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Komunistu daromos skriaudos Lietuvos žmonėms
Bolševikai iš vienos kišenes

pinigus išima ir į kitą deda
ARVYDAS R1GMANTAS, Vokietija

Šių metų gegužės 15 dieną okupuotoje Lietuvoje buvo paskelb
tas Sovietų Sąjungos kas metai vykdomas Valstybinės Paskolos 
Liaudies Ūkiui Išvystyti pasirašymas.

Tokios paskolos vykdomos vi- ■■ ■
soje Sovietų Sąjungoje ir jos lie
čia visus dirbančiuosius, prade
dant darbininkais, kolchozuose 
dirbančiaisiais ir baigiant visų 
kategorijų tarnautojais. Okupuo 
tos Lietuvos finansų ministeris 
A. Drobnys šiemetinės paskolos 
paskelbimo proga per Vilniaus 
radiją ir vietos spaudoje „aiški
no“ šios paskolos prasmingumą, 
įrodinėdamas, kokia įvairiose 
gyvenimo srityse daroma pažan
ga ir kad prie šios pažangos 
daug prisidėjusios skelbiamos 
Liaudies Ūkiui Išvystyti valsty
binės paskolos. Be to, šiemetinė 
paskola, Drobnio teigimu, būsian 
ti grąžinta 1963 metais, o pir
mieji grąžinimai bus pradėti iš
mokėti 1959 metais. Kai tuo tar
pu ankstesnių šių paskolų grąži
nimas atidėtas 20 metų...

įeita į akligatvį

Sovietų Sąjungos kasmetinės 
valstybinės paskolos, kiekviene- 
riais metais iš kiekvieno dirban
čiojo pareikalavusios vieno mė
nesio uždarbio, pastaraisiais me
tais buvo skelbiamos 32—34 bi- 
lionų rublių sumai. Tik 1953 ir 
1954 metais šios paskolos suma 
buvo perpus sumažinta. Galiau
siai šių metų balandžio 8 dieną 
Chruščevas Gorkio, Arzamaso, 
Kirovo sričių ir Mari, Mordovi
jos ir Ciuvaši jos autonominių res 
publikų žemės ūkio darbuotojų 
pasitarime pasakytoje kalboje 
išsitarė, jog yra numatyta nuo 
ateinančių metų atsisakyti skelb 
ti valstybines paskolas, jų mokė
jimą sulaikius dvidešimčiai me
tu ir po to per dvidešimt metų iš
mokant tas paskolas, jei darbi
ninkai su tokiu pasiūlymu su
tiks... Ta pačia proga Chruščevas 
nurodė, jog su skelbtu paskolų 
grąžinimu įeita j akligatvį. Artė
jąs metas, kada naujų paskolų 
bus gaunama tiek, kiek jų tais 
metais reikės grąžinti. Tai esą 
tolygu iš vienos kišenės išėmi
mui ir į kitą kišenę įdėjimui pi
nigų.

Tariami pritarimai

Tasai Chruščevo siūlymas ne
susilaukė plataus dirbančiųjų 
pritarimo. Tačiau vienur kitur 
susirinkimuose, matomai komu
nistų partijos kalbėtojams užsi
minus, tariamai darbininkai 
šiam planui pritarė. Ir paverg
toje Lietuvoje vienoje kitoje vie
toje įvyko susirinkimai, kuriuose 
buvo „pritarta“ Chruščevo pla
nui.

Priskirta prie spekuliacijos

Būdinga, kad šituos tariamus 
pritarimus palydėjo Lietuvoje 
Augščiausiosios Tarybos prezi
diumo išleistas įsakas dėl bau
džiamosios atsakomy bės už 
„smulkią spekuliaciją“. Tame 
įsake nurodoma, jog supirkimas 
ir perpardavimas įvairių prekių 
pasipelnijimo tikslu yra baudžia
mas kalėjimu nuo 3 mėnesių iki 
dvejų metų arba pataisos dar
bais nuo 3 mėnesių iki vienerių 
metų, arba pinigine bauda iki 
3,000 rublių. Prie spekuliacijos 
objektų minėtame įsake, kuris 
Lietuvoje buvo paskelbtas šių 
metų balandžio 19 dieną, taip 
pat minimas pardavimas valsty
binių paskolų obligacijų. Sis nu
tarimas kaip tik rodo, jog pa
skelbus sovietinių valstybinių pa

skolų grąžinimą po dvidešimt me 
tų ir šio grąžinimo užbaigimą po 
40 metų, nemaža buvo asmenų, 
panorusių nusikratyti šitų pa
skolų obligacijomis. Ir tatai bu
vo priskaityta prie spekuliacijos.

žodžiai ir tikrovė t
Šiemetinė valstybinė paskola 

sovietuose paskelbta 12 bilionų 
rublių sumai. Pavergtosios Lietu 
vos finansų ministerio Drobnio 
pareiškimu, šiemet paskola pa
liesianti tik tuos asmenis, kurių 
mėnesinės pajamos viršija 500 
rublių. Pasirašoma paskola pu
sės mėnesio atlyginimo apimty
je, ir, griežtai laikantis laisvano
riško principo... Tokie teigimai 
buvo kartojami kiekvienais me
tais paskelbus sovietines pasko
las. Tačiau tikrovėje kiekvienas 
dirbantysis privalėjo tos pasko
los lakštus pasirašyti. Net ir lie
tuviai tremtiniai, lygiai kaip ir 
kitų tautybių tremtiniai, dirbą 
Vorkutoje ar kitose priverčiamo
jo darbo stovyklose, buvo ragi
nami pasirašyti šias paskolas.

t
Pasvalio rajone

Drobnio teigimas, jog šiemeti
nė paskola nelies asmenų, kurių 
uždarbis per mėnesį tesiekia 500 
rublių, nėra įtikinanti. Jau se
kančią dieną po Drobnio kalbos, 
per Vilniaus radiją buvo infor
muojama, kad paskola plačiu 
mastu pasirašoma įmonėse, įstai 
gose ir kolchozuose. Antai į Pas
valio rajono „Istros“ kolchozą 
apie paskolos paskelbimą buvo 
nuvykę pranešti „daugiau kaip 
10 agitatorių“. Kolchozininkai 
vieningai pasirašę paskolą, vals
tybei paskolindami 11,000 rub
lių...

Rankiojama ir kolchozuose

Atsižvelgiant į kolchozininkų 
(žymios didžiumos) gaunamus 
atlyginimus, pavergtoje Lietuvo
je sunku besurasti kolchozų, ku
riuose dirbantieji per mėnesį už
dirbtų apie 500 rublių. Daugelis 
kolchozuose dirbančiųjų ir per 
metus neuždirba 500 rublių. O 
visdėlto ir šiemetinė paskola bu
vo rankiojama ir kolchozuose.

Jei ir būtų grąžinama

Ar iš tiesų šioji paskola pas
kutinė? Jei ji būtų ir paskutinė, 
ir tuo atveju bolševikinės prie
spaudos metais, iki šių metų, bol 
ševikai iš kiekvieno lietuvio dir
bančiojo jau bus išplėšę lygiai 
vienerių metų uždarbį. Arba, la
bai atsargiai skaičiuojant, nuo 
1945 metų iki šių metų iš Lietu
vos dirbančiųjų valstybinių pas
kolų keliu Sovietų Sąjunga išplė
šė apie 6 bilionus rublių. Kadan
gi tik po dvidešimt metų žadama 
pradėti grąžinti šias paskolas ir 
jos bus grąžinamos dalimis, tad 
kol Sovietų Sąjunga išmokės 260 
bilionų sumą, kurią įsiskolinusi 
gyventojams, praeis daugiau 
kaip 40 metų. Po tiek laiko dau
geliui dirbančiųjų jau neteks tos 
paskolos atsiimti net ir tuo at
veju, jei ji iš tikrųjų būtų grą
žinama...

Ike Įspėjo
\VASHINGTONAS, geg. 28. — 

Prezidentas Eisenhoweris pa
reiškė, kad paštinis patarnavi
mas bus „drastiškai sumažintas 
pradedant liepos 1 diena“, ne
bent kongresas paskirtų daugiau 
pinigų Pašto departamentui.

Prezidentas vakar įspėjo trum 
pu pareiškimu, kai jis pasirašė 
sumažintą Pašto ofiso pinigų pa
skirstymo įstatymą. Pašto de
partamentui skiriama 3 bilionai, 
192 milionai dolerių.

Kongresas nubraukė 58 milio
nus dolerių iš prezidento Eisen- 
howerio reikalaujamų 3 bilionų 
ir 250 milionų dolerių tvarkyti 
Pašto departamentą sekančiais 
fiskaliniais metais. Prezidentas 
Eisenhoweris ne tik nori atgau
ti 58 mil. dol., bet jis nori apie 
82 milionus dolerių daugiau.

KALENDORIUS

Gegužės 29 d.: šv. Marija Mag- 
delena iš Paccos; lietuviški: Di- 
donis ir Viksvė.

Saulė teka 5:21, leidžiasi 8:16.

Slaug;es suvažiavo
ROMA, geg. 28. — Daugiau 

kaip 2,500 slaugių iš 57 valstybių 
vakar susirinko į Tarptautinį 
Slaugių tarybos kongresą Romo
je-

Aukos universitetui
CHICAGO, III., geg. 28. — De 

Paul universitetas per pastaruo
sius trejus metus gavo $3,250,- 
000 dovanų - aukų, pranešė uni
versiteto prezidentas kun. J. O’ 
Malley. Dovanas suteikė verslo 
firmos, paskiri asmenys, alum- 
nai, studentai ir kt.

Naujas pirmininkas
GENEVA, Šveicarija, geg. 28. 

— John Charles vienbalsiai iš
rinktas Pasaulio Sveikatos orga
nizacijos (WH0) vykdomosios 
tarybos pirmininku. Taryba po
sėdį vakar pradėjo.

John Charles yra Britanijos 
sveikatos ministerijos vyriausias 
medicinos pareigūnas.

Atvyksta į Ameriką
KAIRAS, Egiptas, geg. 28. — 

Egipto užsienio reikalų ministe
ris Fawzi vakar tarėsi su Jungti
nių Amerikos Valstybių ambasa
doriumi Raymond Hare, pranešė 
Kairo radijas. Hare šį ketvirta
dienį atvyksta į JAV.

Apie ką šnekėjo K. Adenaueris 
su prezidentu Eisenhoweriu?
WASHINGTONAS, geg. 28. — Didžiųjų politikų susitikimai 

ir pasikalbėjimai ne būtinai turi būti apie orą. Apie ką kalbasi 
Vakarų Vokietijos kancleris Adenaueris su prezidentu Eisenhowe- 
riu, šiuo metu lankydamasis Amerikoje ?

Nėra abejonės, kad svarbiau-

Vakarų Vokietijos kancleris Adenaueris (kairėje) sveikinamas JAV 
valstybės sekretoriaus Dulles valstybės departmente, Washingtone. 
Adenaueris, atvykęs tartis politiniais klausimais su prezidentu Eisen- 
boweriu, vakar kalbėjo JAV kongrese. (INS)

Vakarui Vokietijos vyriausybė 
nori sujungti Vokietiją .

BONNA, Vokietija, geg. 28. — Vakarų Vokietijos kanclerio 
Adenauerio vyriausybė pasiūlė svarstyti Europos saugumo paktą 
su Sovietų Sąjunga.

Tuo pačiu metu Vokietija ap
kaltino Sovietų Sąjungą, kad ji 
sudaro naujas kliūtis Vokietijos 
suvienijimui. Vokietija nori, kad 
Kremlius aiškiai pasisakytų už 
Vokietijos suvienijimą.

Įteikė memorandumą

Vakarų Vokietijos ambasado
rius Sovietų Sąjungai Wilhelm 
Hass įteikė memorandumą Krem 
liui. Memorandumas buvo tarp 
abiejų kraštų paskiausias pasi
keitimas mintimis Vokietijos su
vienijimo klausimu. Bonnos vy
riausybė Vokietijos suvienijimo 
klausimą 1956 m. rugsėjo 2 d. 
memorandumu patiekė Sovietų 
Sąjungai ir trims Vakarų sąjun
gininkams — Amerikai, Britani
jai ir Prancūzijai, spaudžiant tas 
valstybes pagreitinti Vokietijos 
suvienijimą.

Kremlius atmetė

Sovietų Sąjunga 1956 m. spa
lio 22 d. atmetė Bonnos vyriausy
bės prašymą ir jai pasakė, kad 
tiesiogiai tartųsi su Rytų Vokie
tijos raudonaisiais.

Paskiausioje notoje — 18 pus
lapių dokumente — Vakarų Vo
kietijos vyriausybė Kremliui pa-

sakė: jei sovietai nesipriešintų 
Vokietijos suvienijimui, tai gali
ma būtų sudaryti tarp abiejų 
kraštų gerus santykius.

Nenori tartis su raudonaisiais

Vakarų Vokietija atsisako tar
tis su Rytų Vokietijos raudonai
siais.

Sovietų kaltinimas, kad Vaka
rų Vokietijoje atgaivinamas mi
litarizmas, buvo atmestas ir no
ta įtikinėja, kad Bonnos respub
lika yra demokratiška, taiką my
linti valstybė.

Keturi didieji turi baigti Vo
kietijos padalinimą. Vakarų Vo
kietija nori svarstyti Europos 
saugumo paktą su Sovietų Rusi
ja.

Eisenhoweris, Adenaueris sutarė

WASHINGTONAS, geg. 28. — 
Prezidentas Eisenhoweris ir Va
karų Vokietijos kancleris Ade
naueris šiandien sutarė paspaus
ti dėl dalinio nusiginklavimo su
sitarti su Sovietų Rusija „pa
gal sėkmingą tarptautinę kon
trolę“. Jie pasakė, kad keturių 
didžiųjų užsienio reikalų minis
terių suvažiavimas gali būti „pa
skirtas“.

šia Vokietijos problema šiandien 
yra Rytinės ir Vakarinės Vokie
tijos suvienijimas. Tas klausi
mas yra labai pribrendęs ne tik 
vakarinėje, bet ypač rytinėje Vo
kietijoje.

VVashingtono diplomatiniai re
porteriai yra įsitikinę, kad Ade
naueris prezidento Eisenhowerio 
paklausė: ką reiktų daryti, jeigu 
Rytų Vokietija sukiltų, 'taip, 
kaip prieš metus sukilo Vengri
ja? Žinoma, Vakarų Vokietija 
sukilimo šiuo metu neskatina. 
Tačiau jeigu jis įvyktų, sunku 
būtų sulaikyti Vakarų vokiečius 
nuo įsikišimo.

Sukilimo mintys bręsta

Rytų Vokietijoje sukilimo min 
tys bręsta gana sparčiai. Jos yra 
didesnės negu prieš 10 metų. Ta 
karta, kuri II Pasaulinio karo 
buvo išvarginta, jau yra užlei
dusi vietą jaunesniajai, kuri no
ri nusikratyti tironijos, nepaisy
dama aukų. Jaunąją Rytų Vokie-į 
tijos kartą komunistams nepa-, 
vyko laimėti, taip, kaip ją nepa
vyko laimėti kituose pavergtuo
se kraštuose.

Tarptautinės politikos klausimas

Adenaueris tačiau yra įsitiki
nęs, kad suvienijimas turi būti 
atliktas ne sukilimu, bet politine 
veikla. Tiesa, dabar neatrodo, 
kad komunistai pasitrauktų iš 
Rytų Vokietijos taip kaip iš Aus 
trijos. J sukilimą sovietai mestų 
dideles karines pajėgas. Tačiau

Vokietijai kelia rūpesčio, kad Va 
karai kiek pertoli eina su nusi
ginklavimu. Adenaueris yra nuo 
monės, kad Vokietijos suvieniji
mas yra didysis ir pavojingasis 
tarptautinės politikos klausimas.

Sukselainen naujas
Suomijos premjeras

HELSINKIS, Suomija, geg. 
28. — Suomijos prezidentas Ur- 
ho Kekkonen vakar paskyrė dr. 
Veino Johannes Sukselainen mi- 
nisteriu pirmininku. Sukselainen 
yra suomių agrarų partijos va
das.

Jis vadovaus 14 vyrų koalici
niam ministerių kabinetui. Mi
nisterių kabinetą sudaro septyni 
agrarai, trys švedų liaudies (li
beralų) partijos nariai, trys suo
mių liaudies (liberalų) partijos 
nariai ir vienas nepriklausomas.

40 vengrų pabėgėlių
grąžinta į Austriją

RICHMOND, Va., geg. 28. — 
Imigracijos tarnybos pareigūnas 
vakar pasakė, kad apie 40 ven
grų pabėgėlių grąžinta į Austri
ją, nes jie paslėpė savo ryšius su 
komunistinėmis organizacijomis.

P. A. Esperdy, regioninės imi
gracijos komisionieriaus parei
gas einąs, pareiškė, jog sugrąžin
ti pabėgėliai melavo, kai jie buvo 
klausinėjami apie ryšius su ko
munistais.

Raudonųjų tikslas - žeminti
amerikiečių vardą T. Rytuose

MANILA, Pilipinai, geg. 28. — Jungtinių Amerikos Valstybių 
ambasada vakar ėmėsi atsargumo priemonių, kai ji gavo praneši
mą, kad Manilos kinai planuoja priešamerikines demonstracijas 
prie Amerikos ambasados.

Tautinės Kinijos ambasada ■ ----- ------------—
Maniloje pasakė United Press Jungtinių Amerikos Valstybių 
agentūrai, kad „kaikurie kinai“ pareigūnai, esantieji Taipei mies

Norima, kad Mollet vėl
būtų Prancūzijos premjeru

PARYŽIUS, Prancūzija, geg. 28. — Buvęs Prancūzijos minis
teris pirmininkas Rene Pleven, kuriam pavesta sudaryti nauja 
Prancūzijos vyriausybė, bando įtikinti Mollet, kad jis vėl būtų mi
nisterių pirmininku.

Prancūzijos parlamentas prieš 
savaitę nuvertė Mollet vyriausy-Japonija gavo

atominių medžiagų
TOKIO, geg. 28. — Dvidešimt 

du svarai atominių medžiagų va
kar atgabenta j Japoniją iš Jung 
tinių Amerikos Valstybių. Ato
minės medžiagos bus naudoja
mos Japonijos tyrinėjimo insti
tute, kuris yra Tokai fniestelyje 
To.

Jungtinės Amerikos Valstybės 
tas atomines medžiagas Japoni
jai paskolino iki 1960 metų.

• Indijos premjeras Nehru pa
sitrauks? Kaikurie Indijos kon
greso partijos vadai svarsto, ar 
negeriau būtų, jei Nehru pasi
trauktų iš premjero pareigų.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicagoje 

ir jos apylinkėje šiandien dali
nai apsiniaukę ir galimas lietus.

bę.
Pleven ir Mollet ilgai tarėsi. 

Mollet ir užsienio reikalų minis
teris Christian Pineau vėliau ta
rėsi su prezidentu Rene Coty, ku 
ris nori, kad kraštas ko greičiau
siai būtų ištrauktas iš politinės 
netvarkos.

Politiniai sluogsniai sako, kad 
Bleven bando įtikinti Mollet, kad 
jis atsikratytų finansų ministe
rio Paul Ramadier, kurio mokes
čių pakėlimo projektai suerzino’ 
dešiniuosius. Pleven turbūt norė
tų, kad Mollet į ministerių kabi
netą nebeįtrauktų Pineau ir kitų 
ministerių, kad tokiu būdu gali
ma būtų gauti paramą iš nepri
klausomųjų ir kaimiečių socia
linės akcijos, dešiniųjų grupės, 
kuri prieš savaitę nuvertė Mollet 
balsuojant pasitikėjimo klausi
mą parlamente.

Pleven taipgi tarėsi ir su MRP 
vadais.

i

Magsaysay grupė 
nominavo prezidentu

laikraščio leidėją
MANILA, Pilipinai, geg. 28. — 

Manuel P. Manahan. 41 metų, 
laikraščio leidėją, mirusio prezi
dento Ramon Magsaysay drau
gą, pažangiųjų (progresyvių) 
partija pastatė kandidatu į Pili- 
pinų prezidento postą. Jo kandi
datūrą parinko partijos vykdo
masis komitetas, tik jo kandida
tūrą reikės patvirtinti partijos 
suvažiavime, kuris bus liepos mė
nesį.

Pažangiųjų (progresyvių) par 
tiją suorganizavo Magsaysay ša
lininkai, kurie nutraukė ryšius 
su Carlos P. Garcia, kai Magsay
say buvo išrinktas Pilipinų pre
zidentu.

Magsaysay š. m. kovo 17 d. žu
vo lėktuvo nelaimėje.

Pilipinuose visuotiniai rinki
mai bus lapkričio mėnesį.

• Maskvoje baigiamas įrengti 
viešbutis Ukraina su 1,026 kam
bariais.

• Britų Shell Petroleum, kom
panija šiais metais planuoja iš
leisti 28 milionus dolerių jieš
kant naftos šiaurinėje Nigerijo
je.

planuoja demonstracijas prieš 
amerikiečius.

te, pasakė, kad priešamerikinės 
riaušės buvo suorganizuotos po
litinių jėgų, kurios turi ryšių su 
Kinijos komunistais.

Komunistai riaušėmis Azijoje 
nori pažeminti amerikiečių var-

Demonstracijos būtų suruoš
tos reiškiant „simpatijas“ For- 
mozos kinams, kurie praėjusią
savaitę suruošė riaušes prieš!, ,.. . ». m . . . „ ' dą Tolimuose Rytuose.amerikiečius Taipei mieste, For-; ______
mozos sostinėje. Kinai riaušinin- • Charles E. Bohlen, naujai 
kai ten apdaužė JAV ambasadą, paskirtas JAV ambasadorius Pi- 

(JAV informacijos agentūrą ir įįpįnams, vakar išvyko į Manilą 
puolė JAV armijos patalpas. užimti naują postą.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— JAV vakar atliko atominius bandymus Ncvadoje.
— Jordanas apkaltino Siriją, kad ji bandžiusi nuversti Jorda

no karalių Husseiną.
— Maskvos radijas vakar pranešė: Sovietų Sąjunga visu at

sargumu apsvarstys Jungtinių Amerikos Valstybių pasiūlymus 
nusiginklavimo klausimu.

— Dalias, Tex., apylinkėje potvynio metu daugiau kaip 6,000 
asmenų neteko pastogės.

— Vakarų Vokietijos kancleris vakar kalbėjo JAV kongrese 
ir senate. Jis pareiškė, kad jo kraštas nenori karo.

— Haiti respublikoje streikas baigtas. Gyvenimas normalėjo. 
Laikiniu prezidentu išrinktas Dantei Fignole.

— Jugoslavijos diktatorius Tito šį rudenį ketina aplankyti 
Aziją. Jis gavo pakvietimus iš Pakistano, Ccilono, Thailando, In
donezijos, Sirijos ir Lebano vyriausybių.

— Japonija apgailestavo, kati Jungtinės Amerikos Valstybės va
kar išbandė atominius ginklus Nevadoje.

— Indijos krašto apsaugos ministeris V. K. Krishna Menon 
įspėja Britaniją, kad jo kraštas pradės pirkti Migus iš Sovietų Ru
sijos, nebent Britanija paskubintų lėktuvų pristatymą.
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Redaguoja psktn. BRONIUS JUODELIS 

Adresas: 4200 So. Rocktvell Avė., Chicago 32, III. Tel. FR. 6-0253.

Dr. Vydūno Vardo Šalpos Fondo sukaktis
Šį mėnesį sukanka penkeri sekr. J. Valaitienė, reik. ved. Al. 

metai nuo Akademinio Skautų Į Vengris ir ižd. B. Sriubas. 
Sąjūdžio Dr. Vydūno Vardo Šal
pos Fondo įsteigimo. Šios su
kakties proga noriu pažvelgti į 
Fondo nuveiktą darbą ir suteik
tą paramą lietuviui studentui ir 
studentei.

Materialinė parama mūsų stu 
dijuojantiems broliams ir se
sėms buvo vienu didžiausių aka
deminės skautijos rūpesčių po
karinėje Vokietijoje. JAV gy
veną Sąjūdžio nariai stengėsi pa 
dėti sergantiems sesėms ir bro
liams Vokietijoj, siųsdami jiems 
maisto siuninėlius ir teikdami pi 
niginę paramą. 1951 m. įvyku
siame A. S. S. suvažiavime bu
vo priimtas nutarimas steigti 
šalpos fondą ir pavadinti jį di
džiojo skautų bičiulio ir Korp! 
Vytis garbės nario dr. Vydūno 
vardu. Atsiklaustas dar tada 
Detmolde tebegyvenęs dr. Vydū
nas sutiko, kad fondas būtų pa
vadintas jo vardu.

Mūsų studentai skautai,-ės y- 
ra reikalingi materialinės para
mos paskolomis. Vėliau pasko
los bus grąžintos. Tokiu būdu 
Fondo lėšos ne tik nemažėtų, 
bet dar ir augtų. Linkime ir to
liau Dr. Vydūno vardo Šalpos 
Fondui ir valdybai geriausios 
sėkmės ir tikimės, kad ateityje 
Fondas bus dar didesne para
ma lietuviui studentui.

SKAUTŲ SĄSKRYDIS
Chicagos, Clevelando, Detroi

to ir kitų vietovių rajoninis skau 
čių vadovių ir skautų vadovų 
sąskrydis įvyks birželio 15 ir 16 
dienomis Christiana Lodge and 
Cottages, prie Christiana ežero, 
Edwardsburg, Mich., Linkų va
sarvietėje. Nuo geležinkelio ir 
autobusų stoties Elkhart tik 6 
mylios.

Programoje numatyta prak
tiniai skautiški užsiėmimai ir 

Dr. Vydūno Vardo Šalpos pratimai. Taip pat skiriama lai- 
Fondo tikslas yra remti augs-1 ko diskusijoms ir Seserijos bei 
tuosius mokslus einantį jaunimą, Brolijos sueigoms. Tuntininkės,-

Baltijos Jūros tunto ir jūrų skau 
čių Vaivos laivo, norint sutelkti 
lėšų turimų plaukiojimo pastatų 
užlaikymui ir naujų įsigijimui, 
kas yra būtina tolimesniam jūri
nės skautiškos programos vyk
dymui.

Vakaro programą atliks jūrų 
skautijos tautinių šokių grupė, 
vadovaujama valt. Gr. Sabaliū- 
naitės. Sesės ir broliai jūrų 
skautai,-ės, vadovaujami valt. 
D. Lukošiūnaitės ir v. valt. L. 
Slėnio, rūpinasi salės pavertimu 
į tikrą jūros dugną, kuriame 
taip pat šoks baletmeisterio S. 
Velbasio paruošta skaučių bale
to grupė. Visi skautai,-ės, skau 
tininkai ir skautininkės, tėvai ir 
visuomenė maloniai kviečiami da 
lyvauti. Rengėjai

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS

Chicagoje š. m. gegužės 12 d. 
Marųuete Parko skaučių viene
tai surengė bendrą Motinos die
nos minėjimą. Programą ir ar
batėlę suruošė Ragailės vyresn. 
skaučių būrelis, Živilės skaučių 
draugovė ir Dubysos jaun. skau 
čių draugovė. Minėjimas buvo 
pravestas gražiose menininkų 
klubo patalpose. Atsilankiusios 
mamytės, kurių susirinko gau
sus būrys, buvo pasodintos prie 
gražiai apdengtų stalų. Minė
jimas pradėtas bendra sueiga, 
kurios metu sesė I. Anysaitė da
vė skautės įžodį ir vyr. skiltn. V.

Pavilčiūtų pakelta į paskauti- 
ninkės laipsnį. Po iškilmingos 
sueigos tunto atstovė sktn. T. 
Žukienė pasveikino skaučių var
du atsilankiusias mamytes, o 
skaut ūkės prisegė visoms gėlių 
puokšteles. Vyr. skaučių būrelis 
atliko montažą, paruoštą sktn. 
N. Jankutės, živilietė sesė M. Ko 
lyte padeklamavo ir jaunesn. 
skautės pasirodė su dviemis de
klamacijomis pianinu solo. Už
baigus programą, šeimininkau
janti Žuvėdrų skiltis atnešė ka
vą ir prasidėjo vaišės. Tačiau 
buvo dar viena netikėta staigme 
na — Marųuette Parko skautų 
tėvų komiteto valdyba įteikė gė- 
lių puokštes tunto atstovei ir 
draugininkėms. Smagioj nuo
taikoj, skambant dainoms, lai- 

(Nukelta į 7 pusi.)

NAUJOS PREKES,
( P I O I K A I N A,
DĖLTO VISI

MĖGSTA DAINA! 
Dabar muzikos ni<-gčjiuiis įvestas 

naujas, didelis
FONOGRAFŲ PLOKŠTELIŲ 

SKYRIUS
Populiarios, klasinės lr dzaso

— PLOKŠTELES —
Didelis pasirinkimas geriausių firmų

III FI FONOGRAFŲ
TV. Radio ir Elektrinių Aparatu |

lAiDflinfl-

ĮLllTtLtvision
IsaleS. - Service)

Sav. Inž. A. SEMENAb
3321 S. Halsted — CLiffside 4-5*65 
Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniai, 

ir ketvirtadieniais 9—9

TEBERAŠAI RANKA?
Rašomoji mašinėle rašo gražiau, 

greičiau, iki 10 egz. iš kart! {vai
riausi modeliai nuo $69.95 ir augš
čiau. Pigu, nes tarnauja visą. gyveni
mą. Mokėsite tik po $5.00 kas mė
nesi. Pristatoma J bet kur) pasaulir 
kampą su pilniausiom garantijom.

Katalogus tr smulkiausias Infor
macijas reikalaukite;
J. L. Giedraitis, 1632 Broad Street,
Hartford, Conn., kuris “Draugui” 
žinomas kaip sąžiningas asmuo.

VIKTORO KO2ICOS 
Lietuvi&ks gazolino stotis ir auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

6769 S. VVESTERN AVĖ. PR 8-9533

DR. h ir K. AGLINSKAI
nYDVTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 VVest Slst Street
Priima ligonis pagal susitarlma 

Dėl valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1796 nuo 2 Iki 9 vai 
p. p. kasdlan išskyrus trečiad ir 
šeštad

Res. tel. GRoveblU 6-5003

teikiant jam stipendijas, pašal
pas ir kitokią materialinę para
mą. Stipendijas gali gauti lietu
viai studentai,-ės, kurie negauna 
kitų organizacijų pašalpų ar sti
pendijų. Prašantieji stipendijos 
turi užpildyti nustatytos formos 
pareiškimo blanką ir atsiųsti 
Fondo reikalų vedėjui. Pareiš
kimai yra svarstomi Fondo val
dybos ir stipendijos yra skiria
mos neilgesniam vieno semestro 
laikui ir gali būti pratęstos tik 
pristačius studijų pažangumo į- 
rodymą. Skirtos stipendijos ne
išmokamos, kol negaunamas pra 
šiušiojo raštiškas pasižadėjimas, 
kad stipendiją grąžins, nuro
dant grąžinimo datą. Pašalpos 
yra grąžinamos baigus studijas 
ir pradėjus dirbti.

Fondo lėšas sudaro pajamos 
už išplatintas kalėdines atviru
tes, gaunama parama iš A. S. S. 
Chicagos skyriaus, kuri sudaro 
apie vieną trečdalį visų Fondo

ai ir atskirų vienetų vadovai,-ės 
pasiruošiami pranešimams iš 
vietų.

Sąskrydžio dalyviais kviečia
mi visi davovai,-ės, pradedant 
skiltininkais ir augščiau, skau
tininkai, akademikai skautai, vy 
resniosios skautės, skautai vy
čiai ir atskirais atvejais kiti 
skautai tuntininkų nuožiūra.

Sąskrydžio mokestis už abi 
dienas septyni doleriai, kurių du 
įmokami s. A. Kliorienei, prane
šant apie dalyvavimą sąskrydy
je. Registruojantis suteikiamos 
šios žinios: pavardė ir vardas, 
patyrimo ir vyresniškumo laips
nis, eitos ir einamos pareigos, 
kada įstojęs į skautų organiza
ciją.

Dalyviai atvyksta uniformuo
ti. Patalynės ir indų vežtis ne
reikia. Užsiregistruoti nevėliau 
birželio 8 d. pas A. Kliorienę, 
1407 So. 48 Ct., Cicero, DI.

Sąskrydžio pradžia birželio 15

NUO UZSISENE JUSIU 
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ

IR ATVIRU ODOS LIGŲ 
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagai! ramiai sėdėti Ir naktimis 
miegoti nes Jų užsisenėjuslos žaiždos 
niežėjimą ir skau'šjimą aenų atvi
ru ir skaudžių žaiždų uždėkite 
LEGULO Olntment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins Jusu skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Ją tapgt nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA- 
818. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšlmą 
tarppirščtu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančios suskllslos odos dedlr- 
vlnių. odos Išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams. kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. JI yra gera gyduolė nuo 
vlršlnių odos ligų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 76 
ct., $1.26, Ir $3.60.
Pirkite vaistinėseChi- 
cagoj ir apylinkėse—
Mllvraukee, Wisc., G&- 
rv.lnd. ir Petrolt, Mi
chigan arba rašyki
te 1 r atsiųskite Mo- 
nsy order J

LEGULO, Department D.,

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST.

Telef. WAlbrook 5-7670 ir 
GIbson 8-4938

• General Is kontraktorius nau
jų namų statybai, Įvairiems re
montams ir namų pertvarky
mams • Turime dideli patyri
mą namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento ir medžio 
darbus. • Apkainavimai nemo
kamai.

lš-

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI
„ NAUJA CENTRINI
APŠILDYMA — GAZO 

AR ALYVOS.
Mūsų kainos žemiausios; mūsų 

Instaliacija yra tobula. Kreipkitės 
i mus pilnam centrinio apšildymo 
instaliacijos darbui. Mes atliekame 
visokį “sheet metai” — skardos 
darbą. ! .

LEE’S AUTOMATIC 
^HEATING

1626 S. CICERO AVENUE 
Cicero 50, III. TOwnhall 3-6670

5618 W. Eddy St, Chicago 34, III.' ANTANAS LIGUTIS, savininkas

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

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ, AUSŲ. NOSIES TR 

GERKLES LIGOS 
- Pritaiko akinius —

6322 South Western Avenue
vai. kasdien 10-12 vai 1, 7-9 vai
vak. Šeštadieniais 10-x vai Trečia 
iienlaln uždaryta Kt. laiku susitarus

Ofiso ‘elefonas: PR 8-3220
Res telef. WAlbrook 5-5076

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

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

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

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rea.: WAIbrook 5-3048

Ofiso ir buto lel. OLymplc 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 4!)th Court, Cicero
Kasdien 10—12 ir 4—7 vai. Trečiad. 
tik lu—12 vai. Šeštadieniais uždaryta

Tel RElianoe 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
VDYTOJAS IR CHIRURGĄ*1 

'ETI'VIS GYDYTOJAM)
3925 West 59th Street

Vai. Pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 1—4 p .p. 6:30—8:30 
vai. vak. Trečiud. tr šeštad. 1—4 v. 
P- P- i

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th Sk, Cicero

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

išskyrus trečiadienius.
šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

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

Trečiad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALI STB

7150 South W este ra Avenue 
(MED1CAL BUILDING)

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. lr nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. II 
vai ryto iki S vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
Rea. tel. WAll>rook 5-3765

" I ofiso HE.4-6849 rea. HE 4-2824

0R. PETER T R^ZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

<? P. ŠILEIKIS. 0. P.
(irtlioprdan - ĮTotezlataa

A para tai-Protezai. Med. ban
dažai. Spec. pagal tta kojom 

(Arch Supports) Ir t. L 
Vai.: 9-4 lr 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
OKTHOPEDIJO8 TECHNIKOS IjAB
2850 W. 63rd St, Chicago 29,111

Tet PRospeet 6-5084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4253 VV. 63rd St
Ofiso tel. REliance 5-i t iii 

Rezid. telef. GRovehUl. 6-O617 
Valandos: 1-3 p. m., 6-8 p. m.

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

YeL ofiso PRospeet 6-2240
PRospeet *-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SPEC. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 So. Wood Street 

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

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-0700 
Rez. PR 0-0801 .

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

SiM-cialybč — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

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

Vai'.: kasdien nuo 6 v. v. Jkl 9 v. vI.į 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v.,

lšskirus trečlad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUUman 5-67*8 
Buto — BEveriy 8-8946

Ofiso tel. CLiffside 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai.;
šeštad.

nuo 2 iki 4 lr 6 iki 9 v. vak 
nuo 2 Iki 6 vai., lšskyr. sek

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

Vai. kasd. 12—4 
Tet CEntral 0-2204

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

Tel. TOwnhall 3-0050
Kitu laiku lr trečiad. susitarus 

Rezid. tol. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika ir moterų ligos)
Ofisas ir rez.: 6100 S. Western Avė. 
Tel. PRospeet 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.

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

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

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

’ Trečiadieniais uždaryta.

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRospeet 6-0400
Rezid. PRmprt't 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškcvlčiūtč)

GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-3 p. p. lr nuo 6-8 vai 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai 
tr kitu laiku tik susi tarų*.

lėšų, ir viena kita auka. Didžiau! d. vai. ryto. 
šią Fondo lėšų dalį sudaro paja
mos už išplatintas kalėdines at
virutes.

Fondas tikrai galėtų efektin
giau paremti mūsų brolius ir se
ses studentus, jeigu jis pats bū
tų turtingesnis. Fondui į pagal
bą turėtų ateiti ne vien tik da
bartinis jo steigėjas ir mecena
tas Akademinis Skautų Sąjūdis, 
bet ir visa lietuviškoji visuome-J 
nė, o ypač iš skautų, skaučių ir 
A. S. S. eilių išaugę ir šiaip jau 
prasigyvenę asmenys.

Dėka visų pastangų per pen
kerius Fondo gyvavimo metus 
buvo paremti net 23 lietuviai stu 
dentaį ir studentės Vokietijoje,
Australijoje, Švedijoje ir JAV.
Dalis studijas baigusių stipendi
ninkų jau yra grąžinę visą 
jieips skirtą pašalpą. Kiti tęsia 
savo įsipareigojimus.

Per pastaruosius penkerius 
metus Fondo valdyba yra keitu- 
sis keletą kartą. Dabartinę val
dybą sudaro pirm. prof. St. Ko
lupaila, vicepirm. S. Jurkynienė,

Sąskrydį ruošia Seserijos ir 
Brolijos vadijos. ' Rengėjai

VISI J “JUROS DUGNĄ”!
Šis tradicinis jūrų skautijos 

vakaras yra ruošiamas jūrų sk.

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

Iš \VHEP stoties — Banga 1290 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

8:46 Iki 9:80 vai. ryte 
Sl'JŠTAD. 8:30 iki 9:30 ryte 

SEKMAI). 8:30—0:30 v. p. iš stoties 
WOPA — l mu kil.

7159 So. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chicago 29, TU. HEmlock 4-2418

16 ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis m pilna ap
draudė. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67th PI., Chicago,

UI. VVAlbrook 5-8063

f

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South VVestern Avenue 
Chicago 20. Iii 

telefonas REpublic 7-4000 
Rezldencla: GRovehUl 0-81*1

pasimatymai pagal sutartine

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

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarlma

Tel. ofiso VIctory 2-1581
Rez. VIctory 9-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

SPECIALUS
BARGENAS
• Sofoms, Lovoms, 

Lempoms
KAINOS NUO

#49.50
augščiau

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
FELIY A. RAUDONIS, NELLIK BERTULIS, Sav.

ROOSEVELT FURNITURE Co. 
2310 W. RM.ev.lt Read Telef. SEeley 3-4711

Krautuvė atidaryt* sekmadieniais nuo 11 iki 4:30.
J

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chicagos Savings Bendrovės praeitimi, nno pat jo* įsikūrimo 
1024 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra Rangesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję taupinins pas mus gausite ne tiktai saugumų — jų 
apdraudimų iki $10,000.00, augštų dividendų, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltai, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

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

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

RaSykite dėl informacijų. Mūsų turtas $21,000,000.00.

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

nuo 1
valandos po pietų.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrginia 7-0036.

Rezklend Jos tel. BEveriy 8-8944

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-0700 
Rea. RE 7-6867

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

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

Ofiso telef. YArds 7—1166
Recldencljns — KTewart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 We*t 35th Street
(kampas Halsted lr 86-ta gatv*) 

VAL. 1—4 lr 6:80—8:30 p. p kas
dien Išskyrus trečiadienius Atidara

Mtadieniaia 1—4 vai.

rei. VVAlbrook 5-9*70
Rea Hllltop 6-1560

Dr. AlexMider J. Javois
(JOVAIŠAH)

GYDYTOJAS IR-CHIRURGAS 
Marųuette Medic&l Center 
6132 South Kedzie Avenne

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(LIETUVI8 OTDTTOJA8)
2500 Weat 63rd Street

VAL kasdien nuo t—4 p. p. Ir 7:8.
iki 9 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta.

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

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

šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
LAfayette 9-4040.

Namų — CEdarcrest 3-778*

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI
3259 South Halsted Street

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

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resld. 2437 
W. 62nd St., tel. Republlc 7-8818.

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marųuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 va* 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso CA. 8-0257, rez. PR. 6-6669 

Rezid. *600 S. Arteslan Avė.
VAI. 11 v. v. iki 3 p. p.; 6—9 v. v

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Viri 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829

Pritaiko akiniu. 
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas ir akinių dirbtuvė 
756 West S5th Street

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

Atdara: pirmadienį nno 12 Iki 8, antradieni Ir
Trečiadienį uždaryta visų dienų, o šeštadienį nuo 9 iki 2

r penktadienį nno 9 Iki 4, ketvirtadienį nno 9 Ud 8.taraadl ‘ ------ *
4*

Telefoną* GRovehilI 6-1595
OR. ALDONA JUŠKA

AKTU TJGU SPECTALTSTfi
— PRITAIKO AKINIUS —

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

2422 W. Marųuette Road

Skelbkitės “Drauge"

Ofiso telefonas — BIshop 7-3696

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie lr Archer)

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpublic 7-2900 

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

DR. ANT. RUDOKAS, Opt. 
Tikrina akis lr pritaiko akiniu*, 

keičia stiklus Ir rėmus 
4465 S. California Ara. .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto iki 3 vak. (trečlad. už
daryta), šeštad. 10 ryto iki I V. p. p. 

uždarytas

egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiame 
i mokyklos valkus.

4712 South Ashland Avė.
Tel. YArds 7-1373 

Vai. 10:30 iki 7 v. vak. Šeštad. 10:80 
iki 6 vai. Sekmad. Ir treč. uždara.

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu akių (tempimą, kuris 

yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo lr skaudančių akių karščio. 
Atitaisau trumparegystę lr tollregya- 
tę. Prlrenku teisingai akinius. Visi

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

4545 W. 63rd St, Chicago 29, Illinois, Tel. LUdlovr 5-9500

Kntered as Second-Claas Matter March 81, 1916, at Chicago, Illlnola 
Under the Act of March 8, 1879.

Memtoer of the Cathollo Praas Aan’n 
Publiahed dally, eiept Rundaya, 

by tha
Lttbuanlan Cathollo Praas Boclety 
PRENVMERATA: Metama
Otcagol ir Clcerol $9.00
Kl*ur JAV Ir Kanadoi $8.00
INMenyja $11.09

HUBHCRIPT1ON RATEB 
$3.00 per year outslde of Chicago 
$9.00 per year In Chicago A Ctaarr 
$8.00 per year In Canada 
Forelgn $11.00 per year.
H metų 

t 00 
$4.60 
$6 60

9 mšn.
$1.76 
$2 60
$6.0*

$1.96
$l.*e
$1.91

i - Reda ket)a etraipenlue taiso savo nuožiūra Naounaudotų atrai pautų aa 
ugo. Ji**a grątlna tik lt anksto susitarus. Redakcija už akaitAmu 

aaataaJto, *albtmų kalaoa priatuadlamoa gav

RM.ev.lt
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PAGARBA MIRUSIEMS
Jungtinės Amerikos Valstybės įgyvendino gražią tradiciją, 

skirdamos vieną dieną metuose įnirusiems pagerbti. Originaliai 
toji diena — gegužės 30 — buvo paskirta tik Civilinio karo me
tu žuvusiems kariams pagerbti, jų kapams papuošti.

Kapų puošimo diena (Decoration Day), kitaip vadinama At
minimo diena (Memorial Day) savo pradžią gavo pietinėse vals
tybėse. Vėliau ją pradėjo minėti ir kaikurios šiaurinės vals
tybės. Pradžioj tam tikslui buvo pasirinktas pavasaris, tačiau 
nebuvo nustatyta vienos ir tos pačios dienos visam kraštui. 1868 
m. gegužės 5 d. respublikos “Grand Army” vyriausias vadas ge
nerolas John A. Logan išleido įsakymą armijos tarnyboms, kad 
gegužės 30 d. kasmet būtų pagerbtas žuvusiųjų karių atmini
mas ir puošiami jų kapai. Tai nebuvo privaloma visam kraštui. 
Valstybės atskirai šią tradiciją įgyvendino. Šiandien gegužės 
30 d. minima ir laikoma legaline švente visose valstybėse, taip 
pat Porto Rico, Hawaii, Alaskoj ir Columbijos distrikte, išsky
rus Arkansas, Floridą, Louisianą, Mississippi Nort Caroliną, 
South Caroliną ir Texas. Virginijos valstybėj ji yra vadinama 
Konfederacine atminimo diena.

Dabar Kapų puošimo diena jau yra įgijusi daug platesnę 
prasmę. Tą dieną pagerbiami visuose karuose (kuriuose JAV 
dalyvavo) žuvusieji vyrai, puošiami jų kapai, atlaikomos pamal
dos ar atliekamos šiaip jau karinės ceremonijos, didmiesčiuose 
organizuojami Amerikos Legiono postų paradai, į kuriuos įsijun
gia ir ginkluotųjų jėgų vienetai.

Šia proga pravartu yra konstatuoti faktą, kad retas kuris 
kraštas taip pagerbia savo žuvusiuosius karo mūšiuose karius, 
kaip Jungtinės Amerikos Valstybės. Pažymėtina ir tai, kad jos 
neužmiršta ir gyvųjų karo veteranų, skirdamos jiems bonus, be
simokantiems visai rimtą finansinę paramą ir norintiems įsi
gyti nuosavybę teikdamos lengvatas.

Gerbiant mirusiuosius karius, drauge yra pagerbiami ir visi 
mirusieji. Daug kas atsimena savuosius, aplanko kapines ir pa
puošia jų kapus. Todėl dabar jau kasmet kapinės yra lanko
mos tūkstantinių žmonių minių.

Ir mes, lietuviai, neužmirštame savo mirusiųjų. Esame įsi
tikinę, kad rytoj lietuvių kapines aplankys gausūs mūsų tautie
čių būriai. Ir tai yra patys didžiausi lietuvių susibūrimai.

Šv. Kazimiero kapinėse Chicagoje rytoj jvyks, kaip ir kiek
vienais metais, pamaldos, į kurias suplaukia keliolika tūkstančių 
žmonių. Kadangi ir šiose kapinėse yra palaidota nemažai lietu
vių karių, dalyvavusių I ir II Pasauliniuose karuose, pirmoj eilėj 
yra pagerbiamas jų atminimas. Šiuo metu jau nemažai ir buv. 
nepriklausomos Lietuvos karių, tarp jų generolų, pulkininkų ir 
t.t., yra palaidota kazimierinėse. Suprantama, kad ir juos pri
siminsime, jų kapus aplankysime ir tuo pačiu pagerbsime visus 
karius, kovojusius dėl Lietuvos laisvės.

Be to Šv. Kazimiero kapinės yra priglaudusios amžinam po
ilsiui labai daug ne tik mums asmeniškai brangių, bet ir visai mū
sų išeivijai bei tautai daug nusipelniusių asmenų. Ten randame 
kapus: kun. M. Kriaučiūno, kun. dr. A. Staniukyno, kun. A. Kau
po (pirmojo “Draugo” red.), dr. M. Bagdono (Lietuvos konsulo 
Chicagoj), motinos M. Marijos (Šv. Kazimiero Seserų Kongrega
cijos steigėjos), prel. M. Krušo (pirmojo lietuvio prelato Ame
rikoje), komp. A. Pociaus, komp. A. Vanagaičio, brolių Jono ir 
Juliaus Brenzų, kun. F. Kudirkos, MIC, kun. V. Kulikausko, 
MIC (abu didieji Tėvų Marijonų šulai Amerikoje). Šiose kapi
nėse yra palaidota apie 40 kunigų ir jau daugiau 30,000 lietuvių.

Paprastai yra sakoma, kad tie, kurie neužmiršta mirusiųjų 
artimųjų ir pažįstamųjų, patys save lyg ir apsidraudžia ta pras
me, kad ir jie nebus užmiršti, kada jiems teks atsigulti į vienas 
ar kitas kapines. Tikintiesiems tokia “apdrauda” yra ypač svar
bi, nes neabejojame, kad yra neįkainojamai brangus dalykas bū
ti po mirties atsimintais gyvųjų maldose.

VIRŠKINA TAUTINI 
SUKILIMĄ

Anglų katalikų žurnalas Lon
done “The Tablet” skelbia savo 
bendradarbio D. E. De Jasay 
straipsnį, kuriame pasakojama:

Diktatūra Vengrijoj visokiais 
vingiais band osuvirškinti praė
jusių metų spalio mėn. sukilimą, 
kurį turėjo greitai nuryti, nesi 
negalėjo sunaikinti. O sunaikin
ti negalėjo, nes būtų reikėję su
naikinti visą tautą. Komunistų 
santvarka negali apsieiti be “a- 
parato”. Tautą sunaikinus, bū
tų nelikę pakankamai “revizio- 
nizmu” ir “buržujiniu naciona
lizmu” neužsikrėtusių vengrų su 
daryti aparatą ir palaikyti rusų 
norimą pasaką, jog kraštą val
do savi komunistai, o ne Mask
va. Sukilimo metu aparato dau
guma arba sėdėjo rankas sunė
rusi, arba prisidėjo prie sukilė
lių. Kadangi diktatūrai apara
tas reikalingas, ji turi patylomis 
siekti suvirškinti jo slepiamas, 
bet žinomas simpatijas.

Šį siekimą dideliu dėmesiu se
ka visi “politikos inžinieriai” 
Maskvoje ir pavergtuose kraš
tuose. Vengrų sukilimas davė 
progų išbandyti visokius mal
šinimo būdus (laimei, nepavar
totas genocidas), po to sukilimo 
išgyvenimą, diktatūros įsitvirti
nimą ir sukilimo vaisių suvirš
kinimą.

Matyti, taikomi visi receptai 
vienu ir tuo pačiu momentu. 
LinudžiaJ skiriama propaganda 
atsimuša lyg žirniai į sieną, nes

t

DTFNRAATTR DRAUGAS, CHTCAGO. ILLINOIS 
- ■■■ , .. .. 'i/įj' .tiaaaaaa

Šitokios mintys beviltiškose 
nuotaikose žmones paveikia. Y- 
pač tai patinka aparatui, kuris 
drąsinasi nebebijoti būsimo liau
dies keršto, nes “laikinė" rusų 
okupacija dabar vaizduojama, 
kaip "niekada galo neturėsian
ti".

KELIONE PO RUSIJĄ
Rusų kalbos profesorius Midd 

lebury kolegijoje, Vermonte, dr. 
Miša II. Fayer Bostono “Moni- 
tor" papasakojo savo šių metų 
kelionės po Sovietų Sąjungą į- 
spūdžius. Sako:

“Kapitalizmas ir komunizmas 
griežia dantis vienas kitą su
naikinti, bet atominiai ginklai 
bene privers sugyventi, nes ki
taip visai gyvenimo nebus. To
kiu būdu kova palaipsniui per
simes išimtinai į ekonominę ir 
kultūrinę sritį. Kas įrodys ga
lįs geresnį ir kultūringesnį gy
venimą žmonėms sukurti, tas 
laimės.

Gyvenimą už geležinės uždan
gos geriau suprasti man padėjo 
kalbos mokėjimas bei žinojimas 
rusų istorijos ir nebebijojimas 
sutiktų žmonių su manimi, užsie 
niečiu, laisvai kalbėtis. Pasiro
dė, kad komunizmo vadams ne
pavyko taip savo žmonių išauk
lėti, kad jie neklausytų užsienio 
žmonių ar nesidomėtų jų idėjo
mis. Pastebėjau, kad rusų jau
nimas smarkiai pamėgdžioja už
sienio madas ir mėgsta Vakarų 
muziką bei šokius vien norėda
mas parodyti protestą prieš vi
daus gyvenimą, kuris yra gana 
pilkas ir neįspūdingas.

Pirmas dalykas, kuris metasi 
į akis šitame ‘be luomų’ krašte, 
yra buvimas aiškiai ir griežtai 
atsiskyrusių luomų. Ypač dide
lis skirtumas tarp darbininkų į- 
monėse ir darbininkų raštinėse. 
Beveik visi tėvai nori, kad jų 
vaikai išeitų į ‘inteligentus’.

Didžiųjų miestų centrai šva
rūs ir gerai tvarkomi, bet prie
miesčiai ir mažieji miesteliai bei 
kaimai — tai purvo ir skurdo 
centrai. Visur pastebėsi atsili
kimą, tingėjimą, neturėjimą am
bicijų, pinigų ir žmonių eikvoji
mą. Todėl aš nenoriu tikėti pa
sakoms, jog Sovietų Sąjunga y- 
ra didelis pramonės kraštas, kad 
ji karine technika mus pralen
kia. Gali būti, jog rusų mokyk
los išleidžia daugiau inžinierių 
negu mes, bet tie inžinieriai yra 
be žmoniško išsilavinimo, nes jie 
negauna žmoniškumo kursų”.

V.

BIRŽELĮ KEISKIM Į TREMTĮ
J. KAIRYS, Vokietija

Metų šeštojo mėnesio pavadi
nimas birželiu, mano nuomone, 
nieko reikšmingesnio mūsų tau
tai nenusako. Bet savo įvykiais 
šis .mėnuo bene bus juodžiausias 
visoje mūsų istorijoje. Vieną 
birželio mėnesį sovietai okupa
vo mus, o sekantį pradėjo lietu
vių tautos masinį naikinimą.

• šitam naikinimui raudonasis 
okupantas parinko nuo seniau 
kitur jo praktikuojamą trėmi- 

Imą. Nors nuo savo okupacijos 
pradžios visais būdais buvo vyk
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jame pasaulyje kiekvienais me- ■ 
tais minim šį įvykį. Bet tai dar į 
ne viskas. Reikėtų ir kitaip fik-(, 
suoti 20 amžiaus barbarizmą., 
Todėl ir siūlau metų šeštąjį mė- • 
nosį vadinti be birželiu, bet 
tremtimi. Kalendoriai davinėtų 
šio mėnesio trumpą aprašymą 
apie pačius trėmėjus, trėmimo 
tikslą, priežastis, būdus, nutrė- 
mimo vietoves, elgesį su tremti
niais ištrėmime bei apie jų lai
kymą tenai ir t. t. Visa tai ne
mažai stiprintų mūsų tautišku-

domas lietuvių tautos "naikini? m* ir Pa
ntas bet masinį tremtai, pra- g,me’ ir kančioje lalsv0Je 
dėjo birželio mėnesį. Tik per ne Lietuvoje.
pilną savaitę išgabeno keliasde-l Jei kartais ši sugestija neras- 
šimt tūkstančių asmenų. Gabe-, tų visiško pritarimo mūsų visuo

, no visus — senius, jaunus, vai
kus, kūdikius, sveikus, ligonius, 

'darbininkus, ūkininkus ir kitą 
visuomenę. Trėmė sunaikini
mui. Tai patvirtina ir pats trė
mimo būdas. Pvz. gabeno preki
niuose bei gyvuliams vežioti 
skirtuose ir spygliuotomis vielo 
mis apkaustytuose vagonuose. 
Prigrūsdavo po tiek asmenų į 
vagonus, jog trūko net oro. Ke
lionė tęsdavosi po kelias savai
tes. Jos metu dažniausiai neduo 
davo nei maisto, nei vandens. 
Kaikurie silpnesnieji ir kūdikiai 
mirė pakelyje.

Trėmė į tokias Sibiro sritis, 
kur žiaurus klimatas, jokios pa
stogės, nebuvo maisto ir kito
kių pačių reikalingiausių daly
kų. Nutrėmę vertė sunkiai dirb
ti. Šios ir kitos lietuviams neįp
rastos aplinkybės be laiko atne
šė masėms mirtį, o likusius pa
darė nepagydomais ligoniais, 
invalidais.

Žinoma, ir antrosios okupaci
jos metu okupantas įvykdė ne 
mažai trėmimų bei kitaip tebe- 
naikina lietuvius. Bet birželio 
mėnesį pradėtus ir įvykdytus 
trėmimus mūsų tauta bene mi
nės daugiausiai.

Apie tiek barbarišką Mask
vos žygį su pasibjaurėjimu ir 
pasibaisėjimu kalbės lietuviai 

i per savo visą būsiančią istoriją. 
1 Todėl ir nenuostabu, jei laisva-

menėje, tai reikėtų nors antrąją 
savaitę, kurią pradėti pirmieji 
masiniai trėmimai, pavadinti 
tremties savaite ir kalendoriuo
se davinėti .minėtą aprašymą. 
Tai irgi ryškintų raudonųjų 
atneštas lietuviams nelaimes. 
Čia būtų galima išvardinti ir 
daugiau motyvų, kalbančių už 
tokį keitimą.

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

ir Paskolos Duodamos Namy Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS « LOAN ASSN.
8245 S. We«lem Avė.___________ Chicago 36, 111

CONTINENTAL SAVINGS & LOAN ASSN.
4559 So. Paulina St.. Chicago 9,111.. YArds 7-0145

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

OISTRICT SAVINGS t LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St.. Chicago 8 II

ST. ANTHONY SAVINGS t LOAN ASSN
1447 S. 49th Ct.. Cicero 50. IU.. tel. TO 3-8131 3'

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

Pasinaudokite “Draugo” Classified skyriumi.

NAUJĄ ARBA VARTOTĄ AUTOMOBILĮ 
GALIMA NUPIRKTI BE PINIGŲ

A TT J A
19 5 7 

CHRYSLER 

*2811

N S NAUJAS
19 5 7

PLYMOUTH

*1732
Daugybė garantuotų visų išdirbysčių vartotų automobilių už labai atpigintas kalnas

ji pilna paniurusios neapykantos 
ir tik rusų kariuomenės buvimas 
ją sulaiko. Režimui reikalingi 
valdininkai geriau žodžiu pasie
kiami. Jie žino, nuo ko priklau
so jų duona ir vieta. Bet tik 
toks nuolankumas režimui ne
naudingas, nes veidmainiavimas 
gali užkrėsti visą naujai kuria
mą aparatą.

Tačiau susijieškotas antraei
lis rašytojas Mesterhazi, kurio 
drąsi mintis matyt turi pilną pri 
tarimą rusų “politikos inžinie
rių”, nes jam leista plačiai išsi
žioti komunistų organo “Nepsza 
basag” skiltyse. Savo tautie
čius jis maždaug šitaip įtikinėja:

“Nesvarbu, ar spalio sukili
mas buvo garbingas tautos žy
gis, ar ne. Nesvarbus ir faktas, 
kad tauta tą žygį pakartotų, 
jei tik proga pasitaikytų. Taip 
pat nesvarbu, ar mes komuniz
mo nekenčiame, ar jam prita
riame. Dalykas ne įstikinimuo- 
se, geografijoje. Pasaulis per
skeltas į dvi puses — amerikie
tišką ir sovietišką. Mes esame 
sovietiškoje pusėje. Rusija nie
kada neleis mums persikelti į 
amerikietiškąją pusę. Vengrų 
tauta niekada nesulauks tokio 
pasirinkimo. Dalykas baigtas, ir 
mūsų gyvenimo dienomis klau
simas daugiau nebeiškils. Todėl 
apsimeskime, jog mylime ‘didy- 
jį brolį*, kuris vistiek laikys mus 
prie savo krūtinės prispaudęs, 
norime ar ne. Bus ir tautai, ir 
mums visiems lengviau gyventi, 
Jei elgsimės, kaip vistiek esame 
priversti elgtis”.

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

Tel. BIshop 7-7075

I’IGI M IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
V I ETOJ E IK Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį ir apdraudas 2313 W. 91st SL, Chicago, Dl. TeL PRrescctt 9-2781

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELE
PREMIJUOTAS ROMANAS

113 tęsinys

— O, namai kopūstais kvepia! Laukiate mūsų? 
— susijuokia Drąsutis.

— Labai prašau! — kviečia Julius.
— Sakyk tamstele, ar kito rakto neturi?
— Kažkur nusimetė. Nereikėjo ir nejieškojau.
— Ar nėra ten kitų durų, a?
Buhalteris tuoj suvokia: tie velniai dar patikrins.
— Argi nematėt?
— Mums to ir reikėjo! — vachmistras nusijuo

kia ir su policininku išeina.
Valdininkas lieka. Julius nepatenkintas skersu 

žvilgsniu įvertina šį ponaitį ir atneša stikliuką iš
gerti.

— Kaip, prisipažino? — Gimbutas kreipiasi.
— Keista! Kadangi čia meilės istorija...
— Kokia istorija, po v... velėnų! — suūžia Gim

butas. — Mano duktė padori, į jokias istorijas nesi
leidžia.

— Pavadinkime tai piršlybomis, todėl viskas 
komplikuojasi. Yra keistų įtarimų, kurie veda į ban
keliui artimus žmones.

Buhalteris nusisuka į langą. Valdininkas šypso
si ir sukioja stiklelį. Atrodo, jis ir pasiliko raštinėje, 
kad pasakytų šį sakinį.

— Ar ne perdaug sau leidi, ponaiti? — piktinasi 
Gimbutas. — Kur įrodymai, faktai? Kur tada susto
sim, jei šitaip ? Bus visi vagys!

— Juokinga! — Julius atsisuka drąsus. — Taip 
visus gali kaltinti, o meilės aferų čia nėra!

Seniausia, didžiausia ir teisingiausia lietuvių automobilių pardavimo ir remontavimo įstaiga

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

4030 Archer Avė., Chicago 32, Illinois Telef. Virginia 7-1515
--------- e. ; ~~ agč=

— Aš tik juokauju, gerbiamieji!
— O kiek jam pričiurškinsit? — Gimbutas dirste

li paniuręs.
— Ne mūsų reikalas. Teismas pasakys. Duos 

kokią trejetą, ketvertą metelių.
— Skaudžiai plakate.
— Auklėjimas, pamoka! — juokiasi valdininkas 

ir žvilgsniu veria Julių. Šis turi nusisukti į sieną. 
Keikiasi jis įsiutęs: velnio koja pastaroji — pamoka, 
auklėjimas!

Grįžta vachmistras, ir buhalteriui lengviau. Tas 
nors ir storas, bet ne toks išdidus. Savas žmogus, gali 
susitarti. Ir jam pasiūlo išgerti.

— Tarnyba, tamstele. Su malonumu likčiau prie 
kopūstų, prie šoninės, prie tų bokštų su priejuostė
mis. Kolegos, darbas laukia! — kreipiasi į draugus 
ir juos išsiveda.

Julius nelydi. Tegu traukia vieni tie skeltanagiai!
— Matot, prie ko priėjo: įtarinėja. Aš vos susi

laikiau tam tipeliui nepasveikinęs antausio!
—r Neimk širdin. Tokia policija. — Vėsiai atsa

ko Kleopas. — Tyčia erzina, mano, kad išsigąsime.
Šeimininkė kviečia pietų. Gimbutas imelai kelia

si. Noris jam valgyti, atsigaivinti, bet prasiveria du
rys ir įžengia klebonas.

— Aš laukiau, kol policija išvažiuos. Kas atsi
tiko, gal surado ?

— Taip! — Julius stovi prie stalo, žaidžia kai
rės rankos pirštais ir pasakoja.

— Dieve mano, kas galėjo tikėtis. Viktoras! — 
susikrimtęs kunigas net atsisėda.'

— Įsodino mus visus į balą! — tvirtina Kleopas. 
— O kaip su užsakais ?

Klebonas negirdi. Svirdi jis kėdėje, linguoja de
juodamas.

— Toks.vyras! Toks vyras! štai, ką reiškia ne
pažįstamas. Kaip galima apsirikti.

Buhalteris dėlioja per stalą pirštus, lyg skambin
tų pianinu.

— Ko čia miklini savo grėblius! — piktinas ku

nigas. — Žmogus kalėjime, o jis juokiasi. Sėsk ge
riau! Reiktų aplankyti.

— Buvau, neprileido. — Gimbutas irzlus, kad ne
išgirdo jo klausimo. — O kaip, per sumą vėl skelbėte?

— A, — klebonas atsikvoši. — Taigi, pats vika
ras skaitė atsilopojęs. Ir aš nieko negaliu padaryti. 
Mūsų kunigų pareiga tik patarnauti, perskirti nega
lime, mes ne policija, rūpi sielų išganymas.

— Kokia gėda, kokia gėda! Mano duktė su 
vagim!

— Kleopas, neraudok. Pamažu, nesikarščiuokim. 
Laikas veikia mūsų naudai. Iš kalėjimo jeigu neišleis, 
taip ir paliks, užsimirš. Paskui žiūrėsime, vėl sta
tysime.

— Nusiraminkite, — guodžia ir Julius susikau
pęs. — Taip bus geriausia. Ji nebėgs paskui, neleis 
savigarba. Vėliau pažiūrėsime.

— O koks vyras buvo, koks meistras, kokios ran
kos ! — kunigas linguoja galvą.

! — Rankelės tai stebuklingos, net seifą atidarė! —
burbteli Gimbutas.

Klebonas skuba, o Julius išlydi. Grįžęs kviečia 
pietų. Vos tik keliasi, kaip įgriūva du bankelio valdy
bos nariai ir Justinas Linkus.

Jo aulinukai šiandien išblizginti, su kaklaraiščiu, 
su nauja skrybėle. Jau nuo šeštadienio jis lekia 
dviračiu.

Tokie įvykiai atsitinka jo gadynėje! Seniau tik 
laikraščiuose skaitė, kad apiplėšia bankus, žmonių pri- 
kloja, dabar, štai, Smilgaičiuose be šūvių, be kraujo 
praliejimo išnešė tris tūkstantėlius! Greit jis sumez
gė: Juliukas, brangusis buhalteris, bus pasigraibęs. 
Nebesusiveda balansas. Ir kaip susives, kai reikia kos
tiumų, batų, buteliukų. Į trobą sukišo!

— Dabar snausti gali tik tas, kuriam nerūpi ge
rovė ! — taria jis garsiai ir, ūsiukus papūtęs, suka vai- 
stinėn ir ten palieka nerimą. Sutikęs Gimbutą, neper
maldaujamą Juliaus gerbėją, moka taip šnekėti, kad 
tas nuvažiuoja piktai sukdamas botagą.

iBll dluf1|Qį /
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EUROPOS EKONOMINIS 
SUSIVIENIJIMAS

NAUJOJI GEGUŽES PIRMOSIOS 
SAMPRATA

ją kaip sunkų jungą, kaip ver- gus tampi Dievo-Tvėrėjo ben*
giją, kurioje nėra vietos augš- 
tesniems žmogaus asmens polė
kiams ir reikalavimams.

! rencija yra žmogaus prigimties 
neatskiriama dalis ir ekonomi
nės pažangos būtina sąlyga. Lig
šiol Europoje laisvoji konkuren- 

DR. d. BUDZEIKA, New York, N. Y. cjja nt»tur£jo progos pasireikšti
Europos ekonominiame gyve- bo pasidalinimas ir 3) laisvoji tarI’lautinėje plotmėje, nes vi- 

°.. , f sos valstybes stengėsi visokio-nime šiuo metu vyksta svarbus konkurencija. . .... c,. .j mis pnmonemis dirbtinai apsau- 
Masinė gamyba yra ekonomi- goti savo pramonę nuo užsienio 

nės gerovės pagrindas, nes ji konkurencijos. Jos galvojo, kad 
įgalina gaminti didelius gėrybių tuo būdu jos parūpins darbų ir 
kiekius mažomis kainomis vie- rinkas savo piliečiams ir pakels 
nam gamybos vienetui. Jeigu krašto gerovę. Europos tarpka- 
pramonė pradedą masiniai ga- rinio laikotarpio patyrimas pa
minti kokį nors gaminį, pvz. au- rodė, kad. tokia protekcionistinė 
tomobilius, jų kaina mažėja, nes politika buvo labai žalinga visų

pasikeitimai, kurie ateityje ga
lės pagrindiniai pakeisti būsimą 
Europos ekonominę ir politinę 
santvarką. Tie pasikeitimai yra 
mėginimai sujungti Vakarų Eu
ropos valstybių ūkį ir sukurti 
vieną didelį vienetą, susidedan
tį iš šešių valstybių ir 170 milio
nų žmonių. Tie mėginimai pra
dėti šių metų kovo mėn. pasi
rašius Europos Ūkio Bendruo
menės ir Europos Atominės Ko
misijos sutartis.

Europos Ūkio Bendruomenės 
tikslas

Europos Ūkio Bendruomenės 
sutartis numato, kad šešios Va
karų Europos valstybės — Pran 
cūzija, Vakarų Vokietija, Ita
lija, Belgija, Olandija ir Liuk
semburgas — sudarys vieną di
delį ekonominį vienetą, kuria
me bus panaikintos muitų sienos 
ir bus sudarytos sąlygos lais
vam žmonių, kapitalo ir gėrybių 
judėjimui tarp tų kraštų. Mui
tų sienos bus panaikintos pa
laipsniui, ir tai užtruks tarp 12 
ir 17 metų. Šis tikslas bus pa
siektas trimis etapais, kiekvieną 
sykį sumažinant muitus apytik
riai 30 nuošimčių. Šį procesą 
užbaigus, prekių judėjimas tarp 
šių šešių kraštų bus visiškai 
laisvas, ir kiekvienas tų kraštų 
galės importuoti ar eksportuoti 
prekes iš kitiį Bendruomenės 
narių be jokių suvaržymų. Ta
čiau svarbu įsidėmėti, kad Eu
ropos Ūkio Bendruomenė paliks
muitus toms prekėms, kurios 
bus įvežamos iš Bendruomenei 
nepriklausančių kraštų. Tai reiš 
kia, kad prekės, įvežamos iš 
JAV, Kanados ar Didžiosios Bri
tanijos, bus apmuitinamos, ir 
tie muitai bus vienodi visoms še 
šioms Bendruomenės valsty
bėms.

valstybių krašto ūkiams. Augš-

Kai Maskvos darbininkų šven Krikščioniškosios darbo šven
tė buvo švenčiama ne tik darbi- tės istorija yra beveik tokia pat, 
ninku, bet ir raudonosios armi- kaip senųjų pagoniškų švenčių,
jos dalinių paradais, kai Mask-' kurias krikščionybė pakeitė, nu bo supratimą ryžtingai pakėlė
voje Gegužės pirmąją ne tik skaidrino ir pripildė krikščioniš balsą Bažnyčia. Pradedant Leo-

DarbftH dieviškoje šviesoje 
Prieš tokį materialistinį dar-

dradarbiu. Pagal Dievo-Tvėrėjo 
planą darbas turi tarnauti ne 
klasių kovai, klasių pavergimui 
ar išnaudojimui, bet jų solidaru 
mui ir bendradarbiavimui.

gatvėse, bet ir ore buvo demon- i kuoju turiniu, 
struojamos naujos naikinimo 
priemonės, o mitingų kalbėto
jai, iškėlę kumštis, skelbė vis tą 
pačią klasių ir tautų neapykan
tą, krikščioybės centre Romoje 
iš visos Italijos susirinkę jaunų-

Materialistinė gegužės pirmosios 
samprata

Gegužės pirmoji — 
šventė

krikšč.

pramonininkas gali sutaupyti 
daug įvairių pastovių išlaidų ir 
jis gali daug efektingiau nuado- to pramonę, bet tuo pačiu metu 
doti turimas mašinas. Tačiau jos sudaro dirbtines saugumo 
masinė gamyba reikalauja dide- sąlygas, ir pramonininkai nejau- 
lės rinkos, nės tik didelė rinka čia jokio akstino tobulinti savo 
gali sukurti didelę paklausą pre- prekių kokybę ir nesistengia masa ]
kėms, gi, esant didelei paklau- žinti savo gamybos kainų. Re
sai, galima parduoti didelius 
kiekius gėrybių. Dabartinės Eu
ropos valstybės yra permažos 
masinei gamybai. Tačiau, jeigu 
jos susijungs į vieną didelę vals
tybių federaciją, kuri apims 170 
milionų žmonių, tai sudarys la
bai didelę rinką, kurioje bus ga
lima išvystyti masinę gamybą.

Darbo pasidalinimas yra ki
tas labai svarbus veiksnys da
bartiniame moderniame ūkyje. 
Darbo pasidalinimas yra svar
bus ne tik vienoje įmonėje, bet 
tas svarbu taip pat tarptautiniu

zultate — prekės yra brangios ir 
prieinamos tik turtingiems žmo
nėms. Tačiau, jei kraštas neturi 
muitų sienų, visi pramoninin
kai turi visą laiką budėti ir to
bulinti savo gamybą, nes kiek
vienu metu užsienyje gali atsi
rasti kas nors, kuris yra protin
gesnis ir gali gaminti prekes pi
giau ir geriau.

Europa kaip trečioji jėga 
Jeigu šešios Europos valsty

bės ekonomiškai susijungtų, tai 
būtų nepaprastos reikšmės įvy
kis. Europos ekonominė federa-

Įsteigta bedieviškos, materia
listiškos partijos tolimaisiais 
1890 metais, Gegužės pirmoji il
gą metų eilę kėlė pasibaisėjimąjų katalikų darbininkų atstovai ___ ,__ r ____ r________

minėjo savo organizuotos veiklos savo pirmykštėmis spalvomis— 
dešimtąsias metines ir krikš-' raudonomis kraujo, keršto, ne- 
čioniškąją darbo šventę. apykantos ir maištavimo spal-

■ ' i ■ vomis. Tai buvo kūjo ir pjautu-
perializmui atremti ir eventua-1 Vo šventė. Šventė, sudievinti 
liai galėtų labai daug prisidėti brutalią, mechanišką darbo jė- 
prie galutinio Rytų Europos tau gą, iškeliant darbą, kaip vienos 
tų išvadavimo. žmonių klasės sunkią privilegi-

mastu. Jeigu kiekviena tauta ga-l cija sukurtų didelį ir galingą eko 
mins viską, ko jai reikia, tos' nominį vienetą, kuris galėtų e- 
tautos prekių gamybos kainos konominėje srityje sėkmingai 
bus augštos ir prekių kainos konkuruoti su Jungtinėmis Ame 
taip pat bus didelės. Tačiau, jei-j rikos Valstybėmis ir būtų daug 
gu kiekviena tauta gamins tik pranašesnis už dabartinį Sovietų 
tai tą, ką ji sugeba geriausiai ir Sąjungos ūkį. Ekonominė fede-
pigiausiai gaminti, gamybos kai
nos bus daug žemesnės, o prekės 
pigesnės ir tautos goroVė augš- 
tesnė. Tarptautinis darbo pa
sidalinimas tačiau galimas tik 
tada, jeigu yra didelė rinka ir 
nėra jokių prekybos mainų su
varžymų.

Žmonijos šimtmečių patyri
mas rodo, kad laisvoji konku-

racija reikštų taip pat labai di
delį žingsnį Europos politinės fe 
deracijos kryptimi. Galutiniame 
rezultate Vakarų Europa taptų 
trečiąja jėga, kuri politiškai ir 
kariškai galėtų būti lygi Jungti
nėms Amerikos Valstybėms ir 
Sovietų Sąjungai. Toji trečioji 
jėga galėtų būti labai stiprus 
veiksnys Sovietų Sąjungos im-

nu XIII, visi popiežiai bažnyti
niuose dokumentuose pabrėžė, 
kad pagal Dievo planą darbas 
tai nėra kurios nors vienos kla
sės monopolis ar privilegija, bet 
kiekvieno žmogaus asmeninė pa 
reiga; darbas tai nėra brutali, 
mechaninė jėga, nes žmogus jį 
aelieka, turėdamas tikslą, nesiri 
bojant vien asmenin. interesais. 
Darbas yra sunkus, varginan
tis, bet krikščioniškojo mokslo 
šviesoje jis įgauna atperkančios 
galios, jis ištobulina žmogaus 
kūrybines galias, iškelia dvasi 
nį jo kilnumą. Savo darbu žmo-

Taip palengva ši krikščioniš
koji darbo sąvoka subrendo pla 
čiųjų masių sąmonėje, ir 1955 
metais popiežius Pijus XII Ge
gužės pirmąją jau galėjo pas
kelbt i krikščioniškąja darbo

(Nukelta į 5 psl.)

DĖMESIO
Bridgeporte vienintele PLAUKŲ 

KIRPYKLA, kuri gavo kirpėją lie
tuvį su praktika — kerpa lietuviš
ką, latvišką, vokišką, rusišką ir 
prancūzišką kirnimą. Darbas są
žiningas, hygieniškas. Ilgai laukt 
nereikia.

752 W. SSrd St.

Kita svarbi Europos Ūkinės 
Bendruomenės sutarčių žymė 
yra tai, kad bus sudarytos sąly
gos laisvam kapitalo ir darbo 
jėgos judėjimui tarp tų šešių 
valstybių. To tikslo pasiekus, 
visų šešių kraštų gyventojai ga
lės laisvai keliauti ir laisvai įsi- 

betkirinme Bendruomenės 
Jie taip pat galės dirb- 
' i e krašte, ir tam ne- 

•’ suvaržymų, kaip pvz. 
’.er’imo dirbti ar leidimo apsi
gyventi. kaip yra praktikuoja
ma visoje Europoje šiuo metu. 
Ekonominio susivienijimo nauda

Jeigu tie visi ekonominio su
sivienijimo planai būtų sėkmin
gai įgyvendinti, Europos ekono
minis veidas labai pasikeistų. 
Europa vėl taptų didele ir ga
linga pasaulio ekonomine jėga, 
kuri galėtų užtikrinti savo gy
ventojams labai augštą ekono
minį gyvenimo standartą ir ga
lėtų turėti didelę įtaką į užjū
rių kraštų ekonominę pažangą. 
Tokia eiga būtų labai galima, 
nes, Europai susijungus į vieną 
didelį ekonominį vienetą, jos ū- 
kyje galės sėkmingai pasireikšti 
trys ekonominiai principai, ku
rie yra svarbiausieji faktoriai 
krašto ūkiui plėstis ir kelti jo 
gerovę. Tie principai yra: 1) ma 
sinė gamyba, 2) tarptautinis dar

Duoną ii* įvairias skoningas 
bulkntes kepa

BRUNO’S KEPYKLA
8339-41 S. Lltnanlea Avė. 

TeL CLlffside 7-0376
Pristatome J visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat 1A- 
•lunčlame i visus artimuo
sius miestus.

Yestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė
Precin Photo Studio

(Incorporated)

EDVARDAS ULIS. sav. 
4058 Archer Avenue 

p i-'fonas Virginia 7-24C'

It’s a 
full
consolette

with a 
table-model 
price tagl

It’s the 

new 1957

r.

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

UniversaI Savings and Loan Association užtikrina saugumą 
ir graži; pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra Iki 
$10,000.00 kiekvienam indėliui lr reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

BILETAI j
PIRMĄJĄ JAV IR KANADOS LIETUVIŲ 

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĘ
Gaunami šiose vietose:

J. KARVELIS. 3322 S. Halsted Street 
TERRA. 3333 So. Halsted Street 
ROSEROOM, sav. J. Markauskas,

10758 So. Miehigan Avenue 
P. METRIKIS, 1003 N. 18thSt., 

Melrose Park, Illinois
E. STANGENBERGAS, 4938 W. 15th St., 

Cicero, III.
N. ZAJANČAUSKAS. 4551 S. Hermitage 
B. BRAZDŽIONIS, 2646 W. 7lst St., 
V. PRIŠMANTAS. 1805 W. 46th St. 
A. VASILIAUSKAS, 1345 S. 49th Avė.,

Cicero, III.

Šiose vietose biletai po $1, $2, $3 
ir $4 bus pardavinėjami ligi birželio 1 
dienos.

Ložėse vieno bileto kaina $5. Rei
kia pirkti visą ložę, kurių yra 6, 8, 10 
ir 12 vietų. Biletai ložėse užsakomi 
pas: Miss Josephine Miller, 1030 Cent
ral Avė., Evanstone, Illinois, telef. GR 
5-9183, Evanston, III.

Iš provincijos visi biletai paštu už 
sakomi tuo pačiu Miss J. Miller adresu.

21-inch* Admiral. Embassy TV

$16995

For Beauty PLŪS Power!

Admiral, Table Radio
Your big buy i n a table radio

$12.95
• Easy-to-tune "Spread-Band” Dial—wide station separation!
• Built-in "Aeroecope” antenna... "reaches out” for distant 

stations. No unsightly outside aerials.
• Ebony Model 4L21...Shell pink, carnival red, harvest ye>- 

low, and turąuoise also avaŪable.

• Swivels—tums any direction, lėta you see the pieture from 
anyvvhere in the room.

• Gives luxurious "console look” at lovv table-model price.
• Big 21-inch* pieture with Su per 200 Chassis—brightest, clear- 

est pieture...more trouble-free performance.
• Top Front Tuning—puta Controls up high in easy reach.
• Front Removable Pieture Window—savęs on service calls!
• Charcoal Gray Finish. Model T23A1. Also in Mahogany and 

Blonde Oak-grained Finishes.
*OMrall diagonal 

fievable area 262 nų. in.

II ...........

Arbet’s, Inc.
FURNITURE AND APPLIANCES STORE

Complete Interior Decorating Service and Custom Draperies

2442 W. 47th Street, Chicago 32, III. Telefonas — Virginia 7 - 0700
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ŠILUVOS STATULOS PAŠVENTINIMAS
Gegužės 19 d. Marijos Nekal

to Prasidėjimo Kongregacijos 
seserų vieunolyne, Putname,
Conn., jvyko seserų rėmėjų su
važiavimas — seimas ir didelė
rėmėjų šventė — Šiluvos Mari- Kulbokienė, dr. Petronis ir Pr.

>
liušis, į sekretoriatą — Z. Ku- 
cinien'ė ir J. Benešiūnas, j man
datų komisiją — sesuo M. Apo
linara ir Šimkuvienė iš Bosto
no, į rezoliucijų komisiją — V. i

jos statulos, pastatytos prie vie
nuolyno šventovės, pašventini
mas.

500 metų sukaktis

Šv. Mišias atnašavo ir pa
mokslą pasakė vienuolyno ka
pelionas prof. kun. Stasys Yla. 
Pamokslininkas išryškino lietu
vių pamaldumą Marijai ir smul
kiau papasakojo apie Šiluvos 
praeitj. šiemet sukanka 500 me
tų, kai Šiluvoje Vytauto Didžiojo 
rūmų maršalka Petras Gedgau
das pastatė pirmą bažnyčią Ma
rijos garbei. Ateinančiais me
tais jvyks du dideli ir reikšmin
gi jubilėjai — 500 metų nuo šv. 
Kazimiero gimimo ir 350 metų 
nuo Švč. Mergelės Marijos ap
sireiškimo Šiluvos piemenė
liams. Tad visų lietuvių kata
likų pareiga yra rūpestingai 
ruoštis paminėti tuos jubilėjus. 
Šv. Kazimieras kaip tik ir buvo 
didelis Marijos garbintojas, o 
jo pavyzdžiu pasekė visi jo tau
tiečiai lietuviai. Per šv. Kazi
mierą j Mariją, o per Mariją 
prie Kristaus.

Po pamaldų visi suvažiavimo 
dalyviai buvo pavaišinti ska
niais pietumis.

Kun. St. Ylos pagerbimas

Pauliukonis.

Motina M. Aloyza pasveikino 
susirinkusius Marijos Nekalto 
Prasidėjimo Kongregacijos var
du.

Kun. V. Paulauskas kalbėjo 
apie Šiluvos Marijos šventovę, 
papasakodamas lietuvių maldi
ninkų rengiamas keliones į šven
tovę ir jų nepaprastą pagarbą 
bei pamaldumą Šiluvos Marijai.

Buvo perskaitytas buvusio il
gamečio gildos centro valdybos 
pirm. A. Vasaičio, dabar gyve
nančio Madison, Wis., sveikini
mo laiškas.

Gildos centro valdybos vardu 
pranešimą pateikė vicepirm. Pr. 
Pauliukonis. Tarp kitko jis iš
reiškė valdybos pageidavimą, 
kad prie Marijos Nekalto Pra
sidėjimo Kongregacijos dėmi
mo prisidėtų ir tos jaunimo or
ganizacijos, kurios daugiausia

Niekas man nesakė, kad esu čia svečias 
Nei lelijos žiedas, nei laukų gėlė,
Balti žemės sodai, žemes pievos plačios 
Tik siaura, kaip lieptas, mūsų pakelė.

r'Err PIRMOJI klaidžioja tolimiausiais materia teris pirmininkas Segni, Tarp-
ULUULL3 riivivivyji klystkeiiais- ' taut nio Katalikų Darbininkų

■ (Atkelta a 4 psl.) Į Tjk5jimą Itr:kKtonlakata,Bto-J»»nim„ sąjūdi sekretoriua 

! švente. Krikščioniškai švęsdami darbininkijos ideala s išreiškė, uKan ,r di.
Gegužės pirmąją,, katalikai dar- 
b ninkai kasmet atnaujini pasi
ryžimą Evangelijos dvasia vis 
labiau persunkti mūsų laikų 
bendruomenę; ryžtasi darbui 
grąžinti tą vietą, kurią jau yra 
skyręs pats Tvėrėjas. Uždavi
nys nelengvas, bet katalikiškoji 
darbininkija yra tikra, kad ji 
eina tuo keliu, kuris vienas ve
da į pergalę, į medžiaginį ir dva 
sinį pakilimą, f katalikiškosios 
darbininkijos eiles pamažu įsi
jungs ir tie, kurie šiandien dar

minėdami Gegužės pirmąją, lais; (V. R.)
vojo pasaulio darbininkai. Šiuo! .__________
klausimu Romoje darbininkų1 Dulke apriboki savo ambici- 
jaunimui kalbėjo Italijos minus jas __ Byron

. '

ANTANAS TVERAS
DIPL LAIKRODININKAS 

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

B. Brazdžionis

DETROIT’O BIZNIERIAI 
IR PROFESIJONALAI

lėms už teikiamą skautams glo
bą ir pasižadėjo kuo galės rem
ti seselių darbą.

Statjulos fundatorė Elzbieta 
Lankauskienė ragino visus remti 
Kongregaciją. Ta parama de- 

naudojasi Kongregacijos patar- gįmterįOpai atsilygins. Patarė

J. Benešiūnas padėkojo sese- pestingai savo maldose prisi-

navimu, t. y. ateitininkai ir skau 
tai. Naujosios Anglijos ateiti
ninkų ir skautų vienetai galėtų 
bent po vieną parengimą sureng 
ti seserų naudai. Graži pradžia 
yra padryta. Praėjusiais metais 
Hartfordo skautai, padedami 
VVaterburio skautų, Waterbury- 
je surengė vakarą seserų nau
dai. Šiemet studentai ateitinin-

Prieš seimo posėdį buvo su- kai Velykų metu turėjo savo stu 
rengtas trumpas prof. kun. St. dijų dienas ir už tai paaukojo 
Ylos, kuris š. m. gegužės 21 d. 100 dol.
šventė savo kunigystės 25 metų Kadangi seserys dirba didelį
kaktį, pagerbimas.

Bendrabuty gyvenančios moks
leivės ir studentės atliko sesers 
M. Kristoforos sukurtą ir pa
rengtą montažą “Dorybių vai
nikas”, G. Pauliukonytė padek
lamavo eilėraštį “Kunigo me
tai”, V. Kulbokienė seserų gil
dos centro valdybos vardu pa
sveikino jubiliatą ir Z. Kucinie- 
nė įteikė dovaną — Aušros Var
tų paveikslo drožinį, papuoštą 
Gedimino stulpų ir Vilniaus pi
lies bokšto inkrustacijomis.

Posėdis
Posėdį malda pradėjo gildos 

centro valdybos pirm. kun. V. 
Paulauskas. Į garbės prezidiu
mą pakviesti prei. J. Balkūnas, 
prof. kun. St. Yla, tėvas Boni
facas Vaišnora, MIC, Br. Mičiū- 
nienė ir Šiluvos Marijos statu 
los fundatorė Elzbieta Lankaus
kienė iš Cicero, III. Į darbo pre 
zidiumą — J. Kumpa ir A. Vi-

lietuvišką darbą, tad ne vien tik 
rėmėjai, bet ir visi Amerikos lie 
tuviai bent vieno dolerio auka 
turėtų prisidėti prie šventovės 
skolų mažinimo.

Pabaigoje ragino tėvus siųsti 
savo dukras į seserų išlaikomą 
bendrabutį — pensionatą, kur 
mergaitės gauna tinkamą tauti
nį ir religinį auklėjimą. Tai tin
kamiausia vieta lietuvaitėms 
mergaitėms, besi mokančioms 
augštesnėje mokykloje ar kole
gijoje.

Prelatas J. Balkūnas priminė 
pareigą remti seseris, kurios tik
rai rūpinasi lietuvybės išlaiky
mu. Amerikos lietuvių katalikiš
kos staigos — bažnyčios, vienuo 
lynai ir mokyklos — sudaro lie
tuvybės branduolį.

Iš gildos skyrių veiklos pra
nešė: Br. Mičiūnienė iš New Bri
tam, Karanauskienė iš Water- 
burio, Šimkuvienė iš VVorceste- 
rio.

testamentu savo palikimus už
rašyti Kongregacijos vienuoly
nui, kuris visada savo gerada
rius maldose atsimins. Kaip vė
liau paaiškėjo, E. Lankauskie
nė testamentu yra užrašiusi Kon 
gregacijai 5,000 dol.

Gildos iždininkė sesuo M. Au
gusta pranešė seimą sveikinusių 
ir stambesnes aukas atsiuntusių 
pavardes.

Į naują gildos centro valdybą 
išrinkti kun. V. Paulauskas, K. 
Mockus, Z. Kucinienė, Br. Mi-

mena. Paskutinį pabaigos žodį 
tarė gildos dvasios vadas prof. 
kun. St. Yla. Posėdis baigtas 
malda.

Statulos pašventinimas
Marijos Nekalto Prasidėjimo 

seserų vienuolyno šventovė pa
statyta jubilėjiniais Marijos me
tais Marijos garbei. Ji simboli
zuoja lietuvių pamaldumą Ma
rijai; jos langų vitražuose spin
di devynių Lietuvos Marijos 
šventovių, .pagarsėjusių gausio
mis malonėmis, paveikslai. Cent 
riniai šventovės abiejų pusių 
vitražai yra skirti Šiluvai: vie
nas vaizduoja Marijos apsireiš
kimą piemenėyiams, o antras — 
Šiluvos altoriaus Marijos pa
veikslą. Be to buvo numatyta
iš lauko fronto sienos nišoje pa- 

čiūnienė, J. Benešiūnas, Ona1 statyti Šiluvos Marijos statulą, 
Vaitkuvienė, sesuo M. Augusta, kurįos modelį padarė dail. Vyt.1 
ir Pr. Pauliukonis. . ~ r,QAio Otot„io

Rezoliucijų komisijos pareng
tas rezoliucijas perskaitė Pr.
Pauliukonis. Atsižvelgiant į be
artėjančias šv. Kazimiero gimi
mo 500 metų ir Šiluvos Marijos ! Į-,ajs apSirengusioms bendrabu- 
apsireiškimo Šiluvoje 350 metų mergaitėms susirinkus prie 

statulos, prei. J. Balkūnas pa
šventino statulą ir pasakė pa
mokslą apie Marijos garbinimo 
reikšmę, pavaizduodamas įvai
riais laikais ir įvairiose vietose 
Marijos apsireiškimais, dažnai 
įspėjančiais žmoniją daryti at
gailą ir gręžti prie Dievo. Pr.

i Košuba, o pačią statulą paga
mino La Dabratos firma Italijo
je iš balto Carraros marmuro.

Po seimo posėdžio, seimo daly 
viams, seselėms ir tautiškais rū-

sukaktis, seimas kviečia visą 
Amerikos lietuvių katalikišką vi 
suomenę rūpestingai rengtis pa
minėti svarbias sukaktis ir pra
šo visų Amerikos lietuvių 1 dol. 
aukos pastatytos šventovės sko
lų mokėjimui, nes Marijos Ne
kalto Prasidėjimo Rongergacija 
dirba plačiai apimantį lietuviš
kos kultūros darbą, todėl ir tu
ri teisę prašyti visų lietuvių pa
ramos.

Motina M. Aloyza padėkojo 
visiems prisidėjusiems prie šven a , ....
tęs parengimo ir visiems Kong- bai
regacijos rėmėjams, kuriuos

Klausykite 

LITHUANIAN MELODIES
WPAG — 1050 kl).\ru> Arhor

Kongregacijos seserys visada rū

Vedėjas - RALPH VALĄTKA 
157541 T .esu re — Detroit 27. 

HIchloTA”

DANTŲ GYDYTOJA
BRONE GRUZDIENE, D.D.S.

5837 W. Vemor Hwy,
Detroit 9, Mich.

(1% bl. Į vak. nuo Holy Redeemer) 
Priėmimo vai.: Kasdien 10-1 ir 4-8 
vai. vak. šeštad. 10-2 p. p. Trečiad. 
uždaryta.

Tel kabin.: VInewood 2-0229 
namų: LUzon 4-8961

Jeigu norite pirkti arba parduoti 
namus, sklypus Biergardenus — 
alines, ūkius ar vasarvietes, kreip 
dies "

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

atstovą
VIA D A BARAUSKĄ

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

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

M. MIŠKINIS, M. D.
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

X-RA1
493 We#i Grand Boulevard 

■or Shadv Lanr Detroit 16. Michigar, 
Namų telef VI 1-7970 

į e,rm antį ketv. ir penkt 12-3 ir 6-8 vai 
Treč. ir įeit. 12-3 vai.

Telef. TA 6-0686

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue

Detroit 27, Michigan 
Tel. WE. 4-4166 

GENERAL CONTRACTOR
Atlieka ivalrbia statybos, patalay ___

mo lr pertaisymo darbus — stallnln- | — 
kyatSa cemento, mūrijimo, elektros 
plumbingo, dažymo lr dekoravimo ’r 
Atskiru kambariu bei butu tremtims/ 
oastogBar lr skiepuose

Perkant ar parduodant namus 
ir apdraudžiant turtą 

Jums patarnaus
VLADAS N.SELENIS

narys United Northwestern 
Realty Association 
šaukite telefonais 

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

GUSTAFSON REALTY CO.
13000 Schoolcraft kamp. Sorrento

SKIP’S 
Liquor Store

5515 SOUTH DAMEN AVENUE
AU PHONES — VVALBROOK 5-820?
MAY-GEGUŽRS 29, 31, June-Birž. 1 d. d.

S E L F 
SERVICE

l‘

HENNESSY THREE STAR COGNAC, Fifth $5*09
ASBACH URALT

8 yr. Old German Brandy Fifth $5.09
REGENT OR DURELE IMPORTED

FRENCH BRANDY Fifth $3-20
GRAIN ALCOHOL 190 PROOF U.S.P. Fifth $4-89

SCHENLEY GIN, Full Quart Quart $3.09
CINZĄNO VERMOUTH

Dry ar Sweet Fifth $1.29
VANDER FLIP WINES

Imported From Holland Fifth $1.69
MOUQUIN CHERRY LIQUEUR Fifth $3-40
BUDWEISER, SCHLITZ, MILLER, HAMMS 

or PAPST, Case of 24 12 ož. bottles $3.49
PRAGER BEER

Case of 24 cans — Bock or regular Case $3.10

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

ir tolimų distancijų. Šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
3415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL 

Telefonas — FRontier 6 1882
J?

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

STEIN’AS turi metin; išpardavimą, štai pavyzdy, kaišų:

G« ritulio g ANGLIŠKOS bei ”wor«ted MEDŽIAGOS kos
tiumam,, kurių kaino, paprastai yra $9.80, dabar tik ..$4-50

Visokiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkas 
ir plaunamas “Sil-0 Shan”, “antiąue taffeta”, pa
prastai $1.98. dabar tiktai . ’........................................... 98r

60 colių vilnonės medžiagos ir ‘ flannel ’ ’ vyriškiems ir 
moteriškiem* kostiumams tiktai ............  .........................$1.89

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

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Cloth užuolaidom! tik $1.09

Atvykite j STEIN TEXTILE lr patys įsitikinkite. Sn kiek 
vlei.o pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovanų

__ \
Pas STEIN Ą jūs rasite didelį pasirinkimų nuotakoms, kaip tai 

“laces”, satinų, taffetų, ‘brocades”, Shantung, ir t. t. Taip 
pat liekana, medžiagų pamušalams nš baisiai pigias kaina/

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

1 Mokas | ry tus nuo llalated SL, U/a bloko ) pietus nuo 
Roosevelt Rd. Atdara 7 dienas savaitėje iki 5:30 vai. vak. 
Tei MOnroe R-Mft?

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

REIKALAUKITE VISUR SKANIAUSIŲ J. ANDRULIO MICHIGAN FARM CHEESE - SŪRIŲ, 
Jeigu abejojate, paprašykite pamSgtntmul, JQsų ako nia juma paaakya. Mea norime,* kad Jfla patya būtumėt

aprendėjaa.

STANLEY

METRICK

1804 West 47th St.

Telef YArds 7-8393 

CHICAGO 9, ILL.

J. Andrulis, Michigan Farm Chcese

JOHN

SHURNA

5418 S. Albany Avė.

Telef. GRovehili 6-7783 

CHICAGO 29, ILL

Fountain, Michigan

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 Avė., į vakarus nuo Califomia Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretoriua

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

OFISO VALANDOS:
Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 

Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.

JONAS GRA njbir
J. G. TELEVISION 00. Pardavimas ir taisymas

Televizijos, radijai, patefonai, kamb. vėsintuvai

44KALBA VILNIUS 77

Kasdien 5 vai. 80 mtn. popiet. Ateikite pa-stklausytl.

2512 W. 47th St. ' TeL FRontier 6-1998
Atdara kasdien tkl 6 vai., pirmad. ir ketv. iki 9 vai. fr km. uždaryta

lė TOLI IR ARTI 
NAUJI OIDSIJ TAOKAI-NAUJAUS! KPAUSTTKtO (BANK/AI 

Njttf AitTŲ AAirtlKIAS-PttUS ltSĄtlNINHAS PATAtNAWAAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 V/. 69 St. CHICAGO 36 ILL Tel vZAIkrooL 5-9209

Atliekame didelius ir ir-.žus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis auliedinimas. Parduodame automobilių dalia.

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

2641 We$f Tlsf Str. (Kampas Talman Avė.)
Telef. PRogpect 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934
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SAVI REIKALAI •, Vyks j Maskvą
Mes esame ne tokie, kokiais mes ' BELGRADAS, Jugoslavija, ge 

skaitomos esą ar norėtume būti gūžės 27. — Jugoslavijos dikta-
ir pasirodyti svetimųjų tarpe, bet “ .... ___
esame tokie, kokiais sugebame bū- įtonus lito pareiškė save (.pa 
ti savųjų ir svetimųjų tarpe. .tenkinimų Jungtinių Amerikos

Visi puikiai žinome, jog ta se- j Valstybių pagalba ir priėmė So-

Giminčs iš Argentinos pa įieško I 
PAULINOS KALAINYTfiS - DA
LINK A ITIENfiS, Juozo Dalinkai- 
čio dukters, gyvenusios Cieero, III. 
Pranešti: Padres Marianos, N.S. 
dėl Rosario 1850, Rosario, Argen
tina.

REAL ESTATE

PARDUODAMAS mūrinis na
mas — 2-jų butų po 5 kamb. Sa- 
vininkas. 4428 So. Campbell Ave. 
Virginia 7-0048.

Marijona Misevičiūtė - Jacevi- , CICERO. 2-jų butų bungalovv.
na liaudies išmintis sako, kad ge- j . g įuniros maršalo Žukovo čien6 (gyvenanti Mitre 4937, Dp. | Bargenas. 10th ir 57th Ave. 6 ir 4 
ri norai nevisuomet eina kartu su g ‘ ‘ . 2, Wilde, Buenos Aaires, Argenti- kamb. rūsy. Nuoma $60 j mėnesj.
sugebėjimas, tad leiskime kalbėti pakvietimą atvykti birželio men. na,)( Felikso ir Antaninos Jurevi- j 2 autom, garažas. $23,900. SVO-
faktus, kurie yra matomi sveti- i į Maskvą, 
momis akimis. Tiesa, jie jau yra 
matomi ir savomis akimis. ,

“Europos Lietuvio’’ š.m. 15 nr. 
rašoma: “Prieš kelias dienas mū
sų stovyklą Vokietijoje lankė di-1 
dėlės šalpos organizaeijos dvi pa-'
reigūnės. Abi anglės, jau pagyve- j^onge praėjusią savaitę audros 
nusios, kaip vėliau pasirodė, gerai . . S • j »• .
susipažinusios ne tik su tremtinių metu žuvo dvidešimt vienas as- 
dabartinėmis problemomis, bet ir muo.
su mūsų istorija. _______________________________

Stovyklos vadovas buvo užimtas
svarbiais reikalais, anglės turėjo 
dar dvi valandas laiko iki trauki
nio išėjimo. Laukė siautė pusėtina

CLASSIFIED AND HFI V W ANTED * » >
REAL BSTATE VYRAI IR MOTERYSREAL ESTATE

* * 1
Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
Htlankvkite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANGĖ 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St.
W Albrook 5-5030

PRospeet 8-S571 (vak. ir semad.)
Mūr. 4 apartm., centr. šild.—$24.200. 
Mūr. 2 po 4 kl).. eentr. šild.—$25.400. 
Mūr. S kl). bung., gazu eentr. šild.— 
$18.200 Puikus 1 metų 6 kb. bung., 
brangūs priedai— $10.500. Nuo Chi
cagos 45 myl. vasarviete su visais 
įrengimais, maudytis ir žuv.—$1.000.

Yra pigių Ir gerų pajamų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer ave., LAfayctte 3-3384 

(prie California e-vės)

COOK
Steady work for St. Xavier’s College 
at lU3rd and Central Park.

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

HELP WANTED —’VYRAS

BRIGHTON PARKE
Nebrangiai. geroje vietoje, 44th ir 

j Western Ave. 2-jų aukštų: 3 butai: 2 
butai po 5 kamb. ir 1 būt. 2 kumb. 
Ekstra 25 pėdų sklypas. 1 autom, 
garažus. Gailina užimti tuojau pat.
Kaina tik $22,000.

LABAI PIGIAI
Mūrinis 4 kamb. (Expanduble). Iš

tisas rūsys. Pastogėje (attic) jau 
(rengtas 1 kamb. Centralinis apšildy
mas. Venetian blinds, drapes ir kiti 
moderniški (rengimai ir pagražint- 
mai. Savininkas išvyksta Kalifornl- 
jon ir todėl parduoda pigiai. 69th St. 
ir Pulaski Rd. Kaina tik $17,200.

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

Turime rimtų pirkėjų, todėl prašo
me turinčius parduoti namus kreip
tis į raštinę ir mes mielai patarnau
sime parduodam* Jūsų namus.

SHUKIS BUILDERS 
AND REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlow 5-5900

čiūtės duktė, pajieško VINCĖS 
ŠALTMERAITfiS, kilusios iš pa
krantės parapijos gyvenusi Chica
goje.

Placilda Mockaitė iš Monitevideo

BODĄ, 6013 Cermak Rd. BIshop 
2-2162.

SAVININKAS parduoda medinį j 
namą — 2 po 4 kamb. Agentai te- 

i /nr, , o- ooifl »< «. • i nesikreipia. 4539 S. Washtenaw
HONG KONG, geg. 27.—Hong <P p - de Sjefr?T 3216> Montevi- AvenUe

. . . ’ b , deo, Rep. O. dėl Uruguay) pajieš------- - --------------------------------------------------
-------------- ------- -----------------------~~ ko LEONO ir KAZIO MOCKŲ iš BRIGHTON PARKE. Pajamų

Pa.VH?K^ /P?x namas. 6 dideli kamb. 1-me augš-
itTTAT. Tm . ir 3-jų kamb. butas viršuj. Ekst

ra sklypas. 2 autom, mūro gara
žas. Centrinis apšildymas. Y Ards 
7-4058. *

21 asmuo žuvo

PAJIEŠKOJIMAI

MININKO STEPONAVIČIAUS iš 
Rubikų km., gyvenusių Chicagoje 
nuo 1914 m.

Emilija Puslaitė - Bražienė (P. 
P. de la Sierra 3216, Montevideo, 
Rep. O. dėl Uruguay) pajieško, LIUDOVIKA DIMŠIENE (Mėli- ___ ________________________

audra. Buvau paprašytas lanky-j kauskaitė), gyv. Chicagoje, yra sesers VERONIKOS PUSLAITES- 
tojoms prie arbatos puoduko pa- jieškoma giminių Lietuvoje. Atsi-' GUDŽIŪNAS, gyvenur™ T>~” 
laikyti kompaniją . Nesigailėjau jįepti adresu: Simonas Pikturna St., Waterbury, Conn.

arba Antosė Pikturnienė, Užven-j 
čio rajonas, Vaiguvos paštas, Nau- 
dvaro kaimas, Lietuva.

to praleisto laiko, nes teko daug 
ką įdomaus išgirsti, nors tarpais 
ii paraudonuoti.

Kalba, kaip paprastai tokiais 
atsitikimais, nuo oro ir kasdieni
nių įvykių greitai perėjo prie įvai
rių tremties problemų, emigraci
jos, ateities planų ir pan.

— A, tai ir jūs esate lietuvis ? — 
staiga paklausė viena anglių.

Man patvirtinus, ji tęsė: — Ne
įsižeiskite, bet apie lietuvius ma
no asmeninė nuomonė nėra perge- 
riausia.

— Ar nebus kas iš mano tautie
čių jums kokią kiaulystę padaręs? 
— pasiteiravau.

— Ne, ne, lietuviai tokiais da
lykais nesiverčia. Jei jie kiaulys
tes daro, tai tik vienas kitam, bet 
niekuomet svetimiesiems. Turime 
laiko, tad aš papasakosiu, kodėl 
susidariau tokią nuomonę apie jū
sų tautą.

Ir ji pradėjo pasakoti.
— Prieš kurį laiką turėjome sa

vo klube diskusinį susirinkimą, 
kuriame kaip tik buvo plačiai kal
bama apie Lietuvos istoriją, vals
tybės atkūrimą, lietuvių charak
terį ir būdą, apie dabartines gy
venimo sąlygas, apie lietuvius e- 
sančius emigracijoje ir apie jų dar
bus. Gal būt, ir ne viskas buvo 
teisingai nušviesta, gal pasitaikė 
viena kita klaida, bet esmėje, ma
nau, turėsite ir jūs prisipažinti, 
kad mano nuomonėje yra daug tei
sybės.

Gyvenimas lietuvių tautai davė 
retą ir neįkainuojamą progą įro
dyti, kad ji verta gyventi, kad ji 
gali ir sugeba savarankiškai tvar
kytis. Iš buvusios ir sugriuvusios 
didžiulės valstybės atsikėlė nau
ja, tartum nauja nudžiuvusio šimt
mečio medžio atžala. Tačiau gal 
kaip tas senųjų ir naujųjų šaknų 
mišinys suteikia jūsų tautai tuos 
būdo bruožus, kurie nevisad sve
timųjų yra suprantami ir kurie 
jums patiems gerokai kenkia. Jus 
patys tų keistumų, greičiausia, ne
stebite, viską laikydami geromis 
būdo savybėmis. Paimkime kad ir 
tą smarkiai garbinamąjį svetingu
mą. Gal būt, savame krašte gy
vendami buvote svetingi visiems 
be išimties. Bet tremtyje — emi
gracijoje tą neribotą, net perdė
tą svetingumą rodote tik svetimie
siems. Saviesiems esate daug šal
tesni tartum luomų skirtumas dar 
visiškai tebegaliotų, tartum norė
tumėte prieš svetimuosius pasiro
dyti. Greičiausia, toks nosas yra, 
gal daugumai, vien tik pasąmonė
je. Jūs turite du mastus, vienu 
mastu matuojate santykius su sa
viškiais, visai kitu — santykius su 
svetimtaučiais.

— Paimkime šaipios reikalus (ši 
sritis man labiausiai prieš širdies, 
nes tą darbą dirbu jau apie 20 me
tų). Kiek žinau, apie 30,000 jūsų 
tautiečių įsikūrė JAV; po kelis 
tūkstančius Kanadoje, Australijo
je, Anglijoje. Beveik visiems ge
rai sekasi, daugumas gyvena daug 
geriau nei savame krašte. Visi tie 
tūkstančiai neįstengia patenkina
mai sušelpti kelių šimtų ligoniu, 
invalidų ir seneliu, kuriems nepa
sisekė emigruoti iš Vokietijos. Skel 
biates jog turite didele šalpos or-

(Nukelta j 7 psl '

Jieškomas PETRAS - POVILAS 
RAUDONIKIS, s. Jokūbo, g. 1920 
m., bal. 20 d. Ats'ieliepti arba apie 
jį žinanti pranešti adresu: Anta
nina Bazarienė, 2436 W. 46th St., 
Chicago 32, III. Tel. Virginia 7- 
7419, po 6 v.v. Turiu žinių apie 
žmoną gyv. Lietuvoje.

Išvaryk Dievą — tai išvarysi 
teisingumą. Pijus X

— Jeigu su šiuo gyvenimu 
baigsis viskas, kodėl mes jame 
negalime visko turėti.

—Fulton Sheen

FOR THE GIFT THAT’S APPRECIATED 
— GIVE A PET5

: Tropical & Gold Fish * Parakeets
Canaries * Turtles

* Chameleon * Fancy Dog Acoessories
* Java Temple Birds * Hamsters 

Full line of Dog foods.
Complete line of Pet needs — Live Pets

BERWYN PET SUPPLY
2829 S. Harlem, Berwyn, III., PI 9-0660

PROGOS — OPPORTUNITIES

GERIAUSIAS PIRKINYS 
JŪSŲ GYVENIME

Delikatesų - Maisto krautuvė. Hrut- 
to pajamų $45,000 j metus. Pietvaka
rių miesto daly. Yra ir 4 kamb. gy
venimui patalpos, (vertinimui turite 
pamatyti šių gerą progą. Skambinki
te dabar —

Tel. POrtsmouth 7-8620

PARDUOS ARKA 18NUOMUOS 
MĖSOS IR GROSER1V KRAUTUVE. 
Puikūs įrenginiai. Finansuos, 2433 W. 
(itttli St. Kreiptis į Mr. Maek, telef. 
CUntial U-8513.

NEPAPRASTA PROGaT
Parduodama pelną daranti DE 

LIKATESŲ KRAUTUVE su gy- 
venamom patalpom — 5 erdvūs 
kamb. (3 mieg. k. ir vonia). Arti 
mokyklų, bažnyčių ir persėdimo 
kampo. Pardavinėjama pilnas pa
sirinkimas šaldyto maisto, “dielte- 
tic foods”, kepsnių, groserių ir už- 
kandžiams mėsa. Ilga nuomos su
tartis. Prieinama nuoma. Verta ap
žiūrėti šį įsigyvenusį

$7,500 PILNA KAINA. 4 KMB. 
NAMAS: Apylinkėje 31st Hamlin. 
į kainą įskaitoma T.V. ir baldai. 
Mokesčiai tik $38. Įmokėti $2,500. 
SVOBODA, 3739 VVest 26th St. 
LAwndale 1-7038.

SAVININKAS parduoda “insul 
brick” apkaltą namą. 2 butai — 4 
ir 5 kamb. Labai gerame stovy. 
Naujas 2-jų autom, garažas. Arti 
mokyklos ir transportacijos. Telef. 
LAfayette 3-5981.

SAVININKAS parduoda 5 kmb. 
mūr. bungalow su apšildomu kam
bariu pastogėjo. Karštu vandeniu 
apšildymas. Pilnas rūsys, platus 
sklvpas. Tuojau galima užimti. 
Apžiūrėti galima kiekvieną dieną 
nuo 2 iki 5 vai. popiet. Savininkas. 
5s32 S. Rockwell St.

RAMIOJ, GEROJ VIETOJ
Mažai šeimai ekonomiškai pertvar

kytas 2-jų aukštų 4 butų mūr. namas 
su balkonais. Autom, šildymas. Mūr. 
garažas. 37 pėdų sklypas, apsodintas 
medžiais $24.400. Volodkevlčius.

cash” biznį. GRAŽUS 5 KAMB. MŪRO NAMAS
Plytelėm klota vonia ir virtuvė. 

Naujas alyvos šildymas. Kilimai.

'S

AUTOMOBILIŲ 
IR GAZOLINO

TAISYMAS
STOTIS

Lyginimas, dažymas, taisomi ir reguliuojami (tune up) 
motorai, stabdžiai, transmisijos ir Lt. Alyva, baterijos ir padan
gos. Taip pat mano garaže perkamus duslintuvus Įdedu vaitui.

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-53 ....................... $8.25Murcery 49-51 .................. $8.95
Chev. Ali 1937-58 ......... 8.25OIds, 6 cyl. 41-50 ........... 8.20
Chevrolet 54-55 .............. 9.95Plymouth 42-56   9.95
Chrysler 6, 42-52 .......... 9.9lPontiac 37-54   8.95
Dodge 6, 42-56 ............... 9.95 Bulek 37-52 ......... 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. ČESAS
1934 West 59th Street Tel. GR 6-9136

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI FI PHONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

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

1

Skambinti Virginia 7-3870
GERAS BIZNIS. MODERN. VAI

KĘ IR MOTERIŠKI- RŪBŲ KRAU-. 
Ti’Vfi. Arti moky klos. bažnyčios. 
Naujai apgyventojo apylinkėje. Jo
kios kotnpetieijos. Prieinama nuoma. 
Nepaprasta proga jaunai moteriai ar
ba porai. Gyvenimui patalpos. Kaina 
kurių jūs mielai sutiksite mokėti. 
Skambinkite dabar l’ltosiK-ct 8-2859 
arba GIbson 8-4791.

•t*******-*****
MARQUETTE PARKE

Savininkas turi greitai parduoti 
1 '/i augšto medini namų — 5 ir 31/, 
kamb., alyvos šildymas. Tik $J3,()0ū. 
A. Vaina.

2-jų augstų G kambarių mūrinis 
namas ant 4 2 pėdų sklypo. 2 autom, 
garažas. Alyvos šildymas. Tik $19,500

Gage Parke. Mūrinis — 2 po G 
kainb. su gražiai (rengtu rūsiu. Ga
ražas. Numažinta kaina.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sąrašo ir įsitikinkite gerais pirkiniais 
Namų Savininkai!

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

VARPAS Real Estai.
Insurance Notary Rublio 

591« So. VVestern Ave.
PRosp. 8-2234 artm HEm. 4-7985

* — .•
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.. * ... juuomo įurlo pardavimo
.taigoje perkant ar parduodant, Jfl- 

laukta greitas lr teisingas patar- 
ivtmaa. - i

NORVILĄ
REAL, ESTATE SALES 

n<«) w. ftath Ht. Tel. Prospect 8-5454

M ISCKLLAIVEoijš “

$20,000. A. Sirutis
PUIKI 6 KAMB. REZIDENCIJA
Kilimais iškloti du kambariai. Dvi

gubi alium. langai. Rūsys apsaugo
tas nuo potvynių, šildomas gazu. 2 
karų gaiažas. $23,000. A. Katilius.

5 AKRAI ŽEMES
2 gyv. namai: vienas 7, kitas 5 

kamb. Dvigubas garažas. I’auštidės, 
vaismedžiai. Prie 3 didelių kelių /Ge
luonį rajone. $17,000. A. Rėklaitis.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 VVest 7lst Street 
Visi telefonai: tVAIbrook 5:8915

0. MONSTAVIČIUS
REAL ESTATE > 165S W. 103 st 

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

INCOME TAX. Tai acoountant

PIRKITE ir parduokite savo ae
kilnojamą tnrtą per mano įstaigą. 

" Naudokitės mano teisingu patana 
vimn

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpublie 7-9400

Marąuette Partte. Mūro pajamų 
bungalow. 6, 4, 2 k.; keletas gerų 
2-jų butų mūro namų. $26,000 ir 
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.

Gage Parke ir kitur pajamų mūri
niai: 2 po 6 kamb. — $23,900; 3-jų 
butų (6—4—3 k.) — $17,500; 4 erd
viu butų kampinis $35,500; 5 butų
— $25,500.

VENTA
4409 SO. FAIRFIELD AVE

IiAfayctte 3-3881

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

iSMiOHa****:****!*!)*!***:******:**.
STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAIS
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
BCEDž IA G A

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STA8YS LITWINAS. Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. Victory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty 

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

RO***********************

.. • • • * ifi ■ ’ " • ■ ‘ U-b* uimHIiBm .

1957 BUICKAS 
T i k

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

Lietuviškoje Prekyboje-MILDA BUICK,
907 W. 3Sth St., Chieago 9, III. L* 8-2022

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANE SAVINGS
2555 WEST 47tb STBEET LAfzyott* I-10M

B. R. PIetkiewlcz, prez.; E. R. Ptotldeorlc*. eekr. Ir advokate*
Ir perkameMokame ankštim dlvtdendim. Keičiame AešUua.

valuty bfa botum. Taupytojams patam*

Pradėkite taupyti atidarydami N«akalt* šiandien. Apdrausta Iki 210,009.

Darbo valandoa: pirmad. lr ketvirtad. uuo 9 iki 8 vai. vakaro, 
antr lr penk 9 Iki 5; treč uždaryta o aežt nuo 9 iki vidurdienio.

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 
j visus skardos darbus.

1546 S. 49th Court, Cicer.

lili'l’H & HONORE. 2-jų butų mūr. 
5 ir G k. Garažas. 30 pėdų sklypas.

03RI> A- DAMEN, "Hamburger” 
užkandinė, pilnai įrengta, $1,04(1, iš- 
simok. sąlygos. Nuoma $50 į mėn.

THOMAS J, BARTON 
2039 W 63rd ST.

WA 5-0602 ,

6641 S. MAPLEWOOD Ave. 5 
kamb. bungalow. Gazu - karštu 
vand. apšild. Kreiptis 2935 West 
71st. St.

RUII.niNG Si RKMODKLLNG

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

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

Namų tel. Illshop 7-3340 
2737 Wcst 43rd Street

Nauji namai, Karužai, įvairūs pa
taisymo ir pertvarkymo (remodel
ing J darbai.

VACYS PETRAUSKAS
BEIIJHNU CONTRACTOR 

1327 S. Campbr'll Av., Chicago 32, III.
YArils 7-»«75

Tel. OLympic 6-0775 nuo 8 vai. 
ryto iki 5 vai. vakaro. 

Telefonas nuo 5 vai. vakaro: 
OLymplo 2-6752

GIRT. APDRAUDOS AGENTŪRA 
Visų rūšių apdraudM. š utomobl 

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
t)ėa patvirtinoa kainoa.

Prieš darydami apdraudaa kitur
pasiteiraukite pas mus.

JONAM KIRVAITIS 
WAJbrook 5-5571

INTRKHTATK INHURANUK AGKNUb 
8198 S. Aahland Ave^ ('hlcago 35, III

00<XX>0<>0<>00<><X>000-000<><XX><>0-
PLUMBING

Licensed bonded plumbera
Joks darbas nėra didelis ar mažas 
Šaukite dabar. Kalbame lietuviškai

Tel. — REpubUc 7-0844 ar 
W Albrook 5-3451

ooooooooooooooryooooooopooc

” T ĮSIGYKITE DABAR

Naujasis Testamentas- 
šventas Raštas

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

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

AUTO MECHANICS
ir

BODY & FENDER VYRAI
Atsineškite įrankius pasiruošę darbui 

NUOLATINIS DARBAS 
MES JUS IŠMOKYSIME

Taisysite (vairių firmų automobilius
2450 S. Michigan Ave. 

CAIumet 5-7022

Reikalingas berniukas 17—19 m. 
amž. dirbti (mprastoinis dienomis po 
mokyklos valandų, o šešt. ir sekmad. 
visą dieną. Geras atlyginimas. Kreip
tis STEIN TENTILE CO., 1306 So. 
Union Ave. Telef. MOnroe 6-8152.

HELP W ANTED — MOTERYS

KLEBONIJAI, kurioje yra 2 
kunigai, reikalinga

VIRĖJA - ŠEIMININKE. 
Anglų kalba bei patyrimas ne
būtini. Kreiptis tel. LUdlow 
5-1300.

GENERAL OFFICE
Permanent position 
Mušt be good typist 
Good starting rate 

Air-conditioned offico

ASSOCIATED TRUCK LINES 
2526 W. 26th St. BIshop 7-4200

CLERK - TYPIST
Age 18 to 45, 5 day 40 hour week. 
Permanent. Free Group Insurance. 
Convenient To C.B.& Q Railroad. 

Employee Benefits.
Burlington Truck Lines, Inc.
434 W. Polk, WA 2-2345, ext. 842

PASTOVIAUSIA rBRTYBfi — 
NEKILNOJAMAS TURTAS

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

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

Med. 2 po 4, su garažu, *11,500. 
Mūr. 2 po 6, palikimas, reikia sku- 1

biai parduoti.
Gage Parke:

Med. 2 po 4 su skiepu lr garažu. 
$14.500.

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

Mūr. bung. 7 kamb. puikioje 48 ir 
Keeler apyl. $6,000 įmokėti.
Bizniai:

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

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

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

ŠIMAITIS REALTY,
2737 W.43rd Si.. CL 4-2300

TYPIST - CLERKI
Have immed. opening for young 

man with typing experience. June 
graduate preferred. Opportunitv 
for advancements. Many company 
benefits.

D. C. Truckitig Co.
3400 S. Iron St.

LAFAYETTE 3-744C

ISNUOMUOJAMA — FOR RENT

NAMU SAVININKAI!
Tarpininkaujame butų išnnomavt 

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate
5*15 Ho. Wrslrni. PRospcct A-22S4

J- BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPAN1

1442 S. 48th Ct.. Cieero 50, DI 
Statome nanjng namas lr garažus

Atliekame vuokią trobesių ir patai- 
i pų įvairina remonto darbus, skubiai 
į ąerai ir pigiai.

Aaukite DAnubc <l-27Sa nuo S v 
ryto iki 7 ral. vakaro.

• i-l. Ol.ymplc 2-5121 noo 5 vaL 
-akam Iki II vaL vakaro

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiuiiiii
Jei turite parduoti ar itnuomo- 

ti. pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu. Virginia 7-6640
.'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiilliliiiiiiiiiiiiih

BRIGHTON PARKE. IŠNUOM. 
DIDELIS ŠVIESUS KAMBARYS. 
Vonia, šiltas vanduo. Galima nau
dotis virtuve.
_________YARDS 7-2880__________

IŠNUOM. viengungiams arba 
mažai šeimai 2 dideli kamb. su at
skira vonia. Skambinti po 5 vai. 
vak. LUdlow 5-9439.

MARQUETTE PARKE išnuo- 
muojamas 6 kambarių butas. Cen
trinis šildymas, karšt, vanduo, nau 
jai dekoruotas, prie pat parko.

Kreiptis Telef. REpublie 7-2394.

HELP WANTED — MALĖ

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
Biilldi-ra Gen. Contractors

Atlieka planavimo ir ataty- 
boH darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų ir viešųjų pastabų.

Namų įkainavimas ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Knadlen nuo 8 vai. ryto Iki 9 
vai. p. p. Kitu laiku aunltaruR. 

Tel. J’IlosiM^ t 8-2OI3 
U'Albrook 5-4855

6800 SO CAMPBELL AVE. 
Chicago 29. UL

****
Namų statyba, įvairūs pataisymai

Ir pardavimas. Jei norite pirkti ar
užsisakyti namą, kuris būtų gerai iš
planuotus, patogus, gražiiH ir pigus, 
pirkite ar užalsakyklte paa

V. ŠIMKUS
Nusitarti šaukite TKrmlnal 2-5531 

nuo 5 vai. .p. p kasdien tr sekma
dieniais nuo 10-4 vai Adtesaa: 515
N oi ton, Wlllow Nprtnga, UL

INSPECTOR - CHIEF
GRADE A CAREER OPPORTUNITV WITH OREGON 

SAW CHAIN CORP., PORTLAND OREGON.
Agrcssive t'a»t growing company eiiiplo.ving 500 in 2 plants. Top |>ay, 
benefits, and profit sharing plan. Pioduee and sėli saw ebains, aliied 
produets, -|)owder-aetuated toolb, and fafctcncrs to world market. Pro- 
cesses includc punch press, heat treat, cold beadiug, serew niachine, 
thread rolling, grinding, maebine shop, plating, and asscmbly. To 
plan, oigauize, and supervise t'ully ctpiippcd inspection de| nirtuliu t 
witli 12 insjieetors. Mušt know shop praetiee supervision, gnuging, 
iirspection cqiii|Riien$, inethods and procedūros. Exporienec in sta- 
tistieal ąuality deairablc. Manufacturing nianngcr wil| interview in 
Chieago, Monday thru Katurday, May 27 — June I.

PHONE: MR. SKRALSKIS
FRanklin 2-2100, Room 942-943 

on the above detes only
j*

HELP WANTED — FEMALE

JUNE GRADUATES
OPPORTUNIT1F-S AWAIT, YOU AT

SEARS
............................. Openinga for

• SECRETARIES • TYPISTS • STENOGRAPHERS
TRAINING PROVIDED

U n ūmi ai aMsortment of begiiuibig jobs with Mtriety of work. 
Training claaNcn held regularly bl typing, shoirt.h*nd and ealctilating 
to prepare for promotion. Gdod pay, outstanding benefits & security.

SEARS
National Headąuarters, Room 560 — 5th Floor 
Adnilnistration Bldg. — Homan and Arthhigton 

Cnntact Miss (Hiurner — KEdzle 3-2566, Ext. 772
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SKAUTYBĖS KELIU
(Atkelta iš 2 ousl.)

kas prabėgo labai greitai, ir mie 
los viešnios, kurios taip nuo
širdžiai palaiko savo dukrų no
rą skautauti, kilo eiti namo. Po 
vaišių trys jaun. skautukės, ly
dimos sktn. O. Siliūnienės, nu- J 
ėjo aplankyti ir įteikti gėlių 
puokštę poniai Biežienei, gulin
čiai ligoninėje. Ponia Biežienė 
yra nuoširdi skaučių globėja ir ( 
Motinos dienos proga neliko I 
skaučių pamiršta.

Šiuo minėjimu Marąuette Par 
ko skautės baigė savo šių me
tų darbus ir didelėmis viltimis 
laukia artėjančios vasaros sto
vyklos. Sesė L.

IŠ LOS ANGELES, CALIF. 
šv. Jurgio laužas

Kartu su pavasariu pagyvėjo 
ir skautiška veikla. Gegužės 4 
d. abi skautų ir skaučių vieti- 
ninkijos, vadovaujamos ps. Stp. 
Makarevičiaus ir v. sl. Sigitos 
Dobkevičiūtės, suruošė EI Še
rėno parke Šv. Jurgio — kanki
nių paminėjimo laužą. Laužo 
programoje dalyvavo visi Los 
Angeles mieste veikią LSS vie
netai ir didelis būrys skautų,-čių 
tėvelių bei svečių. Patį laužą 
pradėjo vietininkas, pakviesda
mas laužą užkurti skaučių tėvų 
komiteto pirm. Mikuckienę ir 
skautų t. k. pirm. Br. Dūdą. Lau 
žo programos pravedimui vado
vą Kalifornijos pakraščio “braž- 
vilius - mažvilius” ps. Kęst. Pa- 
žemėnas, kuris, nors ir nelabai 
apsiprastoj aplinkoj, gražiai su
gebėjo suvienyti mažus ir dide
lius, senus ir jaunus, skautus ir 
neskautus, — nuotaikingai tė
vynės nepamirštama meile per
sisunkusiai dvasiai, ypač daino
se. Buvo atlikta keletas vaidini
mėlių tautinių pasakėčių temo
mis. Dainoms “tūravojo” akor
deonistas Vladas Gylys. Laužo 
programos metu specialiai bu
vo pagerbti mūsų sąjungos kan
kiniai skautai. Laužas užbaig
tas daina “Leiskit į tėvynę” ir 
“Ateina naktis”. Reikia tikė
tis, kad panašūs laužai pasikar
tos ir ateityje, nes šis laužas pa
darė visiems jo dalyviams gerą 
įspūdį ir išsiskirdami visi vienas 
kitam linkėjo, kaip galima grei
čiau susitikti kitame panašiame 
lauže.

Nau ji vadovai
Vietoje karinę prievolę atlik

ti išvykusio v. sl. R. Dabšio skau 
tų vietininkijos adjutantu patvir 
tintas V. Tamulaitis, kuris taip 
pat yra ir vilkiukų Panerių dr- 
vės draugininkas. Paukštyčių 
draugovę perėmė nauja draugi
ninke vyr. skautų E. Dovydai
tienė ir jos adjutante • paskirta 
vyr. sk. Stasė Tamulaitienė. 
Skaučių vienininkijos adjutante 
patvirtinta sl. Violeta Mitkutė.

Vyčiai
Sk. vytis R. Dabšys, ilgametis 

vietininkijos adjutantas, baigęs 
studijas, išvyko atlikti karinę 
prievolę. Ta proga skautai vy
čiai broliui Rimui surengė šiltas 
išleistuves.

Senųjų skautų Židinio vyčiai 
pakartotinai surinko aukų Jam- 
borės Fondui.

Pakelti — apdovanoti
Šv. Jurgio proga į paskauti- 

ninkio laipsnį pakeltas v. sl. R. 
Dabšys ir Pažangumo Žymeniu 
apdovanotas sl. E. Radvenis.

Kalltėjo per radiją
Vietos lietuvių radijo valan

dėlės pakvietimu, š. m. kovo 17 
d. per Pasadenos radijo stotį bu
vo transliuotas vietininko ir vie
tininkės pasikalbėjimas skautiš-

kais idėjiniais reikalais. Mode- 
ravo inž. A. Dundzila. Bendrai, 
įvesdinus kaikuriose pareigose 
naujus vadovus, pradėjo reikš
tis šioje apylinkėje taip seniai 
visų laukta šilta ir kūrybinga 
bendradarbiavimo veikla tarp 
skautų ir skaučių vietininkijų. 

Skautiška parodėlė
Vilkiukų Panerių dr-vė Ver

bų sekmadienį Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje suruošė skautiš
kų darbų parodėlę. Buvo išsta
tyti pačių vilkiukų pagaminti 
lėktuvų modeliai, piešiniai ir į- 
vairūs rinkiniai. Ypač dėmesį 
atkreipė Gyčio Tamulaičio mo
deliai ir Vytuko Radvenio pie
šiniai.

Lankėsi augštas svečias

Velykų atostogų laikotarpy 
iš Chicagos langėsi Brolijos vyr. 
dvasios vadovas vyr. sktn. J. 
Vaišnys, SJ. Balandžio 14 d. 
dalyvavo skautininkų ramovės 
sueigoje, kurioje kalbėjo naujo
jo statuto reikalais. Balandžio 
16 d. svečias kalbėjo abiejų vie- 
tininkijų vadijų posėdyje; balan 
džio 17 d. — skaučių Birutės ir 
skautų Dariaus ir Girėno bend
roje sueigoje, kurios metu davė 
naudingų darbo patarimų. Ta 
pačia proga v. sl. Paulius Jasiu- 
konis pademonstravo spalvotą 
filmą iš Los Angeles skautiškojo 
jaunimo gyvenimo. Balandžio 

i 23 — šv. Jurgio dieną — vyr. 
sktn. J. Vaišnys, kartu su Los 
Angeles skautų ir skaučių dva
sios vadovu kun. dr. A. Bučmiu,

aplankė prie Pacifiko Santa Mo 
nicoje gyvenantį Židinio skautų 
seniūną Pakalniškį. Los Ange
les skautai ir skautės dėkoja 
kun. Vaišniui už daugelį paliktų 
impulsinių skautiško 1 veikimo 
pagerinimo minčių. S. L.

KAS KĄ IR KUR
— Budriko radijo programa. Ryt 

vakare, kapų puošimo dienoje, ne
pamirškite pasiklausyti Budriko ra 
dijo programos iš stoties WHFC, 
1450 kil. nuo 6 iki 7 vai. Bus gra
žių dainų ir muzikos, taipgi mįslių 
konkursas su dovanomis. Praeitą 
savaitę mįsių premijas laimėjo: 
Ona Stasiulienė, 4008 S. Maple- 
wood Avė., elektrinį sienini laik
rodį, Adelė Butkus, 4114 So. Ar
tesian Avė., laimėjo ukulelę ir Bro
nė Kelmelis laimėjo lūpinę armo
niką. Kadangi ketvirtadienį yra 
“Decoration Day” tad Budriko 
krautuvė bus uždaryta, tačiau 
penktadienį bus atdara visą dieną 
ir vakare iki 9:30.

Pranešėjas
— Krikščioniškosios Demokrati

jos Studijų klubo sekantis susi
rinkimas įvyks birželio mėn. 2 d., 
3 vai. p.p. Marąuette Parko para
pijos lituanistikos klasės patalpo
se. Paskaitą skaitys Rauckinas. Vi
sus kviečiame dalyvauti.

Valdyba

— Marąuette Parko Savininkų 
Organizacijos susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, gegužės 30 d. 8 v. v.

.Valdyba

GUŽAUSKU
BEVERLY HILLS OELINYCIa
Geriausios gėlės dėl vestuvių. Dana— 
tų, laidotuvių tr kitų papuošim.-

2443 West 63rd Stree*
Tel. PHospeo* 8-08SS lr PR 8-08**

KAS TIK TURI GERĄ. SKONĮ — VISKĄ 
PERKA PAS LIEPONĮ.

Lietuvių Prekybos Namai
Prekės be brokų, sugadinimų, sąskaitos nepervedamos•• - ...... f », . ...

Finansų kompanijom

Šis puikus 5 dalių miegamasis gegužės 
mėnesį už specialią kainą, tik $“| 49*00

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

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

tik

Šaldytuvas 7,5 kub. pėdų Admiral ar Gen.
$169-00

Electric, tiktai už 
Skalbimo mašinos Speed Queen 

Parcelano virimui gaso pečiai

Televizijos aparatai RCA, Admiral, Ze
nith, po

Kilimai 9x12 su Nylon 

Kilimai 9x12 100% vilna 

Linoleum, geriausių firmų 9x12 

Rašomieji stalai moksleiviams 

Knygų spintos stiklo durys

$159-00 
$79-00 
$79-00

$149-00 
$39-00

1.00
$6-50

$29-00
$29-00

Konsulato pajieškomi asmenys
Abromavičius Jonas ir seserys 

Praščiokienė Elena bei Radvinaus- 
kienė Prakseda,

Adamonienė Pranė, vyras Pet
ras, vaikai Danutė, Narcizas ir Zi
ta.

Almanienė Marijona ir vaikai Jo
nas, Liudvikas ir Marijona.

Balčiūnienė - Tintrytė Paulina 
ir sūnūs Boleslovas, Karolis ir My
kolas.

Baltaitis Antanas, sūn. Juozo, iš 
Jūres k., Višakio Rūdos parap,

Bilinskas, Rodąs, sūn. Jeronimo.
BuČnytė, Juzefą.
Duoba Jonas, iš Rugių k., Sin

tautų vai.
Gedžius J.
Išganaitienė Ona ir dukterys Al- 

vyra ir Birutė.
Kabailaitė - žižienė Elena.
Keparutis (Copp) Domininkas, 

Juozas ir Tomas.
Keparutis Kazimieras.
Lapušinskas Valerijonas.
Lupeikis Jonas, sūnus Dominin

ko.

SAVI REIKALAI
(Atkelta iš 6 psl.) 

ganizaciją, bet, kiek žinau reta 
šeima per 1955 metus gavo dau
giau kaip 15 dol. pinigais. Panaši 
padėtis bus buvusi ir 1956 metais. 
Šalpa maisto produktais yra reikš
minga ir svarbi, bet nuopelnai už 
tai tik iš dalies priklauso jūsų tau
tiečiams. Jei ne JAV vyriausybės 
veik dovanai dalijamieji dideli mais 
to kiekiai, kažin, kiek šalpos gau
tumėte iš savųjų. ,

Jūs visur skelbiate, kad JAV gy
vena visas milionas lietuvių, su 
pasididžiavimu statote ir išlaikote 
milionus kaštuojančių bažnyčių, 
mokyklų, spaustuvių, o čia pat jū
sų vargstantiems turime mes — 
svetrmėji padėti. Tiems reikalams, 
atrodo, nesurandate lėšų , . . Ar 
tose naujose bažnyčiose jūsų mal
dos nebus fariziejiškos? Melski
mės sakydami: — Dieve, Tavo di
desnei garbei pastatėme šią baž
nyčią. Išklausyki mūsų maldų, ne
atmesk! mūsų prašymų tolimes
niam pasisekimui.

Abejoju, kad tos maldos pa
sieks Dievo ausis. Greičiausia, jis 
paklaus: — O kur jūsų vargstan
tieji broliai? Ar nušluostė jų aša
ras? Ar prisimenate dar juos? 
Ar daug padėjote sergantiems, ar 
nuraminote seneles motinas? Ar 
žinote, kiek vaikų gyvena ir au
ga varge ir mažai saulės tematy- 
dami? — O, būtų įdomu žinoti iš
teisintųjų skaičių. Vargu ar norė
tų jūsų spauda tuo skaičiumi gir
tis.

Emigravęs italas, jei tik gali, 
padeda ir tolimiausiam savo gimi
naičiui. Londone įsikūręs mūsų ko
lonijos negras rūpinasi gerove vi
so kaimo, iš kurio jis yra kilęs. 
Jus galima palyginti su vaikais, 
stovinčiais prie žaislų krautuvės 
lango. Vaikai nori visus žaislus tu
rėti, nesuprasdami, kad esmė glu
di ne žaislų kiekyje, bet sugebė
jime jais žaisti. Daugelis jūsų, 
kaip ir tie vaikai, nesupranta, kad 
gyvenimo laimė ir esmė glūdi ne 
gobšiame turto rinkime, bet suge
bėjime aavo pajamomis protingai 
ir širdingai naudotis. Ilgainiui įsi
tikinsite šios pažiūros teisingumu, 
gyvenimas pats parodys jums tai. 
Tačiau jei juo greičiau tai įvyks, 
juo daugiau naudos turėsite kaip 
subrendusios kultūros tauta, juo 
augščiau jūsų vertė kils kitų tau
tų akyse. —

Anglė baigė dėstyti savo nuo
monę. Antroji pritardama linga

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
Anglių Ir Alyvos 

Pardavimas
Telef. REpublie 7-5803
Visų rūšių namų apšildymo 

sistemos bedimas, 
perdirbimas ir pataisymas.

Greitas, sąžiningas ir pigus 
patarnavimas.

ATLAS FIJEL CO.
ATSTOVAS

4919 So. Paulina Street
Telef. PRospeel fl-7960

FURNITURE CENTER, INC.
3224 SO. HALSTED STREET

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

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

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

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

Mackeliūnienė Elena ir duktė i 
Živilė.

Martišius Antanas, sūn. Kaži- : 
miero, iš Kėdainių ap.

Pauliukas Jurgis, sūn. Aleksan-! 
ro, iš Kuprių k„ Obelių vai.

Peckovski C.
Rapolskis Vincas.
Raulinaite Alė, iš Veiverių.
Šiaulinskis Nikodemas, sūn. Sta

nislovo ir Petronėlės.
Stankevičius Mykolas Petras, tu 

rįs dukterį Emiliją.
Švilpa Antanas.
Tydeman Jonas ir jo du broliai, 

iš Raseinių, gyvenę Girdaičių kai
me.

Valavičius Domininkas ir Juoza
pas, gimę Mason City. Illinois.

Jieškomieji arba apie juos žinan 
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA 

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

Mes 
mokame

Augštą
Dividendą

MIDLAND
1

Sdvings cind LodP„,
Association 4U

INSURED

40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA IR 

, PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO

»E NDROVf

4038 Archer Aveaue t.i la3-67i«
AUGUST SALDOKAS Pr.1 • a.

SS

vo galvą. Aš, neturėdamas nieko 
konkretaus atsakyti, sriūbčiojau 
iau atšalusią arbatą.

L S.’

Taigi dabar pats geriausias lai
kas apsvarstyti, ką reikia dabar 
branginti ir saugoti. Ir jeigu mes 
laiku nesugebėsime tai padaryti, 
ateities istorikas ypač dabartinę 
emigracijos kartą su dumblais su
maišys. P. P.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Tel — CEdarcrest 3*6335

>000000000000000000<w00000<

Lithuanian dietionary
Angliškai lietuviškas Lietuviš
kai angliškas žodynus Parašytas 
H. H. Pewtress ii Gėrike. 333 
frJ. Kietais viršelis'** Kaina $4.50 
Gaunamai “DRAUGE”, 4545 W. 
63rd Street, Chicago 29, Illinois.
KKXHXKKKX)0O<>0<XX>CKKKKK><KKXI

A. A.
JOHN SAMOŠKA, Sr.

Gyveno 5652 S. McVicįįcers Avė.
Mirė gegužes 27 d., 1957, 10 

vai. ryto, sulaukęs puses amž. 
Gimė Lietuvoje: kilo iš Kauno 
apskr., Babtų parapijos.

Amerikoje išgyveno 4 7 m.
Pasiliko dideliame nuliudime 

žmona Josephine (Stankiewicz), 
duktė Joan, sūnus John, Jr., 
marti Regina, 4 anūkai: John, 
Dennis, Terrence ir Kandall, 
kiti giminės, draugai ir pažjs
tami.

Kūnas pašarvotas Jurgio F. 
Rudmino koplyčioje, 3319 So. 
Lituanica Avė.

laidotuvės įvyks šeštadienį, 
birželio 1 d., iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas į Sv. Jurgio 
parap. bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nies sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: Žmona, duktė, sū
nus, marti ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Jurgis 
F. Rudminas. Tel. YArdH 7- 
1138.

Pirkit Apsaugos Bonus!

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W PACHANKIS (PATCH), Vlce-Prmident

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

S

S

<0
Į paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 

transportaciją automobiliu.
Atdara kasdien Ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto Iki 6 vai. popiet.

IŠSIRINKITE DABAR — BUR PASTATYTA KAPINIŲ DIENOJE! 

JOKIO ĮMOKI JIMO. SUMOK AKmE KAPINIO DIENOJE.

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM J VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldu perkraustymas as* 

menų turinčių ilgą patyrimą.
STASYS FABIJONAS

2146 So. Hoyne ft<e„ Telet Virginia 7-7091

UODtSIO VALANDOJ 
R..4S.

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

gą, Westora Ava Air Condltloned koplyčia 
■EpublU 7-8604 — 7-6601 Aatomobiliams vieto

karia gyvena kltoaa miesto dalyse: gausima 
koplyčia arčiau Jūsų namų.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. WESTERN AVL 1410 SO. 50th AVL

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL

Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba
TOwnhall 3-2108, 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna- /dm ūjk Mes turime koplyčias
rimas dieną ir nak Ha flSl /įsos* Chicagos ir1 

Rorelando dalys* ir1 

tuojau patarnau jame

Itį, Reikale šaukite 
I mua

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

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

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

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. Y Ard s 7-1911

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

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

VASAITIS — BUTKŪS
1446 S. 50th AVE„ CICERO, III. Tel. OLympie 2-1003

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

STEPONAS e. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpuhlk 7-1218
2314 W. 23rd PLACE Virginia 7-6672

VANCE FŪNERAL HOME ~~
1424 S. 50th Avė. Ol.ympie 2-5245 lr TOwnhall 3-9687

Biznieriams apsimoka skelbi is dienr. I>rau£e'\
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X šv. Kazimiero kapinėse 

Mirusiųjų atminimo dieną, ge
gužės 30, pamaldos įvyks 11 v. 
ryto. Pontifikalines mišias lai
kys vysk. V. Brizgys. Asistuos 
Hinsdale vienuolyno kunigai. 
Pamokslą sakys kun. dr. Pr. 
Brazys, MIC. Bus procesija. 
4-to laipsnio Lietuvos vyėiai 
sudarys garbės sargybą. Giedos
Vargoninkų choras. Visom iš-, n4s Melrose Park, birželio 15 d.
kilmėm vadovaus Don Varnas 
ir Dixon veteranų postai.

X Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų Federacijos centro val
dyba susideda iš šių asmenų: 
pirm. A. Rudis, ižd. prel. Ig Al- 
bavičius, sekr. kun. dr. A. Juš-
ka. Ji praneša, kad Jaunimo gražų rinkinį Lietuvos “postai; 
stovyklos prie Detroito iškil- stationary 
mingas atidarymas įvyks liepos
27 d. Tai bus vienas iš didžiau
sių įvykių katalikiškos akcijos 
fronte dėka lietuvių katalikų 
pasišventimo. Iki pilno stovyk-
los įrengimo betrūksta kelioliką' levizijos programoje dalyvavusi 
tūkstančių dolerių. Stovyklos į jūrų sk. tautinių šokių grupė 
turtas 'dabar vertinamas apie “Neringa”, vadovaujama valt. 
70 tūkstančių dolerių. Gr. Sabaliūnaitės ir baletmeis-

Kad tos didelės iškilmės tik
rai laiku įvyktų, stovyklos sta
tybos komitetui yra reikalinga 
trumpalaikė paskola, už kurią 
bus mokama nuošimčiai. Kas 
galėtų paskolinti, prašomi 
kreiptis į Amerikos Lietuvių 
Romos Katalikų Federacijos 
vicepirmininką dr. A. Damušį, 
51 Emmons Ct., Wyandotte,
Mich., arba į stovyklos statybos Į auka paremti kilnųjį šalpos dar- 
komiteto pirm. ižd. J. Mikailą, i 
16870 Stoepel Avė., Detroit 21,
Mich.

X Stasys Vidmantas, ener
gingas Melrose Parko veikėjas, 
atgabeno Pasaulio Lietuvių ar- 
chyvan vėliavą su įrašu “Dr-tė 
Brol. Paš šv. Jono Krikštytojo 
Melrose Park, UI. Užd. 22 d. ko
vo 1914 m.”, labai puošnią mar
šalkos kepurę bei perpetinę 
juostą, vyčių 22 kuopos proto
kolų knygą, medalį ir kt.

Daugelis organizacijų jau 
yra užsidariusių, tačiau jų vė
liavos, protokolų knygos ir kiti 
veiklos pėdsakai nežinia kur 
mėtosi. O šiai medžiagai vieta 
— Pasaulio Lietuvių archyve.
Buvusius užsidariusių organi
zacijų veikėjus prašoma pasi
rūpinti, kad visa tai būtų atga
benta į minėtą įstaigą.

X Nidos Knygų klubo atsto
vybė (J. Janulaitis) per Town 
of Lake Balfo skyrių paskyrė 
knygas: K. Barėno “Karališka 
diena”, dr. J. Balio “Lietuvių 
mitologiškos sakmės” ir kelių 
žymių asmenų parašytą knygą 
“Pirmasis nepriklausomos Lie
tuvos dešimtmetis”, šias kny
gas laimės asmuo Balfo gegu
žinėje, kuri įvyks birželio 9 d.
Bučo sode, Willow Springs, III.

X šv. Jurgio par. mokyklos 
lituanistinės klasės tėvų komi
tetas rengia mokslo metų už
baigimo gegužinę, kuri įvyks 
sekmadienį, birželio 2 d., Spai- 
čio darže, Willow Springs, 8933 
Archer Avė. Trumpą progra
mą atliks mokyklos mokiniai.
Po to vaikams bus pravedami 
lietuviškoje nuotaikoje įvairūs 
žaidimai. Šokiams gros geras 
orkestras.

X Gegužinė Labdarių ūkyje 
įvyksta tuoj po pamaldų šv.
Kazimiero kapinėse — gegužės 
mėn. 30 d. Visi kviečiami at
vykti pasivaišinti lietuviškais 
valgiais ir praleisti dieną gra
žiame ūkyje.

X Algirdo Budrecko nekilno
jamo turto pardavimo įstaiga 
Kapų puošimo dieną bus užda
ryta.

X Lietuvos Atgimimo Sąjū
džio gegužinė įvyksta gegužės 
30 d. Bučo darže.

X Illinois universiteto Archi
tektūros f j kui tetas Urbanoje 
kasmet ruošia ba giantiems ar
chitektūros inžinieriams pasku
tiniųjų trejų metų darbų įverti
nimą — konkursą. Pateiktus 
darbus tikrina penkių profeso
rių komisija. Už geriausius dar
bus yra išduodami atitinkami 
Architektūros fakulteto pažy
mėjimai ir piniginės premijos. 
Šiais metais per metinę Archi
tektūros fakulteto vakarienę 
pirmoji premija (Plym Prize 
in Architechtural Engineering) 
buvo įteikta Kęstučiui Ječiui.

X Dan J. I^apinski, Melrose 
Supply Corp. prezidentas, gyve-

susituoks su Leonora Florence 
Janušauskas iš Marąuette Par
ko. Jungtuvės bus Šv. P. Mari
jos Gimimo parapijos bažny
čioje. Dan J. Lapinski yra Fi
latelistų Draugijos “Lietuva” 
narys, specializuojasi Lietuvos 
pašto ženkluose ir turi sudaręs

X “Jūros dugno” — tradici
nio Jūrų skautijos vakaro — 
programoje birželio 1 d. 8 v. v. 
Liet. auditorijoje pasirodys te-

terio S. Velbasio paruošta jūrų 
skaučių baleto grupė.

X Aleksas Kasperavičius,
Town of Lake Balfo skyriaus 
valdybos pirmininkas, valdybos 
posėdyje sutiko pereiti per vie
tos biznierius juos prašant pa
skirti auką Balfo gegužinei, 
įvykstančiai birželio 9 d. Biz
nieriai maloniai prašomi savo

X Kun. J. Borevičius, S. J., 
dalyvaus Šv. Jurgio parap. mo
kyklos lituanistinės klasės iš- 
važiavime-gegužinėje ir išda
lins premijas ir dovanas moki
niams. Gegužinėje numatyta 
įvairūs žaidimai vaikams. Chi
cagos moksleiviai kviečiami 
kuo skaitlingiausiai tuo pasi
naudoti.

X Birželio 2 d. Melrose Park 
Liet. Bendruomenė ruošia ge
gužinę, kuri įvyks Mayvvood 
Grove (Lake St. ir lst Avė. 
kampas). Bus daug pramogų ir 
sporto rungtynės. Kviečiami 
visi lietuviai atsilankyti.

X Vytautas Janulaitis ir 
žmona susilaukė svečių iš Aust
ralijos — atvyko Danutė Sut- 
kaitytė Lenartas, 815 W. Lili 
St., tel. WEllington 5-7892. Šio
mis dienomis laukiama antroji 
sesuo, Bronė Misielienė, iš Ar
gentinos.

X Paliamonas, o ne “Pallmo- 
nas” yra mitinis Seredžiaus pi
lies įkūrėjas, apie kurį “Drau
go” Kult. priede (V. 25) rašė 
St. Tarnui litis. Patikslinimą 
prašo padaryti autorius.

X Elena Brazytė. ateitininkė 
šatrijietė, būdingu eilėraščiu 
“Jaunamartės .malda ugniai” 
atidarys Chicagos Lietuvių 
Fronto laužo programą birželio 
1 d. Jonyno ūkyje įvykstančioj 
iškyloj.

X Privaloma katalikams
šventė yra ketvirtadienį, gegu
žės 30 d. Ši diena yra Viešpa
ties Jėzaus Dangun žengimo 
šventė. Kiekvienas katalikas 
privalo tą dieną išklausyti šv. 
mišias.

X Chicagos Augštesniojoje
Lituanistikos mokykloje moks
lo .metai bdgiami b rželio 1 d. 
Abiturientų išleistuvių aktas 
įvyks birželio mėn. 2 d. 3 vai. 
Šv. Jurgio parapijos salėje.

X Marija Neberiezienė, Šakių 
Apskr. Klubo vicepirm., ilgoką 
laiką sirgo. Dabar yra pasvei
kusi ir darbuojasi šakių Apskr. 
Klubo gegužinėje, kuri įvyksta 
birželio 2 d. A. Bruzgulienės 
sode, 8274 Kean Avė.

Knygos šaltajame kare
Ch cagoje, vadinamoje Tovv.a 

Hali Foi-um paska:tų serijoje, 
kurią pravedė Mathilde Ernes- 
tine, paskutinė paskaita įvyks
ta ši ndien, trečiadieni, IIo? Sat 
Gai restorano salėje 75 W. 
Randolph, po vakarenės 6 vai. 
30 min. Kalba leidėjas Henry 
Regnery apie knygas šaltajame 
kare. Jis aptars knygas: 1) "A 
Ride to Panmunjon” — joje nu
rodomi faktai, kaip ^žmonės, tu
rį tikėjimą, yra atsparūs ko
munistiniam smegenų plovi
mui; 2) “No more Comrades” 
— tai fotografo, dirbusio dėl 
vengrų žinių agentūros, vaizdai 
ir aprašymas paskutinės revo
liucijos; 3) ..“Four Years in a 
Red Heli” — kun. H. .Signey 
pasakoja apie savo kalėjimo 
.metus raud. Kinijoj; 4) “Ra- 
diant Mountain” — apysaka iš 
1920 m. Rusijos gyvenimo, įro
danti, kad krikščioniškoji meilė 
įstengia nugalėti komunistų te
rorą; 5) “Tito — Moscow’s 
Trojan Horse”. Čia prof. Dras- 
kovich įrodo, kad kritiškame 
momente Tito eis su Rusija.

IŠ ARTI IR TOLI
VOKIETIJOJE

— Europos lietuvių kunigų
suvažiavimas, rekolekcijos ir 
pastoraciniai pasitarimai įvyks 
liepos mėn. 15—20 d., Koenigs- 
teine Taunus, į kurias kviečia
mi visi Europoje gyveną lietu
viai kunigai. Rekolekcijas pra
vesti sutiko tėv. dr. J. Vaišnora, 
MIC.

Lietuvių Sielovadai Vokieti
joj ir Austrijoj tokius kunigų 
suvažiaviųnus pasisekdavo su
organizuoti užjūriuose esančių 
konfratrų ir tikinčiųjų nuošir-

DVIGUBA PROGA ŠVĘSTI
Dr. Petro ir Onos Atkočiūnų 

jubilėjus
Ryt sukanka lygiai 25 metai 

kai plačiai, žinomas dentistas ir 
visuomenės veikėjas dr. Petras 
Atkočiūnas sukūrė šeimos židi
nį, vesdamas nemažiau žinomą 
visuomenės veikėją ir spaudos 
darbininkę Oną Navakaitę iš

Dr. Atkočiūnas, žmona Ona ir dukrelė Bernadeta.

Mahanoy City, Pa. 1932 m. ge- kuomet neužmiršo visuomeni- 
gužės 30 d. moterystės ryšiu nių reikalų. Jais ne tik domisi, 
surišo juodu kun. P. Česna lie- bet vis atranda laiko dalyvauti 
tuvių parapijos bažnyčioje Ma- lietuvių veikloj, o kur nesuspė- 
hanoy City, Pa. ja, savo auka paremia. Juodu

Šiuos du taurius lietuvius, yra nuoširdūs ir Tėvų Marijonų 
vieną gyvenusį Chicagoje, o ki-, ir dienraščio “Draugo" rėmėjai 
tą Pennsylvamjoj, suvedė krū- bei bendradarbiai.
von visuomeninė veikla. 1930 Tad, p.p. Atkočiūnai, sulaukę 
m. minėjome Vytauto Didžiojo sidabrinio jubilėjaus, turi pro- 
500 ,m. sukaktį. Ona Navakaitė gos ir pagrindo švęsti. Tą savo 
sekretoriavo savo miesto lietu- šeimos šventę pradeda šv. mi- 
vių komitetui Vytauto metams šiomis šv. Antano par. bažny- 
minėti, o jaunasis dr. Petra3 čioj, Ciceroj. Tai bus rytoj. Bet 
Atkočiūnas lygiai tas pač'.as pa- juodu turi ir kitą progą švęsti: 
reigas ėjo Chicagoje. Juodu šį pavasarį jų gražioji dukrelė
pradėjo susirašinėti dviejų ko
mitetų reikalais, prašant infor
macijų, literatūros ir kitokios 
minėjimui reikalingos medžia
gos. Dr. Atkočiūnui kiek vėliau 
ir į Mahanoy City teko nuva
žiuoti ir tai buvo priežastimi 
gražios ekskursijos prie alto-

Dalis svečių dalyvavusiu kun. dr. J. Prunskio sukaktuvių minė jime. Platesnis aprašymas tilpo vakar dienos “Drauge".

CHICAGOS ŽINIOS
Birželio įvykių

minejumas >•
Ir šiais metais Chicagos Lie-

tuvių Taryba rengia birželio^ į- vaus ištisa eilė daiyvių. Monta-
vykių minėjimą. Jis bus birže
lio 15 d., šeštadienį, 7 vai. vak. 
Marijos augštesniosios mokyk
los patalpose.

Minėjimo organizatoriai (prie 
šaky su Chicagos Lietuvių Ta
rybos pirm. Teodoru Blinstru- 
bu) stengiasi minėjimą padary
ti trumpą ir įspūdingą.

Čia tars savo žodį Lietuvos 
konsulas dr. P. Daužvardis, A- 
merikos Lietuvių Tarybos pirm. 
Leonardas Šimutis ir savanoris 
kūrėjas dr. Kazys Sruoga. Visų 
pranešimai bus trumpi ir kon
densuoti.

Yra kviečiamas kalbėti ir a- 
merikiečių politikos žmogus. 
Apie tai bus pranešta vėliau, 
kai bus susitarta.

džia pagalba. Išdrįstame ir šiais 
metais kreiptis į brangius kon- 
fratrus ir tikinčiuosius prašy
dami bent mažos paramos šių 
metų kunigų suvažiavimui. 
Brangiuosius geradarius prisi
minsime savo maldose prie Die
vo altoriaus!

riaus. Toji ekskursija buvo lai
minga, nes ji suvedė į krūvą 
du idealistus, per 25 metus gy
venusius pavyzdingu ir laimin
gų šeimos gyvenimu. Daktaras 
tiek išplėtė savo dentisterijos 
praktiką,, kad buvo reikalinga 
įsteigti net du kabinetus. Be to, 
ir jis ir ponia Atkočiūnienė nie-

Bernadeta jau baigia Sv. Anta
no parapijos mokyklą ir atei
nantį rudenį pradės lankyti Ma
rijos augštesniąją mokyklą. Gi
minės ir draugai turės progos 
abiem retom progom šią tau
riąją lietuviškąją šeimą pasvei
kinti.

Meninei daliai sudaryti ir pra
vesti yra pakviestas ir sutiko 
Kazys Oželis. Jis šiam minėji
mui sudaro montažą “Vardan 
tos Lietuvos”. Montaže daly

žą lydės muzikos ir šviesos e- 
fektai, o jam dekoracijas paga
mins dail. Vytautas Virkau.

Be to Buvusių Politinių Kali
nių Sąjungos valdyba (priešaky 
su pirm. Jonu Rimašausku) ma
loniai sutiko minėjimo daly
viams ten pat surengti parodą, 
vaizduojančią bolševikų teroru 
Lietuvoje. Paroda bus 'paruoš
ta apžiūrėjimui jau nuo 5 vai. 
30 min. vak.

Į minėjimą (kartu ir į paro
dą) įėjimas nemokamas. Visuo-

Teisininkai domisi
socialine apdrauda

Pavykusiame Liet. Teisininkų 
d-jos Chicagos skyriaus suruoš
tame geg. 25 d. pobūvyje, buvo 
įdomi Socialinio draudimo sky
riaus vedėjo Mr. Anderson’o pa
skaitą apie Socialinio draudimo 

mCnė. mal^2i,aLkvi3ČIia2n™.lt£^ statymą ir jo naujausius pakei

timus. Paskaitininką lietuviš
kai pristatė skyriaus pirm. K. 
Kasakaitis, o dr. K. Šidlauskas 
— angliškai ir buvo vertėju. 
Klausytojai prelegentui uždavė
nemaža paklausimų, į kuriuos 

rė. Saugantis nuo tos nelaimės gavo išsamius paaiškinimus. Lie 
dabar skiepijama. Nemokamai; tuV08 konsuias dr. P. Daužvar- 

Į skiepijama visi kūdikiai nuo pu-|dis užklausė ar pensininkai ga- 
ses metų, visi vaikai, visos mo-i „ gauti sav0 pensijaSi jei jie 
terys, ypač motinos ir visi vy-!ventų Preiegentas at-
rai iki 21 metų amžiaus. Po pie
tų nuo 3 p. m. iki 8 p. m. skie
pijama:

lankyti. Chicagos Liet. Taryba

Skiepija nuo polijo
Per 1956 m. 1,111 vaikų Chi

cagoje susirgo poliju. Iš jų 835 
buvo paraližuoti ir 36 iš jų mi-

Mary McDovvell Settlement 
House, 4630 So. McDowell St., 
birž. 3 d.

St. John of God School Hali, 
5129 S. Throop St., birž. 3 d.

St. Basil’s School Hali, 1820 
W. Garfieid Blvd., birž. 4 d.

Holy Cross Sočiai Center, 
4555 So. Wood St., birž. 4 d.

SS. Cyril and Methodius 
School, 5013 S. Hermitage Avė., 
birž. 5 d.

SS. Peter and Paul Hali, 3757 
So. Paulina St., birž. 6 d.

St. Martini School, 1614 West 
51st St.

Rytais nuo 10 iki 1 vai. p. p. 
Shennan Park Fieldhouse,

5200 So. Raeine Avė., birž. 5 d. 
Comell Sąuare Fieldhouse,

50th and South VVood St., birž. 
6 d.

Davis Sųuare Fieldhouse, 44 
and South Marshfield Avenue, 
birž. 7 d.

Nativity of the Blessed Vir
gin Mary, 4921 S. Paulina St., 
birž. 8 d.

Miestų susisiekimas

Chicagoje įvyko dvi dieni už
trukusi miestų susisiekimo kon
ferencija. Jos posėdžiai vyko 
Bismarck viešbutyje. Iš Wa- 
shingtono atvykęs susisiekimo 
planavimo direktorius K. Ho
over pabrėžė, kad didesniu tem
pu augant gyventojų skaičiui, 
JAV miestai daug kur neturi 
reikiamai suorganizuoto susi
siekimo. Tai svarbi broblema, 
kuriai spręsti reikia sutelkti 
ūkines, finansines ir politines 
priemones.

Kamšatis vidurmiesty kiek 
sumažėtų, jei piliečiai, palikę 
mašinas kur prie iškeltojo trau
kinio, autobusų stočių, baigtų 
į centrą važiuoti miesto susi
siekimo priemonėmis.

Kaikurie ekspertai kėlė min
tį, kad viešojo susisiekimo prie
monės turėtų gauti pašalpą iš 
iždo.

Chicaga ypatingai yra susi
rūpinusi susisiekimo priemonė
mis ir tam pakvietusi dr. J. 
Douglas Carroll, kad jis vado
vautų šio miesto susisiekimo 
pertvarkymo planus. Pagrindi
niam ištyrimui ir išplanavimui 
paskirta $1,800,000. Tos lėšos

eis iš miesto, apskrities, valsty
bės ir federalinio iždo. Per 25 
metus numatoma, kad miesto 
gyventojai paaugs 50 v/o ir tai 
padidins susisiekimo proble
mas.

Konferencijoje buvo pasi
džiaugta, kad JAV kelių tiesi
mui pramatyta $30 bilionų. Iš
reikšta minčių, kad bus rasta 
lėšų ir miestų susisiekimo tobu
linimui.

sakė, kad JAV piliečiai pensinin 
kai, įgyveną užsieny gali gauti 
mėnesinius pensijų čekius, išski 
riant tuos, kurie gyventų už ge
ležinės uždangos; jeigu pensinin 
kai nėra JAV piliečiai, tai jų 
pensijų išsiutimo tvarka regu
liuojama specialiais nuostatais, 
apie kuriuos “Draugo” skaity
tojai bus painformuoti atskiru 
straipsniu.

Mr. Anderson’as susirinku
siems padalino apie Socialino 
draudimo įstatymą po du pam- 
fetus anglų kalba. (Kas norėtų 
nemokamai jų gauti tesikreipia 
į P. Šulą — 6443 S. Washtenaw 
Avė., Chicago 29, UI.).

Po paskaitos sekė meninė da
lis. Muzikos studijos mokinė for 
tepionu paskambino Šopeno pre 
liudą ir dar vieną dalykėlį. So-

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

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

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

“DRAUGAS"
4545 W. 63rd Street, Chicago 29, I1L

KAS TIK TURI GERĄ SKONĮ, 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., Ketvlrt. 9—9:30, Sekm. 12—5, Kitom dienom 9—6

iiiiiiiimmimimiimmimiiiiiimimiifmiimmimiiiiiimiiimimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiii
Lietuvių tautos tauriausios asmeny-patarimų, paraginimų lr paaišklnl- 

hės Arkivysk. Jurgio Matulaičio- n”J formoje.
Matulevičiaus

Trijose dalyse:

UŽRAŠAI
I, įnašai: Mintys, pastabos, pasi

ryžimai. da kaip tik atsiskleidžia 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos Įžvel
gimas bei vlstžkas pasiaukojimas 
tarnauti Dievui, Bažnyčiai Ir sielų 
Išganymui

“D R A U G A S”

4545 W. 63 St., Chicago 29, III.

iiiiiiiimiiiimimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiminiiiimiimmiiimmimmimmiiiiiiiiiiimiiii

II. I-alškai. Tai {vairiems 
nims rąžytų laiškų Ištraukos, gyve 
nlmiškos išminties perlai, Išreikš,.

listė Elena Blandytė puikiai pa
dainavo pora liaudies dainelių; 
publikai gausiai plojant, solistė 
buvo priversta padainuoti dar 
vieną dainelę. Akompanavo mu
zikas Antanas Nakas. Abi da
lyvės buvo apdovanotos gėlių 
plokštėmis.

Dr. S. Aliūnas paskaitė iš ati
duoto spaudai rinkinio “Trejos 
devynerios” keletą humoristinių 
eilėraščių, sulaukdamas klausy
tojų gausių aplodismentų.

Vėliau sekė jaukus alutis.
Svečių tarpe buvo tesininkės 

Gaudušienė, Tamulevičienė, dr. 
V. Šimaitis, Repšys, Račkaus
kas, Aglinskas su žmonomis ir 
daugelis kitų. P. šul.

Marijos apsireiškimų Fatimoje 

1917 metais aprašymas 

128 pusi. Kaina $1.00 

Užsakymus kartu su pinigais siuskite 

‘‘DRAUGAS’*
4545 West 63rd Street 

Chicago 29, Illinois
00-0-CKXXXX>0-CK> 0-00-000000 OOO-tH

MOTINA GAILESTINGOJI
• Tokiu vardu yra neseniai iš 

spaudos išėjusi įdomi religinių pa
siskaitymų knyga apie Marijų.

• Joje gausiai aprašyta įvairių 
įvykių, pavyzdžių, surinkta gražių po
sakių iš visokių kraštų ir tautų, vi
sokiais laikais buvusių garsiųjų žmo
nių gyvenimo ir raštų.

• Kaip I.iurde išgijo nepagydomai 
sirgusi lietuvaitė -— smulkiai aprašy
ta šioje knygoje.

• Čia nupasakota, 
nuostabius išgijimus 
Liurde.

kokius kitus 
lietuviai matė

• Si knyga atskleidžia daug ne
girdėtų faktų ir duoda daug minčių, 
o skaitoma lengvai, kaip nuotykių 
apysaka. Jų parašė kun. dr. J. Fruns- 
kis.

• Ji turi 120 puslapių, tekainuo
ja $1.30. Užsakymus su pinigais siųs
ti adresu; •

DRAUGAS, 4545 W. 63 str. 
CHICAGO 29, ILLINOIS

*JMM****ira**»»*»»»

III. Vilniuje. Žvilgsnis ) Arkivys
kupo kančias perneštas senoje Lie
tuvos sostinėje, kur Jis stengdamasi* 
būti visiems vlsakuo, kad visus lai
mėtų Kristui, daugiausia yra nuken
tėjęs.

Knyga turi 220 psl., paveiksluota 
Ir {rišta J kietus viršelius. Kaina 
12.60.

Užsakymus su pinigais slųsklts:


