Lietu
vą, nors gana sunku gauti do
kumentus. Lengviau galima nu
vykti, jei kas važiuoja pas ar
timuosius, t. y. pas brolį, sese- 
rią, tėvus. Sudėjau reikalauja
mus dokumentus kartu vykti su 
Y. Mat Y. gali važiuoti pas se- 
serią, tai prisidėsiu ir aš. Taip 
bus geriau”.

Ar tik ne keletą kartų teko,
palikta tokia, kokią matyt da-Į pasinaudojant lenkų radijo ži- 
bar naudoja Lenkijoje gyveną I niomis, jų laikraščiais, bei ame- 
lietuviai. Rašoma: ....“Na, pas rikinių korespondentų patyri
mus tai tikrai didelės permai
nos. Pagaliau galima nors lais
vai sakyti ir pagaliau žinome, 
kad esame bankrutais ir kad pas 
mus sunkiausios gyvenimo sąly
gos. Atvirai sakant taip juk bu
vo visą laiką. Dabar pergyven
ti yra sunkiau negu 1948 m. kad 
buvo. Gyvenimo sąlygos sun
kios, bet dabar jau yra maža ki
birkštėlė vilties, kad gal paga
liau bus lengviau. Permainos, 
reorganizacijos, jau net sunku 
darosi iš to visko. Per tuos 10 
metų ‘išaugo’ daugybė įvairių į- 
staigų, dabar vėl viską likviduo
ja ir kuo toliau sunkiau žmo
nėms su darbu. Geriau tiktai 
tuo, kad pagaliau ką nors ga
lima kombinuoti privačiai. Da
bar čia madoje ir apsimoka au
ginti mėlynas lapes (turbūt čia 
turima galvoje sidabrinės?). Pel 
nas didelis, bet gana sunku pra
dėti. Tuos gyvuliukus maitinti 
reikia turėti mėsai malti maši
nėlę, o jei tokią reikėtų pačiam

mais, kalbėti šiame laikraštyje 
apie padėtį ir nuotaikas Lenki
joje. Šį kartą tikrai buvo ma
lonu perteikti žinias, gautas iš 
pačių pirmųjų šaltinių, kurios 
yra tikros ir nuoširdžiai perteik 
tos. Viena yra tikra, jog da
bartinėje Lenkijoje vyksta tik
rai rimti persitvarkymai, kurie 
dar neaišku kur gali nuvesti ne 
tik jų pačių kraštą, bet ir visą 
Vidurio ar Rytų Europą. Vi
sais atvejais, prieš laukiant ko
kių įvykių tame regione, pra
vartu sekti kiekvienos dienos 
raidą kaip tik toje pačioje Len
kijoje. Beje, minėtasis laiškas

NAMAS PAVOJUJE

Miško gaisras Massachusetts 
valstybėje nušlavė nemaža ir va- 
sarnamukų. Šimtas namų Ply- 
mouth apylinkėje buvo evakuota, 
kadangi gaisras labai priartėjo,

(INS)

atliko jaunieji dainos, žodžio ir 
muzikos menininkai.

— Pasirodė naujas New Yor- Į 
ko moksleivių at-kų laikraščio 
“Jaunystės keliu” numeris. Laik 
raštukas sudaro labai gražų 
įspūdį ir kartu patiekia jaunat
viškos medžiagos. Tai jau šeš
tas numeris, išeinąs maždaug 
kas dvi savaitės. Redakciją su
daro G. Naujokaitis, E. Adomai
tis ir E. Remeza. Sveikiname re 
dakciją ir linkime jai toliau to
kiu pat uolumu tęsti pradėtą dar 
bą. Ar nevertėtų ir kitoms kuo-

rašytas iš netolimo Lietuvos pa- poms pagalvoti apie panašius 
sienio, kuriame minėtasis asmuo laikraštėlius? Vokietijoje moks 
gyvena nuo pat atvykimo Lenki- i leiviai at-kai pasižymėjo savo

Lietuvės laimėjimas
Balandžio mėn. Bronė Lukš- 

taitė tapo registruota architek
te Illinois valstybėje. J Ameri
ką atvyko prieš 8 metus. Lietu
voje, baigusi Šv. Kazimiero Se
serų Kongregacijos mergaičių 
gimnaziją Kaune, stojo į Vytau
to Didžiojo universiteto techni
kos fakultetą, pasirinkdama ar
chitektūros mokslą, nors ir re
tai kuri mergaitė tam ryžtųsi. 
1943 m. išlaikius egzaminus ir pa 
rašiusi diplominį darbą “Sporto 
rūmai Zarasuose” V. D. univer
sitetas suteikė jai inžinieriaus ar 
chitekto diplomą su visomis tei
sėmis verstis architektūros prak 
tika.

Okupacijos, persekiojimai ir 
skurdas bei karo pavojai paga
liau privertė bėgti į Vakarus. 
1949 m., dėdei padedant, Lukš- 
taitei pavyko pasiekti laisvąją 
Ameriką.

Atvažiavusi į Chicagą pas sa
vo dėdę W. Kondratą, Bronės 
laukė skaudus nusivylimas; jos 
diplomu niekas nesidomėjo, be 
to iš keturių jos žinotų kalbų nė 
viena netiko. Reikėjo viską pra 
dėti iš naujo. Iš architektės pa
sidarė vėl braižytoja su 24 dol. 
savaitinio atlyginimo.

yra efektingesnis ir pasiekia pla 
tesnį skaitytojų skaičių, jie at
sisakė savo leidinio. Tad parem
kime “Lituanus”! Dabartinis jo 
adresas — 916 VVilloughby Av., 
Brooklyn 21, N. Y.

Bronė Lukštaitė

Bėgo metai. Reikėjo susipa
žinti su naujais statybos stan
dartais, naujais skaičiavimų vie; 
netais, naujomis architektūros' 
formomis. Lukštaitė ėjo iš vie-l 
nos. darbovietės į kitą, ir jos 
patyrimas bei atlyginimas spar
čiai augo. Pagaliau 1954 m. Bro 
nė nebetarnavo kitiems, bet pra-1 
dėjo dirbti kaip partnerė pavoj, 
lietuviškoj architektūros įstai
goj — Kova Associates, Inc. 
Darbas tapo, nors nelengvesnis, 
bet daug malonesnis. Ji jau ne 
tik dirbo, bet ir matė savo dar
bo vaisius. Išaugo didingi pa
statai — Šv. Kryžiaus parapi
jos pastatas' seselėms, Tėvų Ma
rijonų vienuolynas, “Draugo” 
spaustuvė ir auga Tėvų Jėzuitų 
vienuolynas ir jaunimo namai. 
Nei namų savininkai, nei gyvenn 
tojai nežino apie tuos pastatus 
tiek, kiek Bronė Lukštaitė. Ne

tik jų išvaizda, durys, langai, 
bet ir pamatų storis ir plotis 
jai yra pažįstami.

Nežiūrint visų laimėjimų, pa
siliko dar vienas neišspręstas 
klausimas — architekto teisės 
ir vardas JAV. Ir vėl prasidė
jo naktimis mokslas ir sunkių, 
kartais net 12 valandų užsitę
susių, egzaminų laikymas. Pa
galiau Bronės Lukštaitės gabu
mai, lietuviškas užsispyrimas ir 
darbštumas atnešė laimėjimą. 
Š. m. balandžio mėn. Bronė ga
vo pranešimą, kad visus reika
laujamus egzaminus išlaikė ir 
jai suteikiamas registruoto ar
chitekto vardas ir teisė verstis 
architektūros praktika Illinois 
valstybėje.

Nuoširdžiausiai s v ei kiname 
jauną architektę ir linkime jai 
daug įdomių darbų ir pasiseki
mo. X. Y.

Gerai žino
Geležinkelių stoty vyras lau

kia grįžtančios žmonos. Staiga 
stoties budėtojas paskelbia, kad 
traukinys pavėluos visą valan
dą. Vyras šypsodamasis krei
piasi į greta stovintį nepažįsta
mą poną, sakydamas: “Taip, 
taip, tai mano žmonos kaltė. Aš 
ją gerai žinau!”

Labai lengva
Vienas vyriškis, sėdėdamas a- 

laus bare, paklausė šeimininką: 
“Kiek statinių alaus jūs išlei
džiate per mėnesį?” Šeiminin
kas atsako, kad 35 statines. 
“Tai neblogai, bet aš žinau bū
dą, kaip galima būtų išleisti dvi
gubai daugiau”, sako vyriškis. 
“Koks tai būtų būdas? Labai 
įdomu!” klausia susidomėjęs šei 
mininkas. “Labai lengvas”, at
sako vyriškis. “Pilkite pilnas 
stiklines!”

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

AS
“KALBA VILNIUS”

kasdien 5 vai. 30 min. popiet.- Ateikite pasiklausyti.

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
Atdara kasdien iki 6 vai., pirmad. ir ketv. iki 9 vai. Sekm. uždaryta

KAS TIK TURI GERĄ SKONĮ — VISKĄ 

PERKA PAS LIEPONĮ.

Lietuvių Prekybos Namai
jon, t. y. nuo 1945 m., kuomet 
pro šimtų tūkstančių lenkų ir 
lenkais prisidengusių lietuvių 
turėjo progą “repatrijuoti” ir 
tuo išsigelbėti nuo tiesioginės 
sovietų grėsmės, nes lenkų ko
munistinis režimas vis jau buvo

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

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

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

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

įsigyti, tektų už ją dirbti pusę bent trupučiu švelnesnis už ru- 
metų... ■* siškąjį siautėjimą.

KRONIKA
— Šį savaitgalį įvyko visa ei

lė platesnio masto ateitininkiš- 
kų švenčių. Štai Urbanoje susi
būrė apie 60 studentų at-kų į 
tradicinį sąskrydį, kurį ruošia 
Urbanos draugovė. Bostono at- 
kai dalyvavo savo metinėje šven 
tėję. Nuo bostoniečių neatsili
ko ir newyorkiečiai. Jie ne tik 
suruošė šventę, bet net ir “Atei
ties” koncertą, kurio programą

1$ ATEITININKU 
GYVENIMO

(Atkelta iš 2 pusi.)

Naujasis kunigas gimė 1930 
m. kovo 30 d. Anykščiuose, kur 
baigė ir pradžios mokyklą. Nors 
gimnaziją lankyti pradėjo gim
tuosiuose Anykščiuose, tačiau 
ją baigti tegalėjo tik Hanau,
Vokietijoje 1949 metais. Čia jis 
ir įsijungė į at-kų eiles. Jau 
1946 m. matome Vytautą prof.
Pr. Dovydaičio moksleivių kuo
pos eilėse. Jis pirmasis jos pir
mininkas, gi vėliau — globėjas.
Kuopos gyvenime jis yra išvaręs 
gilią visuomeninio veikimo va
gą.

Baigęs gimnaziją, Šventaisiais 
metais atvyksta Romon Apsi
gyvenęs Šv. Kazimiero Lietuvių Jl ulp,f1 pa*aHna
Kolegijoje, lanko Gregorianumo 
universitetą, kuriame įsigyja fi
losofijos licenciato laipsnį ir šie
met sėkmingai baigė teologijos 
studijas. Gyvendamas Katalikų 
Bažnyčios sostinėje, jaunasis ku 
nigas nepamiršo ateitininkijos.
Čia aktyviai įsijungė į vietos 
draugovės veiklą, eidamas įvai
rias pareigas, o 1955 — 1956 m. 
jai ir vadovaudamas. Platino 
"Ateitį”. Vėliau paskiriamas At 
eitininkų Federacijos atstovu 
prie Tarptautinio Katalikų Jau
nimo Federacijos Centro Ro
moje. Kur tik gali atstovauja

laikraštėlių gausumu ir įvairu
mu. Nejaugi jau surūdijo moks 
leiviškos plunksnos?

— J. Jodelė išrinktas į Los 
Angeles Alto skyriaus valdybą. 
Gyvendamas Urbanoje jis pasi
žymėjo savo veikla. Du metus 
iš eilės vadovavo studentų at- 
kų draugovei.

— Gegužės mėnesis yra skir
tas “Lituanus” žurnalui remti. 
Šiomis dienomis jau pasirodė jo 
10 numeris. Kiekvienas lietuvis 
turėtų paremti šį tikrai naudin
gą darbą. Ligšiol buvo spaus
dinama 3,000 egz. Dabar nori
ma šį skaičių pakelti iki 5,000. 
O tai įvykdyti galima tik bend
romis jėgomis. Anksčiau stu
dentai at-kai leido mažesnio po
būdžio leidinėlį anglų kalba. Ta
čiau jausdami, kad “Lituanus”

Prekės be brokų, sugadinimų, sąskaitos nepervedamos 

Finansų kompanijom ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldu perkraustymas as

menų turinčią ilgą patyrimą.
STASYS FABIJONAS

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

TELEVIZIJA RADIJAS

NUO U2S1SENEJUSIŲ 
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ . 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ 
Tie, kurie kenčia nno SENŲ, 

ATVIRŲ TR SKAUDŽIŲ ZAIZDŲ 
naga.lt ramiai sMStl lr naktlmlfl 
miegoti nes Jų užalnenfijunlos žalždos 
nležCJlmų Ir akau^žjlmą senų atvi
ru Ir skaudžių iatždų uždekite 
LEGULO Olntment Jos gydymo 
ypatbyea palengvina Jueu nkaudfljl- 
m, Ir galfinlte ramiai miegot, nak
tį Vartokite Jų tapg, nuo akau-

nležejlmų llgoa vadinamos PSORIA- 
SIS. Taipg, pažai,na perASJtmų Ilgos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos ,r perplyžlmų 
tarpplržčlų. Tra tinkama vartoti nuo 
IžlOstančlos suski,stos odos ded,ie
vinių, odos lžbSrlmų ,r t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus tžbžrtmaa nuo vy
styklų. Jl yra gera gyduolž nuo lž- 
vlržlnlų odoa llgų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 75 
ct., »1.25. ,r 23 50 
Pirkite valattnžseChl- 
cagoj ,r apylinkėse—
Mllwaukeo. Wlsc., Ga 
•v,Ind. ,r Petro,t. MI- 
chigan arba rąžyki
te I r atsiųskite Mo 
ney order J

LKGUI/1, Department D.
ateitininkus, tuo garsindamas Mlg w 8L> CWcMo
lietuvių ir at-kų vardą. Atosto-,
gų metu padėdavo Vokietijos 
lietuviams organizuoti jaunimo 
stovyklas, kartais net pats joms 
vadovaudamas.

Ateityje numato atvykti į 
JAV, kur šią vasarą Cicero, III., 
žada aukoti iškilmingas šv. mi
šias. Čia gyvena jo tėveliai ir 
sesuo.

STATYBAI 

IR NAMU 
PATAISYMUlI 
PRISTATOM 
Vlsoldų Rflšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS UTWINAS. Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai. 
Rafttinė atidara kasdien nno
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
šeštadienais iki 3 vai. vakaro

16 ARTI IR TOLI BALDŲ
perkraustymas
Naujas specialus didelis 

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

R. S E R E M A S
20*7 W. «7th PL, Chlcago,

III. VVAlbrook 5-8063

PEPMAUVyJJ*
I IR ARTIiš TOU l» ARTI

NAUJI OIOSII T»O*AI-NAUJAUSI KNAUSTrm (AANIC/Ai 
NMį ugrų AjurfUNiAs-pisus m spiningas aataanavnaai

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 V/. 69 St. CHICAGO 36 JLU Tai. WAlU>»fc

Šis puikus 5 dalių miegamasis gegužės 
mėnesį už specialią kainą, tik $1 49-00

Už $150 parduodamos 5 dalių sofa, kėdė, 
ottoman dvi pagalvėlės, nakčiai 3-jų 
asmenų Miegamasis, tik $99-00

Už $250.00 parduodami svečių k. Kroeler 
baldai naujausio stiliaus, Nylon ar vilna,

tik $169-00

Šaldytuvas 7,5 kub. pėdų Admiral ar Gen.
Electric, tiktai už $159.00

Skalbimo mašinos Speed Queen $79-00

Parcelano virimui gaso pečiai $79-00

Televizijos aparatai RGA, Admiral, Ze-
nith, po $149-00

Kilimai 9x12 su Nylon $39-00

Kilimai 9x12 100% vilna 59-00

Linoleum, geriausių firmų 9x12 $6-$0

Rašomieji stalai moksleiviams $29-00

Knygų spintos stiklo durys $29-00

FURNITURE CENTER, INC.
3224 SO. HALSTED STREET 

Lietuvių Prekybos Namai vedėjas--Justas Lieponis
TEL. — VICTORY 2-4226

(MONE ATIDARYTA

Pirm., Ketvirtad. ........................... . . . 9—9:30

Kitom Dienom . ................. 9—6.00

Sekmadieniais: ............................................ 12—5 valandos

HI FI PHONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI
DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

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

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

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugumą 
ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentfira Ud 
$10,000.00 kiekvienam indėliui ir 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 į:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

Bl'tCKAS 
Tik

Č2,J595.00
Dynaflow, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos

Lietuviškoje Prekyboje-MILDA BUICK, Ine- 
907 W. 35th St., Chicago 9, IIL LA 3-2022

naga.lt


* l

Ketvirtadienis, 1957 gegužės 16 DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS

■IS
ttl SĮ ŠEŠTADIENĮ 

Geg ližes 18 d
O

Western Ballroom
3504 So. VVestern Avenue

nuo 8 vai. vak. iki 1:30 vai. ryto

==-.T-^=-

PIRMAS IR SKIRTINGAS!

Teatralu Balius
JURGIO AKELIO ORKESTRAS—

Koncentruotai atbula 
programa

Konieruoja Vladas Vijeikis
Staigmenos ir smulkmenos 

patiriamos vietoje
* —

3S

■fr
Ji'

r '.į'y.V-*,"'' Bol

fa’fii

Jr
t

(tų šachmatininkų. Turnyro lai- 
| mėto jams bus duodamos dova- 
I nos.

— Gimtadienius mini Jonas 
Kamičaitis, Alfred Kybart ir 
Peter VVilliam Doren, Jr. Joseph

detroitiečiai lengvai sudorojo 
74:49 pasekme. Baigminės rung 
tynės įvyko erdvioje, žiūrovais

f

T R U M P A I
ir Elizabeth Galinskai mini 31 perpildytoje salėje. Čia teko 
m. laimingo vedybinio gyvenimo susitikti su pajėgiais Čhicagos

1
PROF. ST. ŠALKAUSKIO

MINĖJIMAS
/

Š. m. gegužės 19 d. Detroito 
ateitininkai, savo metinės šven
tės proga, rengia a. a. prof. Sta
sio Šalkauskio minėjimą.

Šventės ir minėjimo tvarka: 
11 vai. Šv. Antano bažnyčioje

nistinės mokyklų mokiniai. Mon 
tažui tekstą sudarė Balys Gra
žulis, montažą paruošė ir jam va 
dovavo Justas Pusdešris. Dai
nos ir muzika — Alberto Matei
kos, šokiams vadovavo Aldona 
Rastenytė, o scenovaizdį nupie
šė Algis Barakauskas. Monta
žas “Pagarba motinoms 

pamaldos už a. a. prof. Stasio Į įspūdingas ir gražiai atliktas. 
Šalkauskio sielą ir visų ateiti-1 Motinos dienos minėjimas buvo 
ninku bendra Šv. Komunija. Po baigtas giesme “Marija, Mari- 
pamaldų, 12:15 vai., buv. lie- ja”.
tuvių salėje paskaita apie prof. 
St. Šalkauskį, kurią skaitys sve
čias iš Clevelando Julius Staniš- 
kis. Po paskaitos bus naujųjų 
ateitininkų įžodis.

NAUJA LB DETROITO APYL. 
VALDYBA

Š. m. gegužės 5 d. detroitie
čiai išsirinko naują LB Detroito 
apylinkės valdybą: pirm. Leopol 
das Heiningas, vicepirm. Dan
guolė Šeputaitė, I sekr. Eugeni-

..... ,x ... jus Jankus, II sekr. Alfonsas
mokslininką, auklėtoją ir ateit.- j ižd Juū2as Qre na. 
nmkų sąjūdžio ideologą.

Visi Detroito lietuviai malo
niai kviečiami savo atsilankymu 
pagerbti didįjį mūsų tautos

— ALRKF Jaunimo Stovyklai
yra reikalingi talkininkai. Bus 
dirbama šeštadieniais. Norintie
ji padėti prašomi kreiptis į But
kų telef. VI 1-2596. |

— ALRKF jaunimo Stovyklos 
atidarymo iškilmės yra numa
tomos š. m. liepos 28 d.

— LSK Kovas ruošia gegu
žinę New Liberty parke š. m.

. i birželio 9. Bus komiškas spor- 
tas ir kiti įvairumai.

— Šv. Antano Draugijos ir 
Lietuvių Katalikų Veteranų Pos 
to 1722 gegužinė įvyks š. m. ge
gužės 19 d. Beechnut Grove.

— Valentinas Saladžius, kau
niečiams žinomas kaip Blaivy
bės Draugijos veikėjas, Čiurlio
nio ansamblio koncertų ir gim
nazijų bei seminarijų meno šven 
tės organizatorius vokiečių oku
pacijos metu, dėl darbo sąlygų 
savo noru yra pasitraukęs iš 
“Baltic Melodies” radijo progra-

j sukaktį.
i — American Lithuanian Vete 
rans VVomen’s Auxiliary susirin- 

! kimas įvyks gegužės 20 d., pirma 
dienį, 7:30 vai. vak, Veterans 

' Memorial Building, 151 Jeffer- 
son Str. Po susirinkimo kavutė.

— Detroito Katalikų Veteranų 
metinis pagerbimas žuvusių ka
reivių įvyks gegužės 30 d. Pa
maldos Šv. Antano bažnyčioje 
bus 9 vai. ryto. Po pamaldų — 
ceremonijos Mount Olivet kapi
nėse prie kario a. a. Morkūno 
kapo. —rjv—

Baltijos Jūros krepšininkais, ku 
rie jau pažįstami iš Detroite į- 
vykusių apygardinių krepšinio 
pirmenybių. Didelio vargo ne
sudarė ir chicagiečiai. Vedant 

(Nukelta J 6 pusi.

DETROITO BIZNIERIAI 
IR PROFESIJONALAI

.. .................................... Švietimo reikalams Jonas! mos vedėjo pareigų, kuriose jis
S.0 minėjimo metu mintimis, Svoba narys sportQ jr namų rei išbuvo apie 6 metus. S. G.rys

grįšime į anuos laikus, kai ne
priklausomam gyvenimui pabu
dusi Lietuva kvietė visus kurti, 
statyti. Ir vienas žymiausiųjų 
to meto kūrėjų ir statytojų bu- į 
vo prof. Stasys Šalkauskis. Jis 
tarė savo žodį visais svarbiau
siais mūsų gyvenimo reikalais, 
o savo asmenybės idealizmu pa-, 
traukė į save visus, kurie jieš
kojo pavydžio gyvajame žmogu
je. Ir jis buvo mylimas ir ger
biamas visų be pažiūrų skirtu
mo.

Nors jau daugiau kaip 15 me
tų, kai prof. Šalkauskio nebėra 
mūsų tarpe, bet jo raštų minties 
gilumas, idealizmas, kuriuo jis 
kalba savo kiekvienu giliai iš
mąstytu sakiniu, nuostabiai tin
ka ir dabartiniam mūsų gyveni
mui. Savo minčių aktualumu jis 
išliks gyvas lietuvių širdyse.

V. Kundrotienė

MOTINOS PAVEIKSLAS i

kalams Mindaugas Gilvydis,' 
kartotekos ved. kun. Kazimieras 
Simanavičius, narys sociali
niams reikalams Stasys Šimo- 
liūnas.

SUKILIMO MINĖJIMAS

Lietuvių Fronto Bičiulių sky
rius Detroite š. m. birželio 23 
d. ARKF Jaunimo Stovykloje, 
prie Manchester, Mich., ruošia 
16 metų sukilimo sukakties mi
nėjimą. Programa: 11 vai. pa
maldos stovyklos salėje už žu
vusius sukilimo dalyvius; 2 vai. 
p. p. trumpa paskaita ir meninė 
dalis gamtoje, susipažinimas su 
stovykla. Detroito ir apylinkių 
lietuviai kviečiami dalyvauti mi
nėjime. Prašoma atvykti į sto
vyklą, dalyvauti pamaldose ir 
drauge praleisti dieną gamtoje.

NAUJAS VEIDAS
VERSLININKŲ TARPE

Algirdas Nakas, žinomas spor 
tininkas, Balfo 76 skyriaus val
dybos narys ir Jaunimo stovyk
los rėmėjas, šiomis dienomis iš
laikė nekilnojamo turto parda-

. . . vėjo egzaminus ir pradėjo dirb-
mindami mirusiąsias. Vienos jų tj Jf)hn L Sumvan namų par_ 
laimingos su vaikais gyvena lais|davi|no jr pirkimo kompaniioje. 
veje, antros kantriai nesą oku-|Jjg yra nariu Unitcd Northwes. 
panto jungą, trečios, atskirtos ^ern fįeajĮy Association,’ kuriai 
nuo vaikų ir gimtojo krašto, j iklauso apie 120 firmų įvai- 
kencia Sibiro taigose. Laikas

Minėdami Motinos dieną, sten
giamės pagerbti savo motinas. 
Perkame dovanas, prisegame gė
lę, siunčiame sveikinimo laiškus 
arba kaupiamės maldoje, prisi-

— Tautinių šokių grupė, va 
dovaujama Galinos Gobienės, pa 
sirodys televizijoje gegužės 23 
d. (ketvirtadienį) 10 vai. vak. 
(ĖST) stoties WXYZ-TV Chan- 
nel 7 “Polka Time” programoj.

— Dievo Apvaizdos parapijos 
linksmavakaris įvyks šį šešta
dienį, gegužės 18 d., 7:30 vai. 
vak. parapijos salėje, Schaefer 
prie Grand River. Vakare vyks 
žaidimai su puikiomis dovano
mis. Bus duodama kavutė ir už 
kandžiai. Vakarą ruošia Dievo 
Apvaizdos parapijos Altoriaus 
Puošimo Draugija.

— A. a, Mykolas Pranaitis, 
ilgametis Detroito gyventojas, 
mirė balandžio 29 d. Fort Lau- 
derdale, Fla.

— A. a. Kazimieras Svečiulis, 
gyvenęs Dearborn, Mich., mirė 
gegužės 10 d.

— “Alytaus” baro beisbolo 
komanda žaidžia Detroit Base- 
ball Federation Class B lygoje 
kiekvieną sekmadienį. Žaidimo 
vieta nurodoma visuose Detroi
to sekmadienio laikraščiuose ir 
“Lithuanian Melodies” progra
mos metu 1 vai. p. p.

— “Baltic Melodies” radijo 
valandėlė, kurios direktore yra 
Helen Rauby, o programos ve
dėju kun. Kazimieras Simana
vičius, paminėjo Motinos dieną. 
Kalbėjo tėvas Tomas Žiūraitis, 
OP. Meninę programą atliko 
Detroito skautės akademikės. 
Buvo atliktas M. Lekniūtės mon 
tažas “Lietuvei motinėlei”. Da
lyvavo deklamatorės Dalia Bul- 
garauskaitė ir Birutė Rackaitė; 
pianinu skambino Marytė Lek- 
niūtė ir skautėms akademikėms 
talkininkavo smuiku Baltijos 
tunto skautas Kazys Leknius.

— Kazys Leknius Motinos 
dienos proga grojo smuiku su
mos metu Šv. Antano parapijos 
bažnyčioje, akompanuojant var
gonininkui Albertui Mateikai.

SPORTININKŲ PERGALE
Neseniai įvykusių VII Š. A- 

merikos Lietuvių Sporto Žaidy
nių I rato varžybose Toronto 
mieste Detroito LSK Kovo jau
nių krepšinio komanda pasipuo
šė šaunia pergale, laimėdama 
meisterio vardą.

Pusiaubaigminėse rungtynėse 
Kovui teko susitikti su Water- 
burio Gintaro komanda, kurią

Klausykite 
LITHUANIAN MELODIES

Kud Arbor — WPAG — 1050 kilo 
cycles

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

15756 Lesnre — Detroit 27.
MlnMcan

DANTŲ GYDYTOJA
BRONE GRUZDIENE, D.D.S.

5837 W. Vernor Hwy, 
Detroit 9, Mich.

( 1 % bl. j vuk. nuo Holy Ftedeeiner> 
Priėmimo vai.: Kasdien 10-1 lr 4-8 
vai. vak. šeštad. 10-2 p. p. Trečiad. 
uždaryta.

Tel kabin.: VInewood 2-0229 
namy: LUzom 4-8961

Jeigu norite pirkti aroa parduoti 
□amus, sklypus Diergardenus — 
alines, ūkius ar vasarvietes, kreip 
ates *

ELSE A REALTY AND 
INVESTMENT CO.
6217 W. Fort St.

atstovą
VLAOĄ BARAUSKU

Telefonai: Įstaigos VI 3-6000,
Residencijos — TA 6-4366 

Ši įmonė yra pati stambiausia Mi
chigano valstijoje. Detroite turi 4 
skyrius ir sėkmingiausiai patar-

cinvn kliienta ron

M. MIŠKINIS, M. D.
, GYDYTOJA IR CHIRURGE 

X-RAt
393 VVcu Grand Boulevard 

or. Shady Lane Detroit 16. Michigai 
Namų telef. VI 1-7970 

♦*irm. antr. ketv. ir penkt. 12-3 ir 6-8 val 
Treč. ir įeit. 12-3 vai 

Telef TA fi-OfiRK

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue 

Detroit 27, Michigan
Tel. WE. 4-6186 

GENERAL OONTRAOTOR
Atlieka Įvairius statybos, pataisy 

o6o lr pertaisymo darbus — stallnln- 
kystėe cemento, marijlmo, elektroa 
plumbingo, dažymo lr dekoravimo 
Atskirų kambarių Del butų Įrengimą*

lr skiepuose.

Perkant ar parduodant namus 
ir apdraudžiant turtą 

Jums patarnaus
VLADAS N. S E L E N I $

narys United Northwestern 
Realty Association 
šaukite telefonais

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

GUSTAFSON REALTY CO. 
13000 Schoolcraft kamp. Sorrento

tV*

mokame

Augšt?

pįvidemte

MIDLAND
Savings and Loart^ 

Association-x^Ž5
(INSURED

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

, PELNINGIAUSIA 
| TAUPYMO 

BE NOBOVl

4038 Archer Avenue t.i la.i-67,v 
AUGUST SALCMJKAS

J?

WIAI tini V!l i U i Iii sKOHNIMt

B-VIŲ LYGOS. KURIOSE
Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki S i 0,000.00 

I R
Paskolos Duodamos Namu įsigijimui 

Lengvomis Sąlygomis

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

CRANE SAVINGS &
2555 W. 47th St.,

LOAN ASSN.
Chicago 32, III.

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

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

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

f

SPECIALUS
BARGENAS

• Sofoms, Lovoms, 
Lempoms

KAINOS NUO
$49.50

augščiau

neįstengia išdildyti motinos pa
veikslo, jos saulėtos šypsenos ir 
skausmingai susirūpinusio vei
do, išleidžiant vaiką pasaulin. Ir 
dabar, kada tremties išsklaidy
ti, renkamės į Motinos dienos 
minėjimus, kada gražiai papuoš-

rios miesto dalyse. Nors Algir
do atstovaujama kompanija vei 
kia šiaurės vakarų miesto da
lyje, tačiau ji, bendradarbiau
dama su kitomis firmomis, gali 
patarnauti pirkėjui bet kurioje 
miesto dalyje. Ši firma turi y-

i

NAUJĄ ARBA VARTOTĄ AUTOMOBILĮ 
GALIMA NUPIRKTI BE PINIGŲ

patingai gerą vardą ir neribotą 
toje scenoje prieš akis atsisklei- asįrinkimo galimybę. Jos ad_ 
džia gana reikšmingas paveiks-1 rRsag yra 12gl7 Grand River
las raudoname, tarsi karo netojj jjeyers gatvės. Algirdas 
gaisrų ir kraujo, fone po baltu Nakas norj patarnauti kiekvie.

motulė, bespaudžiant i, nam jjetuvjuj nes šioje srityjenuometu
prie krūtinės kūdikį, kiekvienas 
atsimename lietuvę motiną iš 
“Vargo mokyklos" paveikslo.
Argi begalėjo lietuvis dailinin
kas sukurti geresnį ir tinkames
nį paveikslą lietuvei motinai, ko
vojusiai už spaudos ir krašto 
laisvę, dabar tebekovojančiai už 
tas pačias idėjas ir tikėjimą, ir
tremties motinai, kovojančiai už; .. , . c___
vaiko išlaikymą savajai tautai?
Tai yra mintys, kuriomis teko 
pagyventi detrotiečiams laike 
Motinos dienos minėjimo, kurį 
suorganizavo LB Detroito apy
linkės valdyba. Minėjimas įvy
ko gegužės 12 d. buv. lietuvių 
svetainėje. Pradžios ir sveikini
mo žodį tarė LB Detroito apylin 
kės valdybos vicepirm. Danguo
lė šeputaitė. Paskaitą skaitė dr.
Ona Krikščiūnienė iš Čhicagos.
Meninę dalį atliko ateitininkai, 
skautai, šeštadieninės ir litua-

nėra naujokas, bet jau ir anks
čiau yra padėjęs savo patari
mais perkant namus, padėjęs pa 
statyti kitiems keletą namų ir 
pats sau savo jėgomis yra pasi
statęs namus. Šio jauno ir ener j 
gingo verslininko skelbimus ma 
tysime spaudoje, bet, esant sku
biam reikalui, jo adresą galima 

Sveiki
nant Algirdą naujoje profesijo
je, norisi palinkėti pasisekimo 
ir savo tautiečių paramos.

ŠACHMATŲ TURNYRAS

Detroito šachmatininkai ruo-, 
šiasi turnyrui. Norintieji daly
vauti registruojasi pas šachma
tininkų vadovą Mind. Gilvydį 
telefonu WE 3-74^1. Bus su
darytos dvi grupės — jaunių ir 
suaugusių. Be to bus pravestos 
rungtynės tarp studentų ir ki

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
KELI1C A. RAUDONIS, NELLIE BERTULIS, Na*.

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

Krautuvo atidaryta sekmadieniais nuo ll lkl 4:80.

NAUJA
19 5 7 

PLYMOUTH

*1732

SSA U J A
19 5 7

CHRYSLER

*2811

N

Daugybė garantuotų visų išdirbysčių vartotų automobiliu už labai atpigintas kalnas

Seniausia, didžiausia ir teisingiausia lietuvių automobilių pardavimo ir remontavimo įstaiga

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

4030 Archer Ave., Chicago 32, Illinois Telef. Virginia 7-1515

millll|lllll|||||||IIIIIIIIIIIIIIIIIIIil1IIIIIIUIIIIIllllllll!lllnllllll*llill||llllllllll«l!<

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

tolimų disitancijų. Šaukite sekančiai.

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

Telefonas — FRontier 6-1882
<ll«lllllllllllllllimillllllllllllllllllllll ||, ||UI,|, linui 1111111111,111111, III III IIIMUMM*

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANE SAVINGS ”"545*"
2555 WEST 47th STREET LAfayette 8-1083

B. R Ptetklewicz, prez.; E. K. P1etklewl<», sekr. Ir advokatas
Mokanir aukštus dividendus. Keičiami' čekius. Parduodame Ir perkame 

valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyjl atidarydami sąskaita Šiandien. Apdrausta lkl R10,000.

Darbo valandos: pirmad. lr ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 6; treč. uždaryta, o aežt. nuo 9 iki vidurdienio.

Skaitykite ir platinkite dienrašti "Drauge”



J
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DDENRAfiTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

MOŠŲ KOLONIJOSE
Los Angeles, Calif.
Pasikalbėjimai su šen. YVilliam 

F. Knowland

Labai įdomus ir aktualus pa
sikalbėjimas su šen. Wm. F. 
Knovvland įdedamas "Lietuvių 
Dienų” žurnalo gegužės mėn. nu 
meryje Ligšiol šen. Knowland 
dar nėra davęs specialaus pasi
kalbėjimo lietuvių spaudai. Tai 
pirmas atsitikimas. Senatorius 
pasisako visa eile aktualių Lie
tuvos ir kitų kraštų laisvinimo 
reikalų. Pasikalbėjimą pravedė 
d r. A. N. Tarulis. “L. D.” gegu
žės numeris pasieks skaitytojus 
ir platintojus gegužės mėn. pa
baigoje.

Vyčių susirinkimas pas 
Rūtą Kilmonytę

Lietuvos Vyčių Los Angeles ' 
kuopos susirinkimas gegužės 5 ' 
d. įvyko pas Rūtą Kilmonytę, 
jos ir jos tėvų puošnioje reziden I 
cijoje, 2623 Laurel Canyon 
Blvd., Hollywood 46, Calif. Su
sirinkimo metu Rūta Kilmonytę 
papasakojo labai įdomių įspū
džių iš savo susitikimų su kitais 
Hollywoodo artistais, savo ke
lionių po JAV ir Kanadą ir pan. 
Po neilgos kalbos atsakinėjo j 
visą eilę klausimų. Su pasigėrė
jimu prisiminė labai nuoširdžius 
ir šiltus jos sutikimus Kanado
je, kuriuos suruošė jai Londono 
ir Montrealio lietuviai, kai ji 
prieš maždaug dvejus metus po 
filmo “Seven Brides for Seven 
Brothers” pastatymo keliavo po 
abu kraštus, pasirodydama fil
mo premjerose. Susirinkimas 
buvo tikrai gausus. Tokio gau
saus kuopos susirinkimo ligšiol 
turbūt nebuvo. Šiuo metu kuo-, 
pa jau turi daugiau 70 narių. 
Narių skaičius nuolat augą. Ne
trukus atsiskirs sendraugiai, su
darydami atskirą savo kuopą. 
Daugiausia naujų narių yra pri
rašęs kuopos vicepirm. ir sendr. 
kuopos organizatorius Antanas 
Skirius. Kitas kuopos susirinki
mas įvyks birželio 8 d., sekma
dienį, 3 vai. popiet Statler vieš
butyje. Iki visuotinio suvažia
vimo, kuris įvyks rugpjūčio 8 — 
11 dienomis Statler viešbutyje, 
kuopos narių skaičius gali pra
šokti 100. Susirinkimo metu 
pas Rūtą Kilmonytę buvo palies
ta visa eilė suvažiavimo reikalų. 
Po susirinkimo Rūta visus da
lyvius puikiai pavaišino. Rūta
priklauso kuopai ir aktyviai jun
giasi į jos veiklą.

Nauja Alto skyriaus valdyba

Gegužės 4 d. vakare Šv. Kazi
miero parapijos salėje įvyko me
tinis Alto Los Angeles skyriaus 
susirinkimas. Organizacijos bu
vo atsiuntusios 37 atstovus. To
kio gausaus susirinkimo, kaip 
pasakoja senesnieji skyriaus dar 
buotojai, dar nesą ligšiol buvę. 
Naujai išrinktoji skyriaus val
dyba pasiskirstė pareigomis 
taip: pirm. A. Skirius, vicepirm. 
L. Valiukas ir J. Andrius, sek

Chieagoje

retoriai — R. Medziukait’ė ir 
Alg. Raulinaitis, kasininkė M. 
Aftukienė ir fin. sekr. J. Jodelė.

Pavergtųjų tautų komiteto 
susirinkimas

Pavergtųjų tautų komiteto, pa 
sivadinusio "The American Na
tional Committee for the Free- 
dom of Enslaved Nations” ge
gužės mėnesio susirinkimas įvy
ko Šv. Kazimiero parapijos sa
lėje gegužės 8 d. Komitete jau 
dalyvauja 10 tautybių. Planuo
jama įtraukti ir daugiau atsto
vų iš tų tautybių, kurių kraštai 
yra komunistų pavergti ir ku
rios ligšiol dar nėra įsijungusios 
į šį darbą, šiame susirinkime lie 
tuvius atstovavo J. Andrius, A. 
Skirius, R. Medziukaitė, M. Af
tukienė ir L. Valiukas. Komite
to vykdomąjį organą sudaro 
pirm. vengras B. Toekes, sekr. 
čekė Mrs. Kracek, kasin. estas 
B. Nurmsen; kiti nariai — L. 
Valiukas, vengras S. Matica ir 
estas W. Niilus. Po susirinki
mo visus dalyvius lietuviai pa
vaišino. Puikiai šeimininkavo 
abi vietos Alto skyriaus valdy
bos narės M. Aftukienė ir R. 
Medziukaitė. Kitas susirinki
mas įvyks pas ukrainiečius.

H. G.

E. St. Louis, III.
Mirtys

Mažutei Mississippi pakran
tės lietuvių kolonijai šie metai, 
neatnešė nieko kito, kaip nuo
stolius. Skaudžiausia, kad visi 
tie nuostoliai yra žmonėmis.

Sunkioje automobilio katastro 
fojė tragiškai žuvo jaunas, ne
seniai JAV kariuomenėn įstojęs 
Zigmas Kučiauskas. Jis buvo 
vos 20 metų. Paliko liūdinčius 
tėvus ir keturis brolius.

Mirtis smarkiai darbuojasi ir 
senųjų ateivių tarpe. Šių metų 
pradžioje amžinam poilsiui ji pa
kvietė Joną Zičkų, o kiek vėliau 
ir jo žmoną. Jonas Žičkus yra 
buvęs energingas ir aktyvus lie
tuvių veikėjas pirmosios imigra
cijos metu. Jo rūpesčiu buvo 
suorganizuotas scenos mėgėjų, 
būrelis, jis dalyvavo, o taip pat 
ir. vadovavo keletui lietuviškųjų 
organizacijų. Susidariusią bib
liotekėlę jo sūnūs perdavė vie
tos parapijos mokyklai. Liūdi 
savo tėvo ir motinos netekę sū
nūs Jonas ir Albinas su šeimo
mis.

Vos prieš keletą dienų mirė 
Madison, III., gyvenęs nuošir
dus lietuvis Jonas Dorša. Jis 
paliko liūdinčią žmoną ir' šeimą.

Išvyko į Detroitą

Apgailestaudami E. St. Louis 
lietuviai išleido Detroitan, Mich., 
ilgametį LB apylinkės narį ir 
skautų vyčių Šarūno būrelio va
dą Algirdą Manvydą. Algirdas 
buvo nuoširdus darbuotojas vi- 

i suose lietuviškojo kultūrinio ir 
( visuomeninio darbo pasireiški
muose. Zgi

Don Varnas posto pastogėje 
— Gegužės 3 d., kaip ir kiek

vieną pirmą mėnesio penktadie
nį, įvyko eilinis posto narių su
sirinkimas, kuriame pranešimus 
pateikė A. Anderson, S. Samoš
ka, J. Karklys, B. Mikėnas, J. 

Stanaitis ir kiti. Susirinkimui 
pirmininkavo darbartinis koman 
deris John Shulmistras.

— F. Adams, P. Butkus, A. 
Anderson, Ig. Bružas, A. Tama- 
liūnas, A. Šilas, Ed. Karlavich, 
A. Kasper, Al. Brazis, J. Shul
mistras, G. Jonikas, Ed. Leu- 
goud, J. Jatis, A. Mostei ka, S. 
Samoška, Z. Butėnas, L. Apa- 
nas ir Ed. Miller, užsimokėję 
nario mokestį 5 metams, gavo 
metalines nario korteles.

— Aguonėlių (“Poppy”) die
nos rinkliava bus vykdoma ge
gužės 23 — 24 dienomis. Šios 
rinkliavos vedėjas J. Stanaitis 
kviečia visas veteranų žmonas, 
seseris ar pažįstamas patalki
ninkauti šiame labdaringame 
darbe. Norinčiosios prisidėti tu
ri kreiptis telefonu HEmloek 4- 
9426.

— Alfonsas Pundys, aktyvus 
posto narys, yra ‘‘Black Cat" 
svetainės savininkas, šios užei
gos adresas 4601 So. Paulina St.

— Edward Pocius ir Frank 
Jurgaitis yra pasižymėję Chica
gos Lietuvos Vyčių veikėjai. Pir 
masis dabar išrinktas 112 kuo
pos pirmininku, antrasis — 99 
kuopos pirmininku.

— “Memorial” dienos iškil
mės šiemet bus pradėtos gegu
žės 30 d. 9 vai. ryte Don Varnas 
posto namuose. Vėliau bus bend 
rai vykstama į šv. Kazimiero 
kapines šv. mišioms ir vėliausiai 
mirusių posto narių kapų pager
bimui. Visi posto nariai, ypatin
gai turintieji uniformas, yra 
kviečiami dalyvauti dienos iškil
mėse.

— Leonas Biliūnas pradėjo 
dirbti kaip namų pirkimo agen
tas. Norintieji įsigyti nuosavy
bę, gali kreiptis į šį posto narį 
ir jiems bus patarnauta.

Ed. šuiaitis

DETROITO ŽINIOS
(Atkelta iš 5-to psl.)

atsargų žaidimą užtikrintai lai
mėta 60:45. Šis laimėjimas at
nešė didžiulę pereinamąją tau
rę ir kartu papuošė komandą 
meisterio vardu.

Laimėta tik dėka atidaus dar 
bo ir pasišventimo. Stebintieji 
klubo veiklą gpfi patvirtinti, 
kiek pastangų padėta ir kiek 
prakaito išlieta savaitinėse tre
niruotėse. Tebūnie leista var
dais įvardinti pasišventusiai ko
vojusius krepšininkus. Štai jie: 
A. Bliūdžius, R. Janukaitis, A. 
Juška, G. Juška, V. Petraus
kas, A. Raguckas, V. Rugienius, 
V. Šeputa, B. Šimkus ir M. Thom 
pson. Komandos kapitonu yra 
Viktoras Petrauskas.

Atsiektas krepšininkų laimė
jimas yra vertas visos Detroito 
lietuviškosios visuomenės pa
garbos. Tam tikslui Detroito 
LSK Kovo valdyba rengia drau
giškas rungtynes, kurių metu 
numatyta specialiai pagerbti jau 
nuosius krepšininkus. Dėl rung
tynių tariamasi su Toronto P. 
P. S. K. Aušra ir Toronto L. S.

K. Vytis. Aušra atstovautų 
jaunių krepšinio, o Vytis mote
rų tinklinio rungtynėse, šių 
draugiškų rungtynių metu nu
matoma specialiai pagerbti jau
nuosius krepšininkus. Rungty
nės įvyks gegužės 25 d. Holy Re 
deemer sporto salėje. Būtų tik
rai miela, kad krepšinio laimė
tojus pagerbti ir paskutinėmis 
šio sezono rungtynėmis pasigro
žėti susirinktų ko didesnis spor
to bičiulių skaičius.

Beje jaučiame pareigą primin
ti ir birželio 9 d. Tą dieną erd
viame New Liberty parke įvyks 
didžioji sporto klubo gegužinė. 
Kaip žinome, sportinei veiklai 
reikalingi ir finansiniai ištekliai. 
Uniformos, įvairūs registraciniai 
mokesčiai, salių nuoma ir kiti 
reikalai šluote iššluoja klubo ka 
są. Sporto klubo vadovybė yra 
numačiusi ir visą eilę kitų su
manymų, bet juos įgyvendinti 
bus galima tik su visuomenės 
parama. Tad padėkime jauni
mui, o jaunimas neliks abejin
gas bendriesiems reikalams!

Bičiuli*

Ketvirtadienis, 1957 gegužės 16

fLASSIFIM) ANI) HKIP W ANTKI) AI)S
REAI. ESTATE REAL ESTATE HELP WANTED MOTERYS

BRIGHTON PARKE ___ . POSITION WITH A FUTURE!

Fordo stipendijos
Fordo fondas paskirstė sti

pendijas (moslapinigius) 154 
asmenims, iš kurių 5 yra čika- 
giečiai ir dar trys gyveną kito
se Illinois vietose. Tarp stipen- ttUto KU1UŽU8 arO mokykl08 lr 8U8l.I M ūr.

diją laimėjusių 
nima lietuviškiau skambanti pa
vardė Robertas Pickus.

čikagiečių mi-slekl,no- proga!

po 6, centrai. Šildymas, 
us, arti mokykloa 
šviesūs Ir putogūs butai,

SSSR moterys

REAL ESTATE - 1658 W. 108 st 
Tel. BEVERLY 8-3S48 

Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose lr
valdžios Įstaigose.

INCOME TAA. Tas acoountant

Med. 2 po 4 Ir 3 kamb. pastogėje, 
geras skiepas, dujų pečiais kildoma, 
kaina $16,000. *

Medinis 2 po 4 kmb. gale sklypo, 
centrallnis Šildymas, garažas, geras 
skiepus, puiki upylinke, $14,000. 

GAGE PARKE
MASKVA. — Juokdamasis iš Nauj. mūr. 1H aukšto. 4 lr 3 km., 

sovietų moterų neapdairumo, jų!^Xlngom<,siZom.PUlk‘ dVlMn
humoro laikraštis “Krokodil”) kitur

Pulkus mūr. bung. 7 kmb. 4 mleg. 
48 & Keeler apyl., karstu vand. Šil
dymas, arti susisiekimas lr mokyk
los $u,oou Įmokėti.

Turime namų Ir biznių Įvairiose

nr. 10 įsidėjo paveikslą, pava
dintą “Užsienietiška kombinaci
ja”. Čia vaizduojama tik marš-
kiniais apsivilkusi moteris SU vietose, parūpiname paskolas leng

viausiomis sąlygomis. Kviečiame tei
rautis.brangiu paltu ant viršaus. Ko

misarų žmonos ne tik Vilniuje 
nemoka vakarietiškų drabužių 
dėvėti... dfli

ŠIMAITIS REALTY,
2737 W. 43rdSt.« CL 4-2390

PAJIEŠKOJIMAI
J ieškom ag 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, Miehigan.

Mūr. 4 k. šild. dld. lotas, tik $10,000 
2 po 4 kb. nauj. garažas — $11,600 
2 po 4 kb. nauj. garažas — $13,200 
ti kb. nauj., modern. Įrengtas—pigiai

Vasarviete prie Kankakee upės, su 
baldais ir motorlaiviu — pigiai — 
$2,000. •

Yra pigių ir gerų pkjamų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer avė., LAfayetto 3-8884

(prie California g-vės)

MARQUETTE PARKE
Savininkas turi greitai parduoti 

1 '/į augšto medin) namų. — 5 ir 31/, 
kamb., ulyvos šildymas. Tik $18,000.

Viiino.
EVERGREEN PARKE

Liuksusinis 6 m. mūrinis namas 
(“ranch" stiliaus) ant 60 pėdų skly
po Su gražiai Įrengtu rūsiu, plytelių 
vonia, uutomotlškas gazo šildymas. 
Garažas. Arti mokyklos ir bažnyčios. 
Įkainuotas pardavimui.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
surašo ir Įsitikinkite gerais pirkiniais 
Namų Savininkai!

Turiu pirkėjus visų rūšių namams. 
Norėdumi skubiai parduoti namų, 
šaukite nemokumam Įkainavimui. J. 
Baeevlčlus.

VARPAS Real Estate
Insurance. Notary Public 

5018 So. Western Avė.
PRosp. 8-2234 arba HEm. 4-7085

CLERK-TYPIST
To procesą inventories, type orders, 
light steno and other general vvork 

in the departinent.
5-DAY WEEK 

GROUP INSURANCE 

EASTERN VENETIAN 
BLIND CO.

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

Ccfivenient transportstion

VIKTORO KO 2I C O S 
Lietuvišks gazolino stotis ir auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

6769 S. WESTERN AVĖ. PR 8-9683

Nauja maldaknygė
“Viešpatie, Išklausyk 

Manęs”
Suredagavo

Kun. K. Matulaitis, M.I.C.
ISleldo

Lietuvių Katalik>|*-Rpaudos Draugija
640 puslapių; 3/t colio storumo

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

Paauksuota..................................$3.60
Tai viena IS pilniausių maldakny 

gių, spausdintų, Amerikoje: visos li
tanijos; 11 novenii; visų sakramentų 
aiSklnimai; psalmes; pilnos rekolek
cijos; visų sekmadienių evangelijos 
tretininkų maldos susirinkimams ii 
aboliucijai; maldos apaštalystės mai, 
dos; Sv. Valandos maldos; 33 giesm.. 
Velykų lr Vėlinių apeigos; Kryžiaus- 
keliai; Sopulingosios Motinos stotys- 
tr t.t. *

Maldaknyge ‘'Viešpatie, Išklausyt 
Manęs” yra labai gražiui išleista; at
spausdinta ant balčiausio lr geriau 
šio poplerlo; tvirtai Įrišta su paauk 
■avimu ar be; nemažos raides; daug 
ryškių iliustracijų.

Si maldaknyge yra geriausias plr 
klnys Amerikoje. Užsisakykite tuo 
jau.

Užsakymus su pinigais siųskite

DRAUGAS 

4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL.

LABAI PIGIAI
Mūrinis 4 kambarių (expendable). 

Ištisas rūsys, kuriame jau Įrengtas 1 
kambarys. Apšildymas šiitu oru. Ve- 
netian blinds, drapes ir kiti moder
niški Įrengimui ir pagražinimai. I 
blokas nuo pagrind. susisiekimo, mo
kyklos ir prekyb. centro. CMth St. ir 
Pulaski Avė. Pilna kalnu tik gl7,2(MJ.

MARQUETTE PARKE
6 kamb. kampinis, 4 metų senumo, 

.ąžuoliniai viduje pagraiž.nimai, ply
telių (tile) virtuve ir vonia. Metali
nės vielos tvorele. 1 blok. nuo parko, 
prie 72 ir Sawyer gatvių. Savin. iS- 
vaižuoja į Californijų. ir parduoda 
nebrangiai.

Taip pat turime 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

PIRKITE ir parduokite aavo ne
kilnojamą turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės mano teisingu patarna- 1 
vimo.

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

HELP VVANTED VYRAI

MEN
WAREHOUSE

PACKERS
VVORK IN SUBURBAN 

ATMOSPHERE
CONVENIKNT TO NORTH AVĖ. 

AND NARRAGANSETT BUS LINE. 
(OWN PARKING AREA)

TOP RATES
NEW BUILDING

6460 W. CORTLAND ST.
Call for appointment

RĘpnbUe 7-9400 TUiedO 9.6|6I, ext. 21
MARQLETTE PARKE 2-jų butų 

— 8 ir 4 dideli kamb., 1 kamb. rū
sy. Mūrinis. Alyva šildomus. Daktaro 
rezidencija. Moderniški ir brangus 
įrengimai. Tik $28,000.

2 BITAI po ti kamb. ir 3 kamb. 
rūsy. Mūrinis; labai graži vieta. 
$30,500.

GAGE PARKE — 2 butai po ti 
kainb. ir 1 kamb. rūsy. Mūrinis. Di
deli miegamieji. $28,900.

» BfTV MfRIMS ant Garfield 
Blvd. Žemiausios pajamos $64o į mėn. 
$42,000.

4 BM’V MCRINIS. Netoli Mar- 
ųuette Parko. Skubiam pardavimui 
tik už $24,000.

K. MALONIS 
PRospeet 8-2071

IŠARTI IR TOLI
ITtLIKU

— Lietuvių Katalikų mokslo
akad. suvažiavimas įvyks Ro
moje spalio 2—4 dienomis. Su
važiavimo paskaitų temos nu
matytos šios: Kristaus mietinio 
kūno doktrina sąryšyje su da
barties gyvenimo faktais; Ma
terializmas katalikiškos filoso
finės doktrinos šviesoje; Sočia-( 
listinių problemų krikščioniško 
sprendimo perspektyvos; iš tei
sės: Katalikų Bažnyčios doktri
na apie tautų apsisprendimo 
teisę; iš istorijos: Apaštalų 
Sostas ir Lietuva; iš medicinos.
Medicinos etika pagal Popiežių 
direktyvas. Paskaitų temos ga
li būti pačių prelegentų patiks
lintos.

— Apgynė disertaciją. Š. m.
kovo mėn. 27 d. Popiežiškame 
“Angelicum” Institute, korefe- 
ruojant prof. Delos, kun. Alek
sandras A. Nekrašas apgynė 
disertaciją “Ii Concetto di Na
zione” (tautos sąvoka) filoso
fijos daktaro laipsniui gauti.
Darbas buvo įvertintas 18/20 
plūs 44/50 arba “eum Įaudė”.
Savo darbu autorius bandė duo
ti tautos apibrėžimą ir nusaky
ti jos esmę. Eksklusyviniu me
todu naudodamasis, kun. Ne
krašas nagrinėjo dešimt taip 
vadinamų “tautos faktorių” Vertė lietuvių kalbon JUOZAPA?

• .. . i • • SKVIRECKAS — Kauno Arkivys-(fatton di nazione), su kūnais kupaa MetropolitM. iv laida. IS- 
nuo pat devyniolikto amžiaus I leido “LUX” 1947 m. Štutgarte
vidurio yra bandoma identifi
kuoti pati tauta. Tautos esmę 
kun. Nekrašas randa kultūri
nėje bendruomenėje. Pati tauta 
yra apibūdinama kaip ‘‘agrega
tas toj pačioj teritorijoj gyve
nančių žmonių, kurie tik jiems 
būdingo gyvenimo įtakoje su
daro specifinio charakterio kul
tūrinę bendruomenę”.

Skclbkites “Drauže”!

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

Šioje nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant, jū- 

•I laukia greftaa Ir telalngaa patar 
navtmaa.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

i«OO w. 50th St. Tel. Prospect »-MM

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

NOTARY PUBLIC 
2405 We«t 61 St. 
WAlbrook 6-6030

PRospeet 8-3579 (vak. ir semad.)

MŪRINIS 6-ių butų namas — 5, 
5 ir 3 kamb. Arti Westem. Electric. 
F. A. (karštu oru) alyva apšild. 
$27,500. SVOBODA, 6013 W. Cer
mak Rd. BIshop 2-2162.

EAPERIENCED COUNTER MAN 
and

OUTSIDE SALESMAN 
For Electrical Wholesale

Supply Co.
BELASCO ELECTRIC SUPPLY 

COMPANY
2126 So. State GA £5685

EKPERIENCED TOOL 
AND DIE MAKER

Mušt be capable of designing and 
making dies withuout supervision. ’ 
Ali new eąuipment in tool Room.

Steady work — High pay

F. P. SMITH WIRE 
AND IRON W0RKS

2340 N. CLYBOURN AVĖ. 
Lincoln 9-7000

BUILDING A REMODEUNG

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR

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

Namų tel. Itlsliop 7-3340 
2737 We»t 43rd Street

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

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRAOTOR 

4327 S. Campbell Av., Chicago 32, IU. 
Y Artis 7-0875

PER PASAULĮ KELIAUJA 
ŽMOGUS

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

J. BREIVE and SON
CONSTKUCTION COMPANY

1442 8. 48th Ct., Cicero 50, DI.
Statome naujos namas br gintas

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairina remonto darbas, sknMal. 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 8-1703 aao • vai 

ryto Iki 7 vaL vakaro.
I>1. OLymple 2-5121 aao S vai

vakaro Iki 11 vaL vi "

Naujasis Testamentas- 
šventas Raštas

620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama
“DRAUGAS” 4545 W. 63rd St. 

CHICAGO 29. ILL.

SEWING MACHINES

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
Builders Gen. Contractora

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

Namų Įkainavimas Ir Įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONIS STANKUS
Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki 6 
vai. p. p. Kitu laiku ausltarus. 

Tel. PRusiiect 8-2OI3 
VVAlbrook 5-4855

6800 SO CAMPBELL AVĖ. 
Chicaga 29. IIL

Namų statyba, (vairūs pataisymai 
_ ... lr pardavlnuu*. Jei norite pirkti ar
Sutaupykite $100.00 iki $200.00 užsisakyti namą, kuris būtų gerai Iš

planuotas, patogus, gražus Ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

SIUVAMOS MAŠINOS

pirkdami siuvamas mašinas: Pfaff, 
Phoenix, Necchi, Singer ar Ken- 
more. Visoms prekėms duodame 
lifetime garantiją.
A B. C. SEWTNG MACHINE CO. 
8084 W. 68rd St. Chicago 29. III. 

Telef. WAIbrook 5-7812

V. ŠIMKUS
Susitarti kaukite TU.rnilnal 0-5531 

nuo 6 vai. p p. kasdien Ir sekma
dieniais nuo 10-4 vai. Adresas: 515 
Molino, VV likus Npriiųpt. IU.

PlIKIS 2 AUGŠTŲ MŪR. NAMAS 
Gage Parke. Apačioje išnuomota

prekybinė patalpa ir 4 kamb. butas. 
Viršuje 6 kamb. gražiai ir gerai Įreng
tas butas, šildymas karštu vandeniu- 
stokeriu. 2 auto mūr. garažas. Tik 
$25,000. $25,000. A. Sirutis.

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

915,800
Ateikit ar paskambinkit, apžiūrė- 

kit ir nusipirkit! Volodkevičius.

P. LEONAS
REAL ESTATE

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

PROGOS — OPPOBTUNTnES

GROSERIŲ IR MfiSOS KRAU
TUVE IR MŪRINIS NAMAS. 5 
kamb. 2 autom, garažas. AJyva ap
šild. Ideali vieta Marąuette Parke. 
Agentai prašomi nesikreipti. RE 
public 7-7265.
Parduodama Groserlų Ir Mėsos Krau
tuvė. Tinka vyrui su žmona. Parduoda 
dėl ligos. Prieinamai. CH 3-0534.

Parduodama MfiSOS IR GRO
SERIŲ KRAUTUVE. Nepaprastas 
bargenas. Visi modernūs įrengi
mai ; gerame stovy. Savininkas 
serga, turi tuojau parduoti. Že
ma nuoma. Jokio įmokė jimo tin
kamam asmeniui. Žemi mėnesiniai 
išsimokėjimai. Skambinti CEntral 
6-8513. Klausti Mr. Mack.

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

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

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

Mūrinis bungalow. 5 k. ir 1 kmb.
Centr. šildymas gazu. Tile vonia, ki
limai, garažas. Kaina $17.500.

BRIDGEPORTE. Pačiame biznio 
centre ant 57 pėdų sklypo mūrinis 
su rūsiu Ir šildymu. 3 krautuvės ir 
2 butai. Galima’ padaryti I didelę 
krautuvę. Prieinama kaina.

55-a ir Homan Avė. Ant 50 pėdų 
sklypo, medinis su rūsiu ir šildymu.
2 po 4 kamb. Garažas. $16,600.

35 ir Ashland Avė. Mūrinis su rū
siu ir šildymu. Taverna-Lunch Room.
3 po 4 k. (tinka "rooming house").
OeroH pajamos. Nebrangiai.

VENTA
4409 90. FAIRFIELD AVĖ.

IiAfayeMe 3-3881

ŽIŪRfiK! ŽIŪRĖK! Mūrinis______________________________
2-jų butų namas. 4 ir 4 kamb. ir oū<x><xxxxxxx>o<)<xx>o<xx>ooooO' 
1 kamb. pastogėje. Gazu apšild. I n I II II ■ I K ft
Mokesčiai tik $85. Apylinkėje 26th r L U HI D I R U
ir Homan Avė. $13,500; įmokėti, Licensed bonded plombers 
$3,500. SVOBODA, 3739 W. 26th Joks darbas nėra didelis ar mažas

MISCELLANEOUS

ŠILDYMAS
A. StančiaaskM instoliuoja vi

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

1546 S. 49th Court, Clcor»
TeL OLymple 6-0775 nuo 8 vaL 

ryto iki 5 vai. vakaro. 
Telefonas nno 5 vaL vakaro: 

OLymple 2-6752

LIET. APDRAIJDO8 AGENTfTRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bės patvlrtlnos kainos.

Prieš darydami apdraudaa kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
\V Altinio k 5-5871

INTERSTATE INSURANCE AGENOY 
8108 S. Ashland Avė. Chlea«o SS. OI.

St. LAwndale 1-7038.

GEORGIAN 6 didelių kambarių 
mūrinis namaa su 2-jų kamib. bu
tu rūsy. 3 vonioB. Gazu — karštu 
vandeniu apšildomas. 2 autom, ga
ražas. Apžiūrėti tik susitarus. Tel. 
PRospeet 6-4732, 6016 S. Campbell 
Avė.

I6NUOMUOJAMA — FOR KENT

NAMŲ SAVININKAI I
Tarpininkaujame butų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estete 
5S1S So. Westem. PRospeet A-2234

Išnuom. 5 kamb. butas. Pečiu 
apšildomas. 3-čiame augšte.

3326 So. Morgan St.

Saukite dabar. Kalbame lietuviškai
Tel. — REpafaUc 7-0844 nr 

WAlbroob 5-8451
00<XXX>00<H>00<X><>000<>0<>000<><J

S t s t s m •
NAMUS IR
GARAŽUS

MASTER BUILDERS
General Contractlng Oo.

(Rar V. Sodeika Ir J. Hkornbakaa) 
1600 8. 48TH CT.. CICERO K>, ILL 
Tel. Ol/ymplo >-7381 j TO B-ASM

ir atliekame visus statybos Ir per 
tvarkymo (remodellng) darbus

Pirkit Apsaugos Bonos
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LIETUVIŲ TAUTINIAI ŠOKIAI 
CHICAGOJE

PASIKALBĖJIMAS SU LIETUVIU TAUTINIU ŠOKIU ŠVEN
TOS KOMITETO PIRMININKU BRUNO SHOTU

Pirmoji JAV ir Kanados lie-. — Ką galėtumėte pasakyti a- 
tuvių tautinių šokių šventė ren- pie tautinių šokių šventės pro- 
giama Chicagos International gramą?
Amphitheatre birželio 30 d. Tai — Tautinių šokių šventės pro 
bus pirmasis sutelktinis lietu-. gramą sudarė speciali komisija, 
vių tautinių šokių šokėjų pasi- Matysime apie 20 lietuvių tauti- 
rodymas Amerikos lietuvių is-; nių šokių. Vieni sunkesni, kiti 
torijoj. Lietuvių tautinių šokių i lengvesni. Į programą įeina visi 
šventės komiteto pirmininkas būdingesnieji lietuvių tautiniai 
Bruno Shotas painformavo, kaip šokiai. Bus šokama vyrų, mote-
vyksta pasirengimas didžiajai 
tautinių šokių šventei.

— Ar seniai lietuvių tautiniai 
šokiai yra prigiję Amerikos lie
tuvių gyvenime?

— Amerikos lietuvių .gyveni
me lietuvių tautinių šokių isto
rija dar nėra didelė. Atskirų 
pasireiškimų būta, bet jie buvo 
vietinio pobūdžio. Platesne pras 
me lietuvių tautiniai šokiai A- 
merikos lietuvių gyvenime įsi
vyravo tik su p. Baronaitės at
vykimu ir V. T. Belajaus įsi
jungimu. šešioliktuosius metus 
pradėjo “Ateities” tautinių šo
kių šokėjai. Pradžioje susikūrė 
Ateitininkų draugovė, kuri pra
dėjo reikštis lietuvių
šokių srityje. Vėliau Ateitinin
kų draugovė pavirto į “Ateities” 
šokėjų grupę, kuri nuolat ir nuo

rų ir mišriose grupėse. Kaiku 
rie šokiai Amerikos lietuvių gy 
venime dar nematyti. Visi tau
tiniai šokiai kruopščiai peržiū
rėti juose jieškant daugiau lie
tuviškumo.

— Tautinių šokių šventė ren
giama International Amphithe
atre. Ką galėtumėte pasakyti' ryti 
apie tą didingą ir visiems gerai
žinomą vietą?

— Tautinių šokių šventei vie
tos parinkimas kėlė nemažą rū
pestį. Pradžioje galvojome apie 
aikštę po atviru dangumi. Kėlė 
nerimą aikštės tinkamumas ir 
lietaus baimė. Amphitheatras 
visus klausimus išsprendė mūsų

tautinių Į naudai. Lietaus nebebijom. Ne
bijom ir Chicagos vasaros karš
čių, nes Amphitheatre veikia 
šaldomoji oro sistema. Šokėjams

lat puoselėja lietuvių tautinius nereikės braidyti po smėlį ar žo- 
šokius. Didesnio sutelktinio lie- lę — Amphitheatre puikus grin 
tuvių tautinių šokių pasirody- dinys. Daug patogumų žiūro- 
mo ligi šiol nebuvo. Rengiamoji vams. Amphitheatras yra pati 
Amerikos ir Kanados lietuvių tinkamiausia vieta lietuvių tau- 
tautinių šokių šventė dalyvių i tinių šokių šventei.
gausumu ir didingumu bus pir
moji Amerikos ir Kanados lie
tuvių gyvenime.

— Kiekviena tautinė-kultūri- 
nė apraiška, lygiai ka!p ir lietu
vių tautiniai šokiai, gali tobulė
ti ir pilnumoje savitą tautinį 
bruožą ugdyti tik savame kraš
te.

— Ar lietuvių tautiniai šokiai 
šioje šalyje nesuamerikonėjo?

— Lietuvių tautiniai šokiai pa 
sižymi dideliu savitumu. Jie 
skirtingi nuo kitų tautinių gru
pių šokių. Svetimieji mūsų tau
tiniais šokiais žavisi dėl jų origi 
nalumo, grakštumo. Iš tremties 
atvyko daug labai gerų tautinių 
šokių vadovų, kurie lietuvių tau
tinius šokius labiau išryškina. 
Mūsų tautiniai šokiai išlieka ori 
ginalūs. Tautinių šokių šventė 
didingai atskleis jų grožį ir tau
tinę vertę.

AUSTRALIJOJE
— “Mūsų Pastogė” bal. 8 d. 

numerio vedamajame "Tėvai ir 
vaikai” svarsto klausimą, kuris 
yra svarbus ne tik Australijos 
lietuviams. Pabrėžiamas lietu
viškų organizacijų ir visų są
moningų lietuvių uždavinys iš
laikyti lietuvių gyvą tautinę są
monę ir nesudarkytą lietuvišką 
sielą. Bendruomenės pagrindi
nis vienetas tai šeima, kurioje 
turi būti puoselėjami lietuvybės 
daigai. Jaunimą reikia pratinti 
prie lietuviškos literatūros, su
daryti jam sąlygas bendrauti 
lietuviškoje aplinkoje (pramo
gos, sportas ir kt.). Organizaci
jose tam tikslui turėtų būti kul
tūros vadovai. Ypač reikalinga 
pačių tėvų talka.

— ALB Krašto valdybos po
sėdyje galutinai nutarta suda- 

prie Krašto valdybos

! pirko šimtus biletų. Ateina di
desni užsakymai iš tolesnių vie
tų. Į tautinių šokių šventę at
vyksta ekskursijos iš Kanados, 
New Yorko, Clevelando, Detroi
to ir kitų vietų. Jau artimiausio
mis dienomis Chicagos ir kitų 
Amerikos ir Kanados miestų 
gatvėse pasirodys didelės meni
nės vertės plakatas, visus kvie
čiąs į pirmąją JAV ir Kanados 
lietuvių tautinių šokių šventę. 
Birželio 30-ji liks istorinė Ame
rikos lietuvių gyvenime, nes tą 
dieną įvyksta pirmoji lietuvių 
tautinių šokių šventė visoje A- 
merikos lietuvių istorijoj.

St. Daunys

“Švietimo-kultūros tarybą”, ku-| 
ri, glaudžiai bendradarbiauda
ma su Lietuvių Kultūros Fondo I 
Australijos apygardos valdyba,! 
rūpinsis savaitgalio mokyklų 
tinklo plėtimu, švietimo ir kul
tūros reikalams lėšų telkimu 
ir lituanistiniu švietimu apskri
tai. Taryba derins savo darbą 
su Kultūros Fondu ir pastara
jam jo darbe teiks visokeriopą 
paramą. Lėšų telkimui nutarta 

įprašyti apylinkių valdybas ir 
I organizacijas, iš rengiamų pra
mogų skirti “našlės skatiką” 
švietimo ir kultūros reikalams. 
Kaip pastebi “Mūsų Pastogė”, 
pridėti 6 penai prie pramoginių 
parengimų bileto kainos šiam 
reikalui neapsunkins tautiečių, 
o per visą Australiją susirinks 
žymios sumos.

— Krašto valdybos posėdyje 
nutarta išleisti metraštį Austra
lijos lietuvių pirmojo dešimt
mečio gyvenimui ir visokerio
pam tautiniam reiškimuisi at
vaizduoti. Metraštis bus didelio 
formato, gausiai iliustruotas, 
apie 300 puslapių. Lėšas nu
matoma telkti prenumeratos 
keliu. Metraščio vyr. redakto
rium pakviestas J. Kalakaus-

kas-Kalakonis, kuriam talkinin
kaus redakcinė kolegija.

— Naują būdą bendruomenės 
solidarumo mokesčiui rinkti 
praktikuoja ALB Sydnėjaus 
apylinkės valdyba. Ji savo na
riams išsiuntinėja kvietimus už
simokėti mokestį ir kartu pri
deda kvituojamuosius ženkle
lius. Pasirodė, kad šitoks soli
darumo mokesčio rinkimas yra 
sėkmingas. Daugis tautiečių ne 
tik mokestį prisiunčia, bet ir 
aukų prideda.

— “Lietuvos nepriklausomy
bės praradimo karinės aplinky
bės” skaitė paskaitą savanoris 
kūrėjas V. Šliogeris lietuvių 
atsargos karių “Ramovėje” 
Sydnėjuje.

— Sydnėjaus lietuvių inžinie
rių ir architektų draugija turi 
apie 20 narių. Ji yra skyrius 
Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų sąjungos, kurios 
centras yra Chicagoje. Sąjunga 
dabar turi apie 700 narių. Be
veik visi lietuviai inžinieriai ir 
architektai Australijoje yra ge
rai įsikūrę. Lietuvos universi
teto technikos fakulteto liudi
jimai apie baigtus Kaune moks

lus Australijoje yra pripažįs
tami. .Australijoje yra dar du 
tos sąjungos skyriai: Mel- 
bourne ir Adelaidėje.

—ALB Newcastlio apylinkės 
naujon valdybon išrinkti J. Dir- 
ginčius, J. Vitkauskas, B. Liū
gą, Č. Zakarauskas, A. Bajelis.

Illllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllilll
Jei turite parduoti ar išnuomo

ti. pasiskelbkite smulkių skelbimų 

ikyriuje. Skelbimą galite perduoti 

eletonu Virginis 7-6640.
'iiiliilllilllllllilllllllllllllllliillllllilllllin

PLATINKITE “DRAIKIA*

Atliekame dideliut lr m'-.žus 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 flve.)
Telef. PRospect 8-9842, Namu tel. Wfllbrook 5-5934

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

— Ar lietuviškoji visuomenė 
rodo susidomėjimą lietuvių tau
tinių šokių švente?

Susidomėjimas labai dide
lis. Chicagos lietuviškoji visuo
menė jau pirmomis dienomis iš-

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINYCIa
GcriaiiHioa gčlės dėl vestuvių, Ban»- 
tų, laidotuvių ir kitų papuošimi.

2443 VVest 63rd Stree*
Tel. KRospect 8-0833 Ir I’R 8-0834

Pranešame draugams ir pa
žįstamiems, kad 1957 m. ba
landžio 22 dieną mirė

A. j A.
WILLIAM MONTVILAS
Gyveno Chesterton, Ind.
Gimęs Lietuvoje lapkr. 1 d., 

1891 metais.
Buvo palaidotas balandžio 

25 dieną, Chesterton kapi
nėse.

Frank Brasus

Divizijos generolui
A. f A.

EDVARDUI ADAMKAVIČIUI mirus,
jo giminėms ir artimiesiems reiškia nuoširdžią užuo
jautą ...

L, V. S. Ramovė 
Centro Valdyba

UODfiSlO VALANDOJ

MAŽEIKA. EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6846 So. Westera Avė. Air Condltloned koplyčia 
BBjpobUo 7-8600 7-8601 AotomobUiama vieta

TtMM, korta ryv.n* kitos* mleato daly**;
koplyčia ardau Jūsų namų.

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI 
NAUJA CENTRINĮ 

APŠILDYMA — GAZO 
AR ALYVOS.

Mūsų kainos žemiausios; mūsų 
instaliacija yra tobula. Kreipkitės 
į mus pilnam centrinio apšildymo 
instaliacijos darbui. Mes atliekame

— Kaip vyksta pasirengimaę J visokį “sheet metai” — skardos 
tautinių šokių šventei? darbą.

—- Dirbama su didele meile
ir pasišventimu. Tautinių šokių 
šventėje pasirodys 32 lietuvių 
tautinių šokių grupės iš Ameri
kos ir Kanados. Su didele atski
ra programa matysime Chica
gos lituanistinių ir parapijinių 
mokykjų jaunimo pasirodymą. 
Tautinius šokius palydės didelis 
orkestras, vadovaujamas muzi
ko Br. Jonušo. Jau aplankytos 
už Chicagos ribų esančios lietu
vių tautinių šokių grupės, įsi
registravusios dalyvauti tautinių 
šokių šventėje. Visur gera nuo
taika ir didelis ryžtas. Birželio 
pabaigoje į Chicagą suplauks 
šimtai lietuviškojo jaunimo, pas 
kyrusio savo poilsio valandas 
lietuvių tautinių šokių demons
tracijai.

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, Chicago 29, III.

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

1626 S. CICERO AVENUE 
Cicero 50, III. TOwnhall 3-6670 
ANTANAS LIGUTIS, savininkas j

KADA IR KAM MOKAMOS

Pensijos ir Pašalpos
šiame leidinyje ir 8 pusi. priede at- 
Hpaundlnta JAV-bių Socialinio I>rau- 
(tini<> (Sočiai Securlty) įstatymas au 
naujausiais 1058 metų papildymais, 
būtent: 1) Oficiaies pensijų ir pašal
pų lentelės, 2) Moterims pensijų 
mokėjimas nuo 6 2 metų amžiaus, 3) 
Nedarbingiems asmenims pensijos 
mokėjimas nuo 50 metų amžiaus.

Be to, šiame leidinyje atspausdin
tas Nelaimingų atsitikimų įstatymas 
(Workmea’s Comp<-nsation), su len
telėmis, nurodant už kokius kūno su- 
sižeidimus kiek mokama pašalpos. 
I.eidinių kaina tik 80 centų.

Pinigus su užsakymais siųsti:
-•T) RAUGAS”

4545 VVest 63rd Street 
Chicago 29. Illinois

SKIP’S 
Liquor Store

5515 SOUTH DAMEN AVENUE
ALL PHONES — VVALBROOK 5-8202

SELF
SERVICE

A. f A

POVILUI ŽADEIKIUI,
Lietuvos įgaliotam ministeįiui prie J.A.V vyriausy
bės, mirus, jo žmonai Marijonai, dukrai Mirgai ir ar
timiesiems reiškia gilią užuojautą ir drauge liūdi

L. V. S. Ramovė 
Centro Valdyba

.>: i

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

4330-34 Soufh California Avenue
Telefonas Lfl 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

Lietuvos įgaliotam Ministeriui VVashingtone 
A. -j- A.

POVILUI ŽADEIKIUI mirus, 
velionies našlę ponią Mariją Žadeikienę ir dukrą 
Mirgą giliai užjaučiame ir drauge liūdime.

Profesorius Dr. K. Oželis ir šeima.

Lietuvos įgaliotam Ministeriui VVashingtone 
A. t A.

POVILUI ŽADEIKIUI mirus, 
reiškiame giliausią užuojautą velionies našlei Ger
biamai Poniai Marijai Žadeikietnei ir dukrai Mirgai.

D. L. Kunigaikštienės Birutės D-jos 
Centrinio Chicagos Sk. Vaidyba

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. iNESTERN AVE. 1410 S0. 50»h AVE.
CHICAGO, ILL CICERO, ILL.

Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba
T0wnhall 3-2109

w.-M c U-

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

1 Ambulansų patarna- yfflh. Mes turime koplyčias

' vimas dieną ir nak-

MAY-GEGUŽfiS 16,
:. '

17, 18 tl. d.
n

CHAKTKEUSE (GREEN), 110 Proof Fifth $6.69

IMPORTEI) CREME OF BANANA
OR PINEAPPLE LIQUEUR Fifth $4.98

FLORA DE ALPI $6-29

GRAIN ALKOHOL 1!M) PROOF US.P. Fifth y.89

KIJAFA VV’INE Fifth J|.69

CINZANO VERMOUTH
Dry or Sweet Fifth $.|39

IMPORTED
STR Eli A LIUUEUR Fifth $4.89

VODKA, 80 Proof • (Full Quart) $3.69

BARCLAY’S GIN, <M> Proof (Full Quart) $3.29

VVHITE HORSE SCOTCH VVHISKEV Fifth $4.49

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH), Vlee-IVesklent

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

| paminklų patalpas lr atgal mea visuomet parūpiname 
transportaciją automobiliu.

Atdara kasdien lr aekmadlenlaln nuo 9 vai. ryto Iki 6 vai. popiet. 
IAN1KINKITK DABAR — BUS PASTATYTA KAPINIŲ DIRKOJEt 

JOKIO IMOKfJIMO. NUMOKftHITK KAPINIO DIENOJE.

Pasinaudokite "Draugo" Classified skyriumi.

Itį, Reikale šaukite

I mua.

visose Chicagos ir 
Rorelando dalyse ir1 
tuojau patarnaujame I

PETRAS BIELIŪNAS
4848 S. CALIFORNIA AVE. I.Afayette 8-8572

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 S. LITUANICA AVE. Tel Y Artis 7-3401

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

POVILAS J. RIDIKAS
8854 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

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

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. SOth AVE., CICERO: III Tel. OLympie 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYKf ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET V Artis 7-0781

STEPOHAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET KEptiblit 7-1213
2814 W. 23rd PLACE Virginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 8. SOth Avė. OLympie 2-5245 ir TOunlmlI 3 9687
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X Chicago^ Kalto apskrities 

vadovybės posėdis gegužinės 
reikalu, kuri įvyks birželio 9 d. 
Bučo darže, įvyko gegužės 10 
d. Balfui rūpi, kad gegužinė 
gerai pasisektų ir duotų pija
mų Sibire esantiems lietuviams 
remti. Jau daugelis prekybinin
kų paskyrė savo dovanas šiam 
tikslui. Kiti dar žada paremti 
vietoje. Tačiau kiekvieno lietu
vio pareiga dalyvauti gegužinėj 
ir įsigyti laimingą biletėlį gra
žioms ir vertingoms dovanoms 
laimėti. Posėdyje plačiai aptar
ta ir paskirta komisija techniš
kiems darbams atlikti.

X Tautinių šokių šventės ko
miteto posėdis įvyko gegužės 
11 d. Hollyivood salėje, kurį 
atidarė Br. Shotas. Protokolą 
perskaitė St. Daunys. Finansų 
komisijos pranešimą padarė 
ižd. A. Gintneris, spaudos — 
St. Daunys, techn. komisijos — 
Z. Dailidka. Sudarytas garbės 
svečių sąrašas. Šventei plakatų 
ir atsišaukimų spausdinama 
apie 20 000 egzempliorių, kurie 
bus platinami, įteikiant asme
niškai į rankas. Aptarta pamal
dų tvarka ir kiti aktualieji 
šventės reikalai. Posėdyje da
lyvavo komiteto nariai ir spau
dos atstovai.

X Dr. Zigmas Smilga Smil
gevičius nusipirko namus ir su 
šeima persikėlė į juos gyventi, 
4454 West End, telef. MA 6- 
3914. Dr. Smilga yra žinomas 
visuomenės veikėjas, Vokietijo
je baigęs filosofijos ir ekono
mijos mokslus. Amerikoje dr. 
Zigmas Smilga greit apsiprato 
ir netrukus gavo darbą sky
riaus vedėju vienoj miesto cent
re esančioj įstaigoj. Dr. Z. Smil
ga yra Lietuvių Katalikų Moks
lų Akademijos Chicagos židinio 
narys.

X Teatralų baliaus rengimu 
susirūpinę visi Chicagos lietu
viškos scenos dalyviai. Salę de
koruoja dail. V. Virkau ir K. 
Oželis. Programoje bus apsčiai 
baleto numerių, kuriuos specia
liai paruošė Simas Velbasis. 
Jaukumu ir bufetu rūpinasi vi
sos žinomos dainininkės ir vai
dintojos. Šiam darbui vadovau
ja Elena Pctrokaitė-Rukuižienė 
ir Ona Petravičiūtė.

X Ateitininkai, ar žinote, 
kad mūsų ateitininkų šeimos 
šventėje meninę programą su
tiko atlikti , ateitininkės meni
ninkės: Stankaitytė, Blandytė, 
Prapuolenytė ir kitos. Tegu pa
kili nuotaika pripildys Marijos 
Augštesniosios mokyklos rū
mus.

X Prof. Balys Vitkus atvy
kęs į dr. P. Rasučio vestuves 
turėjo progos pamatyti Daina
vos pastatymą ir aplankyti 
“Draugo” naujus pastatus. B. 
Vitkus gyvena Brockton, Mass. 
ir yra Nukryžiuotojo Jėzaus se
serų vienuolyno ūkio vedėju.

X Kun. Jonas Borevič'nis, 
SJ, Lietuvių Bendruomenės 
Chicagos Apygardos valdybos 
vicepirmininkas, kalbės šį ket
virtadienį 7 v. v. per Margučio 
radiją Balfo rinkliavos Cicero
je reikalu.

X Moksleivių Tautinio an
samblio kanklininkų grupė iš
dildys dalį programos oro 
skautų rengiamo vakaro metu, 
kuris įvyksta gegužės 18 dieną 
Lietuvių auditorijoje.

•X Dr. Antanas Marčiukiitis
išlaikė Illinois valstybėje gydy
tojams nustatytus egzaminus 
ir gavo pilnas teises toje valsty
bėje verstis praktika.

X Viktorui Petrauskui, s. 
Prano, yra “Drauge” laiškas iš 
Lietuvos.

X “Lituanus” žurnale skel
biamas knygų sąrašas susilau
kė nemažai dėmesio. Knygo
mis susidomėjo net tolimos In
dijos uni vers tetas; jo biblio- 
tekon pasiųstos 4 knygos, už 
kurias mokyklinė vadovybė iš 
anksto atsilygino. Šį knygų są
rašą įved-int, tokio dėmesio ne
sitikėta; tikėtasi, kad paskiri 
asmenys bent galės pasinaudoti 
konkrečiu literatūros sąrašu. 
Džiugu, kad reali padėtis šiuo 
atžvilgiu viršijo viltis. Yra gau
ta visa eilė džiuginančiai nutei
kiančių laiškų, kuriuose išreiš
kiamas pasitenkinimas ir susi
domėjimas leidiniu., Apie lietu
vių informacinio leidinio įtaką 
liudija ir kiti įvairūs reiškiniai. 
Čia gimusi lietuvaitė (ištekėju
si už svetimtaučio — iš pavar
dės negalima lietuviškos kilmės 
atpažinti), prašo padėti jai su
eiti į kontaktą su Lietuvoje gy
venančiomis tolimomis jos gi
minėmis. Vėl kitas pavyzdys: 
neseniai vienam jaunam inžinie
riui, kuris iš tremties atvyko į 
šį kraštą ir čia mokslus baigęs 
pradėjo vienoje garsioje inži
nierių firmoje dirbti, prieš ke
lias savaites vyriausias tos fir
mos inžinierius atnešė “Litua
nus” numerį susipažinimui. Pa
sirodo, kad šis pareigūnas va
karais viename universitete 
dėsto inžinerijos kursą; besi
lankydamas tos mokslo šven-i 
tovės bibliotekoje, pastebėjo 
“Lituanus”. Norėdamas plačiau 
su žurnalu susipažinti, paėmė 
leidinį šu savim ir pasiskaitęs 
atnešė jį mūsų jaunam inžinie
riui, idant ir šis su juo susipa
žintų. Inžinierius tikrai nuste
bo, kai pamatė šį augštą parei
gūną su “Lituanus” savo ran
kose.

X šaulių centro valdybos 
jaunimo skyriaus susipažinimo 
ir pasilinksminimo vakaras įvy
ko Brino svetainės salėje, 4342 
S. Hermitage Ave. Atsilankė 
gana didelis skaičius žmonių, 
kurie smagiai pasišoko, padai
navo ir pasilinksmino. Šaulys 
adv. R. Skipitis gražiai padek
lamavo: “Spjauk į viską, kas 
žiba” — Maironio, “Jūra ir 
merginos” — poeto K. Jurge- 
lionio ir savo paties sukurtą 
eilėraštį apie savo paliktąją tė-

pasakys prof. dr. J. Meškaus
kas.

X Zigmas Dailidka, lietuvių 
tautinių šokių šventės komiteto 
narys, vadovauja techninei ko
misijai, kuri rūpinasi Interna
tional Amphitheatro salės tvar-

vynę Lietuvą. Svečiams patiko | lietuvių tautinių šokių šven- 
ir susilaukė gausaus plojimo. (tėję. Šventė įvyksta birželio 30 
Buvo leidžiamas burtų keliu į. Biletai į tautinių šokių šven- 
tortas, kuris taipgi pateko adv. J tę jau parduodami. Jau pirmo-

R. Skipičiui. Tortą padovanojo 
publikai pasivaišinti. Šalpos ko
misija patenkinta pelnu, kurio 
buvo apie $100. Pinigai bus pa
skirti Martyno Jankaus vaikų 
pašalpai.

X “Vytauto” klubas ruošia 
didelę 30 metų sukakties šven-

Birželio 23 d. bus šventinami
te kartu su kon>'-Iustitia-ee-|naUi‘Cji "Drau«o" ir

! S vienuolyno pastatai, šiai šven-
gūžes mėn. 26 d. pas tėvus sa
leziečius “Šiluvoje”, Cedar 
Lake, Ind. Šventė prasidės 11 
vai. pamaldomis koplyčioje, kur 
bus prisiminti mirę ar žuvę kor
porantai.

Vytautininkai kviečia visus 
sendraugius su šeimomis gra
žioje pavasario gamtoje pra
leisti naudingai vieną dieną ati
trūkus nuo kasdienybės. Ypa
tingai laukiami studentai at-kai 
ir kt. svečiai.

St. Balzekas. žinomas Chicago biz
nierius ir visuomenininkas, vado
vaus Lithuanian Chambers of 
Commerce banketui, kuris įvvks 
gegužės 19 d. Bismiirek viešbu
tyje.

Lietuvių Moksleivių Tautinio ansamblio kanklininkės vad. A. Kir- 
vaitytės pasirodys oro skautų vakare Lietuvių auditorijoje gegužės 
mėn. 18 d. 7:30 vai. vak.

X Sofija Oželienė gegužės 
12 d. surengė puikius pietus at- 
vykusiems svečiams jos pasvei
kinti būsimų vardinių proga. 
Svečių tarpe buvo Kazanauskai, 
Vanagaitienė, dr. Biežis, d-rai 
Budriai, d-rai Taurai, dr. Nar
butas ir dr. Šukys su šeimo
mis.

Malonūs šeimininkai ir jų sū
nus K. Oželis tikrai nuoširdžiai 
vaišino svečius ir sudarė puikią 
nuotaiką.

Konsulas dr. Daužvardis dėl 
min. Žadeikio mirties atvykti 
negalėjo.

Po pietų svečiai turėjo pro
gą pasivaikščioti žaliomis pie
vomis ir net pasportuoti spe
cialiai įrengtose sūpuoklėse bei 
kituose sportinių žaidimų įren
gimuose. Svečiai tikrai džiau
gėsi galėdami gėrėtis puikiais 
gamtovaizdžiais ir pravėdinti 
plaučius tyrame ore.

X Gydytojų korp! “Gaja” 
šventės, įvykstančios gegužės 
19 d., programoje įvedama pa
keitimų. Pamaldose ir bendruo
se pusryčiuose korporantai da
lyvaus bendrai su at-kų šeimos 
šventės dalyviais Marijos 
Augšt. mokyklos patalpose 10 
vai. Po to visuotinis korporaci
jos susirinkimas 16 kambary.

Banketo metu, kuris įvyks1 mo stovyklai paremti dovanų 
Sabre room svetainėje, 8900 W. j dalinimas įvyks gegužės 19 d. 
95th Street, pagrindinę kalbą Ligi to laiko visi platintojai

mis dienomis biletų pareikala
vimas prašoko ligšiolinius re
kordus. Tautinių šokių šventė 
savo didumu bus pirmoji Ame-

RENGIAMĖS ŠVENTEI

tei gražiau pravesti Statybos 
komitetas sukvietė eilę Chica
gos visuomenininkų ir organi
zacijų veikėjų pasitarimui. Pa
sitarimas įvyko naujose “Drau
go” patalpose gegužės 12 d., 
kuriame dalyvavo apie 40 as-
menų. Susirinkimui pirmininką- nio lietuvių kalba nebuvo. Jis 
vo inž. A. Rudis, sekretoriavo bus meniškai išleistas ir bus iš

siuntinėtas visame pasauly pa- 
sklidusiems “Draugo”, “Laivo” 
ir “Marian” skaitytojams. Lei-

A. Dzirvonas.

Numatoma eisena

Kadangi iškilmėse dalyvaus 
kardinolas, jam pagerbti ir su
tikti numatoma eisena ir gar
bės sargybos. Pageidauta buvo, 
kad tokiose iškilmėse dalyvau
tų kuo daugiau organizacijų su 
savo vėliavomis ir kuo daugiau 

; jaunimo ir ponių tautiniais 
drabužiais pasipuošusių. Kaip 
iš kalbėtojų paaiškėjo, kardi
nolas labai šiltai daugelį kartų 
pasisakė apie lietuvių spaudą, 
ypač iškeldamas “Draugo” 
reikšmę Amerikos žurnalistų 
suvažiavimuose. Organizacijos 
visos naudojasi “Draugo” pa
tarnavimais ir todėl šio istori
nio įvykio proga yra kviečia
mos skaitlingai dalyvauti. Ši 
istorinė diena numatoma pada
ryti spaudos švente, nes šian- 
ninėmis sąlygomis dienraščio 
leidimas yra ne eilinis darbas.

Dedikacijos dienos proga bus tųjų tautiečių pagalba ją suma-

rikos lietuvių gyvenime ir viso
je tremties istorijoje.

X šakiečių klubas pareitą 
šeštadienį Cicero turėjo savo 
narių susirinkimą.

Džiugu, kad klubu daug kas 
domisi ir įstojo 3 nauji nariai. 
Klubas ruošiasi savo gegužinei, 
kuri įvyks birželio 2 d. Bruzgu- 
lienės darže.

Motinos dienos išvakarių 
proga valdyba pasveikino čia 
susirinkusias motinas ir apdo
vanojo jas saldainiais. Susirin
kimo’ dalyviai buvo pavaišinti 
užkandžiais.

X Pabaltiečių turnyro lietu
vių krepšinio rinktinėn pakvies
ti šie žaidėjai: Dirvianskas, 
Germanas, Gaška, Kalvaitis, 
Kaunas iš Urbanos Lituanicos, 
Valaitis, Prapuolenis ir Varnas 
iš Chicagos Neries, Matulaitis 
iš Detroito Kovo, Dovidaitis- 
Davy^, Vyšnius ir Kelbauskas 
iš New Yorko Atl. klubo ir Mor
kūnas iš Clevelando Žaibo. 
Rinktinės vadovu pakviestas 
Grybauskas.

X Jūrų skautų tradicinis me
tinis vakaras “Jūros dugne” 
įvyks birželio 1 d. 8 v. v. Lie
tuvių auditorijoj.

X ALRK Federacijos Jauni-

privalo būti su centru atsiskai
tę.

X Marijos Rudienės, Balfo 
direktorės, pastangomis viena 
įmonė Chieagoje padovanojo 
Balfo rinkliavai Ciceroje 500 
dėžučių aukom rinkti. Rinkliava 
įvyks šį šeštadienį.

X Kun. Antanas Simaitis,
Telšių kapitulos prelatas, gau
tomis iš Lietuvos žiniomis, šiuo 
metu labai sunkiai serga.

X Juozui Baranauskui yra
“Drauge” laiškas iš Balfo.

išleistas specialus leidinys, kurį 
paruošė kun. dr. J. Prunskis. 
Šiame leidinyje surašyta visa 
tėvų Marijonų ir “Draugo” isto
rija, be to jame bus specialūs 
įvairių firmų skelbimai, šis lei
dinys bus istorinis ir jame til
pę skelbimai bus parengti tokia 
forma, kad skelbimas negalės 
būti nepamatytas. Tokio leidi-

dinio meninę priežiūrą atlieka 
dail. Pilipauskas. Leidinio tu
rinys bus tas pat, tačiau jis 
bus išleistas dvejomis atskiro
mis knygomis, anglų ir lietuvių 
kalba. Taip pat bus išleista pa
didinta “Draugo” laida, kurio
je tilps įvairūs sveikinimai ir 
straipsniai. Organizacijos pra
šomos tokius sveikinimus, drau
ge su aukomis, siųsti “Draugui” 
kuo greičiau ne daugiau 50 žo
džių ilgumo. “Draugas” visada 
padėdavo organizacijom papil
dyti savo kasas, būtų gera, kad 
nors vieną kartą per didelę ei
lę metų jos tuo pačiu atsilygin
tų “Draugui”.

Darninga nuotaika
Tėvai Marijonai vykdydami 

statybą užsitraukė apie 300,000 
dol. skolos ir ši suma šiuo me
tu labai slegia, bet tikimasi ge-

CHICAGOS ŽINIOS
Baus už išmestus gyvulius

Gyvulių Globos draugija pri
mena, kad Illinois valstybėje 
neseniai priimtas įstatymas, 
pagal kurį išmetusieji kokius 
gyvulius, kaip šuniukus, kates, 
paukščius — kur nors, kur jie 
gali kentėti badą, šaltį — gali 
būti baudžiami iki $200. Neno
rimus toliau laikyti gyvulius 
reikia atiduoti Gyvulių Globos 
draugijai. Jos įstaiga 157 W. 
Grand ave., Chieagoje, yra at
dara dieną ir naktį, net ir sek
madieniais, ir priima nenorimus 
toliau laikyti gyvius.

Po 53 m. pamatė brolį
Chieagoje įvyko linksmas su

sitikimas: Louis Neokios, gyve
nąs 1453 W. Chicago, susilaukė 
iš Graikijos atvykusios savo 
sesers, kurios nebuvo matęs 53 
metus. Jis iš Graikijos į JAV 
išvyko 1904 m. Tada jo sesuo 
tebuvo 16 m. Į JAV ji atvyko 
prieš metus, bet dar kaikurį lai
ką gyveno su savo dukterimi 
Ambler, Pa. mieste. Kai po tiek 
metų susitiko brolis su seseri- 

*mi,’ jie nebuvo tikri, kad jie 
tos pat motinos vaikai, bet greit 
išsiaiškino ir ėmė pasakotis 
apie tuos gausius metus, kada 
buvo išskirti.

Sukčių neleis kalėti 
ligoninėj

JAV Teismo distrikto teisė
jas W. J. Campbell atmetė pra
šymą dviejų sukčių — John 
Moore ir Claude Maddox — 
nubaustų metams kalėjimo už 
gabenimą gembliavimo mašinų. 
Jie prašė, kad jiems ta kalėji
mo bausmė būtų leista atlikti 
kurioje nors valstybinėje ligo
ninėje.

Keramikos paroda
Hilton viešbuty gegužės 26-30 

dienomis įvyks keramikos paro
da. Ją ruošia Great Lakęs Ce- 
ramic sąjunga; dar galima už
sirašyti parodoje dalyvauti. Pa
rodos metu bus demonstruoja
ma keraminė kūryba.

Jieško teisėjų balsavimams
Per teisėjų rinkimus birželio 

3 d. bus reikalinga 1,850 vadi
namų teisėjų ir raštininkų bal
savimų vietos. Kiekvienas toks 
pareigūnas įgauna po $15 už 
savo dienos darbą. Galima už
sirašyti savu noru, kreipiantis 
į kambarį 308 miesto rotušėje.

žinti. Įvairiais Dedikacijos die
nos iškilmių, skolų mažinimo, 
specialaus leidinio klausimais 
pasisakė inž. A. Rudis, kun. V. 
Parulis, MIC, kun. P. Cinikas, 
MIC, kun. P. Rimšelis, A. Dzir
vonas, A. Rūgytė, adv. Stasu- 

( kaitis, kun. V. Bagdanavičius, 
I MIC, Sr Oželienė, kun. dr. A. 
Juška, K. Kleiva, I. Sakalas ir 
kt. Visų buvo akcentuota., kad 
reikia stengtis, jog ši Dedika
cijos šventė gražiai pavyktų ir 
būtų lietuviškos spaudos de
monstracijos diena. Po posėdžio 
svečiai buvo pavaišinti šiltais 
ir šaltais valgiais ir minkštais 
bei kietais gėrimais.

L. Augštys

Ezio Pinza, 65 m. amžiaus ita
lų kilmės žymus solistas, daina
vęs Metropolitan operoje, mirė mie 
godumas Stamford, Conn., prieš 
tai turėdamas tris širdies atkns. 
tai turėdamas tris širdies atakas.

Nužudytas nusikaltėlis
Ralph D. Clinnin, 57 m. am

žiaus, kuris teisingumo organų 
buvo jieškomas nuo 1955 metų 
dėl jo sukčiavimų, buvo rastas 
negyvas savo namų rūsyje 
8407 S. Crandon, Chieagoje. Jo 
galvoje buvo trys kulkų žaizdos 
ir policija tvirtina, kad tai 
žmogžudystė, pats sau negalė
jęs paleisti trijų šūvių į galvą.

, Sužeisti sprogime
James Nroderick, 57 m. am

žiaus, ir jo žmona, 53 m. am
žiaus, išvežti į Prisikėlim-o ligo
ninę, nes jų namuose 5355 N. 
Magnet, Chieagoje, įvyko spro
gimas, kai valymui skirti skys
čiai užsidegė nuo ugnelės dujų 
krosnyje ir įvyko sprogimas. 
Tie skysčiai buvo vartojami ki
limo valymui virtuvėje.

Vieton $17.50 atsiuntė 
$1,750

Roy Lee Jonės, čikagietis, 
gyvenąs 5100 S. Princeton ave., 
iš mokesčių rinkimo įstaigos 
vieton permokėtų $17.50 gavo 
čekį $1,750. Pasiteiravo toje 
įstaigoje, ką daryti. Jam pata
rė — atnešti ir jie čekį pakeis. 
Tačiau Jonės atsisakė gaišti iš 
darbo ir tada mokesčių įstaiga 
paprašė grąžinti čekį paštu, o 
jie už savaitės nusiųs naują — 
teisingą.

Žuvo policininkas
Policininkas Robert Fitzge- 

rald, 36 m. amžiaus, mirtinai 
užsimušė, kai jo automobilis su
sidūrė su kita mašina. Dar su 
gyvybės ženklais nugabentas į 
Little Company of Mary ligo
ninę, bet ten ir mirė. Nelaimė 
atsitiko sekmadienį Southvvest 
vieškelyje ties 84 gatve.

Žudikas verkė
Keturiolikos metų berniukas 

Lavvrence Madsen, kuris Chiea
goje nužudė trečius metus be
baigiančią mergaitę, patyręs, 
kad jis bus teisiamas už nužu
dymą, verkė. Jis negalįs paaiš
kinti, kodėl mergaitę nužudęs, 
ir dabar tik kartoja, kad gailisi 
to darbo.

Gyvulių smegenų ekstraktu 
gydo bepročius

Amerikos Psichiatrinės są
jungos suvažiavime Morrison 
viešbutyje dr. R. Heath ir kiti 
mokslininkai papasakojo apie

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

Galima gauti "DRAUGO“ 

Administracijoje
4545 VVest A3 Street, Chlcugo 29, UI.
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Sau ir į Lietuvę galite pasiųsti
šveicariškus laikrodžius, foto, radijo apnra/tus.
Siuvamas ir rašomas mašinas su liet. ir kitų kalbų raidynais.
Akordeonus Ir Armonikas.

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

laukite. J. Karvelis 3322 So. Halsted St., Chicago, III. Telefonas 
YArds 7-0677.
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KAS TIK TURI GERA SKONĮ, VISKĄ 
PERKA PAS LIEPONf !

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chieagoje, 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 Chieagoje.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI —
FURNITURE CENTER, INC.

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

KĄ IR KUR
— Budriko radijo programoje 

iš stoties \VHFC, 1450 kil. šj va
karą nuo 6 iki 7 vai. girdėsite daug 
gražių lietuviškų dainų ir muzikos. 
Dainuos sol. A. Brazis. Kiekvienam 
bus malonu pasiklausyti. Taipgi 
bus mjslių konkursai. Praeitą sa
vaitę mįslių konkurse laimėjo elek
trinį laikrodį Petrė Cečkevičienė, 
2407 W. 68 St., lagaminą — Vla
das Kreivis, 12032 S. Lowe Ave. 
ir Cigaretėm žiebtuvėlį laimėjo E. 
Gudžiūnas, 4619 So. Hennitage 
Ave. šį vakarą irgi bus skirtos 
trys dovanos. Pranešėjas

— Bridgeportieėlai, Balfo 3-čio 
skyr. valdyba prašo kuo skaitlin
giausiai dalyvauti Balfo rinklia
voje CICEROJE. Mieli tautiečiai, 
padėkime jiems, kad toji rinklia
va pasisektų. Dėl nuvežimo ir par
vežimo skambinti Ig. Petrauskui 
telef. YA 7-5516.

dabar vykdomus bandymus — 
iš gyvulių smegenų pagamintu 
ekstraktu gydyti bepročius 
(schizofrenikus). Iki šiol tas 
ekstraktas panaudotas gydant 
38 pacientus. Tokių tyrimų im
tasi medikams priėjus nusista
tymo, kad schizofreniniai proto 
sutrikimai paeina iš organizmo 
negalėjimo panaudoti aozoto 
turinčius junginius, vadinamais 
aminais.

Marijos apsireiškimų Fatimoje 
1917 metais aprašymas 

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

‘‘DRAUGAS’’
4545 West 6Srd Street 

Chicago 29. Illinois 
'OOOOOOOOOOOCHChOCHCHO-CKKFOOOCHCH

Hr iau perskaitei P Kesiūno 
romaną

Tarp Žalsvų Palapinių?
Dr. A Baltini.- savo recenzijoje 

apie A) romaną taip rafto: P. Keslfl- 
no romanas “Tarp žalsvi; palapinių" 
gražiai iftkelia tą. pasiaukojimo didu
mą, kurį beviltiškoje kovoje dfil tau
tos laisves parodS Lietuvos partiza
nas. tą idealizmą, kuriuo dega mūsų 
jaunimas, liedamas kraują dėl savo 
žemės, tuos didžiuosius nuostolius, 
kuriuos mums reikėjo pakelti dviejų 
okupacijų replėse. Todėl ftj romaną 
skaitome su malonumu ir dideliu su
sidomėjimu. Ypač romane minimi 
žygiai žavės Jaunimą ir kels Jo dva
sią. Sis romanas. atskleidžiąs mūsų 
berniškai tragiškus epizodus. yra 
Šviesus spindulys tremties Idealizmo 
ugdyme.

296 pnsl. Kaina |3.00
Užsakymus kartu au olnl&als siųskite

"DRAUGAS"
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL.


