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Kremlius vėl kišasi Į Prancūzijos vidaus reikalus
Okup. Lietuvos 

darbininkams
Tarptautinių laisvųjų profsą

jungų, apjungiančių 55 milionus 
darbo žmonių, Generalinis sekre
torius, ryšium su gegužės 1 die
nos švente, išleido atsišaukimą, 
kuriame sveikinami ir Lietuvos 
bei kitų pavergtųjų kraštų dar
bininkai, kovojantieji prieš ko
munistinę tironiją.

Atsišaukime taip pat išreiškia
ma pagarba kovotojams už lais
vę Vorkutoje, Karagandoje ir ki
tose priverčiamojo darbo stovyk
lose, kurie savo gyvybes paauko
jo, reikalaudami žmoniškų teisių.

Iš viso profsąjungų intemacio 
nalas sveikino visus kovojusius 
ir tebekovojančius už laisvę. 
„Mes visa darysime, kad laisva
sis pasaulis pamatytų tragiškas 
komunistinio valdymo pasek
mes... mes esame įsitikinę, kad 
mūsų bendra kova komunistinius 
režimus privers Jūsų reikalavi
mus patenkinti, nes darbininkų 
solidarumas kovoje prieš dikta
tūrą, imperializmą, išnaudojimą 
ir agresiją pasidaro vis veiks
mingesnis. Darbininkai už gele
žinės uždangos, būkite tikri, kad 
mes nenustosime siekę visoms 
tautoms pasaulyje taikos, kuri 
remtųsi laisve, demokratija ir so 
cialiu teisingumu“. (E.)

Ir Tarptautinis laisvųjų prof
sąjungų egzilyje Centras išleido 
atsišaukimą į pavergtųjų tautų 
darbininkus, kuriame taip pat 
minima Pabaltijo kraštų darbi
ninkų kova prieš pavergėjus.

Vorošilov atvyko
į Šiaurės Vietnamą

HONG KONG, geg. 21. — So
vietų prezidentas Vorošilov iš In 
donezijos atvyko į komunistinį 
Šiaurės Vietnamą, šiaurės Viet
namo prezidentas Ho Chi Minh 
padėkojo sovietams už ekonomi
nę ir kultūrinę pagalbą Šiaurės 
Vietnamui.

Kovos Alžirijoje
ALŽIRIJA, Alžiras, geg. 21.— 

Prancūzų kareiviai užvakar nu
žudė 31 sukilėlį rytuose nuo Mac 
mahon, pranešė vakar prancūzų 
žinių šaltiniai.

Po operacijos
BOSTONAS, Mass., geg. 21.— 

Gen. Walter Bedell Smith, 61 me 
tų, buvusiam JAV ambasadoriui 
Sovietų Rusijai, vakar padaryta 
dešinėje akyje operacija.

2 lakūnai žuvo
BELEM, Brazilija, geg. 21. — 

Brazilijos armijos lėktuvas va
kar sprogo skrendant į Belem. 
Lėktuvo nelaimėje žuvo karinin
kai lakūnai: Vargas de Silva, mi
rusio Brazilijos prezidento Getu- 
lio Vargas giminaitis, ir Linion 
Jorge da Silva.

• Irano bakas ir karalienė So- 
raya vakar išvyko į Ispaniją, kur 
išbus aštuonias dienas.

KALENDORIUS
Gegužės 22 d.: šv. Rita ir šv. 

Elena; lietuviški: Aldona ir Rim 
tenia.

Saulė teka 5:26, leidžiasi 8:09.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėje šiandien dalinai 
apsiniaukę ir švelni oro tempera
tūra.
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Bulganin atsiuntė notą
Prancūzijos premjerui Mollet

I

PARYŽIUS, geg. 21. — Sovietų Sąjungos ministeris pirminin
kas Nikolai A. Bulganin atsiuntė notą Prancūzijos ministeriui pir
mininkui Guy Mollet.

SENATE AND UNION 
TEMFiRATURi 

SIZZLES HOTTE*

17 OIL COMFANIES 
| MEET IN IONOON TO

FlAN NEW, GIANT 
OIL FIFEUNE TO 

I BYFASS SUEZ CANAL

ATOMIC TESTS
ARK UNOERWAY 

IN NEVADA

TEXAS. OKLAHOMA 
COUNT MORE THAN 

JS TORNADO 
ANO FLOOO DEAO

THIRD ATOMIC
SUR LAUNCHEO. 
GROTON, CONN.

WORLD WEEK

‘v SOUTH 
'AMERICA,

Sovietų Sąjungos tendencinga
propaganda apie Lietuvą

NEW RIET REFORTEO 
RETWEEN YUGOSLAVIA. 
SOVIET OVER FINANCE

V

RRITISH WITHORAV 
RAN ON RRITISH I

USING SUEZ CANAL

IN NEWLV REVEAUD 
SFEECH. MAO TSE-TUNG, 

CHINAS RED ROSS. 
ATTACKS ŪSE OF FOICI, 

UROES MORE FREEDOM
FOR THE INDIVIDUAl.
UMITED STRIKE RIGHT

JAFANESI STUDENTS 
SWAEM AROUND RRITISH 

EMIASST IN TOKYO TO 
FROTIST H-BOMR TESTS

Pacific,

Oceąn

RRITISH OETONATE 
HYDROGEN ROMR 
AT CHRISTMAS I.

Snjia wan
■it

Praėjusios savaitės svarbesni jiolitiniai įvykiai: Britanijos vyriausybė leido britų kompanijų laivnms plaukti Suezo kanalu; japonai studentai 
susitelkė prie Britanijos ambasados Tokio mieste ir protestavo prieš vandenilio bombce bandymus; naujas nesusipratimas kilęs tarp Jugo
slavijos ir Sovietų Sųjungos dėl finansų. • (INS)

Sovietų Sąjungos ambasada Bonnoje (Federalinė je Vokieti
joje) jau kuris laikas leidžia propagandinį leidinį vokiečių kalba: 
„Die Sowjetunion heute“. Jame būna propagandinių rašinių (su 
iliustracijomis) ir apie Pabaltijo kraštus.

Š. m. balandžio 10 dienos nu
meryje buvo atspausdintas A.
Baryševo straipsnis apie „Estų 
socialistinę sovietinę respubli
ką“, o to paties leidinio gegužės 
1 dienos numeryje rašoma apie 
Lietuvą. Straipsnis be autoriaus 
parašo, iliustruotas astuoniomis 
nuotraukomis iš Vilniaus, Kauno 
ir kitų vietovių.

Kurjoziškas teigimas

Kad straipsnis apie Lietuvą pa 
rašytas ne lietuvio, o kurio nors 
ruso, Lietuvos nepažįstančio ar 
mažai tepažįstančio, matyti iš 
tokio kurjoziško teigimo, kad 
„Klaipėda ir Šiauliai yra svarbūs 
uostai prie Baltijos jūros pakraš
čio“. Klaipėda tai taip, bet Šiau
liai yra juk daugiau kaip šimtą 
kilometrų atstu nuo Baltijos pa
jūrio ir nebent tik iš Maskvos žiū 
rint atrodo esant prie Baltijos.

Straipsnio pradžioje trumpai 
nušviečiama geografinė ir geolo
ginė Lietuvos padėtis. Suskai
čiuojant Lietuvos žemės turtus, 
minima: sulfatai, kreida, kalk
akmenis, įvairios molio rūšys, 
durpės, geležies rūda (!) ir fos
foritai. Lietuvos socialistinė so
vietinė respublika esanti „viena 
iš 15 suvereninių(!) sąjunginių 
respublikų“.

Nemuno jėgainės statyba dar 
nėra įpusėta

Sovietiniame leidinyje teigia
ma, kad gyventojų Lietuvoje da
bar esama 3 milionai, iš kurių 
80% esą lietuvių tautybės. Be jų, 
Lietuvoje esą dar rusų, gudų, žy
dų ir lenkų. Sostinė Vilnius tu
rinti dabar 200,000 gyventojų. 
Vilniaus aerodrome kasdien su
stoja tuzinai lėktuvų iš užsienio 
pakeliui į Maskvą. Pramonė su
daranti 63% viso Lietuvos tau
tos ūkio (Estijoje, pagal tą patį 
šaltinį, 80%). Po karo esą įkur
ta apie 200 naujų stambių įmo
nių. Apie Nemuno jėgainės pa
statymą prie Kauno rašoma jau 
kaip apie įvykusį faktą, nors iŠ 
pačios sovietinės spaudos dažnų 
pranešimų žinoma, kad tos jėgai
nės statyba vyksta tik pamažu ir 
toli gražu dar nėra įpusėta. Tik
rai sakant, pati statyba dar nėra 
nė pradėta, o vykdomi tik žemės 
paruošimo darbai. Giriamasi, 
kad pramonės gamyba, palygi
nus su prieškariniais laikais, pa
didėjusi • bemaž penkis kartus, 
nors nei šiuo atveju, nei kituose

sovietų panašiuose pranešimuose 
nepatiekiami tikri gamybos skai 
čiai. -

Neminimi kolchozai

Kalbant apie Lietuvos žemės 
ūkį, šitame užsieniui skirtame lei 
dinyje nė vienu žodeliu neminimi 
kolchozai, lyg jų Lietuvoje visai 
nebūtų, arba lyg jais neturima 
kaip pasigirti. Tik pažymima, 
kad Lietuvos žemės ūkis specia
lizuojasi į pieno ir mėsos gamy
bos ūkį. šeštame penkmetyje esą 
numatoma mėsos produkciją pa
kelti 90%, pieno produktų 2,2 
kartų, grūdų 4,2 kartų, cukrinių 
runkelių 3,9 kartų, linų 70%.

Kaip „blogai“ ir kaip „gerai“
Atskirame to leidinio rašinyje 

pranešama, kad Klaipėdoje esan
ti atidaryta paroda, kurioje at
vaizduojama, kaip „blogai“ prieš 
karą gyvenę Kuršių kopų žvejai, 
o kaip „gerai“ dabar gyveną. 
Esą parodoma, kokioje lūšnoje 
prieš 17 metų gyvenęs Nidos žve
jys Stasys Brashinas, o kokiame 
gražiame trijų kambarių bute 
dabar gyvenąs. Nuotraukose pa
rodoma, kaip tasai „Brashinas“ 
įsisodina žmoną į savo nuosavą 
automobilį ir vyksta į Klaipėdą, 
į teatrą. O jau žvejų uždarbiai pa 
kilę stačiai fantastiniai: palygi
nus su 1930 metais, Lietuvos žve 
jai dabar uždirbą net 20—25 kar
tus daugiau.

Sovietų sapaliojimai

Akivaizdoje tokių pasakojimų, 
kuriuos būtų galima pavadinti 
pasakomis užsienio vaikams, ne
nuostabu, kad tame Sovietų Są
jungos ambasados propagandi
niame leidinyje yra ir skyrelis: 
„Sugrįžėliai tėvybėje randa lai
mę“. Čia minimas Zenonas Kra
sauskas, kuris praėjusių metų 
spalio mėnesį iš Vakarų Vokieti
jos grįžęs į Lietuvą, o dabar dir
bąs auto remonto įmonėje Kau
ne, toliau Bronius Pocius, kuris 
prieš ketvertą mėnesių grįžęs iš 
Prancūzijos, ir Tafnerlanas Ma- 
kaveckas, kuris praėjusiais me
tais grįžęs iš JAV-ių. „Daug su- 
grįžėlių“ (bet nemini, kiek iš vi
so tokių sugrįžėlių yra) gavę dar 
bo savo profesijose, o kas negali 
dirbti, tam esą mokamos pensi
jos. Be to, sugrįžėliai gauną pa
skolas palengvintomis sąlygomis 
nuosaviems namams statyti. Ši
tam „rojui“ priešpastatomas „ne

paprastai skurdus gyvenimas 
prieš karą“. Vien tik Kaune iš 
120,000 gyventojų 1927 metais 
apie 30,000 gyventojų gyvenę 
„kraštutiniame skurde“. Toliau 
dar riebiau: „Dešimtys tūkstan
čių išbadėjusių žmonių traukė iš 
vienos vietos į kitą, jieškodami 
darbo. 1940 metais Lietuvoje bu
vę 70,000 bedarbių! Tokiu propa
gandiniu jovalu apie Lietuvą So 
vietų Sąjungos ambasada Bonno
je „šviečia“ užsienį.

Briedžių padidėjo

Dar yra skyrelis apie Lietuvos 
miškų žvėris. Žvėrims veisti esą 
pavesta 300,000 ha rezervatai. 
Esą užveisti briedžiai ir smulkes
ni žvėreliai iš Altajaus, Kanados 
nercų veislės, lokiniai šunys ir 
kt. Briedžių skaičius padidėjo iki 
300. Padidėjęs ir elnių bei stum
brų skaičius. (Elta).

Sovietai ir jų satelitai jau
verkia Suezo kanale

/
LONDONAS, geg. 21. — Sovietų Sąjunga ir jos satelitai pro

testuoja Egipto prezidentui Nasseriui dėl jo nutarimo, kąd visi 
Suezo kanalo mokesčiai privalo būti mokami Amerikos doleriais 
ar Šveicarijos frankais.

Sovietų Sąjunga nusivylusi 
Nasseriu, kad jis neparodęs dė
kingumo už visus Mig kovos lėk
tuvus, tankus ir kitus karinius 
reikmenis, parduotus Egiptui.

Čekoslovakija ir Lenkija, pa
rūpinusios Egiptui tankų ir šau
tuvų, irgi susijaudinusios.

Sovietinis blokas teigia, kad 
Nasseris turėtų priimti ir rub
lius, kaip kad priima Vakarų pi
nigus už Suezo kanalo naudoji
mą.

Sovietai apsiskaičiavo

Sovietai manė, kad jų mokes
čiai už kanalo naudojimą bus nu
rašyti iš Egipto skolų Maskvai. 
Tačiau Egiptas yra tiek daug pri 
statęs medvilnės sovietams, kad 
dabar jis laukia tam tikro Mas
kvos atsilyginimo. Tai gali sulai
kyti ekonominių ryšių išplėtimą 
tarp Egipto ir sovietų.

Egiptas nori numušti sovietų

Atominiai ginklai
Rytų Europoje

HAMBURGAS, Vokietija, geg. 
21. — Vakarų Vokietijos nepri
klausomas laikraštis „Die Welt“ 
vakar paskelbė, kad sovietų ka
riuomenės, esančios Rytų Vokie
tijoje, Čekoslovakijoje ir Vengri
joje, turi atominius ginklus.

Haiti valstybėje
nauji neramumai

PORT AU PRINCE, Haiti, 
geg. 21. — Haiti vykdomoji tary
ba atrodo kris dėl neramumų 
krašte. Naujas sukilėlių režimas 
sakosi valdo visą šiaurę Haiti 
valstybėje.

Viešo saugumo komitetas Cap 
Haitien’e, 85 mylios šiaurėje nuo 
Port Au Prince, pranešė, kad jis 
nepripažįsta tarybos ir valdys
Haiti šiaurę, kol nebus išrinktas prekių kainas, kurios yra augš- 
prezidentas, kuris garantuos tOs.
„garbingus ir laisvus rinkimus“.

Egiptas nori prisivilioti Va
karus, kad galėtų jų pagalba dau 
giau laimėti sovietijoje. Bet Eu- 

BERLYNAS, geg. 21. — če- ropa dabar šaltai žiūri į Nasserį.
koslovakijos ministeris pirminin --------------------
kas ąiroky vakar atvyko į rytinį • Afrikoje yra 9,020 vienuo- 
Berlyną. lių kunigų.

Atvyko į Berlyną

Paleido keturis
japonus iš kalėjimo

TOKIO, geg. 21. — Jungtinės 
Amerikos Valstybės šiandien pa
leido vieną japoną karo krimina
listą ir Australija paleido kitus 
tris japonus, pasmerktus iki gy
vos galvos, iš Tokio Sugamo ka
lėjimo.

Sugamo kalėjime dar liko 82 
karo kaliniai.

Sumažins mokesčius
WASHINGTONAS, geg. 21. — 

Atstovų rūmų demokratų vadas 
McCormack tiki, kad kongresas 
birželio mėn. balsuos sumažinti 
mokesčius.

Izraelitas nužudytas
JERUZALĖ, geg. 21. — Kari

nis pranešėjas vakar pranešė, 
kad Izraelio darbininkas buvo nu 
žudytas kelios mylios nuo Jor
dano pasienio.

Bulganin siūlo prancūzams tie 
siogiai tartis su sovietais nusigin 
klavimo klausimais ir sudaryti 
kultūrinius ir prekybinius san
tykius.

Sovietų Sąjungos ambasado
rius Prancūzijai Sergei Vinogra- 
dov praėjusį šeštadienį įteikė 
Bulganino 4,000 žodžių raštą 
Prancūzijos premjerui Mollet.

Bulganino klaidos

Prancūzai mano, kad Bulganin 
savo atsiųsta nota padarė dvi 
klaidas. Pirma, Bulganin kriti
kuoja įsteigimą taip vadinamų 
amerikiečių atominių bazių Pran 
cūzijoje. Prancūzija sako, kad ji, 
kaip Šiaurės Atlanto Gynybos 
organizacijos (Nato) ištikima 
narė, turi teisę pati sutvarkyti 
savo gynybos reikalus.

Antra, Bulganin priminė noto
je, kad Egipto pasiūlymas balan
džio 24’ d. Suezo kanalo reikalu 
buvo gera proga sutvarkyti šią 
problemą visų valstybių gerovei. 
Prancūzijos užsienio reikalų mi
nisteris Christian Pineau vakar 
atvyko į New Yorką pasiūlyti 
Jungtinių Tautų Saugumo tary
bai, kad ji ragintų Egiptą Suezo 
kanalo klausimu tartis pagal še; 
šis Jungtinių Tautų nustatytus 
dėsnius, kurie atskirtų Suezo ka 
nalą nuo politikos ir kanalą ati
darytų visoms valstybėms, įskai
tant ir Izraelį.

Toliau Bulganin ragino Mollet, 
kad Prancūzija greitai susitartų 
su musulmonais Alžirijoje. Pran
cūzai šį Bulganino raginimą lai
ko sovietų kišimusi į Prancūzijos 
vidaus reikalus.

Bulganino notos tikslas

Sovietų nota atrodo turi tikslą 
neigiamai paveikti šį silpniausią 
trijų didžiųjų narį, kad Mollet 
Prancūzijos parlamente negautų 
pasitikėjimo, kai bus sprendžia
mas mokesčių pakėlimas ir biu
džeto subalansavimas apmokėti 
karo išlaidas Alžirijoje.

Prancūzijos ministeris pirmi
ninkas Mollet atėjo į parlamentą 
su reikalavimu pakelti mokės-i 
čius už tokius dalykus kaip tele
vizijos, šaldytuvai, skalbiamos 
mašinos ir t.t. Mokesčiai pakelia
mi 700 milionų dolerių. Tiek maž 
daug reikia karui Alžirijoje, nes 
ten viena diena atseina 3 mil. 
dol.

Prancūzijos prekyba su užsie
niu duoda apie 140 milionų dole
rių per mėnesį. Nerodo tendenci
jos taisytis. Tas deficitas ir mo
kesčių pakėlimas gresia infliaci
ja-

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Prezidentas Eiscnhoįvcris vakar kalbėjo į tautą per radiją 
ir televiziją. Prašė palaikyti užsieninės pagalbos programą.

— Haiti valstybės kariuomenė vakar paėmė valdžią į savo 
rankas „išgelbėti tautą iš netvarkos“.

— Tokio mieste, Japonijoje, vakar žemė drebėjo.
— Izraelio vyriausybė vakar paskelbė, kad Izraelis priima 

prezidento Eisenhowcrio Vidurio Rytų doktriną.
— Kolumbijos buvusio prezidento — diktatoriaus gen. Gusta

vo Rojas Pinillos šalininkai kelia neramumus gatvėse ir kavinėse. 
Rojas Pinilla išvyko į Ispaniją.

— Argentinos prezidentas Pedro Aramburu pašaukė iš atsar
gos gen. Victor Jaime Majo, buvusį Argentinos armijos vadą Pe
rono režimo ankstybesniuose metuose, vadovauti karo ministerijai. 
Majo paskirtas gen. Artūro Ossorio Arano vieton. Arano, artimas 
prezidento Aramburu bendradarbis, pasitraukė iš karo ministerio 
pareigų, kadangi tarp augštų karininkų vyko intrigos.

Baisi audra
KANSAS CITY, Mo., geg. 21. 

— Didžiulė audra šiandien nu
siaubė Kansas City priemiesčius. 
Daugiau kaip 34 asmenys žuvo 
audros metu, mažiausia 200 as
menų nugabenta į ligonines. Au
dra daug namų sugriovė. Žmonių 
lavonai kasami iš namų griuvė
sių.

Neramumai plečiasi
raudonoj Kinijoje

HONG KONG, geg. 21.—„Chi
cago Daily News“ užsieninis ko
respondentas Keyes Beech pra
neša iš Hong Kong, kad kiniečių 
komunizmas pergyvena sunkias 
dienas.

Raudonieji patys pripažįsta, 
kad Kinijoje išsiplėtė neramu
mai. Bet komunistai griebiasi vi
sokiausių priemonių užgniaužti 
kiniečių revoliucinę dvasią.

Komunistai pripažįsta kilusius 
neramumus tarp kaimiečių, ku
rie sudaro 80 procentų Kinijos 
gyventojų.

Trumpai iš visur
• Egiptas užvakar įsakė iškel

ti vėliavas visiems laivams, ar
tėjantiems prie Suezo kanalo iš 
Raudonosios jūros, kad galima 
būtų atpažinti laivo tautybę. 
Egiptas šį įsakymą paskelbė, kai 
pradėta kalbėti, kad Izraelis ke
tina siųsti bandomąjį laivą Suezo 
kanalu.

• Egipto laikraščiai reiškia 
pasipiktinimą Eisenhowerio ir 
Dulles pritarimu Izraelio suma
nymui pasiųsti bandomąjį laivą 
Suezo kanalu,’kad patikrintų, ar 
Egiptas praleis.

Žinios iš Lietuvos
• Beveik 300,000 radijo abo

nentų esą dabar okup. Lietuvoje, 
pranešė Vilniaus radijas gegužės 
7 d. Gi gegužės 6 d. tas pats Vil
niaus radijas paskelbė, kad „šiuo 
metu mūsų respublikoje yra dau 
giau 116,000 radijo imtuvų ir 
apie 125,000 radijo taškų“. Ben
dras skaičius tokiu būdu susida
rytų 235,000. Sunku tikėti, kad 
radijp imtuvų skaičius per vieną 
parą galėtų padidėti 65-iais tūks
tančiais. Gegužės 7 d. buvo mi
nima „radijo diena“.

• Lietuvos krepšininkai į Ko
rėją. Vyrų ir moterų komanda 
prieš kobėjiečius laimėjo visas 
žaidynes.

• Vilniuje lankėsi Vengrijos 
stalo tenisininkų komanda.

f
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rado metu Penktosios Avenue 
žygyje, tai skelbė spauda ir rodė Į 
televizija. (

Skautiškojo ir kt. lietuviškojo 
jaunimo New Yorke pastangos 
atlaikė gražų bandymą ir kartu 
davė pradžią darnesniam darbui 

| ateityje, kai reikės reprezentuo
ti prieš kitus lietuvių tautą.

SKAUTŲ AUKA JAUNIMO 
NAMŲ STATYBAI

Gegužės 12 d. susirinko būre- i 
lis skautų vadovų pas tėvus jė
zuitus ir, išklausę šv. mišias, pus 
ryčių metu įteikė Jaunimo namų 
statybai Chicagos skaučių ir 
skautų auką — 730.25 dol. Šiuos 
pinigus surinko patys skautai.

SKS Rinkliavą organizavo Skautiš
kasis Komitetas Jaunimo Namų 
Statybai Remti, kuriam pirmi
ninkauja v. s. dr. Milda Budrie
nė, sekretoriauja ps. Vladas ViSKAUČIŲ STOVYKLOS 

REIKALU

Chicagos Aušros Vartų skau
čių tunto 1957 m. vasaros sto
vykla bus pradėta liepos 2 d. ir 
tęsis iki liepos 20 d. Stovyklau
sime Chicagos skautų ir skaučių 
stovyklavietėje, Custer, Mich.

Stovyklon gali vykti visos 
Aušros Vartų tunto skautės, už
simokėjusios 1957 m. nario mo
kestį ir užsiregistravusios pas 
stovyklos viršininkę arba tun- 
tininkę iki 1957 m. birželio 10 
d. Stovyklos viršininkės sktn. 
Teklės Žukienės adresas — 7402 
So. Campbell Avė., telef WA-5- 
7690 (skambinti po 5 vai. p. p.). 
Tuntininkės adresas — sktn. 
Angelė Karienė, 4119 So. Fran
cisco Avė, telef. FR-6-6425. Sto
vyklos mokestis — $45 (moka
mas reigstruojantis) visam lai
kui.

Smulkesnės informacijos (iš
vykimo laikas, lankymo dienos, 
daiktų sąrašas ir kt.) bus pri
siųstos vėliau.

Tinkamam stovyklos paruoši
mui ir pravedimui reikia iš anks 
to turėti tikslius stovyklautojų 
sąrašus. Todėl prašau tėvelius 
užregistruoti skautes iki nusta
tytos datos.

Sktn. A. Kamiene, tuntininkė

PADEKIME VOKIETIJOS
SKAUTĖMS STOVYKLAUTI

Skaučių Seserijos Vadija iš
siuntinėjo visoms vienetų vado
vėms aplinkraštį, kuriuo ragi
nama ko daugiau parinkti la
pais aukų Vokietijos skaučių va 
saros stovyklai paremti.

Tikimasi, kad skautų,-čių tė
veliai, bičiuliai neatsisakys savo 
nors ir kukliausia auka parem
ti skautišką užjūrio jaunimą

Lapus su aukomis vienetų va
dovės prašomos grąžinti iki bir
želio 1 d. socialinio skyriaus ved. 
v. s. K. Kodatienei, 16228 Havi- 
land Beach, Linden, Mich. S.S.S.

<

REMKIME “LITUANUS”
ASS metiniame suvažiavime 

Clevelande diskusijų bei suma
nymų metu buvo iškeltas svar
bumas Liet. Stud. S-gos leidžia
mo žurnalo “Lituanus”. Tame 
suvažiavime ASS nariai pasisa
kė už talką šiam žurnalui, kuris 
vis plačiau padeda pasauliui pa
žinti Lietuvą bei jos dabartinę Į jėzuitams auką, kreipėsi į juos 
padėtį. “Lituanus” tiražą nori- šiais žodžiais:

mis. Jie tesiveža stovyklon as
meninius reikmenis, lovutes ir 
matracus. Vienetų vadovams, 
kurie stovyklon ketina vykti sa
vo automobiliais, jūrų skautų 
skyrius parūpins Michigan vals
tybės kelių žemėlapius. Smulkes 
nių informacijų galima gauti tie 
siog iš jūrų skautų skyriaus —
s. L. Knopfmileris, 5749 So. Car, . ... ... _ „„„ .. . ,

, o,. t,i cizc ma pakelti iki 5,000. Sion tal-penter Str., Chicago, III. SKS , f .

VAKARAS “JUROS DUGNE”

Chicagos jūrų skautai ir skau 
tės rengia tradicinį jūreivišką 
šokių vakarą š. m. birželio 1 d. 
8 vai. vak. Lietuvių auditorijo
je. Visi anksčiau rengti šokių 
vakarai “Jūros dungne” buvo 
labai mėgstami mūsų jaunuome
nės dėl nuotaikingų programų 
ir labai orginalių dekoracijų. 
Tad ir šį kartą rengėjai ruošia 
keletą staigmenų svečiams ir 
visus brolius, seses, bičiulius ir 
liet. visuomenę mielai kviečia 
atvykti į vakarą “jūros dug
ne”. B. J.

NETEKOME ENERGINGO 
BROLIO

Iš Australijos mus pasiekė 
skaudi žinia. Š. m. gegužės 7 d. 
automobilio katastrofoje tragiš
kai žuvo Korp! Vytis Adelaidės 
skyriaus pirm. senjoras Jurgis 
Naujalis. Brolis Naujalis stu
dijavo architektūrą Adelaidės u- 
niversitete ir aktyviai dirbo 
skautų vietininkijoje. R. V.

JUBILfcJINft JURŲ SKAUTŲ 
STOVYKLA

Gegužės mėn. “Skauti/ Aide” 
LSB Jūrų Skautų skyrius kvie
čia visus jūrų skautus, jūrų bū
džius ir j. sk. vadovus į jubilė- 
jinę jūrų skautų stovyklą š. m. 
rugpjūčio 11 — 21 dienomis Chi 
cagos skautų,-čių stovyklavietė
je, prie Custer, Mich. Stovyk
los registracijos mokestis $2. 
Pragyvenimas stovykloje $2 die 
nai. Chicagos Baltijos Jūros 
tunto nariai šalia registracijos 
ir pragyvenimo mokesčių moka 
dar už kelionę stovyklon ir at
gal $3. Stovyklautojai iš Atlan
to prakraščio, Los Angeles, Cle
velando, Detroito ir Kanados 
bus vietoje aprūpinti palapinė-

P. ŠILEIKIS, 0. P.
OrthopfdHH - Protą-žįstas

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

(Aroh Supporta) tr L t. 
Vai.: 9-4 lr 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJO8 TECHNIKOS LAU.
2850 W. 63rd St. Chicago 29, Ui 

A TcL PllOH|iect 6-5U84

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4200 «. 68rd St
Ofiso tet REllance 5-4410 

Reaid. telef. ORovehUl. 6-0617 
Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p. m.

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

Ofiso Ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 491 h Court, Cicero
Kasdien 10—12 ir 4—7 vai. Trečiad. 
tik 10—12 vai. šeštadieniais uždaryta

NAUJOS PREKES.
PIGI KAINA,

DĖLTO VISI
MĖGSTA DAINA! 

Dabar muzikos mėgėjams (vestus 
naujas, dideliu

FONOGRAFŲ Pi AIKŠTELIŲ 
SKYRIUS

Populiarios, klasines lr dzaso
— PLOKŠTELES-

Didelis pasirinkimas geriausių firmų
HI FI FONOGRAFŲ

TV. Radio ir Elektrinių AparatuIda i na
jeikis ir nariais yra v. s. O. Za- ILUTELCVISIOn 
ilskienė, s. dr. K. Aglinskas, s. Csales - service) 
A. Plateris, s. A. Kamavičienė,.
s. P. Nedzinskas ir ps. 5. Ven- 
gianskas.

Komitetas įteikdamas tėvams

Sav. lni. A. SEMENAb
Bttl S. Halsted — ClJffside 4-5HA5

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

kon kviečiam ine tik ASS nariai, 
kurių daugelis jau aktyviai joje 
dirba, bet ir visi skautų vado
vai. Kiekvieno lietuvio prisiųs
tas doleris čia atneš gerą der
lių bendroje pjūtyje. ‘‘Litua
nus” adresas — 916 Willoughby 
Avė., Brooklyn 21, N. Y.

Mylėti reiškia ir dėl kito lin
kėti to gero, kurio sau norime.

—Aristotelis

DEMESIO VERTAS LEIDINYS,

Iš spaudos išėjo patrauklus 
Chicagos Lituanicos tunto met
raštis. Jame tiek rašiniais, tiek 
gausiomis nuotraukomis įdomiai 
atvaizduojama to tunto veikla 
nuo pat jo įkūrimo iki dabarti
nių dienų. Metraštį redagavo 
psktn. Vyt. Šilūpas. Turinyje 
yra 24 straipsniai ir 164 gerai 
parinktos skautiško gyvenimo 
nuotraukos. Kiekvienam skau- 
tybės entuziazstui ir bičiuliui 
pravartu įsigyti šj* metraštį. 
Kaina tik $1. Gaunamas pas 
tuntininką sktn. P. Nedzinską, 
2552 W. 46 PI. arba tunto spau
dos vadovą psktn. V. Šliūpą, 

,4414 So. Washtenaw Avė., Chi- 
jeago 32, III. SKS

PASISEKU BENDRAS 
DARBAS

Pa vasariniame New Yorko lo
jalumo parade daugiau 250 lie
tuvių šauniai atstovavo savo tau 
tą. Pasitaikė šiokių tokių nusi
vylimų — galėjo būti daugiau 
dalyvių, galėjo daugiau pasi
reikšti organizacinio komiteto 
dalyviai ir t.t. Buvo organiza
cijų, kurių tik vardai skelbti 
spaudoje, tačiau jbs nei parade, 
nei komiteto pasiruošimo darbuo 
se nepasireiškė. Viskam vadova
vo skautai. Atstovaujant bend
rą reikalą, nebūta vietos bet ko
kiems nuomonių skirtumams, 
tad ir ateitininkai gražiai prisi
dėjo. Dėmesio centre buvo di
džiulis sovietinis tankas, paskui 
save vilkęs retežiais supančiotas 
tautas. Ir tai buvo į lietuvius 
visų dėmesį patraukusi staigme
na. Tai matė minių minios pa-

KAZYS ČESNAUSKAS I
6444 SO. TROY ST.

Telef. WAlbrook 5-7670 ir 
OTbeon 8-4938

• General ls kontraktorlus nau
jų namų statybai, {vairiems re
montams lr namų pertvarky
mams • Turime dldelj patyri
mų namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento lr medžio 
darbus. • Apkainavirpal nemo
kamai.

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

VDYTOJAS IR CHIRURGĄ P 
- mrnvu qtijvtojasl)

8925 59th Street
Vai. Pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 

penktad. nuo 1—4 p .p. 6:30-—8:80 
vai. vak. Trečiad. ir šeštad. 1—4 v. 
P- P-

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th Sk, Cicero 

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

tftakyrua trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 tki 4 popiet.

“Visa lietuvių visuomenė di
deliu susidomėjimu seka jūsų žy 
gius, linkėdama jums ištvermės 
ir Augščiausiojo palaimos. Per 
trumpą laiką jūs užkariavote mū 
sų širdis ir krikščionybės idealų 
platinime jūs pasiekėte didelių 
laimėjimų. Dabar gi didžiulia
me savo darbų vainike jūs bai
giate įpinti tokį žiedą, kurio 
grožis švitės ilgiausius metus. 
Pasiėmę Jaunimo namų staty
bos naštą, jūs užsitarnavote Chi

(Nukelta į 7 psl?

VIKTORO KO2ICOS 
Lietuvišku gazolino stotis ir auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

6769 8. WESTERN AVĖ. PR 8-95SS

Ofiso telef. LAfayette 1-1210, Jei 
neatsiliepia, Saukite KBdzle 3-2888

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v 
Vak. pirm. antr., ketvtrt 6-8:10 t 

Trečiad. tik susitarus.

Ofiso tel. CLlffslde 4-28*6 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Yra kalbama mieste, kad STEIN TEXTILE BENDRO 
VE J E rasite didžiausią pasirinkimą už nebrangias kainas 
įvairių vilnonių, šilkinių, medvilninių, užuolaidoms ir už
dangalams medžiagos. Taip pat ir paltams medžiagų vy
rams ir moterims.

STEIN’AS tari metinį išpardavimą, štai pavyzdys kainų:
Geriansios ANGLIŠKOS bei “worsted MEDŽIAGOS kos

tiumams, karių kainos paprastai yra 89.80, dabar tik ..$4.50
Visokiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkas 

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

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

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

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Cloth užuolaidoms tik .$1.09

Atvykite į STEIN TEKTILE ir patys įsitikinkite. Su kiek
viena pirkiniu virš 820.00 gausite vienai šaknelei medžiagos 
kaip dovaną.
Pm STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 
..“laces”, satiną, taffetą, “brocades”, Shantung, ir t. t. Taip 

pat liekanas medžiagų pamušalams nž baisiai pigias kainas.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

1 blokas į rytus nuo Halsted St., 1% bloko į pietus nno 
Roosevelt Rd. Atdara 7 dienas savaitėje iki 5:30 vai. vak. 
Tel. MOnroe 6-8152.

DR. L ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 Weet 51 st Street
Priima ligonis pagal susltarlma 

061 valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1796 nuo 2 lkl 9 vai. 
p. p kaadian išskyrus trečiad tr
šeštad

Res. tel. GRovehill 6-5A0S

Tel. ofiso WA 5-3610, re®. PR 6-7:133

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 
aekm. uždaryta._____________________

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES TR 

GAIRELES LIGOS 
- Pritaiko akiniu: —

6322 South Weetern Avenne 
vai.: kasdien 10-12 vai 1, 7-9 yal
vak Šeštadieniais 10 , vai .Trečia
dieniais uždaryta Kt. laiku susitarus

Ofiso •9‘lefonas: PR 8-322*
Res teief. VVAlbrook 6-6076

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

4701 South Damen Avenne
(Kampas 47-tos lr Daman A ve. t

VaJ kasdien nuo 6—8 vai. vak 
Šeštad. 2—4 vai. vak.

Trečiad. tr kitu laiku pagal sutarti 
Telef. ofiso LAfayette 3-6048 

Re®.: VVAlbrook 6-3048

" <1 oflao HE.4-6849. re®. HE.4-2824

DR. PETER T BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penKt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč.lr šešt. pagal sutarties

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja tr Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7156 South VVestern Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

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

Offh-e tel. RE 7-1168 
Rea. tel. VVAlbrook 6-3766

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

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntral 6-22*4

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

Tel. TOvvnhall 3-0*6*
Kitu laiku lr trečiad. susitarus 

Rezid. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

NAUJI OtOSU TAOKAI-NAUJAUSI KMUSTMO (BANtCUU 
tusų METŲ MTTNlMAS-filSUS M SĄŽININGAS HMUNNMMEt

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL Tel. WAIU»«k 9-9209,

Atliekame didelius ir iptžus antomobtlių remontas. Lyginimas, da
žymas. Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis.

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”
Sinclair gazolino stotis “PAGALBA” — A. StanevtHas, Sav.

2641 We$t 7lst Str. (Kampas Talman Are.)
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. WJUbrook 5-5934

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chicagos Savings Bendrovės praeitimi, nno pat jos įsikūrimo 
1924 motais, jos pavyzdjnga biznio tvarka, ypatingai indėlių sangumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigas. Pasidėję taupinius pas mns gausite no tiktai saugomą — jų 
apdraudimą iki $10,000.00, augfitą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicagos Savings Bendrovės įstaiga yra viena ii gra
žiausiai ir moderniškiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

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

Rašykite dėl informacijų. Mūsų turtai $21,000,000.00.

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South W este ra Avenne 
Chicago 2*. IU 

telefonas REpublic 7-4*00 
Rezidencia: GRovehlU 0-8161

jaaimatymal pagal sutartie.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenne 
Oflao vai.: nuo 2-4 lr nuo 6-8:10 v. 
vak šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Oflao tel. Vlrglnla 7-0036. 

Kczklcndjos tel. HEverly 8-8*41

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

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

2454 Wret 71st Street
(71-oa ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 1—8 lr 6—8 vai. vak. 
šeštadieniais 1—4 p. p. Trečiadie
niais uždaryta.

Ofiso telef. YArds 7—1116 
. BmMendJae — STewart 8-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

šeštadieniais 1—4 vai.

%

Atdara: pirmadienį nno 12 Iki 8, antradienį Ir penktadienį nno 9 Iki 4, ketvirtadienį nno 9 Iki 8. 
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o žefttadlenį nno 9 Ild 2 valandon po pietų.

■"ei. ofiso PRospect 6-2240
PRospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGIJOS ligos 
5700 So. Wood Street 

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

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street 
(71st lr Campbell Avė.)

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

Trečiadieniais uždaryta.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybe — vidaus llgoa 
2454 West 71st Street 

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

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

Vai1.: kasdien Inuo 6 v. v. Jkl 9 v. vt.į 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 

Išskirus trečiad. šeštadieniai* nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUllman 5-6766 
Buto—BEverly 8-3946

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
,_MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

3267 South Halsted Street
Vai I lkl 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

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

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlčlūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenne

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

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

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 West 69th Street 
(priešais šv. Kryžiaus ligonio*) 

Priima pagal susltarlma

Tel. ofiso VIctory 2-1681
Rez. VIctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tei. WAlbrook 6-3670
Rea Hllltop 6-1660

Dr. Alexaflder J. Javoli
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6182 South Kedzie Avenne

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

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

- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETU VI8 GYDYTOJAS)
2500 West 63rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:Ss
IV* • • » •••♦ •vfzlarv*'

relefonaa GKovataUI š-1698

DR. ALDORA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

įtaiko AKINIUS
Valandos: 9—1 2 Ir 7—9 v. v. pagal 
Nusitartinų. išskyrus trečiadienius.

2422 W. Marąuette Road

Skelbkitės “Drauge ”!

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

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

šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
LAfayette 8-4*4*.

Namų — CEdarcrest 8-7786

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted Street

Kasdien 8—7 vai. vak. Šeštad. nuo 
1—6 vai. vak.

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resid. 2487 
W. 62nd St,, tel. Republlo 7-8818.

Tel. ofiso PR. J-6446, re®. HE.4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marąuette Rd.
Vai. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 lkl 8 va? 

Trečiad. lr šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. oflao CA 6-0257, rea. PR. 6-6669 

Rezid. 6600 S. Artesian Ava 
VAI. 11 v. v. lkl 8 p.p.; 6—9 v.v

Ofiso telefonas — BIshop 7-9636

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenne
(Kampas Kedzie lr Archer) 

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINftS IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street 

Priešais šv. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpublic 7-29*0 

▼AL.: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 lkl 11 ryte ir nuo 8:00—8:00. 
šešt. nuo 2:00—4:00. Trečiad Ir
kitu laiku susitarus telefonu.

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

keičia stiklus ir rėmus 
4455 S. California Are. .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečiad. už
daryta), šeštad. 10 ryto Iki 8 V. p. p. 

uždarytas

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Viri 26 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 

Pritaiko akiniu. 
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas ir akinių dirbtuvė 
750 We8t 35th Street

nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki 8, tra 
nuo 10-12, penktad. 10-2 lr

šeštadieniais nuo 10 lkl 2 vai. p.p.

Vai.
člad

Išėjo iš spaudos nauja
ANATOLIJAUS KAIRIO
trijų veiksmų komedija 

iš lietuvių gyvenimo 
J. A. Valstybėse

DIAGNOZE .
Kaina: $2.00, 150 pusi.

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 West 63rd Street, 

Chicago 29, III.
issarpij

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

4545 W. 63rd St., Chicago 29. DHnoto, Tel. LUdlow 5-9500

Bntered u Second-Class Matter March (1, 1918, at Chloago, 
Under U>e Aot of March S, 1879.

Illinois

Member of the Catholio Preas Ass’n 
Puhliahed dally, ezept Rundaya 

bv the
Lithuanian Catholio Praaa Rooiety 
PRENUMERATA: Metamo
Oloagol Ir ClceroJ 89.Oo
Kl‘ur JAV ir Kanadoi 18.00
Ulsienyja 111.06

HURRCRIPTION RATEH 
88.00 per year outslde of Cbtoagc 
89.00 per year ln Chicago A Cloerr 
88.00 per year ln Canada 
Forelgn 811.00 per year.
U metų 

6.00 
84 60 
86.60

I m#n.
83.76
82.60
88.00

1 min
81.81
81.09
81.31

Kedakf1)a stralpenlua taiso aavo nuošlOra Nesunaudotų straipsnių n* 
u*o. Ju»« grątlna tik tš anksto susitarus. HedakaUa ui skalbimų 

alblmų kainos prlatuadlamoa gavusaeataako.
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RINKIMAI KANADOJE
Birželio 10 d. įvyks rinkimai į Kanados parlamentą. Šiuo 

metu yra vedama gana aštri rinkiminė kampanija. Nepaisant 
to, politikos dalykų žinovai nelaukia radikalių pasikeitimų val
džioje, nes manoma, kad rinkimus laimės dabar valdžioje esanti 
liberalų partija. Ji kraštą valdo jau nuo 1935 metų ir atrodo val
dys iki 1961 metų. Tuo būdu ji bus valdžioje išbuvusi 26 metus 
be pertraukos.

Vienintelis aktualus klausimas šiuose rinkimuose yra kraš
to ekonominė gerovė. Visi kiti esą smulkūs dalykai. Kadangi 
šiuo metu žmonėms netrūksta nė darbų, nė pinigų ir krašte pilna 
visokių gėrybių, opozicinėms partijoms bus sunku patraukti sa
vo pusėn balsuotojus. Gal ir kitoms partijoms kraštą valdant 
būtų tas pats, tačiau liberalai buvo laimingi pataikyti valdžion 
gerovės laikais, ir balsuotojai nematys reikalo valdžią pakeisti. 
Gal šiek tiek yra baimės, kad liberalai, perilgai pasilikdami val
džioje nesugriautų kelių partijų sistemos. Vienos partijos siste
ma demokratinei santvarkai yra pavojinga.

Stipriausia opozicinė partija yra konservatoriai. Dabartinia
me parlamente jie turi tik 51 atstovą. Norėdami paimti parla
mento kontrolę, konservatoriai turėtų laimėti bent 82 atstovus. 
Šiuo metu vyriausybei vadovauja premjeras St. Laurent, 75 me
tų amžiaus politikas. Liberalams laimėjus,' ir toliau pasiliks ta
me pačiame poste.

Petras Pivariūnas
Praėjusį pirmadienį Chicagoje palaidotas stambus Pitts- 

burgho lietuvių veikėjas ir prekybininkas Petras Pivariūnas, tu
rėjęs Chicagoje savo brolį Dominiką, esantį toj pačioj įmonėj — 
duonos kepykloje, šiuo atžvilgiu abu broliai yra plačiai žinomi: 
velionis Petras Pittsburghe, Dominikas — Chicagoje. Taip pat 
abu yra žinomi kaip taurūs lietuviai veikėjai.

Šiuos žodžius rašantis velionį arčiau pažino Amerikos Lie
tuvių Tarybos veikloje. Daug metų velionis buvo Alto vicepir
mininku, o nariu — iki pat savo mirties. Jis daug ir nuoširdžiai 
visą laiką dirbo Lietuvos išlaisvinimui. Dirbo ir aukojo. Dirbo 
ne tik Alto centre, bet ir savo miesto vietiniame skyriuje, eida
mas įvairias pareigas, stengdamasis įtraukti veiklom kiek gali
ma daugiau savo tautiečių. Ačiū jam ir jo bendradarbiams, Al
to skyrius Pittsburghe yra vienas veikliausių ir dosniausių. Ir 
Alto sukviestuose kongresuose ir metiniuose jo suvažiavimuose 
velionis rodydavo daug gražios iniciatyvos, trokšdamas, kad tik 
daugiau būtų padaryta jo mylimai Lietuvai.

Altan velionis įstojo pačią pirmąją jo sukūrimo dieną — 
1940 m. rugpjūčio 10 d. Pittsburgh, Pa. Jis buvo išrinktas vice
pirmininku ir tose pareigose išbuvo daug metų.

Pittsburgho lietuvių kolonijai daug nusipelnė besidarbuoda
mas jo paties įkurtuose Pittsburgho Lietuvių Prekybos Rūmuose, 
kurie yra veiklūs ir sėkmingai garsina mūsų tautos vardą. Ve
lionies nuopelnai yra patys didžiausi įsteigiant ir užlaikant Lie
tuvių kambarį Pittsburgho universiteto rūmuose, taip vadina
muose “Mokslo katedra”. Šiam reikalui jis nesigailėjo savo lai
ko, nesigailėjo nė piniginių aukų.

Velionis buvo veiklus ir kitose lietuvių centrinėse organi
zacijose, kuriose yra ėjęs įvarias apreigas. Tos organizacijos jo 
pasiges lygiai taip, kaip pasiges ir Pittsburgho lietuvių kolonija.

SU ŽURNALISTO PLUNKSNA ALTORIAUS ŠVIESOJE
Kun. dr. Juozo Prunskio 50 m. amžiaus ir 25 m. kunigystės jubilėjus

DK. A. BALTINIS, Chicago, III.

Individualinis žmogaus 
pašaukimas

Žmogus yra originali Dievo 
mintis ir kaip toks yra vienkar
tinis ir nepakeičiamas. Kiekvie
nas ką nors naujo turi įnešti pa
saulyje ir savo gyvenime atlikti 
darbus, kurie tik jam vienam 
skirti. Todėl mes negalime nei 
žmonių pakeisti, pei jų uždavi
nių atlikti. Po kiekvieno lieka 
tik jam būdingi darbai. Kiti at
liks kitus, tik jiems būdingus 
darbus.

Žvelgiant į kun. dr. Juozo 
Prunskio 50 m. amžiaus ir 25, 
m. kunigystės sukaktį, susida-, 
ro tinkama proga paryškinti jo 
gyvenimo kelio būdingus bruo
žus, iškelti tuos darbus, kurie 
Apvaizdos buvo skirti tik jam' 
vienam. Jų daug, visi jie ryš
kūs ir sudąro įvairiaspalvę jo 
gyvenimo mozaiką.

Gyvenimo keliai ir mokslo 
dienos

Dr. Juozas Prunskis gimė 
1907.XII.22 Žvilbučių vienk., 
Daugailių valsč., ūkininkų šei
moj. Iš savo religingų tėvų pa
veldėjo gražią išvaizdą ir augš- 
tą ūgį kartu su būdingais cha
rakterio bruožais: darbo meile, 
maloniu būdu, šviesiu protu ir 
giliu tikėjimu. Šie savumai nu
lemia tolimesnį jo gyvenimą.

Po Utenos progimnazijos ir 
Rokiškio gimnazijos baigimo 
porą metų mokytojauja pra
džios mokykloje, vėliau stoja 
į V. D. universiteto teologijos 
fakultetą, kurį baigia 1932 m. 
ir įšvenčiamas į kunigus. Pir
moji jo darbo vieta — Kupiškio 
parapija, kur prasideda plates
nė jo gyvenimo tėkmė ir išsis
kleidžia jo širdies, dvasios ir 
asmenybės bruožai.

Cia uoliai dirba ne tik para
pinį darbą, bet metasi į orga
nizacinį gyvenimą, vadovauja 
jaunimui, rengia kongresus ir 
net bando rašyti scenos veikalų 
jaunimo teatrui. Po pusės metų

paskiriamas Kupiškio gimnazi
jos kapelionu, kur darbo plo
tai padidėja ir pasunkėja. Pa
blogėjus sveikatai, persikelia į 
Pažaislį, kur talkininkauja vie
tiniam kapelionui ir studijuoja 
kanonų teisę, baigdamas ją li- 
cencijato laipsniu.

jų veikimo plotų svetimose są
lygose.

Vos tik atvykęs į JAV su tik
ru entuziazmu eina į šio krašto 
lietuviškąją spaudą. Pradeda 
dirbti “Draugo” redakcijoje pla 
tų ir turiningą kultūrinį priedą, 
apimantį mokslo, meno ir lite-

Kun. dr. J. Prunskio portretas. Dail. A. Rūkštelė

AK TIKTAI SOVIETŲ
PROPAGANDAI LAISVE?
Dienraštis “Los Angeles Ti

mes” įsidėjo Šv. Kazimiero pa
rapijos klebono kun. J. Kučingio 
nuotrauką su parašu, kad ant 
stalo sudėtas rinkinys sovietinės 
propagandos spaudinių, laisvai 
siunčiamų į šį kraštą, ir punde
lis knygų, kurias kun. Kučingis 
siuntė į Lietuvą ir kurios buvo 
grąžintos.

Ilgesniame straipsnyje laikraš 
tis perdavė kun. Kučingio pa
sipiktinimą, kad JAV vyriausybė 
laisvai leidžia į šį kraštą siųsti 
sovietų propagandinius spaudi
nius, kai tuo tarpu grynai reli
ginės knygos, siunčiamos kuni
gams į Lietuvą, yra konfsikuo- 
jamos, grąžinamos atgal. Kun. 
Kučingis šiomis dienomis kaip 
tik gavo grąžintą savo siųstų 
knygų paketėlį į Lietuvą. Ant 
siuntinėlio uždėtas Maskvos ant 
spaudas, kad “Neleista persiųs
ti į kraštą”. Buvo siunčiama 
breviorius, mišiolas, naujos Di
džiosios savaitės liturginės kny
gos. Visos knygos lotynų kalba, 
visos grynai religinės. Jokios 
antikomunistinės pro pogandos 
jose nėra.

Tuo tarpu iš Rusijos į šį kraš
tą laisvai ateina jų propagandi
niai žurnalai, pvz. žurnalas 
“SSSR”, kuriame rašoma, kad 
Sovietų Rusijoje yra religijos 
laisvė, kad visur gali būti lais
vai laikomos pamaldos, kad vals 
tybė parūpina popieriaus ir 
spaustuves jų religiniams leidi
niams. Tą propagandinį žurna
lą apie Rusiją, pilną melų, 
spausdina sovietų ambasada 
VVashingtone. Kun. J. Kučingis 
nurodė, kad nemažai ir lietuvių 
kalba spausdinamų sovietinės 
propagandos leidinių ateina į 
JAV iš Rytų Berlyno ir iš sovie
tų okupuotos Lietuvos. Kučin

gis klausia, ar jiems teiktina 
tokia laisvė, jeigu yra toki su
varžymai spaudinių siuntimui į 
anapus geležinės uždangos?

TURTINGAS MENU IR 
POEZIJA

Naujasis “Aidų” numeris (4) 
iliustruotas T. Valiaus pieši
niais. H. Nagys duoda studiją 
apie T. Valiaus kūrybą, įžvelg
damas joj naują posūkį: “Teles
foras Valius savo pleikiais spal
votais spausdiniais yra pradėjęs 
naują ir įdomų etapą ne tiktai 
asmeniškoj kūrybos evoliucijoj, 
bet ir tos grafikų kartos, kuri 
ligšiol yra jau davusi šimtus kū
rinių, vertų pačių plačios ir kul
tūringos meno mylėtojų audito
rijos”.

Tame pat “Aidų” numeryje 
randame nuotaikingą Leonardo 
Andriekaus poeziją, vertimą T. 
S. Eliot “Pelenų dienos” ir su
žinome, kad tas Nobelio laurea
tas 1948 m. yra perėjęs į kata
likybę.

60 METŲ LIETUVOS 
SARGYBOJE

Pr. Pauliukonis “Aiduose” pla 
čiai pamini 60 m. sukaktį nuo 
“Tėvynės Sargo” pasirodymo 
(1896). Patiekdamas daug in
formacinių žinių, autorius užsi
mena ir tą kontroversinį faktą, 
kodėl J. Tumas rašė “Tėvynės 
Sarge”, kad “Lietuva pripažįsta 
Rusijos ciesorių už savo valdo
vą”. To posakio kilmę tiksliai iš 
aiškino prof. V. Biržiška 1954 
m. “Aiduose” rašydamas: “kun. 
J. Ambraziejus sueidavo su gu
bernatoriaus valdininkais Vilnių 
je ir patyrė, kad Petrapilio sfe
roje linkstama leisti lietuviams 
spaudą, tik Vilniaus generalgu
bernatorius tam priešingas. Ta
da kun. J. Ambraziejus įprašė 
Tumą parašyti tą straipsnį, kad

rusų valdininkams galėtų paro
dyti, jog lietuviai nėra prieš 
carą nusistatę ir nėra prasmės 
jiems spaudą drausti”.

Anot prof. V. Biržiškos: “Ši
tas ‘Tėvynės Sargo” sakinys iš 
dalies ir nulėmė spaudos uždrau
dimo panaikinimo eigą, nes kun. 

I J. Ambraziejui šį posakį aniems 
I valdininkams išvertus, greitu lai 
ku naujas (po Trockio) Vilniaus 
generalgubernatorius Sviatopolk 
Mirskis savo pasiųstame į Petra
pilį ir anų valdininkų parašyta
me atsiliepime pats patarė val
džiai kiek galima greičiau pa
lankiai išspręsti lietuvių spau
dos uždraudimo klausimą” .

gos narys ir revizijos komisijos nių minčių; visų jų kalba labai 
pirm., L. E. žurnalistikos sky- gyva ir vaizdinga ir visi jie lie- 
riaus redaktorius, L.K.M. aka- čia kokį nors svarbų atsitiki- 
demijos narys. Vedė Draugo mą mūsų tautos gyvenime ar 
radijo valandėlę, laiko paskai- tarnauja religiniam auklėjimui, 
tas įvairiose organizacijose, su- Tai tokia labai trumpais bruo 
sirinkimuose, kalba per Ameri- žais suminėta dr. J. Prunskio gy 
kos Balsą, vadovauja įvairiems venimo mozaika. Ją sudaro jo 
organizacijų parengimams bei darbai Bažnyčiai, tautai,* savo 
kongresams. Uoliai seka religinį aplinkai ir mūsų laikams. Šiais
ir kultūrinį gyvenimą; tam tiks
lui yra apkeliavęs įvairius Eu
ropos, Pietų Amerikos ir Azi
jos kraštus ir juos plačiai ap
rašęs mūsų spaudoje. Savo re-

darbais jis pasilieka mūsų tau
tos istorijoje ir mūsų tarpe ir 
nenuilstamai dirba toliau. Ir 
nors dienraščio redagavimas rei 
kalauja visų jėgų įtempimo, nors

daguojamame Kultūros priede, daug jo nuveikta ir kitų darbų,
yra vertinęs šimtus mūsų išėju
sių knygų ir kitokių mūsų kul
tūrinio gyvenimo apraiškų, kaž
kurioms iš jų skirdamas premi- 

( jas iš savo santaupų ir visokiais 
i būdais remdamas kiekvieną kul
tūrinį sumanymą bei pastangas.

Be tiesioginių savo pareigų, 
dar studijuoja Washingtono uni 
versitete ir jį baigia kanonų tei-i 
sės daktaro laipsniu, parašy
damas disertaciją, liečiančią Lie 
tuvos konkordatą (Comparati- 
ve Law Ecclesiastical and Civil 

1 in Lithuanian Concordat). Be

reikia stebėtis, kad jubiliatas 
50 m. slenkstyje ir 25 m. kuni
gystės kelyje nėra nei senste
lėjęs, nei pavargęs, bet pilnas 
dinamikos, visokių sumanymų ir 
noro dirbti. Jo garbingų sukak
čių proga norėtume palinkėti, 
kad Apvaizda jam leistų jau su 
subrendusio vyro rimtimi įausti 
į savo gyvenimo mozaiką daug 
religinių ir kultūrnių brangak
menių, papuošiančių savo luo
mo, mūsų kartos ir mūsų tautos 
veidą.

k;

Spaudos plotuose ir gyvenimo ratūros sritis, kurį sėkmingai
kryžkelėse redaguoja. Be to, dar kurį lai-

AT .. , ... . . . ką eina A.L.K. Federacijos SpauNors, paties jubiliato prisi- , x . -... .. - , • dos biuro direktoriaus pareigas,pažinimu, jis nėra galvojęs bu- . ‘ ,
... . Laikotarpis nuo 1936 m., kati žurnalistu ir žurnalistikos nei

1 Ida jubiliatas pradėjo redaguoti, ra studijavęs, tačiau gyvenimo 
srovė yra jį įtraukusi į spau
dos darbą pirmaisiais kunigys-, į”“ “į“ rį™* ‘spaudai" Jam Priests in Lithuania. Dabartiniu
t'ės metais ir iš laikraščio jam . .. J metu redaguoja Minties antolo-

1 teko būti visų šių jvykių liudy-i .. w ___ t-..

šio mokslo veikalo, išspausdinto 
angliškai, yra parašęs visą eilę j
didesnių ar mažesnių knygučių'a BENIULIS atlieka įvairius 

įvairiais aktualiais klausimais: perkraustymua bei pervežimus 
“Kun. Kazimieras, švietėjas ir
auklėtojas sunkiaisiais vergijos 
laikais, Dejavimai, kraujas ir 
ašaros (Kruvini čekos darbai),
Pareiga, Ką ir kaip rašyti į laik 
raščius, Ką Dievas sujungė, žmo 
gus teneišskiria, Visuotina mo
bilizacija prieš tautos vėžius,
Taip mirė nemirtingieji, Komu
nizmas ir revoliucija Ameriko
je, Penkiolika sušaudytų kuni
gų Lietuvoje, Bolševikų kalėji
me ir Sibiro ištrėmime, Lietu
va nacių ir bolševikų vergijo
je, Prie vilties kryžiaus, Aušros 
Vartų Marija, Motina Gailes
tingoji. Yra išvertęs vysk. Ket- 
tlerio Kentėjimo mokyklą ir kar 
tu su kun. A. Sušinsku “Mask-

“XX Amžių”, yra turtingas di- vva be kaukės”. Be to, yra para

džiais ir tragiškais įvykiais mu šęs angliškai Fifteen Liųuidated

nėra pavykę išsilaisvinti iki šių
toju ir įamžinti šį laikotarpį ra- gija — Mano pasaulėžiūra. Dėl

dienų. Spaudos darbe geriausiai xjį“ “ - ^laikraštvie I savo nu°Pelnų katalikiškai Ii
išsiskleidžia jo gabumai ir ap- įytame “dyle “ ^ikrastyje. teratūrai yra priimtas į ameri- 
sireiskia gihaums jo s.rd.es bal suklį tėjimas bet ta’i k.eč.ų gyvųjų autonų galerų,.
sas.

pat ir jos sunkiausios dienos.

Redaguodamas “XX Amžių” 
ir “Draugą”, dr. J. Prunskis

Jau “Mūsų Laikraščio” ideo
loginį skyrių taip sumaniai tvar
ko, kad netrukus pakviečiamas . ., ..... . ,

j . • j j.- • • j praleido dvidešimt du sunkiausioredaguoti didžiausią ir moder-i*; , . _.
.... . T . . ~ darbo metus. Dienraščio reda-niskiausią Lietuvoje katalikų , , .

,. ... . .. „ , gavimas yra labai sunkus irdienrašti — “XX Amžių . Jo ° . .. ... ,
-• j- xa- pareikalauja visų jėgų išteklių, redagavimo metu sis dienraštis, a ... . , . /. . , ...bet, nežiūrint į tai, jubiliatas

Visuose šiuose leidiniuose 
daug religinių, tautinių ir istori-

MOVING
•š tolimų ir artimų atstumų.

Tel. Blshop 7-7075

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė
Precin Photo Studio

(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav.
4058 Archer Avenue 

Telefonas Virginia 7-24C?

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

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

R. ŠERĖNAS
2047 W. «7th PI., Chicago,

III. WAIbrook 5-8063

labai ištobulėja ir pasiekia to
kį lygi, kad galėjo drąsiai kon
kuruoti su geriausiais ano meto 
dienraščiais. Šalia to, dar jam 
buvo patikėtos atsakingos K.V. 
C. Informacijos biuro direkto
riaus pareigos. Tačiau daug sa
vo sumanymų ir pasiryžimų ju
biliatui čia neteko įvykdyti, nes, 
priešui sutraukiant apie mūsų 
kraštą mirties kilpą, turėjo nu-

Dr. J. Daugailis t traukti šį darbą ir jieškoti nau-

ne tik pavyzdingai jį atlieka, 
bet randa laiko dar dirbti visuo 
meniniame ir kultūriniame gy-j 
venime.

Visuomeninė ir kultūrinė veikla
Jau nuo pat pirmųjų mokslo 

dienų dalyvauja ateitininkų ir 
skautų organizacijoje, yra bu
vęs Vargonininkų s-gos dvasios 
vadu, Liet. Tautinės tarybos vi
cepirmininku, yra Žurnalistų s-J

Pradekit 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 Ave., į vakarus nuo California Ave.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir 
šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p.

Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 
Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.

PAULIUS JURKUS

SMILGAICIŲ AKVARELE
PREMIJUOTAS ROMANAS

41

107 tęsinys

— Taip, taip! Mes perkalbėjome, visi įtarimai: 
tas sumišimas, dingimas ir vėl pasirodymas, kaip tik 
ir veda į jį. — Tvirtina Gimbutas ir kreipiasi į Julių.
Paskambink policijai, nėra ko laukti.

— Keista žinia, — klebonas mąsto balsu. — Kas 
gali žinoti? Atėjęs iš svetur? Bet aš nenoriu tikėti!
Būkite atsargūs. Kas tada, jei jis nekaltas, o jūs pa
sodinsite?

— Ne mes spręsime. Tam yra valdžia. Už ką 
ji algas ima? Teisybė turi būti ir pasakyti reikia!! */“.’ .‘J“’,’ 
Pagaliau, mes nenorim kokiam perėjūnui meistreliui1 8 
dovanom sudėti tris tūkstančius. Paskambink, Juliau!

— Aš turiu skubėti į bažnyčią.
— Sustabdykite užsakus! — Gimbutas pakyla.

— Matot, kas čia dedasi. Namie pats susitvarkysiu.
— Na! — klebonas pastebi keista gaida. — Bū

kite atsargūs. Sąžinė lieka sąžine! — jis išeina.
— Sąžinė! — buhalteris kartoja. — Mum prikai

šioja, kad ...
— Mes teisingai darome! — nerimsta Gimbutas.

— Ir vyskupas, jei čia būtų, tą patį darytų. Mes žino
me, kas yra sąžinė. Viktoro sąžinė tai leidžia padary
ti klebonui tokį akibrokštą, man pačiam tiesiog silke 
braukti per nosį. Skambink į policiją!

SMILGAIČIUOSE tik vienas policininkas — 
vachmistras Juozas Drąsutis. Apskritutis, sulaižytais 
ūsiukais. Miestelis jo mėlyną uniformą dažniausiai 
mato paupy, kur stovi valandų valandas toks rim
tas, pamerkęs meškerę.

Ir šeštadienį jis taisėsi kilti į žvejonę, kai sulai
kė skubūs įvykiai. Šypsodamasis greit numovė į ban
kelį ir tuoj nuliūdo, kad ilgai nesimatys su meškere. 
Seife didžiausia velniava. Cia ne paprastas kišenva
gis, bet tikras specialistas praplaukęs.

Reikia šauktis valsčiaus, apskričio policijos ir 
kriminalinės. Išuostinėja visus pašalius, ir nieko!

Kai Julius praneša savo įtarimą, jie nušvinta ir 
tuoj atbruzgia automobiliu. Atrodo, kad lengvai pa
gaus šį stambų lydį, bet buhalteris tiek daug kalba, 
aiškina, Gimbutas griaudėja, ir Drąsutis sušvilpia. 
Fiu! Piršlybos, derybos, raizgyne baisiausia. Psi-

Vachmistras plaštaka sudaužia per diržą ir lie
pia vest į Viktoro kambarį. Julius sakosi neturįs 
rakto. Policija tuoj užlakuoja duris ir išsirengia į 
Medžiokalnį.

Prieš juos Gimbutas išlekia vėju. Nori jis pir
mas dar pamatyti meistrą.

Namuose Samanė ir Viktoras taisosi važiuoti į 
miestelį. Iki sumos dar laiko nemaža. Suras Gimbu
tą ir pasakys.

Cia jis pats įdunda kieman. Rūstus ir galingas 
žengia vidun. Visi mato, kad tėvas žino ir supyko. 
Samanė puola pirmoji, tiesdama rankas. Apkabins, 
priglaus, pabučiuos, atsiprašys, ir tėvelis atsileis.

— Nelįsk, tu, tu! — sužaibuoja jis. — Tu šitaip 
apgaudinėji mane?!

— Kleopai, jie man sakė, — prišoka motina. — 
Norėjo ir pačiam, vakar kai grįžai, šį rytą norėjo, 
bet tu išvažiavai!

— O kas tavęs prašė?! Ji man nurodys, kada 
važiuoti, kada ne!

Tuo metu iš gretimo kambario išeina Viktoras 
ir uždeda ranką ant Samanės peties.

— Pone Gimbutai!
— Ha! Tu?! — sudebesuoja šeimininkas ir žen

gia, giauždamas kumščius. — Šalin nuo mano du
kters!

— Tėve, išklausyk! Samanė užstoja kelią ir 
Įsitveria į jo ranką.

— Už vito valkatos? Ne, neleisiu! Norėjai ma
ne apgauti, bet mes jau žinome: tamsta kaltinimas 
apvogęs bankelį.

Moterys aikteli, o meistras išblyškęs kažką su- 
mikčioja ir abiem rankom įsitveria Samanės liemens. 
To Gimbutui perdaug! Šėtonas nebijo!

Pirma griebia dukterį ir ją nustumia į šalį. Už
simoja kumštim ir nori smogti Viktorui, bet Sama
nė tą akimirką atsistoja priešais meistrą, ir tėvo 
smūgis kliudo ją. Gimbutas dar labiau įsiunta. Mo
tina puola gelbėti. Triukšmauja, sąmyšis. Kažkas 
bėga, trenkia durim. Viktoras irgi skuba laukan. Da
bar stveria jį šeimininkas už krutinęs ir vožteli 
veidan.

— Banką! — suveblena meistras. — Aš nekal
tas, aš teisybę sakau.

lBai d « u g v a a 1

s.rd.es
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JEIGU AŠ BOČIAU JAUNUOLIO TĖVAS
Raimondas Petkus, Šio raSi- 

nio autorius laimėjo pirmąją 
premiją už temą ‘‘Jeigu aS bū
čiau jaunuolio tėvas”. Konkur
se dalyvavo Chicagoa augštes- 
niųjų mokyklų (High Schools) 
13,000 mokinių. Temos įvertini
me dalyvavo kardinolas Stritch, 
tėvas R. J. Berendt, amerikie
čių laikraščių bei organizacijų 
atstovai. Šį konkursą plačiai ap
rašė Chieągos didieji laikraš
čiai. Šis straipsnis buvo atspaus 
dintas keliuose amerikiečių laik
raščiuose. Be to, Raimundas ga
vo iš kelių kongresmanų ir se
natorių raštiškus sveikinimus.

Raimundas ši pavasarį bai
gia De LaSalle Augštesniąia 
mokyklą. Rudeni išvyksta stu
dijoms į Illinois universitetą. 
Dabar gyvena su tėvais, 4517 
S. Sawyer. M. R.

Vaikas, artėdamas j sunkų 
jaunuolio brendimo periodą, tu
ri galimybę tapti naudingu plie
kiu arba pavojingu kriminalistu. 
Jis gali tapti ir krašto preziden
to, ir garsiu plėšiku. Kas jis 
bus ? Ar jis bus kaip medžio ša
ka, kuri nuo kiekvieno pūstelė
jimo siūbuoja, ar kaip ąžuolas, 
kurio šaknys giliai įaugę, nepa
judinamas.

Jaunuolis, norėdamas būti pa
stebėtu ir sociališkai į visuome
nę priimtu, nežino kur įsijungti: 
ar įsijungti į futbolo komandą, 
ar į palaidų jaunuolių gaują. Iš
mintingas jaunuolis, žinoma, pa
sirinktų futbolo komandą. Bet 
kas su tuo jaunuoliu, kuris įsi
jungia į gaują?

Jis yra paveiktas jaunuolis, 
kuris bando laimėti gaujos pa
garbą ir dėmesį blogomis repu
tacijos priemonėmis. Jis nori 
grupės pripažinimo ir tuo pačiu 
savistovumo. Šioje gaujoje ta
čiau yra mažai vietos savimei
lei ir nepribrendusiam jaunuo
liui.

Jei aš būčiau jaunuolio tėvas, 
aš žiūrėčiau, kad jo emociniai 
jausmai būtų kontroliuojami ir 
pakreipiami reikiama kryptimi.

Kad jis nebūtų prispaustas gy
venimo apsivylimo ir nebūtų ci
niškas, kai gyvenime pasitaiko 
priešingybių, aš surinkčiau gyve 
nimo faktus, surūšiuočiau, pa
skirstyčiau ir interpretuočiau 
jam taip, kad jis galėtų susida
ryti tikrų vertybių supratimą.

Jaunuoliuose yra jaučiamas 
noras būti kitų mylimu ir mėgs
tamu; aš žiūrėčiau, kad mano 
vaikas turėtų užtenkamai gali
mybių mylėti kitus ir būti kitų 
mylimas. Aš užpildyčiau jo drau 
gystės norą, suprasčiau jį ir į- 
vertinčiau jo troškimus.

Jaunuoliai dažniausiai yra ne
tikrumo aukos, nežiūrint, ar jie 
yra bailūs, mėgstą ginčytis, gir
tis, ar save žiną. Jungdamas 
vaiką į savo šeimos mintis ir pla
nus, aš duočiau jam tikrumą 
ir tokiu būdu parodyčiau, kad 
jis čia priklauso ir yra įvertina
mas.

Jaunuolyje dideli konfliktai, 
kurie trukdo jo laimingumą, at
siranda tada, kada trūksta jam 
dvasinio išsilavinimo ir subren
dimo. Aš ypatingai kreipčiau 
dėmesį į jo dvasinį išsivystymą, 
nes tai tiesioginiai veikia į jo 
charakterį. Aš manau, kad šei
ma yra geriausioji vieta, kurioje 
jis gali pasisvinti religinius ide
alus, moralines vertybes ir pa
garbą Dievui.

Jei aš būčiau jaunuolio tėvas, 
aš išryškinčiau ir sukoodrinuo 
čiau jo emocinius jausmus, 
jį mylėčiau, o dar labiau įdieg
čiau religinius idealus; tokiu bū
du aš jam duočiau pilną tikru
mą. Jaunuolis, turėdamas su
brendusią pasaulėžiūrą ir pilną 
gyvenimo supratimą, nesigrieb- 
tų gaujų, kurtos bastosi miesto 
gatvėse. Turėdamas pilną ver
tybių. supratimą ir išlavintą pro 
tą, jaunuolis galėtų dar geriau 
pažinti save, visuomenę ir tau
tą.

PAGERBIAMAS JONAS PAKEL

Dalis svečių, kurie dalyvavo pagerbime John Pakel pagerbime įvykusiame Charles P. 
zidemijoje. (Iš kairės į dešinę): D. Pivoriūnas, John Pakel, Jr., ir jo žmona, dr. P. Grigaitis,
Darvin P. Kai, John Greg. John Pakel, Sr., Helen Kai, John O’Tool, Wm. Sebastian, Elena Pakelytė, 
Mrs. Dana Ott, John Pachankis, Mrs. Greg, Mrs. Bložis, Paul šaitimieras, Mrs. Kai, Jr., Stanley Balze- 
kas, Sr., Stanley Balzekas. Jr., ir kiti.

Profesorių žodis

Lietuvių Profesorių Draugija 
Amerikoj krepiasi į visus

lietuvius
Visi trokštame, kad greičiau

Žmogus , išmoksta įsakinėti 
anksčiau negu išmoksta kalbėt, 
ir kuo jisai jaučiasi silpnesnis, 
tuo labiau jis nori būti valdoviš 
ku tironu; tiranija tikrumoje

mūsų tėvynei prašvistų laisvės] 
dienos. Bet okupantas yra gau- į Vra silpnumas. -Ton.maseo
su s, žiaurus ir klastingas; kova -------- .
su juo gali būti vedama tik visų j ______
lietuvių įtemptomis bendromis 
jėgomis. Tad mes kreipiamės į 
visus lietuvius, į visus savo tė
vynės laisvės trokštančius susi- 
grupavimus, susijunkime bend
rai kovai už Lietuvos laisvę.

Kovos tikslas vienas — tėvy
nės laisvė, todėl savo šalutinius 
šūkius toje kovoje atidėkime į 
šalį. Naudokime tuos siekius 
ten, kur jiems yra tnikama vie
ta ir prasmė.

Mes tikime, kad šioje kovoje 
visų geros valios lietuvių vieny
bė yra galima nepažeidžiant vie
niems kitų įsitikinimų, ir ji gali 
būti lemainti mūsų kovoje už Lie 
tuvos laisvę.

STATYBAI 

IR NAMV 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 

Visokiu Rūšių
medžiaga

C.arf> M0ODY 
LUMBER CO
STASYS LITWINAS. Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai 
Raštinė atidara kasdien nuc 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
šeštadienais iki 3 vai. vakaro

me

KAIP EINAMA PRIE PASAULIO 

PABAIGOS

šviečia choru dainuojama dai
nelė: ‘‘Kas bebūtų visvien bus, 
ateitis ne mums matyti”. Bro-

v Į liai de Goncourt 1869 m. nusta- as ■ .
tė progreso ribą, kurią pasie
kus, toliau nebebus įmanoma ei- , “ 
ti. Jie rašė, kad atomo pagalba Į 
žmogus galės užgesinti ir uždeg
ti saulę, kaip kokią žibalinę 
lempą.

Neatmetu šios nuomonės, tik 
noriu patikslinti, kad, mokslui 
visa tai pasiekus, Dievas ateis 
čia ant žemės, atsineš ryšulį 
raktų ir pasakys žmonijai, kaip 
krautuvės savininkas penktą va 
landą vakaro pasako tarnauto
jams: “Džentelmenai, laikas už
daryti!”

Iš tikrųjų laikas uždaryti! Y- 
ra daug būdų durims uždaryti ir
šviesoms užgesinti. Atominis ir

Galime didžiuotis, kiek nori- naudoja; žmogus prisitaiko”, ši bakteriologinis genocidas pašau
tomis sąvokomis istorinis žmo- liniu mastu būtų parankiausiasmokslo ir technikos laimė

jimais, bet žmogus jieško ko 
nors daugiau. Kol žmogus dau
giau pasitikės medžiaga negu 
antgamtiniu gyvenimu, kol jis

gus yra atbaigtas. Čia jo auto
nomija, jo kūryba, jo laisvė yra 
galutinės. Už jų nieko daugiau 
nelieka. Tai bendroji šių dienų

Vardan kenčiančių brolių ir 
seserų Lietuvoje, Sibiro taigo
se, kalėjimuose, tremtyje meski
me ambicijas, nelaikykime savo 

Kapįstikinimų absoliučia tiesa; ne
silpninkime savo jėgų ir vieny- 
kimės.

Lietuvių Profesorių Draugijos 
Amerikoje Valdyba

duoną ir įvairias skeningaa 
bulkutes kepa

KEPYKLA
3339-41 S. Lituanica Avė. 

Tel. CLiffside 7-0376
Pristatome į visas krautuves 
lr restoranus, taip pat 16- 
siunčiame ) visus artimuo
sius miestus.

randamas noras gyventi. Žmo- gimdymo pasirinktų sterilizaci- 
nės komunistinėje santvarkoje I ją. Ir tokiu būdu žmonija ding- 
geriau norėtų vietoj medelių bū- j tų. Štai, kaip einama vienu ar 
ti stulpais, vietoj žalios žolelės kitu keliu prie pasaulio pabai- 
cementiniu šaligatviu, vietoj gos. B. Mikalauskas

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

10 DIENŲ TEREIKIA LAUKTI UŽSAKYMO.

būdas. Bet tai ne vienintelė prie 
mon'ė padaryti galą istoriniam 
žmogui. Antroji galimybė yra 
komunizmas, kuris taip žiauriai

labiau mylės mašiną negu Die*- mintis, kurios popularumą nu-1 pažemina žmogų, jog visai pra-
vą, galimas dalykas, kad jis 
jau yra pasirašęs savo sunai-1 
kinimą. Mechaninė šių dienų 
kultūra pavergė asmenybes. 
Šiandien, lyg koki dievaičiai, 
garbinami išradėjai, industrijos 
ir verslo žmonės. Ši atominio 
amžiaus kultūra atrodo esanti 
paskutinė žmogaus viltis. Tai 
pripažįsta komunistai ir anti- 
komunistai. Apgaulingoji nū
dieninio pasaulio kultūra veda 
vis į didesnį pakrikimą, į nuož
mų dorovinį susmukimą, grasi
nantį sunaikinti patį žmogų. 
Technikos pažanga moralinį gy
venimą padarė nuvalkiotu, bar
barišku ir tuščiu.

Ruošimasis atominiam karui 
su tvirtu nusistatymu nušluoti 
priešą nuo žemės veido yra pra
žūtingas abiems pusėms.' Sku
biais atominių ginklų bandymais 
Rusija ir JAV užkrėtė atmosfe
rą, apnuodijo maistą ir visai ne
apgalvotai grasina skaudžiai pa 
kenkti įpėdinystės ir protavi
mo lygsvarai. Prarandamas tei
singumo matas, pasitikėjimas ir 
galutinis tikslas. Žmogus persi
formavo į absoliutų autoritetą 
ir paskutinį tikslą pats sau. Pra
lenkti ir primityvūs, laukiniai 
žmonės, kurie vis tik dar jau
čia moralinę atsakomybę. /

Viso to pagrindu nėra žmo
gaus troškimas pasikeisti, tobu
lėti ar užvaldyti gamtą, o tik 
noras ištirti visas egzistencijos 
galimybes. Žmogus yra amži
nai nepatenkintas, visada jieš- 
kąs naujų dalykų. Kartais at
rodo, jog jau viską yra sura
dęs, bet tuojau vėl yra nepaten
kintas ir vėl aktyvus, progre
syvus ir jieškąs gyvenimo pil
nybės.

Dar ir šiandien eilinis žmogus i 
tiki į mašiną. Prieš 30 metų tai1 
buvo klasiškas dalykas, mašinos į 

amžiaus credo, alfa ir omega.1 
Štai trys garsieji terminai: 
“Mokslas išranda; industrija pa-

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

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

Ant parodos virš 100 parlor setų nuo .$98-00 iki $395*00*
Virš 100 miegamojo kambario setų, valgomojo kambario 

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

v

AUTOMOBILIŲ 
IR GAZOLINO

TAISYMAS 
STOTIS

ALL MET AL

Lyginimas, dažymas, taisomi Ir reguliuojami (tune np) 
motorai, stabdžiai, transmisijos ir Lt. Alyva, baterijos ir padan
gos. Taip pat mano garaže perkamos duslintuvus įdedu veltui

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-53 ........................ $8.25 Mureerv 49-51 ................. $8.95
Chev. Ali 1937-53 ......... 8.25Olds, fi cyl. 41-50 .......... 8.20
Chevrolet 54-55 ............... 9.95 Plymouth 42-56 ............... 9.95
Chrysler 6, 42-52 ........... 9.91 Pontiac 37-54 ................... 8.95
Dodge 6, 42-56 ................ 9.95 Buick 87-52 ........................ 12.00

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

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

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

Ji

KAS-1’
Complete vvith HANDLE!

Meilė yra dieviškas lašas, 'ku
rią deivės nulašino į gyvenimo 
taurę, kad būtų užmuštas kar
tumas. • —Rochester

' 1957 BUICKAS
T i k

£2,595.00
0ynaflow, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos

Lietuviškoje Prekyboje-MILDA BUICK,|nc* 
907 W. 35th St., Chicago 9, III. LA 3-2022

S GRAD AS
J. G. TELEVISION CO. Pardavimas ir taisymas

Televizijos, radijai, patefonai, kamb. vėsintuvai

UKALBA VILNIUStt

Kasdien 5 vai. 30 mln. popiet. Ateikite pasiklausyti.

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

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldu perkraustymas as

menų turinčių ilga patyrimą.
STASYS FABIJONAS

2146 So. Hoyne šve.,Telel. Virginia 7-7887

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI FI PHONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANKS TV & RADIO, INC.
3240 So. Halsted St., CAIumel 5-7252

I®
.4

'/■flo padidina

DIVIDENDĄ !

Full size, all «»••! 
case — Baked enamel 

finish inside and out —• Steel 
bearing wheels — Regular length hard- 
wood handle — solid rubber bumper all 
around — Genuino china bristle brush — 
Swing-A-Pan dust pan control.

-r

»vn in« 
ASS’N 

LAfavette 3-1 n*-
c P A N E SAVINGS

2656 WEST 47th STREET
B. R Pletkieuk-z, prez.; L K. P1etkiewici, nelcr Ir advnkatae

Mokam*' aukMiin dividendus. Keičiame Cekiua. Parduodame Ir perkam, 
valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai. 

Pradėkite taupyti atidarydami apkaltą šiandien. Apdrausta Iki SI0.00(1

Darbo valandoa plrmad. ir ketvirtad nuo ‘9 iki 8 vai vakaro 
»ntr. ir penk 9 iki 6 treč uždaryta, o ae*t nuo 9 iki vidurdienio

Hoover Tank Vacuum cleaner, už ............................... $39-95
General Electric Tanlę cleaner, už .................................... $39-95
Eldorado Vacuum cleaner, vertės $69, už ........ $39-95

Didelė nuolaida už jūsų seną cleaner}

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

Krautuvė atidara pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais iki 9:30.
Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vai. vak.

Budriko Radio Valanda ii WIIFC, 1450 kil. radio stoties kiekvieną 
ketvirtadienį nuo (i iki 7 vai. vakare.

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

Universal Savings and I-oan Assoeiation užtikrina saugumą 
ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentflra Iki 
$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
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Chicagoje

Uhicagon Alto veikla

Gegužės 15 d. Dariaus ir Gi-

sioje nuotaikoje. Seimą pradėjo 
ir jam vadovavo pirm. A. Nau
sėdienė. J seimo prezidiumą įėjo 
visa centro valdyba. Pirmoje se 
sijoje buvo jvairių draugijų ir

rtno posto patalpose įvyko Chi- mokyklų vaiku41ų sveikinimai
eagos Alto posėdis, kuriame da 
lyvavo T. Blinstrubas, prel. Ig

Jų delegacijos reiškė sveikini-' 
mus ir teikė aukas. Antroji se-;

Albavičius, M. Baronienė, K. Če-, .. ... i o • '
pūkas. V. Duoba, J. KondroSka. 81J“. Frad<!ta 2 .V1‘. * .»/ SeUn° 1 
V. Maukus J. Pakanta. K. Pet- f*’
rauskas, S. Rauckinas, dr. A. 
Rudokas, M. Šimkus, B. Tūbelis, 
A. Valonis, V. Vijeikis ir V. Že
maitis. Sekretoriavo S. Raucki
nas. Posėdžio pradžioje visu gi
liu susikaupimu pagerbtas a. a. 
Lietuvos įgalioto ministerio J. 
A. V. Povilo Žadeikio atminimas.

kvietė Lietuvos konsulą dr. P. 
Daužvardį, kuris seimą sveikino 
ir linkėjo geriausios kloties. Po 
jo kalbėjo motnia M. Teofilė. 
Toliau sveikino “Draugo” redak 
torius L. Šimutis. Tėvų mari
jonų vardu kalbėjo ir sveikino 
kun. V. Rimšelis, MIC. Jis per-|

Ižd. A. Valonis pranešė, kad davf,ir prel; ,Albavlč?“a'
.. . . • . • n ha a sveikinimus ir linkėjimus. Sekeaiiizv motu l/oomo turimo V vil/i _ *šiuo metu kasoje turima 8,204.- 
90 dolerių. Patvinus Arkansas upei, Tulsoj, Okla., užlieta daug vietovių su gyvenamais namais.

, Tėvų komitetą sudaro pirm. nėšio <jale ruošiama tėvų ir vai- 
St. Astras ir nariai — Pr. Freje- kų iškyla į gamtą, kviečiant pri

kris, dr. P. Gailiūnas, Ignas Kėš- aidėti mokyklos draugus ir rė-
I likis ir A. Girginas. Gegužės mė mėjus. Tėvas

“VERKIANTI DIEVO MOTINA 
SYRAKŪZUOSE”

Kan. tlr Ottavio Mtismneri’o

Nuostabi knyga apie mūsų dienų antgamtybės 
prasiveržimo reiškinį

ALRKF apskrities, Lietuvos Vy 
čių, Moterų Sąjungos ir ateiti- 

Svarstyta 1941 m. birželio mė ninku sveikinimai. Skyrių pra- 
nesio įvykių rengimas, kurį nu- nešimai buvo labai tvarkingai pa 
tarta suruošti birželio 15 d. 7 teikti. Skyriai lenktyniavo aukų 
vai. vak. Marijos aug«tesn. mo- gausumu. Skyrių pranešimus se- 
kyklos salėje. Visų pasisakyta, , kė pirm. A. Nausėdienės ir rašt. 
kad minėjime būtų vengiama i V. Galnaitės žodžiai. Buvo pa- 
“trafareto”. Minėjimas turės teiktos rezoliucijos, tik dėl lai-

(INS)

skirtas mamytei, Aušra Vedec- vlenas Me"° M6gėw Ratcll° ch° šienei už pačiai
kaitė savo įprastą “Kur bakūžė f? nat jas pasirodymas vis la- vienai nešant mokymo naštą, 
samanota" ir vieną itališką, St. blau S“Zav, klausytojus. Ir pa- Mokyklą lankė šie mokiniai: 
Raudonis “Močiute, širdele“ ir starams, nene,-int, kad .r kiau- V. PreljauakaiK, E. Prelgaus-
“•Oi kas” šytojai, ir patys choristai bu- kas, M. Astraitė, A. Astras, D.

, vo nuvarginti ilgos programos, Jonušaitė, P. Gailiūnas, J. Fre-
Gražiai padeklamavo mokyto- tuvo tikraj žav4tinas jeris Laima Liucija ir Aldona

būti trumpas, bet įdomus ir į- ko stokos jų svarstymas atidė- JU seselių parengtos Gintare ir - Kušlikytės Nijolė ir Zita Girgi-
spūdingas, be ilgų susirinkusių-• tas ateinanč:am centro susirin- Rima Repšytės, L. Gedvilaitė ir Tokia ilga programa, kurioje naj^g q Lukoševčiūtė N Di- 
jų graudenimų apie nekaltų žmo kimui. Tuomi seimas ir baig- G. šermukšnytė. > buvo ir tikrai gerų dalykų ir to- ....’ p t

tas. Po to delegatai susirinko, Sena sąjungietė, Mot. S-gos kiu, be kurių buvo galima leng- į
steigėja U. Daukantienė paskaitai apsieiti, nuvargina klausyto- ^^’tė ir R 

tė kun. Kemėšio str. "Motipos jus >r programos atlikėjus. Ge

nių kalinimą, kankinimą, masi 
nius trėmimus ir žudymus. koplyčion, kurioj buvo suteiktas

T. Blinstrubas rūpinasi suras- palaiminimas švč. Sakramentu.
ti minėjimui iškalbingus kalb'ė- Į Iš koplyčios delegatai rinkosi sa ‘ meilė kūdikiui”.
tojus iš žymiųjų JAV politikos lėn, kurioje buvo paruošta šauni 
veikėjų tarpo Vienu tokių nu- vakarienė. Po vakarienės kal- 
matytas senatorius John, Ken- beles pasakė J. E. vysk. V. Briz- 
nedy (Mass.). Jei dėl kokių nors gys, kan. Jurgis Paškauskas, se- 
priežasčių senatorius negalėtų seselių kapelionai Zakarauskas 
atvykti, tuo atveju numatyti ir Malin. Po vakarienės Marijos 
pakviesti kongresmanę ponią augštesn. mokyklos salėje įvyko 
Church, taip pat gerai nusima- graži programa, kurią atliko tos 
nančią apie mūsų kenčiančios ir mokyklos mokinės. Seimas ir 
kovojančios tautos tragediją, visos iškilmės šauniai pavyko, 
Dėl savojo kalbėtojo panagrinė- o vienuolyno parama^ aukų šu
tą visa eilė žymiųjų mūsų vei- dėta maždaug tiek, kiek ir per 
kėjų pavardžių. Prel. Albavi- eilę praėjusių seimų. Chicagos 
čius rekomendavo žymų žuma- ir apylinkių lietuviai gražiai įver 
listą, savanorį kūrėją dr. Kaži- tina seselių kazimieriečių pasi- 
mierą Sruogą, gyv. Ciceroje. aukojimą jaunosios kartos aūk-

. , . . , ,. ... Įėjimo darbe.Labai rimtas dėmesys kreipia 
mas ir į tinkamai organizuotą 
meninę minėjimo dalį. Pakvies
ti Alice Stephens mergaičių ir 
Chicagos Lietuvių Vyrų chorai, 
numatytos Šilingien'ės ir Kirvai- 
tytės vadovaujamos tautinių šo 
kių šokėjų grupės. Be to — 
momentui tinkąs trumpas vaiz
delis. Visa menine programa rū 
pintis ir ją režisuoti mielai suti
ko mums žinomas akt. operos 
režisorius inž. Kazimieras Ože
lis.

Prieš minėjimo pradžią mo
kyklos salės vestibiulyje bus 
bolševikinio teroro paroda (ra
šiniai, brėžiniai, nuotraukos ir 
kt.), ką mielai sutiko pademonst 
ruoti buv. politinių kalinių dr- 
jos valdyba.

Minėjimui salę ir sceną atitin
kamai dekoruoti pakviestas ir 
sutiko dail. V. Virkau. Pabrėž
tina, jog ligšiol kasmet, visai ne
imdamas už tai jokio atlygini
mo, dekoravimo darb ąatlikda- 
vo mertininkas V. Vijeikis; Chi
cagos Altas dėkingas jam už 
tai.

Minėjiman įėjimas bus lais
vas ir nemokamas. Tvarką pa
laikys speciali komisija, kurios 
kuklutis prašymas lankytojams: 
mokyklos patalpose nerūkyti.
Visi lietuviai kviečiami atsilan
kyti į šį minėjimą.

K. Petrauskas

Kalbėjo kun. J. Jutkevičius, 
Moterų Sąjungos Centro Valdy
bos pirm. J. Mack, Providence 
lietuvių parapijos klebonas kun.

ras minėjimas turėtų nesitęsti 
ilgiau dviejų valandų. Reikėjo 
vieno pagrindinio, gerai pasiren
gusio kalbėtojo, kuris būtų iš
ryškinęs motinos reikšmę bei

J. Vaitekūnas ir Šv. Kazimiero uždavinius šių dienų gyvenime, 
parapijos klebonas kun. Aug. 0 nekviesti visų, kas tik nori

tė. Apgailėtina, kad ne visi šio 
miesto lietuviai tėvai galėjo ar 
norėjo savo vaikus leisti į šią mū 
sų vargo mokyklą. Tikimasi, 
kad kitą rudenį mokinių skai
čius bus didesnis.

Veikalas gyvais pasikalbėjimais, dokumentais ir iliustracijo
mis vaizduoja Marijos atvaizdo ašarojimą Sicilijos Syrakuzuose, 
kai per keturias dienas prieš dideles žiūrovų minias ir net moksli
nės komisijose narių rankose yra verkęs žmogiškomis ašaromis. 
Čia rasime Pijaus XII mintis apie šį reiškinį, Sicilijoj vyskupų 
pareiškimą, mokslinės komisijos ir kitų asmenų pasisakymus, o 
taip pat ir neįprastų pagijimų aprašymus, kurių skaičius jau pra
šoka 10,000.

Ši įdomi knyga šiuo metu Europoje tikinčiųjų ir net liberalų 
sluoksniuose susilaukė stebėtino pasisekimo, pvz., vokiečiai spė
jo jau išleisti net dvi dideles laidas!

Knyga gausiai iliustruota ir kainuoja 2 dol. ir jeigu iš jos par
davimo susidarytų koks pelnas tai bus panaudotas naujosios ma
rijonų statybos - vienuolyno ir "Draugo” rūmų skoloms sumažinti.

Pinigus su užsakymais siųskite:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street

CHICAGO 29, ILLINOIS

Petraitis.
Baletą pašoko ponios Kaneb 

dukrelės Kristina ir Klaudija;
Karolina Palevičiūt’ė pagrojo a- 
kordeonu.

Pabaigai scenoje pasirodė Me- Grand Rapids, MlCh 
ųo Mėgėjų Ratelio choras, va

kalbėti ir apie ką tik nori. Rei
kėtų išlaikyti pagrindinę minė- 
mo mintį ir vengti visokių agi
tacinių kalbų.

VVorcester. Mass

Motinos dienos minėjimas
Gegužės 12 d. Šv. Kazimiero 

parapijos salėje ALRK Moterų 
Sąjungos 5 kuopa surengė Mo
tinos dienos minėjimą su plačia 
menine programa.

Minėjimą pradėjo 5 kuopos 
pirm. M. Watkins, o minėjimui 
vadovauti pakvietė savo dukre
lę, moterų kuopos choro vado
vę ponią G. Kaneb.

Moterų choras padainavo ke
lias liaudies daineles ir “Rosa- 
ry” angliškai, o drauge su Meno 
Mėgėjų Ratelio choro vyrais 
“Šlama šilko vėjas” ir “Lietuva 
brangi”.

Solo dainavo M. Watkins dūk 
relė ponia M. Leslie dvi dainas,

To7hi iT bTuTo š
RADIO PROGRAMA

IŠ WOEP stoties — Banga 1890 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

8:46 Iki 9:30 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:80 iki 9:30 ryte 

SEKMAI), K:30—0:30 v. r. M stoties 
WOI’A — 1400 kil.

7169 So. MAPLEWOOD AVE. 
Chicago 29. III. HEmloek 4-2418

dovaujamas muz. J. Beinorio. 
Vyrų choras padainavo A. Ka- 
čanausko “Atsisveikinimą”, Stp. 
Sodeikos “Prie lūšnos”, A. Ja- 
senausko “Naktis”, J. Damb
rausko “Jau žirgelis pabalno
tas” ir J. Beinorio “Aš pro kai
mo ūlytėlę”; moterų choras — 
“Ausk, močiute, drobeles”. Miš
rus choras padainavo P. Adoma 
vičiaus “Keleliu ėjau”, J. Guda
vičiaus “Kur giria žaliuoja”, St. 
Šimkaus “Šią naktelę”, K. Ka- 
vecko “Jaunystės vainikas” ir 
J. Dambrausko “Malda už tėvy
nę”. Minėjimas baigtas him
nais. Petraukos metu padaryta 
rinkliava Šv. Kazimiero Seserų 
Kongregacijos naudai; tą dieną 
ir bažnyčioje buvo rinkliava 
tam pačiam tikslui.

Tenka pasidžiaugti, kad kiek-

Užhaigė mokslo metus

Lietuvių šeštadieninė mokyk
la užbaigė tylaus, bet uolaus dar 
bo metus. Po gegužės 11 d. pa
mokų daugiau nebus iki rudens. 
Tėvai dėkingi šv. Petro ir Povi
lo parapijos klebonui prel. J. A. 
Lipkui už šios mokyklos rėmi
mą, seselėms už bendradarbiavi
mą ir mokyklos vedėjai J. Jonu-

KADA IK KAM MOKAMOS

Pensijos ir Pašalpos
Šiame leidinyje lr 8 pusi. priede at
spausdinta JAV-bių Socialinio Drau
dimo (Sočiai Securlty) įstatymas su 
nau jaustais l»5# metų papildymais, 
būtent: 1) Oficialus penai fu ir pašal
pų lenteles, 2) Moterims pensijų 
mokėjimas nuo 62 metų amžiaus, 3) 
Nedarbingiems asmenims pensijos 
mokėjimas nuo 60 metų amžiaus.

Be to, šiame leidinyje atspausdin
tas Nelaimingų atsitikimų įstatymas 
(VVonkmen's Compensation), su len
telėmis, nurodant už kokius kūno su- 
sižeid imus kiek mokama pašalpos 
Leidinių kaina tik 80 centų.

Pinigus su užsakymais siųsti: 
•‘DRAUGAS”

4545 West 63rd Street 
Chicago 29, Illinois

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

i tolimų distancijų, šaukite sekančiai.

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

Telefonas — FRontier 6-1882

NUO UŽSISENEJUSIŲ
)U

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

JOHN

Rėmėjų seimas
Šv. Kazimiero seserų vienuo- 

x lyno rėmėjų auksinio jubilėjaus 
seimas įvyko gegužės 5 d. Pra
dėtas iškilmingomis pamaldo
mis vienuolyno koplyčioje. Tuo
jau po pamaldų pradėta pirmoji 
seimo sesija. Nuo pradžios iki 
galo seimas praėjo ko gražiau-

Hiiiiimiiimiimmmiiiiiiiiiii'iiiiiiituib 
Visi Pittnhurghu lietuviai

KLAUSO TR REMTA
Pittsburgho LiMūviu

Katalikų Radijo Programą
vadovauja m«

Lietuvos Vyčių Pittsburgh
JI TRANSLIUOJAMA 

Kletkvlena aekmauicn* mo
1:80 Iki 3:00 vai. p - 

II STIPRIOS IR (JaLINOOš

WLOA
RADIJO STOTIES BRADDOCKB 

Visais reikalais kreipkite* šiuo adro 
m: LITHUANIAN CATHOLIC HOUF. 
Radio Station WLOA. Braddock. Pa
Hiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiioumiiiiiiiiii

SKAUDANČIŲ ZAIZD
IR ATVIRU ODOS LIGŲ 

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, 
ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagali ramiai sėdėti lr naktimis 
miegoti nes Jų užsisen8juslos žalždoe 
niežėjimu ir skau’šjlmą senų atvl- 
ru ir skaudžių žalždų uždekite 
LEGULO Ointment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins jusu skaudBjl 
mą lr galBsite ramiai miegoti nak 
t) Vartokite Ją tapgi nuo skau 
džlų nudegimų Jl taipgi pašaline 
nležftjlmą ilgos vadinamos P8ORIA 
4IH Taipgi paAallna neršejlmą ilgos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT. ,su 
stabdo džiovinimą odos Ir perplyšlm.t 
i arppirščių Tra tinkama vartoti nuo 
ižiūstančios suskllslos odos dedlr 
vintų, odos Išbėrimų Ir t t talpg’ 
tinkama vartoti valkučlama kada 
pasirodo skaudus Išbėrimas nuo vy 
stvklų J, yra gera gyduole nuo l» 
vlršlnlų odos Ilgų Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 76 
ct 81.26, Ir $8.60.
Pirkite valstlneseChl- 
,-agoj Ir apylinkėse—
Milvvaukee. Wlsc., Ga- 
-’-.Ind. Ir Petroit, Mi
chigan arba rašyki
te I r atsiųskite Mo
ney order į

LEGULO, Department D., 
5618 VV. Eddy SL, Chicago 84. UL

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

ir Paskolos Duodamos Namu Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6245 S. Western Ave.,_________ Chicago 36, III.

CONTINENTAL SAVINGS & LOAN ASSN.
4559 So. Paulina St., Chicago 9, III., YArds 7-0145

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

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

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

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

1804 West

REIKALAUKITE VISUR SKANIAUSIŲ J. ANDRULIO MICHIGAN FARM CHEESE - SŪRIŲ,
Jeigu abejojate, paprašykite pamegtnlmui. Jūsų skonis jums pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt 

sprendėjas.

STANLEY

METRICK

Telef YArds 

CHICAGO

SHURNA

Albany Ave.

GRovehill 6-7783 

CHICAGO 29, ILL

SPECIALUS
BARGENAS

* Sofoms, Lovoms, 
Lempoms

KAINOS NUO
$49.50 
Ir augščiau

J. Andrulis, Michigan Farm Cheese Fountain, Michigan

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
FBI,IV A. RAUDONIS, NEM IK BERTULIS, Sav.

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

Krautuve atidaryta sekmadieniais nuo 11 lkl 4:10.
4*
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SO. BOSTONO ŽINIOS
KONCERTAS

Zuzanos Griškaitės koncertas 
įvyksta jau šį sekmadienį, gegu
žės 26 d., 3 vai. p. p. Jordan 
Hali. Zuzana Griškaitė yra vie
na pačių žymiausių šiame krašte 
išausgusių lietuvių dainininkių 
solisčių. Su savo koncertais ji y- 
ra apvažiavusi daugybę vietų 
šiame dideliame krašte ir kon-

■TSJ& 
DĖMESIO!

I'upuliurlškiuuslu Ir hygicniškittUHiu 
lietuviška

PIAt’KV KIRPYKLA 
BRIDGEPORTE 

752 W. SSrtl St. i
Dabar yra vedama labui senai ir 

Kerai prityrusio kirpėjo. Kaina ta 
pati, bet darbas daug sąžiningesni*.

r-J • « r< ^=a*

PAJIEŠKOJIMAI
ANTANINA BERTONIENE gy-

CLASSIFIED AND BBIP WANTED His

Meno parodos dalyviams
Išryškėjus rengiamos paro

dos organizacinėms detalėms, 
skubame painformuoti gerbia
muosius dailininkus, maloniai su ^iiiiiiiiiiihihhimiihiiiniiiiiiiiinhiiihii 
tikusius dalyvauti meno paro
doje.

Meno parodos jury komisiją
certavusi ypatingu pasisekimu, j sudaro dail. Marčiulionis, dail 
Ji yra dainavusi ir eilėje ope- Murinas, dail. Puzinas ir dail. 
rų čia pat Bostone ir kitose vie- Skupas - Cooper.
tose. Prieš kiek laiko žinomasis
katalikų universitetas, žinomas 
Boston College vardu, buvo su
rengęs jos vienos koncertą, ku
rio pasiklausyti prisirinko pil
nintelė universiteto auditorija.

Šį kartą ji yra pakviesta kon
certuoti lietuviams. Koncerto 
rengėjais yra Nukryžiuotojo Jė
zaus lietuvaičių seselių rėmėjai 
ir gautąjį pelną skiria tos kong
regacijos koplyčiai statyti. Kaip 
žinome, kongregacijos centras 
yra Brockton, Mass., ir seselės 
neturi jokios koplyčios. Iš viso 
ten patalpos yra permažos išau
gusiai kongregacijai. Taigi, ei
dami į koncertą, net tik turėsi
me progą išgirsti puikų dainavi
mą, bet sykiu paremsime labai 
kilnų tikslą. Nepraleiskime šios 
retos progos! Nesvarbu, koks 
bus oras — saulė švies ar lietus 
lis — vistiek skirkime porą va
landų lietuviškam kultūriniam 
reikalui!

Kiekvienas dailininkas prašo
mas parodai atsiųsti iki 7 kū
rinių.

Kiekviienas dailininkas iki ge
gužės 25 d. prašomas atsiųsti 
savo kūrinių sąrašą su sekan
čiomis žiniomis: pavardė, pilnas 
vardas, adresas, telefonas; kū
rinių pavadinimai — lietuviškai 
ir angliškai; kūrinių dydis; kū
rinių technika; kūrinių parda
vimo kaina (pažymėti pvz. P. K. 
$200); jei kūrinys neparduoda
mas, pažymėti jo įvertinimo kai 
ną (pvz. Į. K. $200); kiekvieno
je paveikslo kitoje pusėje (iš kai 
rėš viršuje) pažymėti autoriaus 
pavardę, vardą, kūrinio pavadi
nimą ir numerį, kuris figūruoja 
siunčiamame sąraše.

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardinėm
rai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meib 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai b 
dail. VI. Stančikaitės gražios Uiu 
rtracijos šią knygą padarė dau 
giausia mėgiama mažųjų skaity 
ojų tarpe. Kutas $1.50.

ųs.ymui kurtu au pinigais >iųak<v

DRAUGAS”

* 4545 West 63rd Street

CHICAGO 29, ILL.
lUiiiiiuiiiuiiiiinnniiiiiiiiiiiiiiHiiiiuiiiii

iau perskaitei P Kesiūno 

romane

farp Žalsvu Palapinių'

GRAŽUS PASISEKIMAS
Adv. Zuz. šalnienė buvo įvai

riais reikalais nuvykusi į Wash-

venanti Klaipėdoje, Melnaragė Nr. J10r' j k'. *ll,L lot“8, uk 
on/1, •: -i u iiva'/a - P° 4 kl>- nauj. Karužas — $ll,6UU2b/ll, jieško broli JUOZĄ GERI- •> j,o 4 Ub. nauj. Karužas — $13,200 
KĄ, gyv. 660 John St., Chicago, o k b. nauj., modern. įrengtus—pigiai 
IU. i Vasarvietė prie Kankakee upės, su

------------------ ■ baldais lr motorlaiviu — pigiai —
Jieškomi: 1) PETRAS BARŠKĖ-*2'**00' ,
TIS s. Antano, ank. g. Detroit mies Yra plg"» lr «erų paJan,ų nanu*'
te. Kilęs iš Tauragės apskr. Laiy- BUDRFCKAS RpnltV 
kuvos vals., Stungaičių km. 2), Keaily
ANTANAS JANKAUSKAS, s. Jo- 4°81 Archer avė., LAfayette 3-3384 
no, ir jo sūnūs: STASYS, FELIK-| (prie California g-vėaj
SAS, .ANTANAS ir VACLOVAS,------------------------------ ------ --------------------
kilę iš Šilalės valsč., šuolių km. 4 miegamųjų mūrinis 4 metų 
prie Šilalės miesto. 3) ANTANAS Namas arti 52 ir Pulaski. Aut. aly-
mJGTNTAš (advokatas) s An- VOM sll(1>nia». Dvigulius garažas. Tuo- suubN i as, taatoKaiasj, s. An jttU gallma Uži,,,ti. $i9,8()0. arba prl- 
tano, gyvenęs Tauragės apskr., imtinus pasiūlymus, a. Rėklaitis. 
Laukuvos vals., Stungaičių km., į aukšto MARŲUETTE PARKE 
dirbęs Kaune, ir jo sūnus JURGIS. Tikrai puikus 5 kamb. bungalovv. 
4) FELIKSAS POCKA, kilęs iŠ Viršuje dar 2 miegami su atskiru 
Struikų km., Šilalės vals. Jieško KMimu Keramikos plytelėm klota 
Marija Baršketaitė Venckienė iŠ XV
Sibiro anksčiau gyvenusi Šilalės ,Kl,K a A,,UOT,, MrK. NAMAS 
vals., Tauragės apskr., Seruciy k.( Gage Parko. Apačioje išnuomota 
Prašo atsiliepti šiuo adresu: S.S. prekybinė patalpa ir 4 kamb. butas. 
S.R., Irkustkaja obl., Gor. Zima, Viršuje 6 kamb. gražiai ir gerai įreng- 
Leszavcd, UI. Oktiabria Nr. 1, k v. tas butas, šildymas karštu vandeniu- 
nn -tr i tr i A . stokenu. 2 auto mur. garažas. Tik
20, Venckus Vytautas. Antano. ,$25.000. a. Sirutis.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 West 71st Street 
Visi- telefonai: VVAlbrook 5:6015

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

NOTARY PUBLIC
2405 West 51 St.
W Al brook 5-5030 

PRospect 8-3579 (vak. ir semad.)

5 KAMB. MŪRINIS NAMAS. 5 
m. senumo. Alyva apild. 3 mieg. k. 
Tile Vonia. 30x125 pėdų sklypas. 

TOtvnhall 3-6670 9 autom, garažas — 20x22 pėdų; 
LIGUTIS, savininkas'į viršų pakeliamas durys. $25,500 

arba už geriausią pasiūlymą. PRo- 
spect, 6-9680.

REAL ESTATE VYRAI IR MOTERYS

D. MONSTAVIČIUS
REAL ESTATE - 1658 W. 108 at 

Tel. BEVERLY 8-SS4S 
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose lr
valdžios įstaigose.

INCOME TAJt. Taz aooountant

PIRKITE ir parduokite savo ae- 
kilaojamą turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės mano teisingu patarna 
rimu

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpobUe 7*8400

COOK
Steady work for St. Xavier’s College 
at 1031x1 and Centrui Purk.

Call Mr. Thomas 
Call PR. 9-3300 — Ext. 202

HELP WANTED — VYRAS

MAINTENANCE MAN
VVesit Side Hospital, 5 Day Week. 
Good Starting Pay. References and 
Experience Necessary. Mušt read, 
ivrite and speak some English.

Call LAtvndale 2-2010Marųuctte Paifce. Mūro pajamų
bungalow. 6, 4, 2 k.; keletas gerų 
2-jų butų mūro namų. $26,000 lr 
daugiau.

Brighton Parke mūriniai: 2 po 6 
kamb. $18,000; pelninga taverna ir 4 
did. butai $36,000: 3026 W. 38th
Place, 2 stiprūs namai (4 po 4 k.) 
ant veino sklypo: mūrinis ir medin1- 
su rūsiais. Geros pajamos.

PROGOS — OPPORTUNTTIES

Parduodamas RESTORANAS ir 
DELIKATESŲ KRAUTUVE. Mū
rinis namas. Sklypas 76x125. pėd. 
Gerai einąs biznis. Prieinama kai
na. 11160 S. Western Avė. Tel.

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI 
NAUJA CENTRINĮ 

APŠILDYMA — GAZO 
AR ALYVOS.

, Mūsų kainos žemiausios; mūsų 
instaliacija yra tobula. Kreipkitės 
j mus pilnam centrinio apšildymo 
instaliacijos darbui. Mes atliekame 
visokį “sheet metai” — skardos 
darbą.

LEE’S AUTOMATIC
HEATING

1626 S. CICERO AVENUE 
Cicero 50, III.
ANTANAS

(■age Parke lr kitur pajamų mūri 
niai: 2 po 6 kamb. — $23.»oo; 3-jų CEdarcrest 3-9225
butų (6—4—3 k.) — $17,500; 4 erd- ---------------------------------
vių butų kampinis $35,500; 5 butų
— $25,500.

VENTA
4409 SO. FAIRFIELD AVE.

LAIayette 3-3831

PASTOVIAUSIA VERTYBE —
NEKILNOJAMAS TURTAS 

Kas pirko — išlošė. Ko laukiate Jūs!
Brighton Parkas:

Med. 2 po 4, dujų pečiais šild.
$13,500.

Med. 2 po 4, au garažu, $11,500.
Mūr. 2 po 6, palikimas, reikia sku

biai parduoti.
Gage Parke:

Med. 2 po 4 su skiepu ir garažu.
$14,500.

Med. 4 gražūs kamb. ant plataus 
sklypo. $12,500.
Kitur:

Mūr. bung. 7 kamb. puikioje 43 ir 
Keeler apyl. $6,000 įmokėti.
Bizniai:

Mūr. 3 augštų su krautuve ir 2 *po 
6 būt., puikus namas lr biznis.

Valgykl. patalpa ir 5 butai judri 
vieta. Duos paskolų savininkas.

5 butai, 200 paj., tik $23,000.

ŠIMAITIS REALTY,
2737 W.43rd$t«CL4-23M

HISCELLAMEOUS

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

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

1546 S. 49th Court, Cicer.
TeL OLympic 6-0775 nuo 8 vaL 

lyto iki 5 vai. vakaro. 
Telefonas nuo 5 vai. vakaro: 

OLympic 2-6752
LIET. APDRAUDOS AGENTŪRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlataa. Valsty
bės patvirtinos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
TVAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
6108 S. Ashland Avė. Chicago 36. Iii.

Dr. A. Baltinio savo recenzijoj' 
apie SJ romaną taip r'tfto: P. Kesiū 
no romanas "Tarp žalsvų palapinių 
gražiai iškelia tu pasiaukojimo didu 
mą. kur) beviltiškoje kovoje dėl tau 
tos laiavės parodė Lietuvos partlza 
nas. ta idealizmą, kuriuo degė mūši 

. launlmaa. liedamas kraują dėl savr 
rodai savo kūrinius, apmokėda- ! žemės, tuos didžiuosius nuostoliu* 

kuriuos mums reikėjo pakelti dvieji 
okupacijų replėse. Todėl S) roman. 
skaitome su malonumu Ir dideliu su 
stdomėjlmu. Ypač romane minim 
žygiai žavės jaunimą ir keis jo dva 
šia- šia romanas, atskleidžiąs mūs’ 
HeroiAkai tragiftkus epizodus. yri 
Šviesus spindulys tremties idealiem* 
ugdyme

806 pusi. i Kaina $3.00
iTžsakymus kartu su olntgais siųskit.

Kiekvienas dailininkas iki bir
želio 10 d. prašomas prisiųsti pa

mas siuntimo išlaidas, šiuo ad
resu r Mr. Jonas Maliorius, Li
thuanian Auditorium, 3133 So. 
Halsted Str., Chicago 8, III.

Meno parodos atidarymas į-
~ vyks birželio 28 d. 8 vai. vak.mgton, D. C. Gegužes 20 d. is- i,, . . ». . . .JL ’ ic 0^5* io « K ',Morrison viešbutyje, Chicagoje,

kilmingomis apeigomis ji buvo 
priimta į tarpą tų advokatų, ku 
rie turi teisę ginti bylas augš- 
čiausiame JAV teisme. Sveiki-
name:

STATYS KOPLYČIAS
Ark. Cushing yra numatęs iš

leisti daugiau miliono dolerių 
naujų koplyčių statybai. Tos 
koplyčios bus statomos prie pro
tinių ligų ligoninių. Kaip žino
me, čia yra gana didelis procen
tas nervų ligonių ir nevisi yra 
aštrioj stadijoj. Dievo namai tu
rės palengvinti grįžti jiems į nor 
malią savijautą.

ATIDARĖ NAUJĄ KELIĄ
Gegužės 14 d. buvo oficialiai 

atidarytas naujas puikus kelias, 
jungiąs Bostoną su New Yorko 
valstybe. Kelias vadinamas Mas 
sachusetts Turnpike ir yra apie 
120 mylių ilgio. Tas kelias dar 
turės būti pravestas per Bosto
no miestą ligi So. Station. Nau- I 
jo kelio pravedimas žymiai pa
lengvina keliones į tolimesnes 
vietoves. Už važiavimą tuo ke
liu reikės mokėti.

t
TRUMPAI

— Darius I>apinskas baigia šį 
pavasarį Bachelor laipsniu N. 
Anglijos konservatorijos kom
pozicijos klasę. Birželio 5 d. 
bus jo diriguojamas koncertas 
Jordan Hali.

— Visos Bostono mokyklos 
baigia mokslo metus apie birže
lio vidurį. Lituanistinė mokykla 
žada suruošti baigiamąjį aktą 
birželio 15 d. I

— Bostono ateitininkai ruošia 
išvyką į vilą “Banga”, Cape Cod 
gegužės 30 d.

— Bostono Liet. Demokrati- ( 
nių Grupių Sambūris buvo su
sirinkęs posėdžio “Keleivio” re
dakcijoje gegužės 15 d. Aptarti • 
šiuo metu aktulūs mūsų laisvi-, 
nimo klausimai.

— Prof. dr. J. Puzinas jau ku 
ris laikas yra atvykęs į Bostoną 
ir redaguoja Lietuvių Enciklo
pedijos XI tomą.

— V. ir A. Vakauzai gegužės 
14 d. šventė vedybinio gyvenimo 
20 metų sukaktį. Vakauzai yra 
aktyvūs naujosios imigracijos 
žmonės, dalyvaują lietuviškame 
veikime. Sukakties proga svei
kiname!

— Liet. Kult. Klubo metinis 
susirinkimas kviečiamas Intern. 
Institute patalpose šeštadienį, 
birželio 1 d., 7 vai. vak. Rašyto
jas Paulius Jurkus skaitys iš sa
vo poetinės ir prozinės kūrybos. 
Solistė S Adomavičienė padai
nuos. Bus valdybos pranešimas 
ir naujos valdybos rinkimai,

uždarymas — liepos 14 d. Kūri
niai bus grąžinami autoriams 
tuojau parodą uždarius, parodos 
rengėjų lėšomis, jeigu, savinin
kai to pageidaus.

Meno parodos komitetą su
daro pirm. kun. J. Borevičius, 
S J, nariai — T. Blinstrubas, 
dail. T. Galinionis, dail. J. Pili- 
pauskas, dail. Vyt. Virkau.

Dailininkai, kurie norėtų da
lyvauti parodoje, nuoširdžiai 
laukiami.

Meno Parodos Komitetas

Ką padariau Dievo garbei te
būnie jam vienam žinoma.

Kristupas Pacas

• ‘ 0 R A U G A S ’ ’ 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL.

nr.ru ir samiu 
PERKRAUSTAU
BAL DU S
VIETOJE IK Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

ir apdraudas
2313 W. 9lst St., Chicago, UI. 

Tel. PRrescctt 9-2781

|Aes KR 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO

• C NOROVF

403$ Archer Avenue jei. la3-67u>
AUGUST SALDUKAS Preila.,

$10,900 PILNA KAINA. 2-jų bu
tų mūrinis 4 ir 4 kamb.. Naujas 
plumbing Apylinkėje 26th ir Spaul 
ding. Mokesčiai tik $85. Gerame 
stovy. Įmokėti $2,500. SVOBODA, 
3739 W. 26 St. LAtvndale 1-7038.

BUILDING & REMODELING

VIKTORAS ŠIMAITIS -
GENERAL CONTRACTOR

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

Namų tel. Bishop 7-3340 
2737 W»xt 43rd Street

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

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

1327 S. Campbell Av., Chicago 32, III. 
YArds 7-9675

The awakening 
of Emily V7ado

Emilija Wade, tai mergaitė, kuri visad 

svajojo nusipirkti naują automobilį. Emilija 

taupė savo centus ir pagaliau pamačiusi 

“vidutinės kainos” mašinos skelbimą, kurios 

nurodyta kaina, buvo “tik keletą dolerių 

didesnė” negu Fordo, nieko nelaukdama 

nuvyko ją apžiūrėti. "Tai dabar!”, sušuko 

nustebusi, pamačiusi skelbiamą mašiną, — 

“neturi nei automatinės transmisijos, kas 

man ypatingai reikalinga. O aš dar noriu 

radijo ir šildytuvą”. Taip ir išgaravo 

Emilijos svajonės. Tuomet Emilija nuvyko 

pas savo Ford'o dylerj, toks malonus žmogus, 
ir jis jai nurodė, kaip reikia pirkti liuksusinį 

FAIRLANE 500 su visais 

priedais, kurių ji taip labai 

norėjo

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

1442 S. 48th Ct., Cicero 60, Dl.
Statome naujus narnos lr garažas 

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairins remonto darbus, skobtai 
gerai ir pigiau
šaukite DAnube 6-2798 nno • vai 

ryto Hri 7 vai. vakaro.
• ei. Ol.yrapic 2-5121 nno 6 vai. 

-Akam Iki 11 vai. vakaro

I

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
Builders Gen. Ctontractors

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

Namų įkainavimas lr įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

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

Tel. l*Rospe*« 8-2013 
U'Alhrook 5-4855

6800 SO CAMPBELL AVE. 
Chic&gc 29. DL

PUIKUS PIRKINYS
4 kamb. mūrinis namas. Ištisas rū

sys, kuriame įrengtas baras ir sie
nos išklotos pušų medžiu (knotty 
pine). Kabinetai virtuvėje. Kilimai

| nuo sienos iki sienos. Apšildomas ga
zu. 2 autom, garažas. Prie patogaus 
susisiekimo. 44th & Karlov Avė.

MARQUETTE PARKE
5 kamb. kampinis, 4 metų senumo, 

ųžuollniai viduje pagražinimai, ply
telių (tile) virtuvė ir vonia. Metali
nės vielos tvorelė. 1 blok. nuo parko, 
prie 72 ir 8awyer gatvių. Savin, iš- 
vaižuoja į Californljų 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 lr mes mielai patarnau
sime parduodami Jūsų namus.

SHUKIS BUILDERS 
AND REALTY

6438 So. Pulaski St.
Telef. LUdlovr 5-5900

TIK VIENĄ KARTĄ METUOSE GA- 
IdNTI PASITAIKYTI TOKIO GERO

INVESTAVIMO PROGA
2 po 4 kamb., 2 po 3 kamb., 2 krau

tuvės.
Mūro ir plieno konstr. Stok. garu 
šild. Netoli 67 ir Halsted.

MARTIN
HUdson 3-8450

CX><XXX><><X><X><XXXXHX><><><XXXXX>

PLUMBING
Licensed bonded plumbers

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

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

0O0<KXX><><XXX><>-0<XX><M>0<XXXX>a

SEWING MACHINES

SIUVAMOS MAŠINOS 
Sutaupykite $100.00 iki $200.00

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

Telef. WAlbrook 5-7812

ĮSIGYKITE DABAR)

—ir už žemeMę kaina negu tas nurengtas 
“vidutinės kainos” gaminys.
Štai mašina, kurią mergaitė kaip aš 
gali norėti pirkti, — tarė .Emilija. Ir ji*ją 
ten tuojau pat nupirko. Dabar ir jūs 
žinote, ką Emilija sužinojo , , . dėl 
liuksuninėn mašinos, su visais priedais, 
už prieinamą kainą, logiškumas nukreipia 
jus pas Fordą.

Išbandykite I, n*Hj, '57 mzt, FOR D į.

JŪSŲ APYLINKĖS FORD DYLERIS
Jei esate susidomėję

r.o.A.r.

vartotu automobiliu — bfltinai pamatykite Ford’u pardavėją

Namų statyba, (vairūs pataisymai 
Ir pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namų, kuris būtų gerai li
pia n uolas, patogus, gražus Ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Husltarti šaukite TEmilnal 9-5531 

nuo 5 vai p p kasdien Ir sekma
dieniais nuo 10 - 4 vai. Adreaaa' 515

MARQUETTE PARKE
Savininkas turi greitai parduoti 

i ’Ą augšto medinį namų — 6 ir 31/, 
kamb., alyvos šildymas. Tik $18,000.

| A. Vaina.
į 2-jų augštų 6 kambarių mūrinis 
1 namas ant 42 pėdų sklypo. 2 autom, 
garažus. Alyvos šildymas. Tik $19,500

1 Gage Parke. Mūrinis — 2 po 6 
kamb. su gražiai įrengtu rūsiu. Ga
ražas. Numažinta kaina.

| PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sąrašo ir įsitikinkite gerais pirkiniais 
Namų Savinlnkalt

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

VARPAS Real Ėdate
Insurance Notary Public 

5916 So. ffizlriu Avė.
PRosp. 8-2234 arba HEm. 4-7085

'-ar-^r var ja- taeeaz «ar ACAf te

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 
Atsakymą rasite J Budzeikcz* ku, 
Tėtėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Raina 40 centą
15 galite gauti

“DRAUGE

4545 W. 63 St., Chicago 29, III

Lithuanian dicuonary
Angliškai lietuviškas Lietuviš
kai angliškas žody-as Parašytas 
H. H. Fewtress u Gėriko. 333 
psl. Kietais viršelis's. Kaina $4.50. 
Gaunamat “DRAUGE”, 4545 W. 
SSrd Street, Chicago 29, Illinois.

PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

Moję nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant, jfl 

ų laukta greitas ir teisingas patar 
ntTlmaa

NORVILĄ
REAU ESTATE HALES 

600 W Steh Ht. Tel. Prospect 5-5454

IANIJOMUOJAMA — FOR RENT

NAMŲ SAVININKAI!
Tarpininkaujame butų išnuomavi

mui. Pntarnavimaš veltui. Turima 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Katate
5916 No. WcRl«-m. PRonpect 6-2234

Pirkit Apsaugos Bonus 
Pirkit Apsaugos Bonus!

Bernardo Brazdžionio poezijos 
rinkinys. Nedidelis skaičius šios 
knygos gautas šiomis dienomis 
"Drauge”, 4545 W. 63rd St.. Chi- 

i akeltnmų cago 20, III. Knygos kaina kie
tais viršeliais $2.visiem.

aoaimogaSkelbtis ‘DRAUGE 
nea na yra plačiausiai skaitomaa 
lietuvių dienraštis
kaina vn. pneinama

HELP WANTED — FEMALE

T Y P I S T
• Age to 45 • Permanent Position
• 5 Day Week • Salary $79.00 Per Week

• Free Hogpitalization Insurance
• Ejccellent Working Conditions

THE PULLMAN COMPANY
165 N. OANAL ST. ANdover 3-7500

14th Floor

nr.ru
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SKAUTYBĖS KELIU
(Atkelta iš 2 pusi.)

cagos lietuviško jaunimo meilę 
ir pagarbą. Chicagos skautės ir 
skautai yra laimingi, galėdami 
ligšiol naudotis jūsų gerumu ir 
didžiuojasi, galėdami tėvus jė
zuitus vadinti savo draugais ir 
dvasios vadais. Dideliu dėkingu
mu mes žvelgiame į busimųjų 
Jaunimo namų darbų planus, ma 
tydami ten ir skautams paskirtą 
atitinkamą vietą. Šiandien įteik
dami jums savo kuklią auką, 
kartu su ja jungiame mūsų karš 
tas maldas, prašydami Augščiau 
siojo Kūrėjo palaimos jūsų dar
bams. Mes dėkojame jums ir 
pasižadame eiti tais šviesiaisiais 
keliais, kuriuos jūs mums rodo
te”.

Komiteto įteiktas aukų lapas 
taip atrodė: skaučių Aušros Var 
tų tuntas $190, skautų Lituani- 
cos tuntas $150, jūros skautų 
Baltijos Jūros tunt. $125.25, aka 
demikai skautai $70, Chicagos 
Skautams Remti Draugija 350, 
draugijos pirm. dr. Stp. Biežis 
$50, Vladas Vijeikis $50, Skau
čių Seserijos Vadija $25, tėvų 
komiteto pirm. inž. V. Pavil- 
čius $10 ir Bronius Siliūnas $10. 
Viso 730.25 dol.

Taigi pirmoje vietoje stovi 
mergaičių Aušros Vartų tuntas. 
Didžiausias įnašas buivo Živilės 
draugovės — $109. Beveik pusę 
šios sumos ($51.75) surinko Žu
vėdrų skiltis, kurioje ypač pa
sižymėjo skautė Jūratė Zelbaitė, 
surinkusi $18. Didžiausios pa
skirų asmenų aukos yra iš Bal
tijos Jūros tunto: dr. K. Aglins
kas — $50 ir ps. 5. Vengians- 
kas — $25.

Jėzuitų vardu visiems už au
kas padėkojo tėvas J. Kidykas, 
SJ, pabrėždamas, kad statybai 
nuoširdžiai aukoja net ir tos or
ganizacijos, kurios kartais yra 
apšaukiamos “liberališkomis”. 
Po iškilmių vienas dalyvis šyp
sodamasis paklausė tėvą Kidy
ką, ąr ir jėzuitai skautus laiko 
liberalais. Tėvas Kidykas at
sakė:

— Kas skautų organizaciją lai 
ko liberališka, jos visiškai nepa
žįsta. Ši organizacija yra labai 
artima jėzutams, nes skautų šū
kis “Dievui, tėvynei ir artimui” 
ir Jėzuitų Ordino šūkis “Viskas 
didesnei Dievo garbei” yra la
bai panašūs. Negalima darbuo
tis didesnei Dievo garbei, panei
giant tėvynę ir pamirštant savo 
tautietį, ypač dabar, kai jis yra 
ištremtas ir kankinamas. Kad. 
jėzuitai vertina skautus, rodo 
ir tas faktas, kad iš dvylikos 
JAV ir Kanadoje tarp lietuvių 
dirbančių tėvų jėzuitų net penki 
dirba su skautais (J. Vaišnys, 
B. Kulbis,. J. Kubilius, K. Peč- 
kys ir J. Raibužis). Taip pat ir 
Amerikos bei kitų šalių jėzuitai 
uoliai dirba skautų organizaci
joje.

Šia proga dr. Budrių ir Vijci- 
kių šeimoms buvo įteikti iš Ro
mos gauti diplomai su popie
žiaus palaiminimu už ilgametę 
šitų dviejų šeimų paramą jęzu- 
tų darbams. Dalyvis

vė Vokietijos LB pirm. Čaplins- 
ko sveikinimą. Žodžiu sveikino 
bažnytinio komiteto vardu Ja
nonis ir Auderis. Pirmininkavo 
Auderytė. Draugovė pasirinko 
kunigaikštienės Birutės vardą 
ir pasiskirstė į tris skiltis bei 
pasirinko skilčių vadoves ir va
dovus. Apsidėjo po 5 pfenigius 
mėnesinio mokesčio I didesniųjų 
skiltis pasivadino “Žuvėdros”, 
II — “Kregždės”, III — “Arai”. 
Aptarti ir kiti aktualieji reika
lai. Džiugu, kad visi katalikų 
tikybos jaun. skautai pasižadėjo 
prižiūrėti lietuvišką paminklinį 
kryžių ir per gegužės mėn. su
sirinkus bendrai kalbėti Švč. Mer 
gėlės Marijos litaniją. Audery
tė, pravesdama šį susirinkimą,

DAUGIAU DĖMESIO “LITUANUS”

tupėdama jokių lėšų, ėmėsi šio 
darbo. Šį žurnalą pavadino “Li
tuanus” vardu ir pirmasis jo 
numeris išvydo pasaulį prieš 
pustrečių metų.

Pirmieji žurnalo numeriai ne
buvo labai talpūs — teturėjo 
dvylika puslapių — ir tiražas 
vos tesiekė 900 egzempliorių. 
Nors ir nedidelis būdamas, žur
nalas nuo pat pradžių pasižy
mėjo straipsnių aktualumu ir

. ?’ ( rimtumu. Neilgai buvo pasiten-
senesmesiems sudarė gerą ispu-|, . . x .. -..... ?. j kinta tokiu mažu tiražu, ir zur-
dį, Jog Ji tikrai sugebės vado-1
vautį šiam vienetui.

— Psktn. Algis Banevičius,
LSB užsienio skyriaus vedėjas, 
baigė Gilwellio “miško ženklo” 
kursus pas amerikiečius skautus 
ir šiomis dienomis gavo gilwel- 

1 listo kaklaraištį, žiedą, pažymė
jimą bei kitus oficialius vadovo 
ženklus. Greta intensyvaus dar- 

i bo LSB užsienio skyriaus plačio- 
i je veikloje, naujasis gilwellistas 
1 psktn. A. Banevičius eina BSA 
; vadovų lavinimo skyriaus vedė- 
1 jo pareigas Bostono Council ant 
rame distrikte, kuris turi apie 
2,000 amerikiečių skautų ir apie 
300 vadovų. Augštąją skauty
bės mokyklą naujai baigusiam 
broliui linkime daug ištvermės!

— Tarptautinis Skautų Biuras 
pakvietė Egzilų Skautų Asocia
cijų Tarybą dalyvauti “Rover 
Moot” ir “Skautininkų Indaba” 
konferencijose Anglijoje, kurios

i egzempliorių ir jo pareikalavi- 
) mas verčia plėsti tiražą iki 
5,000, keturis kartus per me
tus. Tam reikalinga $5,000. Tie 
5,000 egzempliorių tesudaro tą 
tiražo dalį, kuri yra siuntinėja-

Prieš keletą metų nebuvo nė "Lituanus”, informacinį dar- 
vieno rimto periodinio leidinio bą dirbdamas, teteikia tik rimtą
anglų kalba, kuris iškeltų ir su- ir pagrįstą medžiagą. Susilaiko
pažindintų pasaulio įtakingus nuo skleidimo netikslios propa- 
asmenis su Lietuvos tragedija gandos ar betkokio partiškumo. ] ma svetimtaučiams veltui. Aš
bei lietuvių atsiektais darbais. Šiame žurnale rašo įvairiausių nemanau, kad atsirastų lietuvių,
Lietuvių Studentų sąjunga, pas politinių bei ideologinių pažiūrų 
tebėjusi šią spragą, nors ir ne-' žmonės. Straipsniai visada yra

kurie nesuprastų šio leidinio 
reikšmės ir atsisakytų jį remti. 
$5,000 per metus riėra didelė

, vienam aukojusiam bus atsiųs- 
' ta pranešimas, kam jo užsaky
tas žurnalo numeris yra siunti
nėjamas. Negavę laiškų yra pra
šomi taipgi prisidėti prie šio dar 
bo, siunčiant savo auką šiuo ad
resu: “LITUANUS”, 916 VVil
loughby Avė., Brooklyn 21, 
N. Y.

parašyti sklandžiai anglų kalba. $5,000 per metus nėra didelė ę’Ln|kL!47t, “llmiulo” 
Juose nagrinėjamos temos, lie- suma lietuvių visuomenei suau- uKLIUKllvS 1/luUj^v
čiančios mūsų praeitį, kovą už 
laisvę, žiaurius okupacijos me
tus bei skaitytojai supažindina-

koti. Niekas nereikalauja daug. 
Jeigu kaikurie žmonės atiduoda 
visą turimą laiką ir jėgas žur-

mi su lietuvių menininkais, mu- nalui, ar būtų sunku kiekvie 
zikais, mokslo vyrais. Čia gali- nam į§ mQsų nors vienos valan- 
ma rasti informacijų, liečiančių (jog uždarbį paaukoti, tuo pri
musų literatūrą bei kalbą, mū
sų papročius, tradicijas ir pan.

Visą žurnalo redakcinį, ad
ministracinį bei platinimo darbą

sidedant prie šio darbo. Gegu
žės mėnuo L.S.S. yra skelbia
mas “Lituanus” šalpos vająus 
mėnesiu ir JAV sąjunga išsiųs

f

Išminčius, paklaustas, koksai 
gyvulys yra pats kenksmingiau 
sias, atsakė: “Jeigu kalbėti apie 
žvėris, tai — tironas; jeigu apie 
naminius, tai — pataikūnas”.

—Plutarchan

Esu patyręs esant daugelį, 
kurie norėjo kitus prigauti, bet 
nežinau nei vieno, kuris norėtų 
būti pats apgautas.

Šv. Augustinas

nalas sparčiai augo. Dabar “Li
tuanus” jau turi 32 puslapius 
ir tiražas siekia 3,000 egzemplio 
rių. Jis išeina keturis kartus į 
metus ir numeris tekainuoja 
25c. Tai bene bus pigiausias to
kios rūšies leidinys. Svetimtau
čiams “Lituanus” yra siuntinė
jamas veltui ir visas išlaidas ten 
ka padengti leidėjams. Žurnalas 
per gan trumpą laiką plačiai 
paplito. Jį galima rasti beveik 
kiekvjeno didesnio universiteto 
bibliotekos lentynose — net ir 
tokioj Indijoj.

Žurnalo pagrindiniu tikslu' 
tenka skaityti svetimtaučių in
formaciją ir perdavimą tautos 
vertybių čia gimusiems lietu
viams. Ypatingai svarbus užda
vinys, kurį žurnalas atlieka, ir 
yra svetimšalių informacija. 
Stengiamasi juo pasiekti žmo
nes, kurie dirba politinėj bei

. , . 1 visuomeninėj plotmėj, žmones,
k-ie galėtų tas informacijas

pasaulinė skautų Jamboree. LSB 
tikriausiai bus atstovaujama 
“Rover Moot” Vokietijoje gy
venančių skautų vyčių, o j “In
daba” skautininkai — delegatai 
bus paskirti.

Mes turime daugiau vertinti 
tuos, kurie mus perspėja, kaip 
tuos, kurie mums pataikauja. 
Pirmieji mus pažadina, antrieji 

1 mus žlugdo prisitaikydami prie 
mūsų pomėgių. —Plutarchas

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

GUŽAUSKU
BEVERLY HILLS GELINYCIm
Geriausios gėlės dėl vestuvių, Danu- 
tų, laidotuvių ir kitų papuošimu.

2443 VVest 63rd Streei 
Tel. RKosiM-ct S-0S33 ir I*R 8-0SMS-

panaudoti savo darbe. Redakci
ja yra susilaukusi daug padė
kos laiškų iš pavienių asmenų 
bei institucijų, kas rodo, jog 
žurnalas yra skaitomas ir duoda 
naudos. Gal keistai mums skam 
ba, kad svetimtaučiai domisi mū 
sų tauta, kad jis mus ne tik už
jaučia, bet ir aktualiai padeda 
dirbti Lietuvos laisvinimo dar
bą. Tam darbui jiems yra būti
nos informacijos ir, nors “Li
tuanus” nepasieks visų, jo įta
ka yra jaučiama. Prieš kiek lai
ko man teko išsikalbėti su vie
nu iš redakcijos kolektyvo na
rių, kuris papasakojo labai įdo
mų atsitikimą. Neperseniai re
dakcija gavo laišką iš vieno čia 
gimusio lietuvių tautybės stu
dento. Šis studentas užsiprenu
meravo “Lituanus”, pridėda
mas, kad jau seniai norėjęs su
žinoti daugiau apie savo tėvų 
šalį ir lietuviškus papročius ir 
labai nudžiugo radęs “Litua
nus” savo universiteto bibliote
koje. Tai nėra vienintelis pa
našus laiškas, kurį redakcija yra 
gavusi.

Lietuvos įgaliotam ministeriui Washingtone

f

atlieka studentai. Darbas nėra' aPie 10>000 laiškų, prašydama 
lengvas ir reikalauja daug laiko, Paramos- Gavę laišką, nemes-
už kurį niekas nė vienam dir
bančiam nieko nemoka. Žurna
lo išlaidos yra gan didelės ir 
vien studentai jų pakelti nega
li. Iki šiol lėšos buvo daugumoj 
parūpinamos privačių asmenų, 
bet dabar jau tas neįmanoma. 
Žurnalo tiražas pakilo iki 3,000

kim jo į šiukšlių dėžę, bet nors 
maža auka prisidėkime. Kiek-

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 — CEdarerest 3-6335

A A.

ZIGMANTAS STANGIUS 
Gyveno 3923 Fir St.
E. CHICAGO, IND.

Mirė 1957 m. gegužės mėn. 
20 d., 10 vai. ryto širdies ataka, 
sulaukęs 54 m. amžiaus. Gimė 
Lietuvoje; kilo iš Kėdainių ap
skričio. Devinduonių kaimo.

Amerikoje išgyveno 8 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Anastazija, duktė Kris
tina ir sūnus Algimantas: pus
brolis Antanas Stančius su šei
ma. pusseserė Elena Juodakie- 
nė su šeima (E. St. Louis, 111.), 
pusbrolis inž. Petras Stančius 
(Anglijoje) ir pusbrolis prof. 
dr. P. Stančius (New Yorke). 
Lietuvoje liko motina, 2 sese
rys su šeimomis ir brolis su šei
ma Sibire.

Kūnas pašarvotas O 1 e s k a 
koplyčioje, 3934 Eini St., East 
Chicago, Ind.

I^aidotuvės Įvyks ketvfrtadie- 
nj, gegužės 23 d., iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas Į 
šv. Pranciškaus bažnyčių. (E. 
Chicago, Ind.), kurioje Įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nies sielų. Po pamaldų bus lai
dojamas šv. Kazimiero kapinė
se.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažĮstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.
.-.Nuliūdę: žmona, duktė, sū
nus ir kiti giminūs.

Laidotuvių direktorius Oles- 
,ka. Tel. E. Chicago 938.

AGNIEŠKA SKURDELIS 
Dilnikaitė

Gyveno 5331 W. 79th St. 
OAKLAWN, ILL. 

Anksčiau gyveno Brighton, Pk.
Mirė geg. 21 d., 1957, 7: 10 

vai. ryto. sulaukus pusės amž. 
Gimė Lietuvoje: kilo iš Taura
gės apskr., Upyno parap., Rui- 
biškės km.

Amerikoje išgyveno 44 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sūnus Antanas, marti Marijona, 
anūkas Gerald: duktė Kotrvna 
Dambrauskas (Damrow), žen
tas Pan. anūkai: Alice ir Pen- 
nis, brolis Antanas Pilnikas su 
šeima, brolienė Kazimiera 
Skurdelis, sūnaus uošviai Kazi
mieras ir Marijona Zimkai su 
šeima, dukters uošviai Vilimas 
ir Ona Dambrauskai ir šeima, 
kiti giminės, draugai ir pažjs
tami. Lietuvoie liko sesuo Jie- 
va žvmantionė.

Kūnas pašarvotas John E. 
Eudeikio koplyčioje, 4330 So. 
California Avė.

Laidotuvės jvvks penktadienį, 
gegužės 24 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta Į Švenč. 
Panelės Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčių, kurioje 
jvvks gedulingos pamaldos už 
velionės siela. Po pamaldų bus 
nulydėta Į šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: Sūnus, duktė, mar
ti, žentas lr anūkai.

Laidotuvių direktorius John 
F. Eudeikis. Tel. LAfayette 3- 
0440.

UODfiilO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

•848 So. Weetern Aro. Air Conditioned koplyčia 
REpubUe 7-86M — 7«MM Automobiliams vieta

Ttoasa, karta gyvsna kitos* mieste dalys*i gausim* 
koplyčia arčias Jūsų namų.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

A. A.

KLEMENT M ACIS
Gyveno 2856 S. Emerald Avė. Vlctory 2-5460

Mirė geg. 21) d.. 1957. 8 vai. vak. Gimė Lietuvoj: kilo iš Šiaulių 
apskr., Žagarės parap., Veršių kaimo. Amerikoj išgyveno 56 m.

Pasiliko 'dideliame nuliūdime žmona Julija (Slavinskaitė), 3 
sūnūs: Clement, marti Grace; Stanley, marti Anna ir Edward. mar
ti IjOraine, 5 dukterys: Lillian Biel, žentas William, Aldona Made- 
nis. žentas John, Elconore Hrozencik, žentas Joseph, Adellne Alessi, 
žentas Krank ir Vaierie Sindewald, žentas \Villiam, 23 anūkai, se
suo Suzana Macis. jos vyras Joseph ir jų šeima, švogeris William 
Slavinskas, jo žmona Henrietta ir jų šeima, švogerka Antoinette 
Kiškūnas, jos vyras Charles, kiti giminės, draugai ir pažjstami. 
Lietuvoje liko sesuo Magdalena, 2 broliai Konstantas ir Pilypas.

Priklausė Chicagos Liet. Pr-jai.
Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips kopi., 3307 Lituanica 

Avė. Laidotuvės Įvyks penktadienį, geg. 24 d., iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto Ims atlydėtas Į šv. Jurgio parapijos liažnyčių, kurioje Įvyks 
gedulingos pamaldos už VPlionies sielų. Po pamaldų Ims nulydėtas 
j šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus girnincA draugus ir pažĮstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmona, sūnūs, dukterys, marčios, žentai ir anūkai
Laidotuvių direktorius Antanas M. Phillips. Tel. YArds 7-3401

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

T0wnhall 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna-
1 vintas dieną ir nak- 

> tį, Reikale šaukite 

i mus

Mes turime koplyčias1 
risose Chicagos ir" 
Rorelando dalyse lr’ 
tuojau patarnaujame I

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-3401>5 ij j U

ZTOGĖJE

— Chicagos jūrų skautai ir
skautės ir šiais metais pavasa
rį rengia tradicinį ir visų labai 
mėgstamą vakarą “Jūros dug
ne”. Šis neeilinis vakaras su 
grandiozine programa įvyks š. 
m. birželio pradžioje Lietuvių 
Auditorijoje.

— Vokietijoje Diepholzo skau 
tai pradėjo iš naujo veikti. Gas- 
nerienei išvažiavus į Ameriką, 
Diepholzo skautai buvo pakrikę 
ir nebeturėjo vadovės. Jų reika
lais susirūpinus Vokietijos kraš
to sk. vadeivė Laukaitienė at
siuntė raštą, prašydama kokiu 
nors būdu Diepholze atgaivinti 
skautų veikimą. P. Vilkaitis, pa
sitaręs su senesniaisiais skautų 
rėmėjais, surinko visus jaunuo
lius,-es (19 asm.) ir gegužės 4 
d. įvyko pirmasis organizacinis 
susirinkimas. Dalyvavo 16 jaun. 
skautų ir jų rėmėjai. P. Vilkai
tis, pradėjęs susirinkimą perda-

POVILUI ŽADEIKIUI mirus, 
reiškiame giliausią užuojautą velionies našlei 
poniai Marijai Žadeikienei ir dukrai Mirgai.

Lietuvos Gailestingųjų Seserų Sąjungą Tremtyje

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

POVILAS k RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. Y Ards 7-1911

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

JURGIS F. RUUMIN
3319 S. LITUANICA AVE. Tel. Y Ards 7-1138-1139• ■tl.NOIIII

m

knyga.
Kokios pasirodo tik rstsia laikot*r 
pisis.

PREMIJUOTASIS DRAUGO 
ROMANAS

Didelė LietnviSkoe buities kayga 
išrinkta ii daugelio kūrinių Jurj 
Komisijos ir nepaprastai palankia 
sutikta skaitančios visuomenės.

Aplankas dail. J. Patikėti enfis 
Lietuviikos Knygos Klubo leidiny* 
434 pal. Kaina $4.00.

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

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

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

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50th Avė. OLymple 2-5215 ir TOwnhall 3-9687

------------j

Užsakymus ir pinigus siųskite

n r a n o a r 
4545 W«t ftSrri Street 

Chlcago 29, Illinois
iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Pasinaudokite “Draugo” flassified skyriumi.
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, TLLTNOTS

/ mus
X švč. Panelės Marijos Gi

mimo parapijoje 40 valandų at
laidai įvyks geg. 26, 27, 28 d. 
Atlaidai prasidės per sumą pro
cesija. Suma šiokiomis dieno
mis bus laikoma 9 vai. su pa
mokslu. Vakarais mišparai 7:30 
vai. Pamokslus sakys sekma
dienio vakare kun. A P:ukštys, 
pirmad. ryte kun. P. Aušra, pir
madienio vakare kun. P. Patla- 
ba, antrad. ryte kun. S. Šanta- 
ras,' o vakare kan. F. Kapočius.

X Kum. prof. Stasys Y1 a, 
kun. A. Spurgis, kun. B. Chom- 
skis kun. Br. Dagilis, kun. A. 
Klimas, kun. J. Prunsks (gy
veną JAV-se), kun. dr. J. Gu
tauskas (Kanadoje), kun. J.
Danauskas (Belgijoje) ir kun. Dzirvonas ir kun. J. Prunskis.
K. Kuzminskas (Austrijoje) šį 
mėnesį švenčia savo 25 m. ku- 
n gystės sukaktį.

X Sveikinimus kun. dr. J. 
Prunskiui, kurie bus perskaity
ti jo 25 m. kunigystės ir 50 m. 
amžiaus sukaktuvių vakarienė
je, prašoma siųsti kun. K. Ba
rauskui “Draugo” adresu. Pa
gerbimo vakarienė įvyksta ge
gužės 26 d. 4 vai. p. p. Šv. Jur
gio parapijos salėje. Pakvietimą 
dar galima gauti Terroje, Dai
noj ir pas Karvelį.

X Zigmantas Stančius, East 
Chicagos L. Bendruomenės pir
mininkas, staiga mirė širdies 
ataka gegužės 20 d. 10 vai. ry
to. Amerikoje išgyveno 8 m. 
Turėjo 54 m. amžiaus. Paliko 
žmona Anastazija, duktė Kris
tina ir sūnus Algimantas.

X Stud. Kęstutis Bagdonas, 
grįžęs iš kariuomenės, praleido 
savaitę atostogų pas savo 
tėvelius Bridgeporte ir vėl iš
vyko tęsti savo tarnybą į toli
mąją Georgiją. Jis studijavo 
Loyolos un-te ir veikliai daly
vavo stud. at-kų draugovės gy
venime,

X “Vytauto” klubo ir “Iusti- 
tios” šventės rengimo komisiją 
sudaro pirm. J. Mickevičius ir 
nariai — A. Repšys, VI. Šimai
tis, O. Kavaliūnienė ir P. Bag
donas. Šventė įvyks gegužės 26 
d. pas tėvus saleziečius, Cedar 
Lake, Ind. Visi at-kai su šeimo
mis kviečiami dalyvauti.

X “Užuolankos” naujame nu
meryje randame visą eilę įdo
mių straipsnių ir daug gražių 
iliustracijų. Plačiau paminėtas 
poetas J. Mikuckis. Kapų puo
šimo dienos proga atsiminta vi
sa eilė mūsų mirusių žymiųjų 
asmenų. Žurnalą redaguoja A. 
Vilainis-Šidlauskas.

X Prof. A. Damušis, inž. 
Jurgis Mikaila ir inž. Leonas 
Bajurūnas praėjusį šeštadienį 
ir sekmadienį lankėsi Chicagoj 
ALRKF įsteigtos Jaunimo sto
vyklos reikalais, šeštadienį po 
pietų “Draugo” redakcijoj bu
vo Federacijos centro valdybos 
pasitarimąs, kuriame dalyvavo 
ir minėti detroitiškiai svečiai.

X Kazimieros Leonaitienės 
vasarvietės “Laima” atidary
mas įvyksta gegužės 30, Kapų 
puošimo dieną. Savininkė Kazi
miera buvusius ir būsimus va
sarotojus žada gražiai priimti.

X Chicagos skautų tėvų ko
miteto pirmininko pareigas, pa
sitraukus inž. Pavilaičiui, laiki
nai eina Strikaitienė, 1313 So.
50 Ct., Cicero, tel. OL 2-8427.

X Mačiulienei-Rotušinskaitci 
Elzbietai yra laiškas iš Lietu
vos. Kreiptis: Rev. A. Saba
liauskas — Salesians — Crown 
Point, Ind.

X Dail. Adomas šermukšnis 
patikslina, kad “Drauge” tilpu
si P. šermukšnio pavarde kores
pondencija apie St. Tamulaičio 
paskaitą yra ne jo rašyta.

X Domicėlei Petrutytei, 1609 
N. Albany, už apie vieną mė
nesį sugaištą ligoje namuose, 
Leonardas Jankauskas įteikė 
$260.00 čekį.

CHICAGOS ŽINIOS
Chicago myli ateivius (1957) metais Immigrants’ 

Protective League globojo at
vykusius vengrus, padėjo tu
rintiems sunkumų su vizomis, 
gelbėjo sueiti vienybėn išskir
toms imigrantų šeimoms, pa-

Chicaeoie veikia iau dėj° gaUti pil etybę’ pensi^’ 
g J .atsigabenti sužieduotinį.

Imigrantų Globos lyga (Im- 
migrants’ Protective League) 
pirmadienį Congress viešbuty 
vadinamoj Aukso salėj turėjo 
savo metinį banketą. Ši orga
nizacija
beveik 50 metų (nuo 1908 .m.).
Vien tik 1956 m. ta lyga Chica- B n keto metu buvo pagerbti 
goję suteikė pagalbą 4,477 as- pasižymėję imigrantai: dr. R. 
menims, priklausantiems 76 Ganz kompozitorius (parašęs 
įvairioms tautoms. Organizaci- per 200 dainų), L. Fermi — 
jos raštinė yra 608 So. Dear- šviet mo srity (rašytoja, žmo- 
born Str., Chicago 5, III. Cia na Nobelio laureato Fermi, 
dirba ir lietuvaitė advokatė paruošė pirmą augšt. mokyk-
Helen B. Jerry, parodydama 
daug pasišventimo.

Bankete buvo pasipuošusių 
t utiniais drabužiais gra’kių, 
lenkių ir lietuvaitės — Rasa 
Gustaitytė (gen. Gustaičio duk
tė) ir Christina Bartulis. Prie 
lietuvių stalo dar buvo N. Gu- 
gienė, Marija Mineiko, Alb.

Atidarydamas posėdį įvyku
sį banketo proga, L. Sch ioler 
pažymėjo, jog ši organ zac ja 
savo p galba imigrantams pa
rodo, kad jie čia yra laukiami.

Organizacijos pirmininkas G. 
F. Sisler padėkojo tautinėms 
grupėms, talkinąnčioms šiame 
darbe, suminėdamas lietuvius.
Organizacija išsilaiko iš aukų; tern universitete, arch. L. Mies 
jos biudžetas — 60,000 dol.

Organizacijos direktorė Ione 
A. Du Vai pranešė, kad šiais

X Olga Vyšniauskienė, gyv. 
Chicagoj Marąuette Parko lie
tuvių kolonijoj, savo lietuviškų 
knygų rinkinį atidavė Pasaulio 
Lietuvių archyvui.

Kad šis rinkinys pateko į 
PLA, yra nuopelnas stud. Povi
lo Žumbakio. Ta proga reikėtų 
priminti, kad PLA įstaigai la
bai daug galėtų padėti studen
tija savo gyvenamoj apylinkėj 
pasirūpindama istorinės me
džiagos rinkimu.

KAS KĄ IR KUR
— Lietuvos Piliečių Darbininkų

pašalpos klubo prieatostoginis su
sirinkimas įvyks gegužės 26 d. 1 
vai. p.p. Neffo svetainėje, 2435 
Leavitt St. Kviečiami visi atsilan
kyti. Valdyba

— Marąuette Parko Lietuvių
Namų Savininkų organizacijos su
sirinkimas įvyks šį ketvirtadienį 
8 vai. v. Lietuvių parapijos salėje, 
6820 So. Washtenaw Avė. Visi na
riai kviečiami dalyvauti, nes ruo
šiamės savo piknikui, kuris įvyks 
birželio 16 d. Ryan Woods 87 ir 
Westem Avė. '

Nut. rašt. Dna švirmickas
— Liet. Akad. Alumnų klubas

Chicagoje kviečia visus aukštąjį 
mokslą baigusius arba šį pavasa
rį bebaigiančius kolegas-es daly
vauti klubo metiniame minėjime - 
susirinkime, kuris įvyks š.m. ge
gužės 26 d. (sekmadienį) 3 vai. 
p.p. Lakštuonės Betkauskaitės re
zidencijoje. 1405 So. Central Avė. 
Cicero, Illinois. Minėjime numaty
ta trumpa meninė programa, pra
nešimai, vasaros išvažiavimo svar
stymas ir kavutė su vaišėmis bei 
paįvairinimais. Narių dalyvavimas 
yra būtinas.

Valdyba
— Kvietimas. Kviečiame visus 

ateitininkus - moksleivius ir sen
draugius dalyvauti “Vytauto” klu
bo 30 metų sukakties minėjime ir 
“Iustitia” Korporacijos metinėje 
šventėje gegužės mėn. 26 d. pas 
tėvus saležiečius Šiluvoje, Crown 
Point (Cedar Lake), Indiana.

Turį savo mašinas suvažiuoja į „ nuotraukas. Nuotraukos da- 
Marąuette Parką, pne Dariaus, Gi- , . _

romos nemokamai. Tuo norima 
padėti surasti užsikrėtimus 
džiova. Tas mašinas su rentge
no aparatais pasiuntė Cook Ap
skrities Tuberkuliozės institu
tas ir Municipalinė Tuberkulio
zės sanatorija. Dabar jos ima 
nuotraukas skersgatviuose: 112 
gatvė — Michigan, Madison — 
Karlov, 47 gatvė ir South Park 
avė., 39 gatvė ir Wentworth, 
Devon ir Western ir pagaliau 
Leland avė — Broadway.

rėno paminklo 8:45 vai. Visi no
rį važiuoti registruojasi šiais te
lefonais: BI 7-0480 ir PR 8-3684 
iki penktadienio vakaro. Apačioje 
pridedama kelio schema.

. “Vytauto” klubo ir
“Iustitia" Korp. Bičiuliai

loms vadovėlį apie atominę 
energiją), J. Slezak — civilinia
me veikime (savo k lboj jis pa
kartojo Mozės žodžius: Dėkoki
te Dievui už kraštą, kurį D e- 
vas jums davė), M. Goldblatt 
— prekybininkas, seselė Am- 
brosia — šaričių vienuolė (daug 
pasidarbavusi globojant našlai
čius Šv. Vincento ligoninėje,1 
kuri savanoriškai stojo globoti 
šiltine susirgusius veteranus li
goninėje Kentucky), Tom?s ir 
Stella Skounis — graikų šeima 1 
(davusi augštą išsilavinimą vai-1 
kams), H. Morgenthau — pasi
žymėjęs politiniuose moksluose 
(pakviestas dėstyti Madrido1 
universitete), F. Frerichs — 
fizikas, profesorius Northwes-

van der Rohe — suprojektavęs 
daug pastatų, Illinois Technolo
gijos instituto profesorius (sa
vo kalboj jis pabrėžė: būkime 
malonūs kits kitam — tai tiek 
mažai tekainuoja ir tiek daug 
reiškia).

Mėras R. Daley pasidžiaugė, 
kad imigrantai tiek daug pada
rė Chicagai. Anot mero, Chica
gos istorija — tai imigrantų 
istorija. “Mūsų rankos, mūsų 
mokyklos, mūsų bažnyčios at
viros imigrantams, — pareiškė 
miesto galva.

Siekia sumažinti JAV 
biudžetą

Chicagos apylinkėse pirma
dienį įvyko du vadovaujančių 
verslininkų pasitarimai, kuriuo
se buvo svarstomas naujasis 
JAV biudžetas. Drake viešbuty 
buvo susirinkę atstovai 34 ga
lingų verslo organizacijų, kad 
pasisakytų už naujo JAV biuže- 
to sumažinimą. Biudžetą puolė 
šen. H. Byrd ir šen. St. Bridges. 
Dabar suplanuotas biudžetas 
siekia 71% biliono dolerių. Šen. 
Byrd siūlė jį sumažinti $i£, nu
braukiant pusantro biliono do
lerių nuo lėšų kariuomenės rei
kalams, du bilionu nuo pagal
bos užsieniui ir tris bilionus nuo 
sumų, skirtų vidaus reikalams.

Gary mieste JAV atstovų rū
mų pakomisija apklausinėjo 
gyventojus apie jų nuomonę dėl 
to paties 1957—1958 m. biudže
to. Atrado, kad apie 80 proc. 
yra prielankūs pagalbai užsie
niui. Iš viso apklausta 42 žmo
nės.

Padeda sergantiems 
džiova *

šešios specialios mašinos 
įvairiose Chicagos miesto daly
se pradėjo imti plaučių rentge-

Atmintis tai klijai, kurie su
lipdo mūsų būt| į siūlą, ant ku
rio įvairioaspalviais karoliukais 
veriamos mūsų dienos.

—Soeberger

Skclbkitčs “Drauge”

ŠEglOLIKTAS GIMTADIENIS

šešiolika metų sukako kaip yra įvesti Amerikos Taupymo bonai. Čia matome tautiniais dra
buži ?is pasipuošusių mergaičių grupė New Yorke minint tą sukaktį. Iš kairės į dešinę: lenkaitė 
Bobrek, vokietaitė Stenger, graikė Katsoulis, oekosiovakė Sliva, kiniete Chiang ir 'bavarietė Korch.

Pasišventęs gydytojas
Antradienį Chicagoje buvo 

pagerbtas pasišventęs gydyto
jas Robert R. Mustell. Pagerbi
mas įvyko Sherma'n viešbuty, 
laike medikų suvažiavimo, ku
ris sutraukė apie 3,500 gydyto
jų. Dr. Mustell yra 63 m. am
žiaus, jis ypač pasižymėjo su
organizavęs gydytojų greitąją 
pagalbą įvairiems staigiems at
sitikimams. Per metus jis pa
dėjo apie keturiems tūkstan
čiams ligonių, daugeliui — la
bai neturtingų.

Nuo elektros kėdės bėga 
į beprotnamį

Richarcį D. Carpenter, 27 m. 
amžiaus, nuteistas mirti už nu
žudymą detektyvo W. Murphy 
bando dar nuo elektros kėdės 
išsivaduoti: jo advokatas teis
mui įteikė raštą, kad kaltina
masis, būdamas kalėjime, nete
ko protinės pusiausvyros; kaip 
psichiškai susirgusiam prašo 
sulaikyti jo egzekuciją ir iš ka
lėjimo perkelti į psichiatrinę li
goninę.

Sustabdė mašiną, kurios 
vairuotojas mirė

John Nomwiec, 13 m. berniu
kas, susilaukė daug prielanku
mo ir garso laikraščiuose už 
savo ryžtingą darbą: jisai pa
matė, kad automobilis, kuriame 
prie vairo sėdėjo sąmonės ne
tekęs šoferis, pamažu rieda į tą 
pusę, kur yra daug vaikų. Šo
ko prie mašinos, atidarė duris 
ir automobilį sustabdė. Paaiš
kėjo, kad mašinos vairuotojas 
W. Kenar, 53 m. amžiaus, bu
vo gavęs mirtiną širdies smūgį.

Laiminga automobilio 
nelaimė

Policininkas Ant. Rigoni, 32 
m. amžiaus, Lake Shore drv. 
kelyje nukentėjo nuo automo
bilio: mašina trenkė į jį, jis už
virto ant priekio ir taip buvo 
nešamas apie 150 mylit), kol 
nukrito, tačiau sužeistas nebu
vo. Kaltininkas vairuotojas pa
bėgo.

Teismas dėl peršovimo
Pagal mačiusio liudininko pa

rodymą nupieštas škicas as
mens, kuris peršovė buvusį se
niūną M. R. Porten, padėjo su- 
jieškoti asmenį, kuris jį buvo 
užpuolęs; policija suėmė Stan
ley Kuczyinskį, 37 m. buvusį ka
linį, gyvenantį 3425 W. 37 str. 
Jis perduotas teismui.

Girti vairuotojai kalėjime
Penki girti vairuotojai Chica

gos teisme buvo nuteisti atsė
dėti po dvi dieni kalėjime, o dar 
keturi nubausti po $100. Tuo 
pačiu jie prarado ir leidimus 
vairuoti mašinas.

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Hartford, Conn., skautų 
vyčių draugovė, remiama vietos 
Tėvų ^omiteto, gegužės 25 d. 
parapijos mokyklos salėje ren
gia vakarą, kurio pelnas skiria
mas džiamborės fondui. Po pro
gramos, kurią atliks Hartfordo 
vyrų choras, solistė ir skautai 
vyčiai, vyks šokiai. Svečių pa
togumui ruošiamas turtingas 
bufetas.

— Bruno Stočkus, gyvenąs 
New Yorke, žiemą išvykęs Ispa
nijon, iki šiol lankė miestus, 
.muzėjus, studijuodamas ispanų 
kultūrą ir meną. Dabar iškelia
vo Vokietijon. Rudenį vėl grįž
ta į New Yorką.

KANADOJ
— Civilinės teisės — Common 

Law skyrius įsteigtas Otavos 
un-to teisės fakultete. Ikišiol 
Ontario prov. teisę buvo galima 
studijuoti tiktai Osgood Hali ir 
Toronto un-te, nors teisininko 
praktika verstis gali tik baigę 
studijas Osgood Hali. Tom pa
čiom teisėm veiks ir Otavos tei
sės fakultetas. Jį baigusieji ir 
norėdami praktikuoti turės dar 
studijuoti Osgood Hali ir atlikti 
stažą per 21 mėn.

— šešių mylių tunelis jėgai
nei. Šiauriniame Quebece, Ro- 
berval rajone, kasamas šešių 
mylių tunelis per kalnynus..
Šiuo tuneliu, kuris bus baigtas 
1959 m., tekęs nukreipta Peeri- 
bonka upės srovė į naujai sta
tomą jėgainę, kuri teiks 1,000,- 
000 arklio jėgų energiją aliumi
nijaus kompanijai.

Šio tunelio kasimas pareika
laus daug išlaidų. Kadangi vie
tovė yra tolima ir nuošali, pir-)^“’ i’hnĄite ir duokite savo vai-

miausia tenka pravėsti per gi-, muštruotą VANDOS FANKTENES 
rias apie 100 mylių plentą ir pa-, pasakų knygą — 
statyti 1,500 darbininkų gyve
namas patalpas; O tai sudaro 
visą miestelį.

Darbininkai praktiškai yra 
beveik izoliuoti nuo viso likusio 
pasaulio, bet jie gyvena moder-
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Aloje Knygoje gražios raOaų tmonlų 
pasakos, au paveikslais. Jas mielai 
skaito Ir suaugę ir jaunieji Kabai 
tinka lietuvių kalbos pamokoms. U 
Viso 71 pasakos. Kaina lt.SU Pla 
tlntojams dideli nuolaida 

Užsakymus kartu au pinigais siųskite

‘ ‘ D R A U G A S • ’
4545 West 63rd Street

CHICAGO 29, ILLINOIS

niuose namuose, kaip ir kur 
kitur. Telefono linija, jungianti 
vietovę su pasauliu, kainuoja 
$500,000. Įstaigos susisiekia te- 
letypu.

Tunelį užbaigus ir elektrinei 
pradėjus veikti, 30 mylių ilgu
mo kabelis teiks 300,000 voltų 
elektrą Aluminum Company of 
Canada Arvida įmonei.

— Tautinis teatras įsteigtas 
Montrealy dramaturgo Gratien 
Gelinas iniciatyva. Jis puoselės 
ypač kanadiečių autorių scenos 
veikalus anglų ir prancūzų kal
bomis. Oficialus jo vardas — 
Le Theatre de la Comedic Ca- 
nadienne, angliškai — All-Ca- 
nadian Theatre. Jo patalpos — 
Radio City Theatre St. Cathe- 
rine St. Lėšas duos — Quebeco 
prov. vyriausybė: $100,000 per 
keturius metus, Dow Brėwery 
— $250,000.

VOKIETIJOJ
— Lietuvių sąskrydis Mem- 

mingene rengiamas šių .metų 
Sekminių dienomis su plačia re
ligine ir kultūrine programa. 
Prasidės Sekminių išvakarėse

Naujasis Testamentas- 
Šventas Raštas

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

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

TĖVAS PIJUS

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

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

“DRAUGAS”
4545 W. 63rd Street, Chicago 29, 111.

Remkite dien. Draugą!
' ' " " "r “T

KAS TIK TURI GERA SKONI, VISKĄ 
PERKA PAS LIEPONĮ !

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo- 
kėjimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, Šaldytuvai ir visa namams ir ofisams 
įrengti.

Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

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

Trečiadienis, 1957 gegulės 22

žuvusių pagerbimu vietos kapi
nėse. Sekmadienį prieš piet 
įvyks iškilmingos pamaldos, po 
pietų paskaita su koncertine 
dalimi ir vakare susipažinimo 
pobūvis. Antrąją dieną taip pat 
pamaldos, paskaita ir koncer
tas didžiojoje pilies salėje. Yra 
pažadėję atvykti NCWC direk
torius kun. Kaiser Balfo direk
torius kan. J. B. Končius, Sielo
vados tvarkytojas tėvas Alf. 
Bernatonis, dr. Aviža, dr. Pet
raitis ir kun. Liubinas. Paskai
tas skaitys prof. Eretas ir V. 
Natkevičius. Muzikinę progra
mą atliks dainininkas St. Bara
nauskas, panelės Eretaitės 
(s.muik:ninkė ir pianistė) ir 
“Darnos” choras.

Iš anksto užsiregistravu
siems bus parūpinta nemoka
mos nakvynės. Rebistruotis ir 
kitais šventės reikalais kreiptis 
į kun. Ant. Bungą, Memmingen, 
Rewalweg 5.

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS
— Kun. P. Kuzmickis yra 

Utenos parapijos klebonas.

—'L. Mokslų Akademijjos 
bibliotekos direktorius yra St. 
Bražiškis.

— “Anykščių rajono Skemo- 
nių apylinkės gyventojai savo 
rajono laikraštį gauna ne anks
čiau kaip po savaitės. Mat, jis 
pristatomas į vietą traukiniu 
per Vilnių”, — piktinasi “Tie
sa” balandžio 7 dieną.

— Kalvarijos sviesto-sūrių 
gamybos įmonės direktorius S. 
Sibitis skundžiasi, kad patal
pos jo vedamos įmonės esą to
kios mažos, kad jau dabar sun
kiai begalį perdirbti pristatomą 
pieną, ypač negalį padidinti sū
rių gamybos.

Pr. P. Alekso

Marijos apsireiškimų Fatimoje 
1917 metais aprašymas 

128 pusi. Kaina $1.00

Užsakymus kartu su pinigais siuskite:

‘‘DRAUGAS’’
4545 West 6Srd Street 

Chicago 29. Illinois 
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istorijoje yra pirmasis kunigas 
kuris turi Kristaus žaizdas. Tė* 
vas Pijus yra garsus nepapra
stais darbais ir Dievo malonė
mis. Knygoje aprašoma pra
našysčių dovana, nuostabūs iš
gijimai, ekstatiniai persikėlimai 
ir t.t. Iš Tėvo Pijaus gyvenimo 
yra įdėti 32 paveik&mi. Kaina 
$2.00.

Galima gauti “DPAUGO“ 

Administracijcje 
4K45 Weet Street, Chicago 28, III.

a

lt.SU

