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Kinijoj komunistai’nužudė daugiau 15 mil. žmonių
Okupuotos Lietuvos kolchozines 

tikrovės vaizdai
• !

“Yra dar labai atsiliekančių kolūkių”, — pasakė Vladas 
Niunka, LKP centro komiteto sekretorius, per Vilniaus radiją 
balandžio 22 dieną. Apie atsiliekančius kolchozus girdisi iš pa
čių sovietų metai iš metų.

Taip pat metai iš metų karto
jami pasigyrimai apie “kolcho
zinės ūkio tvarkos laimėjimus”, 
apie vieno kito kolchozo brigadi
ninko ar melžėjos pasiektus “re
kordus” ir apie tai, kaip nepap
rastai laimingi esą kolchozinin- 
kai, kaip jie dėkingi (anksčiau 
Stalinui) dabar Leninui ir so
vietinei tvarkai už laimę gyven
ti ir dirbti kolchozuose. Visi (Lie 
tuvos gyventojai žino, kad tai 
yra propagandinės pasakos, nie
ko bendro neturinčios su tikro
ve. O tikrovė yra tokia, kokią 
apibūdino dar neseniai iš Lietu
vos atvykęs žmogus: “Lietuvos 
kolchozininkų padėtis yra sta
čiai baisi”.

Sovietai sugriovė Lietuvos že
mės ūkį dviem požiūriais: su- 
smukdė pačią gamybą ir nuskur 
dino žemės ūkyje dirbančiuosius.

•O gamybos klausimu pasaky
tina, jog žemės ūkio gamyba 
šių dienų Lietuvoje iš viso besu
daro tik apie trečdalį visos tau
tos ūkio gamybos, ką neneigia 
ir patys sovietai.

jamąją mašiną, vienu balsu su
šuko: Sustabdykit! Sustabdykit 
sėjamąją! Grūdai byra ne ten, 
kur reikia!” Traktorininkas A- 
lęksiejus išjungė motorą, pasi
krapštė .stengdamas sėjamąją 
pataisyti, bet ir vėl grūdai byra 
kur nereikia. Laikraštis pridu
ria: “Dea, tai ne vienintelis pa
vyzdys, kai Rokiškio MTS at
siunčia į kolūkius netinkamą 
darbui techniką”. Kitu atveju 
į kolūkį buvo atvežta sėjamoji 
mašina be dantračių grūdams 
paskirstyti. Pagal žemės ūkio 
min-jos statistiką, ilji gegužės 
1 dienos nebuvo atremontuota 
dar nė pusė mašinų.

Su “technika” kolchozuose vi
są laiką nekaip. Mašinos neat
remontuotos arba netinkamai at 
remontuotos, kolchozams kar
tais daugiau kliudo, negu pade
da. Nenuostabu ,kad ir šį pava
sarį sovietinėje spaudoje jau 
buvo paraginimai kolchozinin- 
kams nepasikliauti mašinomis, 
o arti ir sėti arkliais ir ranko
mis.

Tėvas ir sūnus yra Alžirijos sukilėlių sąjūdžio nariai. Sukilė
liai nori nepriklausomos Alžirijos ir kovoja prieš prancūzų re
žimą. (INS)

Ir čia Maskvos pirštas
Pabaltijo žemės ūkis susmukdy- 

tas žemiau Rusijos lygio

Arabai nori iškelti bylą 
prieš prancūzus

Jungtinėse Tautose
VVASHINGTONAS, birž. 16. 

— Trys arabų ambasadoriai 
prašė Jungtines Amerikos Vals
tybes palaikyti reikalavimą iš
tirti žudynes Meluzos miestely
je, Alžirijoje. Šis klausimas tur
būt bus svarstomas Jungtinėse 
Tautose.

Tuniso ambasadorius Mongi 
Slim, Maroko ambasadorius dr. 
El-Mehadi Ben Aboud ir Sirijos 
ambasadorius dr. Farid Zeine- 
deline svarstė įvykdytas žudy
nes su William Rountree, vals
tybės sekretoriaus pagelbininkų 
Vidurio Rytų reikalams.

Grupė Alžirijos nacionalistų 
įsibrovė į Meluzos miestelį ir ten 
nužudė daugiau kaip 300 vyrų. 
Tai baisiausias įvykis 2(A me
tų prancūzų kovose prieš Alži
rijos sukilėlius.

Arabų ambasadoriai pasakė 
Rountree, jog jie įsitikinę, kad 
prancūzai paskatino Alžirijos 
sukilėlius suruošti žmonių sker
dynes Meluzos miestelyje. Vals
tybės departamentas neturi duo 
menų, kad galėtų palaikyti kal
tinimus prieš Prancūziją.

Valstybės departamentas di
deliu susirūpinimu žiūri į Pran- 
cūzijos-Alžirijos įvykius.

Raudonoji Kinija sėdi ant 
bado vulkano

VVASHINGTONAS, birž. 17. — Daugiau kaip 15 milionų as
menų buvo nukankinta raudonoje Kinijoje nuo 1951 m., bandant 
užgniaužti revoliuciją prieš komunistinį režimą.

Nepaisant teroro kampanijos,

Jei derlių, gautą nuo hektaro, 
skaityti vienu iš žemės ūkio ga
mybos laipsnio rodiklių, tai Lie
tuvos derliai kolchozinės ir sov 
chozinės sistemos yra nusmuk
dyti jau net žemiau Rusijos ly
gio. Pagal "Pravdos” pranešimą 
iš š. m. sausio 17 d., grūdų der
liaus kelių pastarųjų metų vi
durkis Pabaltijo respublikose, 
Gudijoje ir keliose kitose apy
gardose tesiekęs tik 3-4 dv. ctn. 
hektarui. Turint galvoje, kad 
visos Sovietų Sąjungos derliaus 
vidurkis 1950-55 metais siekė 
7,8 dv. centnerius, aiškiai ma
tyti, iki kurio laipsnio yra su
smukęs Pabaltijo žem'ės ūkis, 
ypač laukininkystė.

Šiemet Lietuvoje buvo labai 
ankstyvas pavasaris, kokio jau 
seniai nėra buvę. Buvo galima 
anksti išeiti į laukus, arti dirvą, 
ruoštis sėjai ir atlikti pačią sė
ją. Ir tikrai, “Tiesoje” ir per 
Vilniaus radiją visą balandžio 
mėnesį diena iš dienos buvo pra- 
nešinėjama apie pirmaujančius 
kolchozus, kurie ir dirvas anks
ti paruošė, ir sėją atliko. Bet 
štai “Tiesos” gegužės 1 dienos 
numeryje, kuriame taip pat pra
nešama apie kaikurių kolūkių 
baigiamą sėją, buvo atspausdin 
tas ir LTSR žemės ūkio minis
terijos pranešimas apie dirvų 
paruošimo ir sėjos eigą visoje 
respublikoje. Ir pasirodo, kad 
pvz. Panevėžio ir Šiaulių grupės 
rajonų kolchozuose tuo laiku bu 
vo suarta dar tik 29-39% visų 
dirvų, o vasarinių grūdų pasė
ta Šiaulių apygardoje tik 10,6 
%, Panevėžio apygardoje tik 
14,1%. Tik kitose apygardose 
kiek daugiau pasėta, bet ir ten 
plano vykdymas niekur nesiekia 
nė pusės. Jei jau prie geriausių 
klimatinių šio pavasario sąlygų 
plačiose apygardose sėja tokiu 
laiku atlikta dar tik 10-14%, tai 
ko reikalauti iš kolchozų, esant 
nepalankesnėms oro sąlygoms!

Sėjos kurjozai

Kaip kurjoziškai kaikur vyks
ta šių metų sėja, apie tai pati 
“Tiesa” gegužės 5 dienos nume
ryje duoda keletą būdingų vaiz
delių. “Nespėjo traktorius nė 
vienos užuoganos nuvažiuoti, kai 
kolūkietės, aptarnaujančios sė-

“Popieriniai hektarai”

Tačiau ir su arkliais blogai. 
Nevisur jų yra pakankamai, o 
kur jų yra, ten irgi pasitaiko 
keistų reiškinių. Salomėjos Ne
ries kolchoze, anot “Tiesos”, esą 
94 darbiniai arkliai. Atmetus 
tuos, kurie naudojami pašarui, 
pienui vežioti ir t. t., lieka 40 
porų arklių. Jeį viena pora per 
dieną suartų pusę hektaro, tai 
visais arkliais būtų suarta 20 
hektarų, tačiau pasirodė, kad 
per visą balandžio mėnesį ark
liais nebuvo suarta nė vienos 
vagos! Ką tie arkliai per tą mė
nesį veikė, “Tiesa” nepasako; 
galbūt apie kolchozinės siste
mos pranašumą galvojo...

Ta pati “Tiesa” gegužės 5 die
nos numeryje atskleidė ir “po
pierinių hektarų” paslaptį. Vi- 
^as pasaulis žino, ko verti yra 
sovietiniai skaičiai, kaip maža 
jais galima pasitikėti. “Tiesa” 
pripažįsta ir sovietinės žemės ū- 
kio statistikos melagingumą. 
Duodamas toks būdingas pa
vyzdys: Ragelių kolchozas, teik
damas žinias MTS-čiai apie su
artus plotus, tiesiog meluojąs. 
Kolūkio buhalteris prisipažinęs: 
“balandžio 20 d. perdavėm, kad 
arkliais suarta 40 ha, o jų tiek 
nebuvo”. “Popieriniais hekta
rais” verčiasi eilinių kolchozų 
buhalteriai, tokius pat “popie
rinius hektarus” vėliau perrieša 
įstabesniąją statistiką ir ta
da jau gaunamas suklastotas vi
sos respublikos tikrovės vaiz
das.

Dėl kolchozinės netvarkos — 
augšta savikaina

Su sėklomis irgi kurjozai. Mi
nėtame S. Nėries kolchoze net 
agranomė nežino, ar sėjamosios 
avižos yra “kondicinės”, patik
rintos, ar ne. Anot “Tiesos”, ji 
pasisakė: “Tiksliai nežinau. Jau 
prieš dvi savaites pristatėm pa
vyzdžius į sėklų kontrolės labo
ratoriją, bet duomenų iš jos ne
gauname. Laukėm, laukėm ir 
nutarėm sėti, Juk ilgiau laukti 
negalima”. Gi Rokiškio MTS 
sėklų laboratorija' pareiškusi: 
“Sudygs avižos 75%. Nors, tie
są sakant, reikia, kad daugu
mas būtų 90%, bet gerai bus 
ir 75%O kolchozui tų duo
menų dėl to nepranešę, kad, gir-

Du amerikiečiai
turistai žuvo

MASKVA, birž. 16. — Devy
ni asmenys, įskaitant du ameri 
kiečius, praėjusį penktadienį žu
vo lenkų linijos lėktuvo nelai
mėje. Lėktuvas nukrito keturios 
mylios nuo Maskvos aerodromo. 
Trys amerikiečiai išliko gyvi, 
bet sužeisti. •»*

Jungtinių Amerikos Valsty
bių ambasada pranešę, kad M r. 
ir Mrs. Harvey Beuker iš Grand 
Rapids, Mich., yra tarp devynių 
žuvusiųjų.

Išlikę gyvi amerikiečiai. Mrs. 
Margaret Tremper, jos 13 metų 
duktė Michel, ir Diek Chever- 
ton. Cheverton yra Grand Ra
pids Wood televizijos stoties ži
nių direktorius. Visi nugabenti 
į ligonines. Mrs. Tremper sun
kiai sužeista. •

TOKIO, Japonija, birž. 16.— 
Japonijos socialistai vakar 
pareiškė: Girard byla esanti pa
vyzdžiu, kodėl Amerikos kariuo 
menė turėtų pasitraukti iš Ja
ponijos.

Apie 3,000 socialistų dalyva
vo susirinkime, suruoštame To
kio priemiesčio parke. Šis socia
listų susirinkimas patiekė ins
trukcijų premjerui Nobusuke 
Kishi, kad jis įtikintų Amerikos 
vyriausybę ištraukti savo ka
rius iš Japonijos. Socialistai yra 
didžiausia opozicija Kishi kon
servatorių vyriausybei.

Vėliau septynių socialistų de
legacija įteikė rezoliucijų kopi
jas Jungtinių Amerikos Valsty
bių ambasadai.

Socialistai pareikalavo panai
kinti Amerikos-Japoni jos sau
gumo sutartį ir ištraukti visus 
Amerikos karius iš Japonijos že 
mės.

Jie sako, kad Mrs. Naka Sa
kai, 46 metų, mirtis karinėje

---------------- šaudymo aikštėje praėjusį sau-
• Ispanijoje Amerika turi pcn ato mėn bu,vo .P«V5^žta »“>■ 

kias aviacijos bazes su 7-80001 kūne. girti. ats,ra-
„ _ „ dę, kad Amerikos kanai stoviPeraonal°' Japonijoje. Ir dėl to. girti, Ki-

shi turėtų pasirūpinti, kad visi 
Amerikos kariai būtų ištraukti 
iš Japonijos žemės.

Amerikietis kareivis William 
S. Girard iš Ottawa, Ilk, yra 
japonų kaltinamas, kad jis nušo 
vė japonę šaudymo aikštėje, kai 
ji ten rinko senus daiktus.

šį įvykį Maskva naudoja kurs 
tyti Japonijos gyventojus prieš 
amerikiečius.

• Filipinus palietė influenzos 
epidemija. 473,356 asmenys sir
go (kiti dar serga) influenza; 
1,185 mirė.

KADENDORIUS

Juozo Kajecko 
sukaktis

VVASHINGTONAS, birž. 15.— 
Juozui Rajeckui, Lietuvos Char
ge d’Affaires a. i. pareigas ei
nančiam Washingtone, birželio 
17 d. sukanka 60 metų.

Juozas Rajeckas gimė 1897 m. 
birželio 17 d. Shenandoah, Pa., 
JAV. 1909 m. buvo parvežtas į 
Lietuvą. 1923 m. baigė Rygiškių 
Jono gimnaziją Marijampolėje. 
Studijavo Kauno, Montpellier’o 
ir Paryžiaus universitetuose, įsi
gydamas administracinių, politi
nių ir teisės mokslų laipsnius.

di, “nesurašyti dokumentai”. 
Praėję dvi savaitės, o kolchozas 
vis dar nežino, kokią sėklą sė
ja. Jei sėkla menkesnio daigu
mo, reikia jos daugiau į hektarą 
išberti. Be to, ir derlius bus men 
kesnis. Visa tai grūdų ūkį, žino
ma, pabrangina.

Kai grūdai byra “ne ten, kur 
reikia”, kai arkliais suariami “po 
pieriniai hektarai”, kai kelias 
savaites laukiama, kol patikrins 
sėklą ir paskiau, nesulaukus, kol 
bus “surašyti dokumentai”, sė
jama nepatikrinta ščkla, tai ne
sunku suprasti, kad ir kitose kol 
chozų ūkio šakose nėra tvarkos. 
“Tiesos” 105 numeryje praneši
me iš Biržų rajono pažymimas 
faktas, kad “Lenino keliu” kol
choze pagaminimas vieno kilo
gramo kiaulienos atsieinąs 22,21 
rb. Tai ne vienintelis pavyzdys, 
kaip neracionaliai ūkininkauja 
sovietiniai kolchozai. Kolchozi
nė sistema Lietuvos žemės ūkio 
gamybą ne skatino, bet susmuk- 
dė. (Elta)

Kinija sėdi ant neramumų vul
kano su 250 milionų vyrų, mo
terų ir vaikų, kuriems badas 
žiūri į akis. Tik armija palygi
nant yra gerai maitinama.

Milionai asmenų suvaryti į 2,- 
000 miestų ir miestelių vergų 
darbo stovyklas.

Kas mėnesi

Policijos teismai kas mėnesį 
apskritai sprendžia 69,360 bylų 
ryšiumi su nuosavybės naikini
mu prieškomunistinėse demons
tracijose.

Čia yra tik nuotrupos iš pra
nešimo, kurį užvakar patiekė 
JAV senato vidaus saugumo pa 
komitetis. Dokumentai atsklei
džia paslaptis, kurios apsiautė 
Kinijos žemyną, kai jis pateko į 
komunistų rankas.

Lyga surinko duomenis

Vyriausias pakomitečio pata
rėjas Robert Morris pasakė, kad 
daugumas šiurpių duomenų a- 
pie komunistinę Kiniją buvo 
gauta iš Azijos prieškomunisti- 
nės lygos. Ir tuos duomenis pat 
virtiną originalūs komunistų do 
kumentai, kuriuos lyga gavo iš 
pogrindžio organizacijos, vei
kiančios už Bambuko Uždangos. 
Informacijos, atskleidžiančios 
komunistinę veiklą visose srity
se, apima įvykius iki 1956 metų 
pabaigos.

Tie duomenys, kurie buvo gau 
ti senato vidaus saugumo pako
mitečio, rodo, kad komunistai 
per šešerius metus kovojo prieš 
taip vadinamus kontra-revoliu- 
cinierius. Kontra-revoliucinie- 
riai suskirstyti į penkias kate
gorijas.

5.3 mil. „banditų”

Pranešime komunistų aukos 
taip suskirstytos:

„Banditai” — 5,315,909; „žy
mūs savininkai” — 3,708,475; 
„reakcionieriai” — 2,729,943; 
„slapti agentai” — 445,482;
„kontra-revoliucinieriškų religi
nių sektų ir misionierių nariai 
— 305,342. Dar 2,663,376 as
menys, priskaityti prie „įvairių 
nerūšiuotų kategorijų,” buvo ko 
munistų nužudyti.

Raud. Kinijos vadas MaoTse- 
tung praėjusių metų vasarių

mėn. Peipingo kalboje, kuri vie
šumą išvydo praėjusią savaitę, 
pripažino, kad buvo „likviduo
ta” 800,000 asmenų tarp 1949 m. 
spalio mėn. ir 1954 m. sausio 
mėn., bet teigė, kad masinės žu
dynės tuo metu buvusios „baig
tos”. (Sunku patikėti komunis-j.1 
to žodžiu).

Haiti valstybėje valdžią
paėmė karinė taryba

PORT TU PRINCE, Taiti, 
birž. 16. — Karinė grupė paė
mė valdžią Haiti valstybėje, pa 
šalino iš krašto laikinį preziden
tą Daniel Fignole ir paskelbė 
karo stovį krašte.

Daniel Fignole šalininkai Hai 
ti sostinėje suruošė demonstra
cijas prieš prezidento pašalini
mą iš valdžios.

Fignole, 53 metų amžiaus, 
matematikos profesorius ir mė
gstamas tūkstančių Haiti dar
bininkų, vadovavo vyriausybei 
19 dienų. Nuo praėjusių metų 
gruodžio mėn. jo vyriausybė 
buvo šešta.

Haiti respublika turi 4 milio
nus gyventojų. Brig. gen. Anto
nio Kebreau, 48 metų, armijos 
štabo viršininkas, vadovauja 
trijų vyrų tarybai, kuri dabar 
valdo kraštą. Jo pagelbininkai 
yra pulk. Emile Zamor ir Ad- 
rian Valville.

Karinė taryba sudarė septy
nių vyrų kabinetą, kuris pagel
bės jai valdyti kraštą. Visi ar
mijos karininkai.

Raudonąją lėktuvai
virš Vakarą Vokietijos

ESCHVVEGE, Vokietija, birž. 
16. — Vakarų Vokietijos pasie
nio policija vakar pranešė, kad 
sprausminiai lėktuvai iš Rytų 
Vokietijos pakartotinai skraidė 
penktadienį virš Vakarų Vokie
tijos teritorijos. Lėktuvai skrai 
do labai augštai, pasakė polici
jos pareigūnas.

Dabar negali
VVASHINGTONAS, birž. 16. 

— JAV Iždo sekretorius George 
M. Humphrey pasakė, kad da
bar pajamų mokesčių negalima 
sumažinti.

17 d.: šv. Adolfas; 
Daumantas ir Liud-

Birželio 
lietuviški: 
gailė.

Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:28

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėje šiandien — 
mažas oro temperatūros pasi
keitimas, galimas mažas lietus 
su perkūnija.

Juozas K&jeckas

Nuo 1930 m. iki 1935 m. —
Lietuvos pasiuntinybės sekreto
rius Londone, kartu eidamas 
įvairias diplomatines pareigas 
Olandijoje bei Šveicarijoje. Nuo 
1935 m. iki 1939 m. — referen
tas ir vėliau patarėjas centre, va 
dovauja Amerikos, Vakarų ir 
Vidurinės Europos skyriams, o 
gale ir Vokietijos bei Klaipėdos 
skyriui. Tame pat laikotarpyje 
— Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
generalinis sekretorius. Nuo
1939 m. vasario 1 d. iki 1940 m. 
rugsėjo mėn. — Lietuvos pasiun 
tinybės patarėjas Berlyne. Nuo
1940 m. spalio 1 d. Lietuvos pa
siuntinybės patarėjas VVashing
tone. Lietuvos įgaliotam minis
teriui Pov. Žadeikiui mirus, nuo Valstybes. ,
š. m. gegužės mėn. Lietuvos —Britanijos premjeras Maemillan pasakė, kad negali būti iš- 
Charge d’Affaires a. i. toje pat spręsti Rytų-Vakarų nesusipratimai, kol Vokietija nebus sujung- 
pasiuntinybėje. ta. ,

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

—Septyniolika asmenų žuvo, mažiausia šeši dingo ir 3,500 kitų 
užvakar ir vakar pabėgo iš namų, kai patvino St. Louis ir neto
limos nuo jo Missouri ir Illinois apylinkės.

—Sovietų Rusijos vadai nenori prileisti Amerikos vadų prie 
savjo televizijos ekrono pasidalinti pasaulinėmis problemomis. 
Maskvos radijo komentatorius pasakė: „Sovietų žmonės nesuin
teresuoti klausytis Dulles, admirolo Radford ar gen. Norstad 
kalbų, kaip Amerika nori išnaikinti mūtų miestus ir kaimus.” 
Dulles yra valstybės sekretorius, adm. Arthur Radford yra JAV 
štabo tarybos pirmininkas. Gen. Lauris Norstad yra Šiaurės At
lanto Gynybos organizacijos (Nato) vyriausias vadas. O Ame
rika prieš dvi savaites leido per televizijų Chruščevui visokių nie
kų pripasakoti.

—Prancūzijos pirmas laivas vakar praplaukė Suezo kanalu. Su
mokėjo britų svarais.

—Izraelis vakar apkaltino Sirijų, kad jos sargybiniai nušovė 
izraelitą palei pasienį.

—Senatas 57-25 balsais priėmė prezidento Eiscnhowerio 3 bi
lionų , 637 mil. dolerių pagalbą užsieniui ir pasiuntė į atstovų rū
mus.

—Japonijos premjeras Kiški atvyksta į Jungtines Amerikos
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KUN. PR. BALTRUMAS - JUBILIATAS
apaštališką dvasią, po trumpo'

MOŠŲ KOLONIJOSE
Birželio 12 d. kun. Pranas 

Baltrumas Portland, Oregon, 
kukliai šventė savo 50 metų 
amžiaus ir 25 m. kunigystės 
jubilėjų. Pusę to laiko jubilia
tui teko praleisti tremtyje.

Pranas Baltrumas yra gimęs 
1906 m. gruodžio 1 d. Suginčių 
kaime, Klykuolių valse., ūkinin

kų šeimoj. Vidurinę mokyklą 
baigė 1932 metais. Pirmasis jo 
kunigavimo laikotarpis, praleis
tas Lietuvoj, buvo labai produk 
tingas. Jaunas kunigas vos po 
keletos vikaravimo metų buvo 
paskirtas klebonu j Stulgius, o 
vėliau j Tryškius statyti naujos 
bažnyčios. Telšių vyskupas, įver

biau paakatino vaikučius geriau, y , R T „ „ „ K „ 2 , c „ s 
mokytis n atrodo, kad jie dėl to Įjetuvišlc. gazolino stotie lr anto

laiko paskiria j pat miesto širdį, Omaha, Nebr. 
į Downtown Chapel, kur jis sėk 1 
mingai darbuojasi jau ketvirti1 
metai. Kun. P. Baltrumas yra 
kuklus, įprastas žemaitis, bet 
auksinės širdies ir su betkuo 
moka puikiai sugyventi. Mažai 
kas supranta tą auką, kurią da
ro niekam nežinomas kuklus ku
nigas. Kunigo Baltrumo nuopel
nai pastoracijoj tikrai yra dide
li, Jis neturėjo tos laimės ilgai 
dirbti sav0 tautiečių tarpe, bet 
jis nelūžo dvasia ir nenusiminė.
Kaip koks gajus gluosnis, vėtrų 
išblokštas iš gimtosios vietos, 
leidžia šaknis ten, kur apsistoja.
Kol negali dirbti savo tėvynei,

P^a^!!S,.„ŪkinjUS dirba plačiajai Dievo karalys

tei. Dirba su meile ir giedriasugebėjimus ir kunigišką uolu 
mą pareigoms, 1942 m. skiria 
į seminariją prokuratorium. Ne
lengva tada buvo jaunam pro
kuratoriui organizuoti maistą 
seminarijai. Vokiečių okupacija 
trukdė laisvą maisto pristaty- 
gną. Kiekviena parapija buvo įsi 
pareigojusi patiekti tam tikrą 
normą. Prokuratoriui teko ta 
nelengva užduotis — surinktus 
maisto produktus paimti į <’°- 
minarijos globą ir paslėpti juos 
nuo nacių akių. Bet po tam tik 
ro laiko buvo apkaltintas ir su
areštuotas. Tai kainavo jam 
daug sveikatos, rūpesčių ir pas
tangų, kol jis vėl buvo paleis
tas.

Bolševikams užėmus Lietuvą, 
kun. P. Baltrumas atsiduria 
Austrijoj. Čia greitai įsijungia 
į vietinę pastoraciją. Kiek galė
damas padeda badą kenčian
tiems lietuviams. Daugelis tada 
Austrijoj gyvenusių lietuvių pri 
simena kun. P. Baltrumą su di
deliu dėkingumu — jo gerą šir
dį ir karitatyvinę veiklą. Pvz. 
kun. Pijus Brazauskas apie jį 
rašo: “Jis mane išgelbėjo nuo 
bado “kūdaisiais” metais, jis 
man kaip Egipto Juozapas”...

Emigracijos bangai užėjus, iš
emigruoja į Argentiną. Čia ne
maža turi vargo pakelti neįpras
tose sąlygose nuo odų, karščio 
ir svetimos aplinkos. Dirbti tarp 
tenykščių lietuvių neranda jo
kios galimybės. Vargsta vietinių 
parapijoj, mokosi kalbos, sten
giasi prisitaikyti prie vietinės 
aplinkos ir įpročių. Vis dėlto jis 
nepalūžta dvasioj, bet nuolan
kiai eina kunigiškas pareigas, 
mokosi, dirba, jei ne savo tau
tiečių dvasinei naudai, tai vieti
niams argentiniečiams. Ar jis 
-kam skundės, kad turėjo gerti 
iarčią matę ir 100 laipsnių karš 
ty nešioti paltą ant prakaito ir 
dulkių permirkusios sutanos? 
Bet kas gi supras kunigą, kant
riai dirbantį Sibiro šalty ar Pie
tų saulėj?

1953 m. kun. P. Baltrumui pa
vyksta persikelti į JAV. Čia jis 
apsistoja ir dirba Portland, Ore
gon. Vietos vyskupas, matyda
mas jo uolumą pareigoms ir jo

nuotaika. Jau 13-ka metų tarp 
svetimų. Žmonės jį myli, jo ge
rai paruoštų pamokslų su įdo
mumu klauso. Viena sesuo vie
nuolė iš Portlando apie jį rašo: 
“Aš dar neturėjau progos pa
matyti kun. Baltrumo, bet dau
gelis man apie yra kalbėję ir pa
sakoję, kaip labai jis yra visų 
mylimas, ypač tų, kurie lanko 
Downtown Chapel. Nenuostabu 
todėl, kad ta parapija ruošia 
kun. Baltrumo sidabrinio kuni
gystės jubilėjaus minėjimą net 
prieš jo norą.

Kun. Pranui Baltrumui, šven
čiant dvigubą jubilėjų, — 50 
metų amžiaus ir 25 m. kunigys
tės, — linkime ir toliau sėkmin
gai darbuotis pastoracijos dar
be, neprarandant vilčių, savo 
geriausius gyvenimo metus ati
davus tremčiai, dar stipriam su
grįžti į gimtą kraštą ir ten vėl 
produktingai pasireikšti.

“Pelų sėja prieš veją”

Š. m. gegužės 25 d. Šv. Anta
no parapijos salėje Omahos Lie
tuvių Vaidintojų Kolektyvas 
“Šiaurės pašvaistė” (naujas 
vardas, anksčiau vad. O. Scenos 
Meno Mėgėjų Būrelis) davė O- 
mahos lietuvių visuomenei prem
jerą “Pelų sėja prieš vėją” Į 
premjerą atsilankė netikėtai di
delis omahiečių skaičius, kuris, 
manau, neapsivylė parašyta ir 
režisuota Gasparo Veličkos dvie 
jų veiksmų komedija. Veikalas 
turėjo didelį pasisekimą. Bene 
svarbiausią vaidmenį atliko pats 
autorius ir režisorius. Be reži- 
soriaus tenka iškelti Justę, Salę 
ir Niaurą, kurie savo drąsai vai
dyba' ir laisva laikysena scenoje 
prilygo profesionalams vaidin
tojams. Verta paminėti Kakalą, 
Gliukašonį, Ulę, Pečelinda, Nidą 
ir Lelką; kaikurie jų gal tik pir
mą kartą žengė į sceną, bet ir 
su jais galima drąsiai pasirodyti 
ir kitose kolonijose.

. L. V. Kolektyvo “Šiaurės pa 
švaistė” įdėtą darbą, vargą ir 
pastangas omahiečiai, turiu pri
pažinti, tikrai įvertino, o jų gau
sus dalyvavimas premjeroje at
nešė net daugiau 200 dol. pelno. 
Kolektyvas dalį pelno paskyrė 
Sibir0 lietuviams. Be to kolek 
tyvas, atsižvelgdamas į visuo
menės palankumą žada rude- /

I niop, atvėsus orui, duoti gerą

durti, kad daugelis mūsiškių, net 
inteligentų, mieliau lanko ameri
kiečių rengiamus šokius, jų ka
vines ir restoranus, vietoje bend 
ravę su lietuviais lietuviškoje 
aplinkoje. . Klaustukas

New Haven, Conn.
Mokyklos iškilmės

Birželio 9 d. čia įvyko šešta
dieninės* lituanistinės mokyklos 
mokslo metų užbaigimo iškil
mės. Mokyklą lankę vaikučiai 
su tėveliais ir mokytojais daly
vavo pamaldose, o tuojau po 
jų Šv. Kazimiero parapijos sa
lėje įvyko trumpos iškilmės ir 
dovanų įteikimas.

Iškilmes pradėjo JAV Lietu
viu Bendruomenės New Haven 
apyl. pirm., buvęs mokyklų in
spektorius Bagdonas, pakviesda 
mas parapijos kleboną kun. Gra- 
decką tarti žodį. Klebonas savo 
turiningoje kalboje ragino vai
kučius būti drausmingais ir pa
klusniais savo mokytojams, ge
rai mokytis ir pamilti savo tė
vų kalbą, kad, Lietuvai vėl ta
pus nepriklausoma, jie būtų nau
dingi savo kraštui.

Po to dar kalbėjo mokyklos 
vedėjas V. Šilkas ir Bagdonas. 
Po kalbų buvo įteiktos dovanė
lės.

Laikrodžių ir brangenybių par 
duotuvės savininkas Bagdonas 
dar mokslo metų pradžioje bu
vo pažadėjęs skirti po laikrodį 
trims geriausiems mokiniams ar

lenktyniavo. Dauguma jų metų 
bėgyje nepraleido nė vienos pa
mokos. Jų tinkamumą į pirmą
sias vietas sprendė mokytojai 
V. Šilkas ir Bagdonaitė.

Jų sprendimu, varžybas lai
mėjo mergaitės ir trims pirmo
sioms — Danutei Kronkaitytei, 
Rasai Eidukaitytei ir Birutei 
Šaulytei — Bagdonas įteikė po 
vertingą rankinį laikrodį. Ki
tiems keturiems — Vijolei Kron 
kaitytei, Antanui Zaščiurinskui, 
Gediminui Gruodžiui ir V. Zem- 
liauskui — teko mažnesnės, LB 
apylinkės vardu skirtos dovanė
lės.

Vaikučiai pakilusia nuotaika 
išsiskirstė vasaros atostogų, pa
sižadėdami ateinantį rudenį vėl 
visi susirinkti ir dar geriau mo
kytis, nes, kas žino, gal vėl ko
kia staigmena jų laukia. š.

Yra paviršutinių žmonių, ku
rie nepajėgia susigyventi nei su 
asmenis, nei su daiktais, ir yra 
tokių, kurie tiek susigyvena, 
kad aplinkaš daiktai ir žmonės 
tampa šventais. —K. Marbe

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 Weet Slet Street
Priima ligonis pagal susltarlma 

Dgl valandos skambinti telefonu 
Prospect <-1796 nuo 2 lkl 9 va) 
p p kasdian liskyrus trečlad tr
šeštad

Ree. tel. GRovehUl 6-56OS

veikalą. Tenka apgailėtinai pri- mokinėms. Žinoma, tai dar la-

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

dalys
CALL-ME>M0T0RS C0.

5769 8. WESTERN AVE. PR 8-95SS

Ofiso lr buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10—12 ir 4—7 vai. Trečiad.

ir šeštad. tik 10—12 vai.

ToL RElianoe 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

v RYTOJAS IR CHIRURGĄ1 
•FTI'VIB GVUVTOJAB

8925 W«st 59th Street
Vai. Pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 

penktad. nue 1—4 p .p. 6:30—8:30
vai. vak. Trečiad. Ir ieitad. 1—4 v. 
P- P.

Tel. ofiso Ir buto OLymple 2-4IU
DR. P. KISIELIUS

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

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

liskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iltį 4 popiet.

Ofiso telef. LAfayette 1-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGB 

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

Trečiad. tik susitarus.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - Protezlstaa

Aparatai Protezai, Med. han 
dažai Spec. pagalba kojom 

(Arch Supports) Ir t. L 
Vai.: 9-4 lr 6-8. ieitadlenlals 9-1 
OKTHOPEDIJOH TECHNIKOS LAB
2850 W. 63 rd St, Chicago 29, Ui 

TH. PltoHpeet 4-6084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Nauja* adresas: 4233 W. 63rd St 
Ofiso tel. REliance 6-4410 

Rezid. telef. GRovehlll 6-IHII7 
Valandos: 1-S p. m., 6-8 p. m. 

Penktad. tik po pietų.
Trečlad. Ir ieitad pagal nutarti

Ofiso tH. CLlffside 4-2896 
RezldeaeUos: IiAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai.; nuo 2 Iki 4 lr 6 Iki 9 v. vak 
ieitad. nuo 2 lkl 6 vai., liskyr. sek

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

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntral 6-2284

6002 West l«th Str., Cicero 
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 va)

Tel. TOwnliall 3-0868 
Kitu laiku lr trečiad. susitarus

Rezid. tel. HEmloek 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika lr moterų ligos)
Ofisu ir ree.: 5100 8. Westem Avė. 
Tel. PRoepect 8-1223 arba WE 6-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. Ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 
2-4 vai. popiet lr sulig susitarimu

~- JL -JJ-.
į KAZYS ČESNAUSKAS

6444 SO. TROY ST. 
į Telef. WAlbrook 5-7670 ir

GIbson 8-4938

• Generalis kontraktorius nau
jų namų statybai, įvairiems re
montams lr namų pertvarky
mams • Turime dideli patyri
mų namų statyboje, e Patys 
atliekame cemento lr medžio 

Apkainavimai nemoU darbus. • 
B karnai.
Rė"

KO^ raT NAMAMS REIKIA, 

Tuojau Jums DAINA TV teikia
• Televizijas
• Hl-Ei fonografus. Plokšteles
• Radijus — vietinius ir importuotus
• llulkiasurblius
• Vūdintuvus ir Včsintuvus
• Klektr. namų apyvokos reikmenis
• Rašomas mašinėles
• Klektr. laikrodžius
• Baterijas, antenas, lemputes lr 

daug kitokių dalykų
Aplankykite moderniškų prekybų.

lį.iDflinfl.
101 TCLCvision
Csales- Service)

Sav. Ink A. 8IMRNA8
3321 S. Halsted — OUffslde 4-6665 
Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais

lr ketvirtadieniais 9—I
“Sv

Pradčkit Taupyt Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoje 

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

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

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

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

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

JI ’

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugumą 
ir gražų pelną.

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

.9,,
Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bus grei

tas Ir draugiškas patarnavimas.
Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės į:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

Ii /■'

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

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1601 W. Garfield Blvd.
Vai. — Pirmad.. antr- ketv., penkt.
1—4 lr 6—8; šeštad. 1—4; trečiad. 
uždaryta._________  __________________4U

or. šhšš baliukas
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
— Pritaiko akinius —

•322 South We«tern Avenue
>al kaadien 10-12 vai. 1, 7-9 vai
rak. šeštadieniais 10-i vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus

Ofiso telefonas: PR 8-S22S 
Res telef. VVAlbrook 6-6076

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

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

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

Telef. ofiso IiAfayette 3-6048 
Rez.: VVAlbrook 6-3048

">1. ofiso HE.4-6849. res. HE.4-2324

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 lr 7-9 
Antr. į-t. treč.lr šešt. pagal sutarties
sekm. uždaryta.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgė) 

KŪDIKIU IH VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7166 South Western Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

Plrinad.. antrad.. ketv.. Ir penktad 
nuo 1 1 vai. ryto lkl 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 v —8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
II vai. ryto — 1 v. p. p. Seštad 11 
vai. ryto lkl 3 vai. popiet

Office tel.. RE 7-1168 
Res. tel. WAlbrook 6-3766

Oflao HE 4-1818, arba RE 7-8700 
Rez. PR 6-8801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Spiidalybe — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Mictilgan Avė.
Buto 1653 W. 103 St„ Beverly Hills

Vai1.: kasdien Snuo 6 v. v. Jk.1 9 v. vf.į 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v.,

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

Tel,: Ofiso — PUlhnan 6-6760 
Buto — BEverly 8-8946

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. Glb. 8-6183

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street 
(71st Ir Campbell Avė.)

Valandos: Kasdien nuo 2—4 ir 6—8. 
šeštadieniais nuo 2-4 vai.

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. oftao PRoepect 6-8400
Rezid. PRospcct 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlčlūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

Ofiso HEmloek 4-6816 
Rez. HEmloek. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIU IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susltarlma

250,000 DOLERIŲ
vertės rakandų geriausių išdirbysčių.

Miegamo kambario setai, svečių kambarių setai, Dinnette setai, 
lovos, matracai, pečiai, lempos, staliukai, kaurai, kilimai, kle- 
jonkės, televizijos, radijos, foųogTafai, oro šaldytuvai, šaldytu
vai, skalbiamos mašinos. Deimantai, Jewelry, laikrodėliai, rašo
mos mašinėlės, siuvamos mašinos.

Kaktos visiems prieinamos ir kreditus.

JOS. F. BUDRIK FURNITURE, Ine.
3241 So. Halsted Street Tel. CAlumet 5-7237

Atdara pirmad. ir ketvirtadienio vakarą iki 9:30 
Sekmadieniais nuo 12 vai. iki 5 p.p.

Dudriko Radijo Valanda iš VVHFC, 1450 kil. radijoi stoties 
ketvirtadieniais nuo 6 iki 7 vai. vakare.

THE BIGGEST DOLLAR IN THE W0RLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chieago* Savipgs Bendrovės praeitimi, nuo pst jos įmkflrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumą — jų 
apdraudimą iki $10,000.00, augštą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chieagos Savings Bendrovės įstaiga yra viena iš gra
žinusiai ir moderniškiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

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

Rašykite dėl informaeijų. Mūsų turtas $21,000,000.00.

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

Atdara: pirmadienį nno 12 Ik) 8, antradienį Ir penktadienį nno 9 IU 4, ketvirtadienį nno 9 lld A 
Trečiadienį nždaryta visą dieną, e šeštadienį nno 9 lld 2 valandoe po pietų.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 Sonth Western Avenue 
Chicago 29, III 

telefonas REpubllo 7-4*00 
ReaMenoto: GRovehUl 6-81*1

pasimatymai pagal sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 lr nuo 6-8:10 v. 
▼ak. šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Oflao tel. Virginia 7-0036. 

Readdend 4oe tel. BEvcrly 8-8144

Oftao HE 4-1414, arba RE 7-8780 
Rez. RE 7-0807

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

2464 Weet 71st Street
(71-oe ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 1—S lr 6—8 vai. vak. 
šeštadieniais 1—4 p. p. Trečiadie
niais uždaryta.

Oftao telef. YArds 7—1100 
. Readdencijne — STevvart 8-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

76$ Weet S5th Street 
(kampae Halsted lr 86-ta gatve) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

TeL WAlbrook 6-8*70
Rea Hllltop 6.«*ee

Dr. AlexMčer J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
$182 Sonth Kedzie Avenue

VAL. 1—4 p. p. Ir nuo T—• ▼. vak.
Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso PR 6-2838,' rez. RE 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CUTRURGAA 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2600 Weet «8rd Street

VAL kasdien nuo 1—4 p p Ir 7:8*
Iki 9 vai. Trečlad. Ir šešt. uždaryta.

Telefonu GRovehill 6-1595
BR. ALDONA JUŠKA

AKUT T,TOU SPFCTALTSTE 
— PRITAIKO AKINIUS —

Valandos: t—12 Ir 7—9 v. v. 
susitarimų išskyrus trečiadienius.

2422 W. Marųūette Road

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
4258 So. Whipple Street

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 lkl 12: 1—6: 7-9 

šeštad. 10—12. Trečiad uždaryta 
IiAfayette 8-484*.

Namų — CEdarerest 8-7780

DR. VLADAS PRUNSKIS^
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3259 South Halsted Street 

Kasdien 8—7 vai.* vak. Seštad. nuo 
1—5 vai. vak.

Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-148*. Resid. 2487 
W. 62nd St., tel. Republio 7-8818.

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 2-O74J

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

DR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marųnette Rd. ■
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 Iki 8 vak

Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
rei. ofiso CA 6-0267, rez. PR. 6-666* 

Rezid. 6600 8. Artesian Ava
VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—7 v. v.

Ofiso telefonas — Blshop 7-2688

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenae
(Kampas Kedzie lr Archer) 

VAL. kasdien nuo 2:00 lkl 9:00 v. 
Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
HPEC. CHIRURGINftS IR 

, ORTOPEDINES LIGOS
2745 Weet 69th Street 

Priešais Šv. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpublle 7-2280 

VAL.: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 lkl 11 ryte Ir nuo 6:00—8:00. 
Šešt. nuo 2:00—4:00. Trečlad. Ir
kitu laiku susitarus telofonu.

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

keičia stiklus lr rėmns 
4466 8. California Av*. .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečlad. ui
daryta). šeštad. 10 ryto Iki B v. p. p. 

uždarytas

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. Y Arda 7-1828 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 Weet 35th Street

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

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų Jtemplmą. kuris 

yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo ir Bkaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegystę Ir tollregys 
tę. Prirenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
Instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
j mokyklos valkus.

4712 South Ashland Avė.
Tel. Y Arda 7-1373 

Vai. 10:80 lkl 7 v. vak. šeštad. 10:80 
Iki 6 vai. Sekmad. Ir treč. uždara

DRAUGAS 
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PASAULIO PABAIGA
ATOMINIS AMŽIUS

Nėra lengva šiandien susigaudyti vienu aktualiausių mūsų 
laikų klausimų — atominės energijos reikšmės klausimu. Vieni 
labai gąsdina ir sako, kad šios energijos dėka mes esame visiš
kai arti prie pasaulio pabaigos. Kiti vėl sako, kad mes esame 
visiškai naujos eros pradžioje ir kad atominės energijos dėka 
visi energijos neturintieji kraštai atsistos gerta turtingųjų; kad 
Afrikos dykumas bus galima paversti dirbama žeme; kad šiau
rės kraštai bus apšildyti ir paversti šiltadaržiais.

Jau vien tos didelės platumos, kuriose šis klausimas yra iš
siplėtęs, liudija, kad čia yra kažkas peržengiančio paprastų pasi
keitimų matavimus.

Labai vienašališkai šį klausimą nušviečia komunistai. Jie 
savo užimtus kraštus yra užvertę propagandine literatūra, nu
kreipta prieš atominę bombą, ir vaizduojančia, kaip atrodys 
žmonių lavonai po atominio karo. Žinoma, jie tai daro įvairiais 
tikslais, bet gal ir sekdami savo teroristiniais instinktais. Juo 
žmogų labiau išgąsdinsi ir supainiosi jo galvoseną, juo lengviau 
jį valdysi. Komunistui turbūt ne tiek svarbu, kokiomis priemo
nėmis žmogui baimę įvarai: ar koncentracijos stovyklomis, ar 
atomine bomba.

Tačiau iš to mes negalime daryti išvados, kad atominė ener
gija šiandien nėra visuotinė grėsmė. Popiežius Pijus XII šią 
problemą pastato visoje jos pilnumoje. Jis nušviečia ir jos grės
mę, ir galimas jos palaimas.

Gal labiausiai mus priverčia susimąstyti didžiojo fiziko Ein
šteino pareiškimo žodžiai, pasirašyti kartu su kitais mokslinin
kais savaitę prieš jo mirtį. Ten yra šitoki sakiniai: “Yra labai 
realus pavojus, kad žmogiškoji rasė radioaktyviųjų debesų dul
kėmis ir lietumi bus išnaikinta... Yra pavojus, kad gali ateiti pa
saulio mirtis — staigiai tam tikrai mažumai, o ligų ir nykimo 
kančių keliu — daugumai” (1955 m.).

MATERIALIZMO “DOVANA”

Taigi fizikos mokslininkai labai realiais ir kietais žodžiais 
mums prašneka apie pasaulio pabaigą. Galime vaizduotis, kaip 
tie žodžiai netinka jų lūpose. Juk dar neseni yra laikai, kai jie 
kalbėjo apie materijos amžinumą, apie jos visuotinį galiojimą 
prieš dvasią ir prieš Dievą, apie materiją, kaip gyvybės šaltinį. 
O štai mūsų laikais jų vardu paskelbiamas mirties sprendimas 
visai žmonijai. Vietoj žadėtos palaimos, medžiaginiai mokslai 
mums paskelbia pasaulio pabaigos grėsmę. Ir taip pirmukart, 
kaip mūsų planeta sukasi, milžiniškas mirties šešėlis ją paden
gia. Ateina mirtis, kilusi iš žmogaus dvasios; grėsmė, sukurta 
žmogaus išradingumo.

Esant šitokiai situacijai gamtos moksluose, netenka stebė
tis, kad dvasiniuose moksluose jau kuris laikas jaučiamas tam 
tikras neramumas ir net nervingumas. Tiek religiniuose, tiek fi
losofiniuose sluogsniuose mirtis iškyla kaip “naujas” didelis fak
torius. Religiniame gyvenime ją atstovauja įvairūs mistikai, re
gėtojai ir sektantai, skelbią pasaulio pabaigą. Filosofiniame gy
venime ją atstovauja egzistencializmas, kuris, tarsi išsigandęs

TAISYTINI REIKALAI
PETRAS BLOZNELIS, VVoreester, Mass. ‘

Nors mūsų praeitis yra dide- pažangaus, gražaus, kultūringo, 
lė ir garbinga, tačiau mes tos tai jau niekuomet nepasakys — 
didžios savo praeities nepasta- taip kaip Lietuvoj. Jei pats lie
tėme reikiamoj augštumoj ir tuvos savo krašto nepastatys tių 
neparodėme pasauliui jos buvu- karnoj augštumoj, o jį žemins ir 
sios galybės. Tiek praeityje, niekins, tai nereikia laukti, kad 
tiek dabartiniais laikais mūsų kiti tai padarytų, nors kiekvie- 
rašytojai savo veikalams temas nas svetimšalis, kuris buvo Lie- 
ėmė ir ima daugiausiai iš tamsių tuvoj ir matė kraštą, labai ge- 
Lietuvos dienų. rai atsiliepia — jo prisiminimai

Mes savo raštuose skaitome, kuo geriausi. Tik mes patys jį 
vaidinimuose matome vien tik žeminam, gal ir nieko blogo apie 
lietuvio stumdymą, persekioji- tai negalvodami. Būtų daug ge
mą, niekinimą. Atrodo, kad Lie- riau, jei mes nenukryptume į tą 
tuva šviesesnių dienų neturėjo, kraštutinumą ir nevaizduotume

Taigi jei turime didelę praei- svetimiesiems ir tiems lietu
tį (o ji yra didelė), tai turime viams, kurie jos nematė, Lietų
jų iškelti tinkamoj augštumoj. vos tokios, kokia ji nebuvo. Rei- 
Mūsų veikalų temos turėtų bū- kia žinoti, kad kas buvo prieš 
ti imamos daugiau iš galingos 60 metų, to jau nebuvo prieš 
Lietuvos praeities, o ne iš tam- 20 metų. Nepriklausomybės lai- 
sių tautos dienų. kais Lietuva padarė milžinišką

Dažnai mes matome filmuose pažangą ir ji susilygino su pa-
daugelio kraštų vaizduojamą di
delę praeitį ir kiekvienas gali 
gerai suprasti, kaip tokie filmai 
paveikia tą tautą, kurios galy
bė vaizduojama ir kaip išgarsi
nama jos vardą pasaulyje.

Jei mūsų veikalai vaizduotų 
galingą ir didelę Lietuvos pra
eitį, o ne tamsias tautos dienas, 
tai pasaulis daugiau susidomė
tų ir, be abejonės, mūsų valsty
bės buvusi galybė atsirastų kino 
ekrane bei' televizijoj. Lietuvos 
vardas su tuo iškiltų ir rašy
tojas turėtų materialinę naudą. 
Tokiems veikalams kelias nėra 
užkirstas; mūsų rašytojai į tai 
turėtų atkreipti dėmesį.

Mes daug kalbame ir rašome 
apie lietuvybės palaikymą, ypa
tingai jaunuomenėje, tačiau iš 
kitos pusės patys Lietuvą vaiz
duojame atsilikusia. Kiekviena
me žingsnyje keliame kažkokį 
įsivaizduojamą tipiškumą ir juo 
didžiuojamės. Tačiau tokie reiš
kiniai mūsų jaunuomenę veikia 
neigiamai, atstumiančiai. Straip

čiais kultūringiausiais kraštais.
Be to, mes kalte kalame vi

siems į galvas, net jaunimui mo
kyklose, apie kažkokią ratelio 
mokyklą. Lietuvoj mokyklos bu 
vo puikios. Jos buvo net augš
čiau pastatytos kaip kituose 
kraštuose ir lietuviai tose mo
kyklose ir universitetuose išsi
mokslino, o ne prie ratelio. 

Taigi kas tipiška ir nekultū
ringa, tai nebūtinai turi būti lie
tuviška. Palikime tuos tipišku
mus; gyvenimas turi eiti kultū
ros ir pažangos keliu.

ASTRONOMIJOS
PROBLEMOS

Šiomis dienomis Vatikane įvy
ko Popiežiškos Mokslų Akade
mijos studijų savaitė, kurioje 
studijuota naujausios astrono
mijos problemos. Akademija, 
kaip žinoma, tiesioginiai pri
klauso Šv. Tėvui. Pats Šv. Tė
vas kviečia naujus akademijos

tos grėsmės, į žmogaus egzistavimą kreipia daugiau dėmesio ne- kunm8 n5ra objekt fls VISal
gu , JO esmę. Bet » lotos puses Jis tą zut.es grėsmę stengusi Lietuvai ir „et tai apylinkei, apie 
klusniai priimti, kaip natūralią ir neišvengiamą; ir ją įssiais- k ra§Oma
kinti kaip neatperkamą žmogaus gyvenimo HeH*. . I skaitėme •'Draugo" velykinėj

Sunku pasakyti, kiek s.e sąjūdžiai yra pranašiški. Mes nesi- iaidoj } BOgos straipsnj apie
imkime čia svarstyti, ar jie yra pasaulio pabaigos reiškiniai, 
ar tik naujos eros šaukliai.

KRIKŠČIONIŠKAS PASAULIO PABAIGOS SUPRATIMAS

Kalbant apie krikščioniškąjį pasaulio pabaigos supratimą, 
reikia pastebėti, kad nėra reikalo jį suprasti, kaip visos medžia
ginės visatos žlugimą. Jis gali būti tik žemės žlugimas, arba net 
toks jos pasikeitimas, kad ji toliau gyventi esančia tvarka būtų 
neįmanoma.

Kitas momentas, kurį reikia pastebėti, kalbant apie krikš
čioniškąjį pasaulio pabaigos supratimą, tai yra ne absoliutinis 
gyvybės sunaikinimo pobūdis. Krikščionija tiki į kūnų iš mir
ties prisikėlimą. Nors prisikėlę kūnai, reikia manyti, turės skir
tingų fizinių ir biologinių savybių, tačiau jie nebus vien dvasios. 
Tai buvo Bažnyčios išsiaiškinta jau septintajame šimtmetyje, 
Toledo visuotinio susirinkimo metu. Dekretas sako: “Kūnas, į 
kurio .prisikėlimą mes tikime, nebus orinis ar koks kitas kūnas 
(kaip kaikurie svaičioja), bet tas pats kūnas, kuriame gyvena
me, esame ir judame” (Denz. 287 nr.).

Sunku šiandien būtų perdaug smulkmeniškai interpretuoti, 
kaip kūnai prisikels ir kaip jie gyvens; kur bus naujoji žemė ir 
naujasis dangus. Tačiau pats kūnų prisikėlimo faktas tikinčia
jam nekelia abejonių. Nors jis ir nėra dar labai išmąstytas da
lykas. Galbūt, kad ne visos praktiškos išvados iš šios tiesos yra 
padarytos, kurias tikintysis turėtų teisės padaryti.

Viena tokių išvadų galbūt galėtų būti tam tikras vitalistinis 
ar biologinis žmogaus gyvenimo amžinumas.

BIOLOGIJOS IŠSILAISVINIMO REIKALAS

Modernieji gamtos mokslai, pagrasinę mums pasaulio pa
baiga, stovi šiandien fizikos, chemijos ir elektrikos ženkle. Jie 
visi yra medžiagos arba negyvosios gamtos mokslai. Verta yra 
atkreipti dėmesį j tai, kad jie stelbia ne tik dvasinius mokslus, bet 
ir biologinius. Jie dėjo dideles pastangas biologinius reiškinius 
išaiškinti materialistiniu būdu. Tuo keliu gerokai yra nuėjusi 
medicina. Ji į žmogų žiūri daugiau kaip į fiziškai cheminį faktą. 
Ji, gydydama žmogų, neišeina iš mokslo apie gyvybę arba orga
nizmą. Nors negalima būtų sakyti, kad šis materializmas žmo
gaus sveikatai būtų nieko nepagelbėjęs. Galima sakyti net prie
šingai, kad visa eilė senųjų žmonijos ligų buvo nugalėtos.

Tačiau pavojus, kurį šis materializmas neša gyvybei, yra 
turbūt didesnis už jo dovanas, štai sakoma, kad dešimties van
denilio bombų su dideliu kobalto kiekiu užtektų, kad didžioji že
mės dalis taptų neįmanoma gyventi. Ateitų ligos, pvz. kaip leu
kemija, kurios būtų visuotinis neišgydomas reiškinys. Žinoma, 
galima tikėtis, kad atsiras priemonių ir šioms ligoms nugalėti; 
tačiau pirmiau, negu tai įvyks, žemėje susidarys negyvų sričių 
biologine prasme. Kaip šiandien yra negyvų sričių politine pras
me, to paties materialzimo sukurtų, — taip reikia skaitytis su 
galimybe biologinių negyvų sričių.

Iki šiol biologija, būdama materializmo verge, daugiausia 
rūpinosi, kaip įtikti savo šeimininkui ir beviltiškai vargo jieš- 
kodama, kaip užgrįsti skirtumą tarp gyvos ir negyvos medžia
gos. Kai ji supras, kad šis darbas yra ne jos ir tik jai primestas 
ir ją pažeminantis, tai ji galės prisidėti prie pasaulio gelbėjimo 
iš materializmo užvaldytos žemės. Galbūt, kad šis materializmo 
teroras padės biologijai atrasti save ir pažadins ją iš apsnūdimo 
ir materialistinio pažeminimo. V. Bgd.
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MOVING
A. BENIULIS atlieka įvairins 
perkraustymus bei pervežimus 
tš tolimų ir artimų atstumų. 

Tel. BIshop 7-7075

jos kilmė siekia XVII amžiaus 
pradžią. 1610 metais į ją buvo 
priimtas ir garsusis astrono
mas Gallileo Gallilejus. Galilė
jaus astronominius atradimus 
akademija vėliau uoliai palaikė 
ir skatino jų mokslinį išvysty
mą. Visa eilė popiežių, kaip Be
nediktas XIV, Leonas XII, Gri
galius XVI ir Pijus XI, rūpinosi 
stiprinti ir plėsti akademijos 
mokslinę veiklą. Leonas XIII pra 
plėtė akademijos narių _ skaičių 
iki 40. Pagrindinę akademijos re 
formą įvykdė popiežius Pijus 
XI 193C metais, duodamas jai 
naujus statutus ir narių skaičių 
padidindamas iki 70.

Popiežiškoji Mokslų Akademi
ja, apjungdama pačius žymiau
sius mūsų laikų gamtos moks- £X?rt«tu° vartoti*‘nuo
lininkus skatina fizikos, matema ’ atmetančios sunkusios o<io« dedir- 

vlnlų, odoa UbCrlmų lr t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy- 
•tykių. JI yra gera gyduole nuo 14- 
virtinių odos Ilgų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 76 
et., 11.26, lr 22.60.
Pirkite valstineseChl- 
cagoj lr apylinkėse—
Mllwaukee, Wisc„ Qa- 

I ’-v.Ind. Ir Petrolt. Ml-

NUO UŽSISENEJUSIŲ
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie. .kurie kenCIa nuo SENŲ, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagall ramiai sėdėti lr naktimis 
miegoti nes jų užsisenėjuslos žalždoa 
□lėtėjimų lr skaudėjimų senų atvi 
ru lr skaudžių žalždų uždekite 
LEGULO Olntment Jos gydymo 
ypatbyea palengvins jusu skaudėji
mų Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite jų tapgl nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi pašalins 
nletejlmų Ilgos vadinamos PSORLA- 
818. Taipgi pašalina peršėjimų ilgos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su-

tikos ir kitų gamtos mokslų pa
žangą. Moksliniai akademijos 
darbai spausdinami specialiuo
se leidiniuose, kurių pagrindiniai 
yra “Actą et Commentationes”,
“Relationes de auctis scientiis 
tempore belli” ir kiti.

Šiemetinėje Popiežiškos Aka
demijos studijų savaitėje daly-1 cblgan arba rafiykl- 
vavo 22 pasaulinio garso moks-1 ** 1 r atJ-lJ8kite mo- 
lininkai. Jie išklausė trijų žy-1 or er 1 
mių astronomų pranešimus —
Walter Baade, Oort ir Lindblad.

Walter Baade yra vienas žy
miausių mūsų laikų astronomi
jos mokslininkų, ilgą laiką dir
bęs Hamburgo astronomijos ob
servatorijoje, o nuo 1931 metų 
savo astronominius tyrinėjimus 
tęsiąs Monte Wilsono obeserva- 
torijoje. Pasauliniame astrono
mijos suvažiavime 1952 metais 
jis paskelbė savo naują atradi
mą apie kosminius nuotolius.

Profesorius Oort, Leideno ast
ronomijos observatorijos direk
torius ir astronomijos dėstyto
jas geniausiame Olandijos uni
versitete, yra plačiai pagarsė
jęs sav,o astronominiais atradi
mais.

Nemažesnis autoritetas astro-
. , . .... ... -v narius ir saukia mokslines stu- •» c—sniai bei pasakojimai apie tipis- ... ., „ , , , . nomijos moksluose yra ir tre

i.,.—c,, < ciasis pranešėjas prof. Lindblad,
jos statutą šiuo metu jos tikrų
jų narių skaičius negali būti di
desnis kaip 60. Jų tarpe yra į- 
vairių tautų ir religijų atstovų.
Pagrindinė sąlyga, kad būtų ti
kintis į Dievą ir pasižymėjęs 
mokslinių tyrinėjimų srityje.

Popiežiškos Mokslų Akademi-

Zarasų priešvelykinius papro
čius, kur vaizduojamas tiesiog 
laukinis gyvenimas. Argi Zara
sai buvo toks tamsus ir atsili
kęs kraštas su Zarasų miestu 
ir kitais miesteliais? Jeigu vie
nas gyventojas taip purvinai gy 
veno ir užsiminėjo burtais, tai 
negalima to taikyti visam Zara
sų kraštui.

Niekuomet neteko matyti 
spaudoj miestų tradicijų apra
šymo, nes ten būtų aprašytas 
kultūringas gyvenimas. Bet ka
dangi nebūtų tipiška, atseit, ir 
nelietuviška, tai neįdomu, nors 
būtų ir to paties laikotarpio tra 
dicijos.

Be to, dažnas lietuvis, jei pa
matys ką nors primityviška, bū
tinai pridės — taip kaip Lietu
voj. Vienu žodžiu, kas tik nei
giamo — tai taip kaip Lietu
voj. Bet, jeigu pamatys ką nors

kuris prieš kiek laiko vadovavo 
tarptautinei astronomijos uni
jai. Jau nuo seniai yra Stock- 
holmo astronomijos observato
rijos direktoriumi. (VR)

— Kanadoje yra net 47 tau
tybių emigrantų.

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

ir tolimų distancijų, šaukite sekančiai. ______

ANTANAS VILIMAS
3415 SO LITUANICA AVE., CHICAGO, ILL 

• Telefonas — FRontier 6 1882

RADIJAS jTELEVIZIJA •
HI FI PHONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO. INC-
3240 So, Halsted St., CAIuimI 5*7282

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELE
FRKMMUOTAS ROMANAS

128 tęsinys
50

NAKTJ sužydo vyšnios. Palei tvoras iškilo bal
tos kepuraitės, ties klėtim didieji medžiai pražilo pa- 
šakiuose.

Samanė pereina sodą, lyg kokią pasakos buvei
nę. Nauja, nematyta, gražu ir švaru! Kodėl naktį, 
kai niekas nemato, tai atsitiko. Tikriausiai prieš auš
rą vyšnios atmerkė akis ir pasveikino saulę.

Naktis buvo ir jos sieloje, kada sužydo didžioji 
mejlė, kurios iki šiol nepažino ir net suprasti nega
lėjo. Tos begalinės meilės vertas jos Viktoras. Koks 
jis geras, pasiaukojęs, kiek jis pergyveno ir nepalū
žo, nieko neišdavė! Prieš melo siautėjimą jis stovėjo 
švarus ir kovojo ne jų ginklais, bet gerumu!

Atsisėda ant prieklėčio, kur pilna rytmečio sau
lės, lapų šnarėjimo, lengvo vėjo. Prisimena sekma
dienį ir išsigąsta. Štai, tėvas grįžta. Ji pasiryžus nė

ORAS DABAR 
ATŠILĘS, GALITE 
ĮRENGTI NAUJA 

R H E E M

LOWBOY
ŽIEMINĮ
AIR-CONDITIONER

Jo vasarinis vėdintu- 
vas taippat teiks (ma
lonumą karštame ore.

GAZU AR ALYVA

LEGULO, Department D., 
5618 W. Eddy St, Chloago 84, IH.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

I.EE’S AUTOMATIC 
HEATING

Įsteigta prieš 20 m.

1626 S. Cicero Ave. 
Cicero, UI.

T0wnhalI 3-6670 
BIshop 2-3429

ANTANAS LIGUTIS, sav.

JONAS GRAniHSRASJD
J. O. TELEVISION OO.

Pardavimas ir taisymas
Tranzistorinių radijų prikraunamų toterij, užtenka ligi

10,000 valandų
Televizijos, radijai, patefonai kamk - • *

2512 W. 47th St • VeSintUVai* VŠdintUVal

Atdara kasdien iki 6 vai., pirmad. lr kPfv Tel. FRontier 6-1998
iki 9 vai. Sekm. uždaryta

and Loan Association
Chartered and Supervised by the U.S. Government 

2202 W. CF.HMAK ROAD CHICAGO H. ILL.

JOHN J KAZANAUSKAS - Preziden*

FEDERAL

Čia tik pražūtis! Iš čia reikia bėgti! Ir bėgo ji, tikė
damasi Viktorą surasti mieste. Tada juk bus jiedvie- 
jų keliai šviesūs. Kad būtų greitesnė, nusimetė batu
kus aūgštom kulnim, skarelę. Už klėties įpuolė į spyg
liuotas vielas, perplėšė suknelę. Takų aštrios žolės, 
stagarai žeidė kojas, bet ji nežiūrėjo.

Gražuolės Linos buveinė ... Veidrodžiai ir minkš
tasuolis. Ir kaip negražu ten buvo, kai Samanė plū
dosi. Didelė jos drąsa, bet gaila pasakytų žodžių. Pa
galiau, ar Lina nemelavo?

Kai atėjo žinios apie surastus pinigus, skausmas 
ją perlaužė. Rodos, vieną akimirką žuvo gyvenimas. 
Namai kalti, nes negynė nei jos, nei Viktoro!

Maišėsi kančia, drumstas kerštas. Ji nugriuvo. 
Nežino, kaip atsitiko. Tada pamatė, kaip atbėgo mo
tina. Koks dėmesys, kokia meilė! Ir šokinėkite apie 
mane! Dar jūs nežinote! Samanė sustingo, apsiblau
sė. Atsigulus suprato, kad negera vaidinti ligonį. O 
ką jie darė: mušė, išjuokė, išvarė? Užmerkė akis ir 
žodžio nepratarė, tyčia dejavo. Keista, gali liga įsi
kalbėti. Jai buvo silpna, tvanku. Matė tėvą, kleboną, 
bet nepajudėjo. Tėvas rūpinosi, o pirma kur buvo. 
Ne, pigiai nepasiduosiu! Jie turi grąžinti Viktorą.

Motociklas! Nors akys ir įsmigo į lubas, bet ma
tė, kas įėjo. Išgirdo: “nekaltas, laisvas”. Suniukusi 
Samanė blaivėjo. Galėjo tuoj šokti iš lovos, tačiau 
kur kerštas namams. Reikėjo vaidinti ligonį. Atvy
ko daktaras. Juokinga, kad ji turėjo skųstis ir de
juoti. Gaila buvo tik Viktoro, bet ir jam negalėjo pa
sakyti. Tai jos vienos kerštas, ne jo. Tą pačią naktį 

Tėvas
pėdos nesitraukti, bet smūgis jai, Viktorui. Tai ne
apsakomai baisu, žema! Tą akimirką jos namai pa-, apsisprendė sirgti tol, kol tėvas atsiprašys, 
virto liūnu. Ir kaip ji galėjo gyventi ir kažko laukti? kitą dieną atnešė taikos žodį.

Ir kas galėjo taip staiga palenkti? Aišku, pama
tė ir įvertino Viktorą. Klausė ir jo, ar susitiko su 
tėvu, ir meistras atsakė taip. Ar nereikėjo Samanei 
džiaugtis? štai, kuo pavirto jos sielvartas. Rodos, 
kelkis ir dainuok!

Tada liga būtų tokia menka. Tiek triukšmo pri
darė, negali greit išgyti. Dar gulėjo dvi dienas. Pro 
langus plūdo pavasaris, namai vėl buvo geri, drau
giški.

Keista, anksčiau ji krykštautų, dabar — sutelpa 
savyje. Teikia tai pakilumo ir veda kažkur į praeitį, 
kur viskas susilieja į vieną. Vikaras tiek daug pagel
bėjo, atvežė Viktorą, pasakojo istoriją, kaip buvo 
įskųstas meistras, kaip kažkas grąžino pinigus. Ku
nigėlis vėl buvo arti, ir ji praeityje rado prasmę. Ta
da jos meilė buvo maža ir kukli, tai įvadas į jos da
bartį. Ar buvo tame tarpe Julius? Tai blausi prošvai
stė, perėjimas iš vienos scenos į kitą. Bet ir jo rei
kėjo, nes kitaip nebūtų suradus Viktoro.

Meistras gi krimtosi. Matė jos skaidrėjimą, o pa
sakyti nedrįso, kad su tėvu nesusitaikė, kad nieka
da nenakvojo jos namuose. Drumstė jį ir Lina. Jos 
nelaimė dar labiau traukė padėtį, paguosti. Atrodo, 
kad jį Lina vistiek myli. Tokia graži, vulkaniška, iš 
jos kažką padarytų. Bet negalima: jis apsisprendęs 
ir užsklendęs, net atsisveikinęs su ja..

Iš policijos išėjęs, nešėsi pagarbos jausmą tam, 
kas pinigus grąžino. Norėjo surasti ir duoti bent dalį. 
Tikriausiai jam reikia, jei vogė. Dabar tas asmuo bu
vo Lina.

(Bus daugiau)

/
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Pirmadienis, 1957 birželio 17

AR KLAIDINA PAŽIŪRA ALTui? i ties birželis”, “Baisusis birželis' 
Į ar pan. Panaikinę "birželį", tik la

Kalbėdamas apie Altą š.m. k..- Plaukia ne vien iš praktikos, bet į»u 
vo 29 d. "Drauge , nepadariau sto- ir is Hitu institucijų organizacinių 
ros, nei plonos klaidos, apie kų n- pagrindų. Vlikas visur ir visada 
fio p. Vyt. Sirvydas (žiūr. š.m. turės didesnę laisvę Lietuvos by- 
"Draugą” Nr. 110). O kad šitai y-Į loję, nei Altas. Nors JAV-bėse pi
rą, nesunku įsitikinti pastudijavus liečia! ir politiniame gyvenime tu- 
kiek arčiau Alto ir Vliko teisines i ri didelę veikimo laisvę, bet vis 
struktūras, jų tikslus ir jiems sie- dėlto šitoji laisvė turi tam tikras) 
kti atliekamus bei atliktinus už-j ribas. Gi Vlikas težina tik Lietu-1 
davinius. vos išlaisvinimą.

Pirmojo Pasaulinio karo metu i . , . su,s*. _ 'JAV-bių pasišventėliams lieta- . Aplamai, nenorėkit, p Sirvydai.
viams nebuvo reikalo kažkiek atsi-1 *ad ten ,kell(>sRe .e,ll,te8e bl*,au V18’

! *4 pasakęs. Bet, mano nuomone,

noji karta, skaitydama aprašymus, 
visai nebesusigaudytų, kas tas bir
želio buvo.

V, .M-nas,

Skelbkitės “Drauge” i
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SOPNIEIILOUS
RADIO PROGRAMA

IS WGEF hIoIIvb - Kąngu UJU 
Į PIRMADIENIO VHk nuo 7—ti v

NPO PIRMAI). IKI PENKTAD. 
8:46 lkl 9:80 vai. ryte

SESTAI) 8:80 lkl 9:80 ryte 
HI'.KMAI). 8:30—0:30 v. r. IS atotlee 

HOI’Ą _ nuo kil.
7fb9 So. MAPLEWOOI) AVĖ. 

(Titnago 29. III. HEmloek 4-2418

CIASSIFIH) ANO HKI.P W4NTĮh IIIS

žvelgti į savo departamento "ne-)
dalomos Rusiios” nuotaikas ir pas- .. „ ,. ,. .. __... , 4: platesnis o destvmas dienraštyjetarasis negalėjo jų akcijos laiksti, ”lKllvn ir n-ra PA,Vnlin„a 
kažkiek priešinga savo užsienio po
litikai, nes, kiek man yra žinoma, 
anosios nuotaikos JAV-bėse ne

šis klausimas vra tiek aiškus, kad 
platesnis jo dėstymas dien 

I nebuvo ir nėra reikalingas.

J. Kairys.

buvo jau visuotinės. Jos nebuvo ir 
pastovios. Dideliu tempu ir bruta
liomis priemonėmis beiklgaJAięs 
bolševizmu® buv. caristinėje Rusi
joje dezorientavo tada ir JAV-bių

Nekeiskim birželio!
J. Kairys iš Vokietijas rašo (š. 

politikos nustatynėtojus ir jos vyk no. gegužes 29 d. "DRAUGAS”)
1 t J 4 i «-» At 11dytojus.

Nematavau, kieno pozicija stip
resnė JAV-bėse — Alto. ar Vliko. 
Aname straipsnyje terūpėjo paro-

apie tai, ar nevertėtų “birže
lio” mėn. pakeisti “tremties” pa
vadinimu. Motyvai rimti.

Atrodytų, kad ne pavadinimądyti skaitytojams, jog lietuviams keisti reikė’tUi w tįk tj «Wr. 
Vilkas yra. būtinai reika hngas, nes) želį,, labiau išryškinti vertėtų.
1,10, I/1TI I <» 1 O ) Tl I 1 1 A v TA, Ir r, W 1 «-» 1 z~4 z-» I » "visi kiti laisvinimo veiksniai dėl 
ten suminėtų jr daugelio nesumi
nėtų aplinkybių negali pakeisti jo 
tarpvalstybiniame gyvenime. O jei 
VVashingtone .Alto pozicija ir būtų Tėvai, įsigykite ir duokite savo vai- 
stipresnė, visiškai nenustebčiau, kams paskaityti gausiai ir spalvotai 
nes namuose kiekvienas laikosi Į iliustruotą VANDOS FANKIENES 
tvirčiau, nei svetur. Todėl jei Al- pasakų knygą —
tas padarė \Vashingtone ir pada- KARALAITĖS GINTARĖS 
rys tokių dalykų, kurie nebuvo ir I i i e p » u e

(Atsakymas p. Vyt Sirvydui) j ILGESYS
nebus prieinami Vlikui, yra ir bus ge to, šioj knygoj atspausdinta kita 
visiškai normalu, o būsiančioji Lie, pa,saka _ BALTOJI LELIJA. Vir
tuvą už tai bus jam per amžius §eu įr iliustracijas piešė Sės. Merce- 
dekinga.. Bet niekad1 Altas neturės — -
p. Sirvydo minimo “stvmo” svetur.
Čia pirmaus Vlikas. Taip savaime

Pvz. būtų galima pavadinti “Trem-
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RADIO PROGRAMA
i le, Radio Programa IA stotie 

GVPM8. 1090 lcll. sekmadieniais 12- 
12:80 vai per pietus* liet. muzika 
Rainos. Ir Magduten Pasaka Bizni, 
reikalais kreiptis Į Steponą Minką 
Raltlc Florists, Gėlių tr Dovanų Krau 
tuvą. 802 E. Broadway So Bostor 
87. Mass Tel So 8-048# Ten pat 
gaunam# Iu1k Draugas“ 
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dės. 48 pusi. Kainą $1.25. Pinigus ir 
užsakymus siųsti:

“DRAUGAS”
4545 W. 63rd Street, Chicago 29, III.
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KAS TIK TURI GER A SKONĮ — VISKĄ 

PERKA PAS LIEPONĮ.

Lietuviii Prekybos Namai

REAL ESTATE

Mūr. imuJUH 2 po G, rd. ftild.—333.900. 
Mūr. buntrl. 8 kb. centr. Alld.,318.900. 
Mūr. 3 apart, ir kruutuvS — pislal 
Mur. 3 apart, tr kepykla—barKonaa. 
Mūr. 4 apart, centr. filld. — 3 24,000. 
Mūr. 3 apart. Ir taverna — 322,000.

Yru plKiij ir pelningu namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer avė., LAfavette 3-3384

šioje Knygoje gražios mtlsų žmonių 
pasakos, su paveikslais. Jas miela 
■kaito lr Buaugę Ir jaunieji. raibai 
tinka lietuvių kalbos pamokoms. Iš 
Viso 73 pasakos. Kaina 32.50 Pla 
tintojamB didele nuolaida.

Užsakymus kartu su pinigais siųskite

“DRAUG A S ”
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS
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Jei turite parduoti ar Išnuom,, 
ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu Virginia 7-6640
'.'IIIIIHIIIIIIHHHIIIIIUIIHUIIIHIIIIHUIIIIU

DĖMESIO!
I’opulluriškiausia ir hyglenlšklausia 

lietuviška
PLAUK V KIRPYKLA 

BRIDGEPORTE 
753 YV. SSrd St.

Dabar yra vedama labai senai Ir 
gerai prityrusio kirpėjo. Kaina ta 
pati, bet darban daug sąžiningesnis.
«w ~~nr t-J r-j

Vai nepaprasta Knyga. Viri 3VV «. 
eeptų grynai lietuviškų valgių garnį 
nimul anglų kalboje. Ponia Daužvar 
(llenė, kuri dažnai pasakodavo apie 
lietuviškus valgius per Chicagos ra
dijo lr televizijos stotis, surinko pa 
člun {domiausius lietuviškų valgių 
receptus lr DRAUGAS juos Išlaido 
labai parankioje formoje. Pirmų kai 
tų tokia knyga pasirodo knygų rin 
koje

Gera dovana kitataučiams ar ana 
i'Tikal skaitantiems lietuviams

Kaina — $2.00
' ..vilius kartu su pinigais siųskit.

* D K A U O t K"

4545 VVest 63rd Street 

Chicago 29. Illinois

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap
drauda. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
3047 W. 67th 1*1., Chicago,

UI. WAlbrook 5-8063

Išėjo iš spaudos nauja
ANATOLIJAUS KAIRIO
trijų veiksmų komedija 

iš lietuvių gyvenimo 
J. A. Valstybėse

DIAGNOZĖ
Kaina: $2.00, 150 pusi.

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DR AUGAS
4545 VVest 63rd Street, 

Chicago 20, III.
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KNYGA,
Kokios pasirodo tik retais laikotar 
pisis.

PREMIJUOTASIS DRAUGO . 
ROMANAS

Didelė Lietuviškos buities ks:
Jury

T'i. -IiM

i PUi-ilfA l/ILlJh

'A« KAMANAS

išrinkta iš daugelio kūrinių Jury 
Komisijos ir nepaprastai palankiai 
sutikta skaitančios visuomenės.

Aplankus dail. J. Paukštienės 
Lietuviškus Knygos Klubo leidiays 
434 psl. Kaina $4.00.

Užsakymus ir pinigus siųskits 

DRAUGAS
4545 VVest «3rd Street 

Chicago 29, Illinois
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5 ĮMETU JUBILĖJAUS 
PREKIŲ IŠPARDAVIMAS

Prekė* be brokų, sugadinimų, naujausio stiliaus, geriausių A- 
merikos fabrikų, kainos be užsiprašymo, Išmokėjimai iki 3-jų 
meXų. Pirkėjų sąskaitos neparduodamos finansų kompanijoms.

SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI
Už $100.00 parduodamos sofos, įvairių spalvų, nakčiai

padaro miegama lova. Pas mus pirksite tiktai už $ 59.00
Už $150.00 parduodama 3-jų dalių sofa, kėdė ir attoman 

naktį miegojimas 3-ims asmenims, šio mėnesio išpar
davime tiktai ......................................................................... $119.00

Už $200.00 parduodama Simous 57 metų stiliaus sofa ir 
fotelis, nakčiai dviejų asmenų lova, garantija 10 me
tų, pas mus dabar tik ...................................................... $149.00

Už $300.00 parduodama sofa ir dvi kėdės, kavos staliu
kas su formica viršumi ir du lempų staliukai dova 
nai, pas mus tik .................................................................  $229.00

Už $500.00 parduodami svečių kambaric baldai, Karpen, 
Pulhnani, Simmons, Northome, Hovvard, ir kitų fabri
kų, garantuota 20 metų, pas mus tik ...... ................  $380.00

MIEGAMOJO KAMBARIO BALDAI
Po $60.00 parduodamos komodos, riešuto ar ąžuolo medžio

pas mus ..................... .. .......... ........................................ $ 39.00
Po $100.00 parduodami dresseriai su šlifuoto stikle veid
rodžiu, pas mus .................................... ..................................... $69.00
Po $200.00 parduodami miegamieji, dresseris su sidabruo

tu veidrodžiu, Bookase lova, dvi puikios lempos, pas 
raus išparduodama po..........................................................$149.00

Po $400.00 siūlomi išpardavimui Brazilijos ar Filipinų 
raudonmedžilo >miegamieji su viena ar dviem atskirom 
lovom pas mus ................... .................................................  $329.00

Po $900.00 parduodami švediško ar Daniško stiliaus mie
gamieji su dviem ar viena lova, ąžuolo, vyšnios, kle
vo ar Filipinų raudonmedžio, dar niekur nematyto 
stiliaus pas mus ...............................................i................. $499.00

VALGOMOJO KAMBARIO BALDAI
Už $150.00 parduodami 5 dalių baldai, ąžuolo, riešuto su

formica nedegamu viršumi pas mus šiuo metu tiktai $ 99.00
Už $250.00 parduodami 8 dalių valgomieji — naujo sti

liaus tik.................................................................................. $199.00
Už $500 parduodami 9 dalių valgomieji, su šlifuoto stik

lo stumdomom durim, pas mus šiame iš|>adavune tik $399.00
Už $700.00 parduodami Daniško stiliaus valgomieji, riešu

to, ar šviesaus mahagoui, su puikiu formica baru pas 
mus tiktai......................... ; ................................................$550.00

šis valgomasis susideda i 17 dalių.

VIRTUVES BALDAI
Už $69.00 parduodami stalai su formjca viršum, su ketu

riom kėdčtm, įvairių spalvų pos mus tiktai...................$ 39.00
Už $100.00 parduodami 6 dalių virtuvėm baldai, įvairių

spalvų, pas mus tiktai ..................................................... $ 59.00
Už $140.00 siūlomi, Formica stalai su puikiom kėdėm tik $ 99.00

RAŠOMIEJI STALAI IR KNYGŲ SPINTOS
Ui $50.00 siūlomi rašomieji stalai moksleiviams, ąžuolo ar 

raudonmedžio, dovanai duodama — rašalinė, spaustu
kas, plunksnakotis, stalui padėklas, popieriui pjauti 
peilis — pa« mus tiktai .................................................... $29.00

Už $75.00 parduodami rašomieji stalai, ąžuolo ar mahago-
ni spalvos su formica viršumi pas mus birželio m. tik $ 49.00

Už $40.00 parduodamos knygc'm spintos su stumdomom
stiklo durimis, ąžuolo ar mahagoni spalvos šį mėnesį $ 29.00

Už $100.00 parduodami rašomieji stalai, ąžuolo ar malia-
goni, pas mus tiktai .............................................. .......... $ 69.00

Už $200.00 parduodami Europietiško stiliaus, su šlifuotu
stiklu, pas mus tiktai ..................................................... $149.00

Už 120.00 parduodamos knygom spintos su šlifuoto stik
lo durimis, lentynų augštis reguliuojamas, riešuto ar 
šviesaus maJiagoni medžio pas mus tikta? ............... $ 70.00

MATRACAI, LOVOS
. .Vatiniai matracai visų dydžių parduodami tiktai .......... $ 12.50
Už $30.00 parduodami spyruokliniai matracai, įvairių sp. $ 19.50 
Už $50.00 parduodami Simons matracai 15 metų garantija $ 39.00 
Metalinės lovos visų dydžių ir spalvų tik per išpardavimą $ 9.50

KILIMAI
Po $15.00 parduodami rankų darbo hnport. kilimai 30x54” $ 5.00 
Po $69.00 parduodami vilnos ir rayoo įvairių spal. kilimai $ 49.00 
Po $100.00 parduodami A. Smith, Maggee, Bigelovv vilnod

kilimai pas mus tiktai .................................................... $69.00
Kilimai nuo sienos iki sienos geriausių fabrikų vilna 100%

sq. yard’as ....................................................................... $6-lQ.OO

ŠALDYTUVAI IR PEČIAI
Už $200.00 pardnodami 8 cub. pėdų šaldytuvai Adm? rai,

Westinhouse, pas mus tiktai............................................ $150.00
Už $300.00 parduodami 10 cub. pėdų šaldytuvai 8 asmenų

šeimai, pas mus tiktai ..................................................... $249.00
Už $130.00 siūlomi porcelano viršum pečiai, pas mus s) m. $ 99.00 
Už $200.00 siūlomi virimui pečiai, su stiklo durim, neduš-

tamo porcelano, pas mus tiktai .................................... $149.00

TELEVIZIJOS IR RADIJO
■dljo aparatai virtuvėms ar miegamajam tiktai $ 15.00 
3, Zenith, Admiral. Dumont, General Electris, sta-

Balti radlj 
T V ArC,

lo modeliai ............................................................................ $ 99.00
TV anr grindų pastatomi visų fabrikų šviesus ar tamsus

medis *57 metų modeliai šį mėnesį už .. .. $$199.00

FURNITURE CENTER, INC.
3224 SO. HALSTED STREET

Lietuvly Prekybos Namai vedajas*-Justas Lieponis
TEL. ~~ V1OTOBY 2-42241

ĮMONE ATIDARYTA:
Pirm., Ketvirtad.........................................................®—9:30
Kitom Dienom:...........................................................9—®«00
Sekmadieniais: ......................................... 12—5 valandos

MARQVETTE PARKE, tik vienas 
blokus nuo parko. Kampinis mūrinis 
namas. 4 miegami: du 1-me augršte 
lr du pastogėje (attic), 2 vonios. Vis
kas laimi puikiai {rengta. Kabinetinė 
virtuvė, žieminiai aluminijaus langai 
ir kiti patogumai. Reikalinga pama
tyti. kad ivertlntumSt. Šildymas spin
duliuojantis tš viršaus (radiant heat). 
Kaina tik $24.600.

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

Turime rimtų plrkčjų, todėl prašo
me turinčius parduoti namus kreip
tis Į raštinę ir mes mielai patarnau
sime parduodami Jūsų namus.

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlow 5-5900

PIRKITE ir parduokite aavo ae- 
kilnojamą turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės mano teisingu patarna
vimu

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

KEpnbUo 7-9400

33rd Ir Halsted, pačiam biznio cen
tre mūr., 3 krautuvės ir 2 būt. savi
ninkui centrai, šildymas.

Brighton Parke arti bažnyčios me
din. Savinink. 6 kamb. butas. 3106.00 
pajamų mėn., tik $16,800.00.

YVest-Sldėje, mūr.: 6 būt. po 4 
kamb. Skubiai parduodamas, tik už 
$16,500.00.

&7th lr Paulina. Mūr. 5 ir 6 kamb., 
rūsys, šildymas, aluminijaus langai, 
garažas. Nebrangiai.

Beverly Shores, Ind, Naujas gra
žus namas su rūsiu ir šildymu. Tin
kąs gyventi ir ištisus metus.

VENTA
4409 SO. FAIRFIELD AVĖ.

IjAfayette 3-3881
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šiojo nekilnojamo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant, jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2600 W. t»»,h St. Tel. PRospeet 8-5454
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--------------------------------------------------- -
Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANOE 

I NOTARY PUBLIC
2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030 

PRospeet 8-3579 (vak. ir semad.)

D. MONSTAVIČIUS
REAL ESTATE - 1653 W. 103 st 

Tel. BEVERLY 8-3*48 
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose lr
valdžios Įstaigose.

INCOME TAX. Tai aeoountant

KKAL ESTATE

BRIGHTON PARKE
Mūr. 2 po 6, centr. šild., garažai), 

šviesūs kamb. Reikia skubiai parduo
ti. duokite pasiūlymų.

Mūr. 2 po 4 lr skiepe t kamb., ge
rus mūras, plasteris, nemaži kamb., 
garažas.

Med. 2 po 4, centr. šild., garažas, 
arti mokyklos.

Med. 2 po 4, centr. šildymus, tik 
$1 4,500.

GAGE PARKE:
Mūr. 2 po 6, centr. šild. abiem 

butam, dideli mieg., art, susisiekimas 
ir mokykla, reikia skubiai parduoti. 

Med. 4 kamb. su skiepu ir centr.
šild. tik $12,000.

Mūr. su kraut, ir 4 kamb. butu, 
centr. šild., garažas, nebrangiai.

MARtįUETTE PARKE: 
Naujas mūr. 5 kamb. 3 mieg., cent.

šild. gazu. Dabai graži vieta.

SIMAITIS REALTY, 
2737 W.43rd S,.. CL 4-2390
PAJAMŲ NAMAS. Akmens ir "face 
brick” mūras, 2-Jų augštų — 6 ir 3 
kamb. Ir 2% kamb. rūsy. Tile vonia. 
2 autom, garažus. Alyva, gazu apšild. 
“Awnings” Ir žieminiai langai, plius 
daug kitų priedų. Viskas geriausiame 
stovy. Patogu prie visko. Kaina tik 
$14,000. 13(11 S. California Avc.
ClUufoid 7-4533.

SAVININKAS parduoda modern. b 
kamb. “face” brick dupelx namų.
1 garaž. Tile vonia. Karštu oru ga
zu apšild. Daug priedų. Apylinkėje 
vieno buto namai. Netoli C. T. A., 
krautuvės, pradinės mokyk, ir high 
sehool bei bažnyčia. Čia labai geras 
pirkinys už tiktai $13,500. Išsiniokė- 
jimo sąlygos.

ES. 5-7066

DIDELIS BARGENAS — NEW 
TROY, MICH. Pusė akro žemės, 
namas ir garažas. Visi modernūs 
patogumai. Parduodamas dėl mir
ties šeimoje. Dėl informacijų kreip 
tis tel. LAfayette 3-2889.

$7,500 PILNA KAINA. 4 kamb. 
namas. Apylinkėje 31st ir Hamlin 
Avė. Kartu ir TV bei baldai. Mo
kesčiai tik $38. Įmokėti $2,500. 
SVOBODA, 3739 26th Street.

ARTI MARIJONŲ VIENUOLY
NO IR "DRAUGO" 50 PĖDŲ 
SKLYPAS and 63rd St. su vieno 
augšto krautuve ant 25 pėdų skly
po; ir didelis garažas gale antro 
25 pėdų sklypo. Viskas tik $21,000 
abba artimiausias tos kainos pa
siūlymas.

F. H, HALVORSEN 
3145 W. 63rd St. HEmloek 4-4300

6342 S. Asliland Avė. 3-Jų augštų 
mūrinis namas. Krautuvė ir 2 butai 
po 6 kamb. Nuomininkai patys apšil. 
2 autom, mūrinis garažas. Nuomų 
$3,200. Kaina $28,000. Išsimokėjtmo 
sąlygos: pusę reikia Įmokėti. ELMEK 
JORDAN & CO.. 5604 N. Ridge Avė. 
IA)ngbeach 1-5160.

BUILDING & REMODELING

HELP WANTED — FEMALE

WAITRESSES
Week .Ends and Lunch Houre. 

Available — Good Tips 
(2) ChcckcrH 

11:30 A.M. to 2 P.M.
Call Vlctory 2-1077 

GLASS DOME HICKORY PIT 
2721 S. Union Avc.

NURSES
Registered Nurses 
Licensed Practicals
For P.M. & NIGHT SHIFT 

Conitact MRS. SIEDSCHLAG, 
Nursing Service for appointment

ST. ANTHONY DE PADUA 
HOSPITAL

19th Street & Marshal Blvd. 
LAwndale 1-1711

HELP U ANTEI) — MEN

AUTO MECHANICS
Ir

BODY & FENDER VYRAI
Atsineškite Įrankius pasiruošė darbui 

NUOLATINIS DARBAS 
MES JUS IŠMOKYSIME

Taisysite {vairių firmų automobilius
2450 S. Michigan Ava. 

CAIumet 5-7022

IMMEDIATE OPENINGS 

FOR

DIE MAKERS
TOP RATES TO TOP MEN 

Mušt be joumeymen 

STEADY WORK

Hawthome Metai 
Products Company 

4336 Coolidge

ROYAL OAK, MICHIGAN

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

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

4327 S. Campbell Av., Chicago 32, IU. 
Y Arda 7-M76

• Planer Operators
• Borlng Mill Operators

Premium Pay 
Night Shift Only

Interviewa 5 to 8 rta.

BEATTY MACHINE 
AND MFG. C0.

940 150th Street Hamanand. Ind.

IŠNUOMUOJAMA — FOR RENT

GAGE PARKE
Mūrinis — 2 po 6 kamb. su gra

žiai įrengtu rū^iu. Garažas. Numažin
ta kaina.

5 k. mūr. namas, radijatoriais šild. 
2 autorų. garažas. $16,900.

Pajamų nu-osavybė. 2 po 4 med., 
rūsys, 37 pėd. Bklypas, 2 autom, ga
ražas. $14,900.

MARQUETTE PARKE
Savininkas turi greitai parduoti 

1’į augšto medinj namą — 6 ir 31/, 
kamb., alyvos šildymas. Tik $12,200. 
A Vaina.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sąrašo Ir įsitikinkite gerais pirkiniais 
Namų Savininkai!

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

V a R P * $ Real Estata
Insurance, Notary Public 

5*16 So. Weatern Avė.
PKosp. 8-2134 arb* HEm. 4-T088 

*MaHXX>88Hfc
IjAIKAK — PINIGAI

O savininkas tfutiko sumažinti kai
ną iki $41.ooo ir perleisti pirkėjui 
lengvai mokamą paskolą už 2 augštų 
I>o ti kamb. mūr. namą Marąuette 
Parke. Namas 5 meti,, sutvarkytas ir 
puikiai Įrengtas. Dvigubi langai. Aug
šta pastogė. Bevelk Įrengtas rūsys. 
Uvigubus mūro garažas. Volodkevi
čius.

AI'GėTO MTRAS
5 kamb. apučioj, 3 kamb. lr graži 

vonia viršuje, lengva perdirbti Į ant
rą imtų. Mar<|uette Purkas. $18,000. 
A. Sirutis.

RANCH STILIAUS
6 kamb. mūr. namas netoli 72 tr 

California Avė., beveik naujas. Gazo 
šildymas. Pilnas rūsys. Gražus lotas Ir 
garažas. Daug vertingų priedų. 'įmo
kėti $6,500. Volodkevičius.

6 KAMB. MŪR. REZIDENCIJA
Marąuette Parke ant 40 pėdų skly

po, aut. šildymas alyva, 2 karų ga
ražas. $19,500. A. Katilius.

SUMAŽINTA KAINA
6 did. kam. mūr. namas Marąuette 

Parke. Lengvai galima pertvarkyti j 
2 butu. ltūsyj yra dar 2 kamb. bute
lis. Guzo — karšto vandran šildymas. 
Galima tuojau užimti. A. Rėklaitis.

PIGIAI — UŽ $19,000
6 kamb. 9 metų rezidencija, 73 tr 

Washtenaw. Svečių ir valgomas klo
tas kilimais nuo sienos Iki sienos. 2 
auto garažas. Kavaliauskas.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 Wmt 71nt Street
Visi telefonai: WAlbruwk &:H016

STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
Builders Gen. ('ontraotors 

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

Namų Įkainavimas Ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Raštinės ir buto telefonas

PRospeet 8-2013
6800 SO CAMPBELL AVĖ. 

CMcagn 29. DL

Namų statyba, (vairūs pataisymai 
Ir pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namą, kuris būtų gerai iš
planuotas, patogus, gražus tr pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

Y. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TKradnal B-5531 

nuo 5 vai. p. p. kasdien Ir sekma
dieniais nuo 10-4 vai. Adresas: BIB 
Nolton. Wlllnw Hprlnaa. 11L

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR

Stato rezidencinius ir komercdniuB 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen
duoja planus; išrūpina stat: 
kreditus. Skamb. vak.: VI

tatyboB
7-4229

Namų tel. BIshop 7-8B40 
2787 Wnst 43rd Street

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 
1442 S. 48th Ct., Cicero 50, III.

Statome naujus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai 

| gerai ir pigiai.
! Aaukite DAnube B-27BS nuo B vai. 

ryto Iki 7 vai. vakaro
Tel. Olzympic 2-5121 nuo 8 vai. 
vakaro iki II vai. vakaro

Anarchija yra laisvės mirtis.

—La Guerroniere

Pirkit Apsaugos Bonus!

NAMŲ SAVININKAI!
Tarpininkaujame butų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate
50lfl So. Western. PRos$»eot B-2284

IŠNUOMUOJAMAS 5 KAMB. BU
TAS BRIGHTON PARKE. 2-as 
augštas, karštas vanduo. Pagei
daujama suaugę. Tel. Virginia 7- 
5742._______________________________

Išnuom. didelis šviesus, su at
skiru įėjimu, 2-«ne augšte kamba
rys. Galima naudotis virtuve. 1710 
W. 67th St. REpublic 7-5888.

PARDAVIMUI

Savininkas parduoda automobili 
PONTIAC 1957 m. — visai mafcti 
naudotas. 4 durų autom, tranam. 
Teirautis vakarais po 5 valandoa:

Tel. YArds 7-8949

MISCELLANEOUS

ŠILDYMAS
A. Stanrianskas Instoliuoja vi

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

1546 $. 49th Court, Cleoro
Ta oi

ryto
Telefonas nao 5 vsl.

________ OLympie 2-9738
LIET. APDRAUDOS AOF.NTTRA

Visų rūšių apdraudos. Automob 
lių flnanaavimas. Notariatas. Valst.) 
bės patvlrtlnos kainos.

Prie* darydami apdraudas kitu 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
W Al brook 5-5471

INTERSTATE INSURANCE AGKNO 
6108 S. Ashland Avė.. Chlcaso M, II

ILympio 6-6775 nuo 8 vsL 
yto Ud B vsl. vakaro.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Skelbtis "DRAUGE" apatmoaa. 
oes ils yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienražtiA o skalbimų 
kaina yra prieinama viatesna
•oooooooooooooooooooooooooo

Remkite dien. Draugi
-r—v
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DIENRAflTTS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

l (

MIDLAND r
1 Savings and Loan^ 

Assoeiation

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO

• ENDROVį

4038 Archer Aveeue T*l. ia.3-671* 
AUGUST SALDUKAS PrazUte*

JEI TIK BALDŲ REIK,

PAS RUDAITĮ
TIESIAI EIK.

žemiausios kainos Chicagoje. Išsimokėjimui iki 3 m.»
Air condltioner, Emerson, Admiral, Hot Point,

YVestinghousc ir kiti tii. ............  .................................... $149.00
8 cub. pėdų šaldytuvai, Frigidaire, Admiral, YVestang-

house, Norge .................................... ............ .................. . $159.00
Virimui gesiniai- porcelano pečiai .......... ........................... $ 89.00
Skalbimo mašinos geriausių firmų .........  ......................... $ 89.00
Automlatiškek skalbimo mašinos............ ................................ $189.00
Gesiniai ar elektriniai džiovintuvai.......... ............................. $149.00

SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI
Sofos dienai, nakčiai lovos parduodamos po $69.00

pas mane tik ........................................................................... $ 39.00
5 dalių svečių kambario baldai (sofa, kėdė, otoman,

2 pagalvėlės) kitur parduodama po 150.00 dclerių
pas mime tik ........................................................................... $ 99.00

2 dai. Nylon setai išpardavimuose siūlomos po $289.00
pas mane tik .................... .......... ..................................... $229.00

MIEGAMO KAMBARIO BALDAI
Metalinės lovos visų dydžių tik ............ ........................... $ 9.95
Medinės, ąžuolo lovos .................  ........................................ .. $ 29.50
Vatiniai matracai ................... ..................................................... $ 12.50
Spyruokliniai matracai parduodami po $39.95 dabar tik j 26 50

2 dalių ąžuolo miegamo kambario baldai reguliariai
parduodami |>o $199.50 dabar tik .... ...................... $ 99.00

4 dalių miegamo kambario baldai vertės $400.00 tik $249.00
3 dalių miegamo kambario baldai visur parduodami po

$199.00, pas mane tik ................... ............ .................... $149.00

KILIMAI
9x12 kilimai parduodami pc $59.00 dabar tik . . .............$ 39.00
9x12 kilimai vertės $99.00, pas mane tik . . . ............... $ 69.00

RADIJO IR TELEVIZIJOS
17 inchų televizijos $149.00 vertės tik................................ $ 99.00
21 inchų televizijos $189.00 vertės ...........  ...................... $149.00
24 inchų televizijos $209.00 vartės tik . .. . .................. $199.00

Atsilankę rasite daugybę kitų prekių, kurias pirksite že- 
miausiomi kainom Chicagoje.

Perkant baldus, nežiūrint kurioj Chicagcs daly /gyvena
te, Jums apsimokės aplankyti mane, palyginti kainas ir pirk
ti pigiau, negu bet kur kitur.

NETIKĖTAS MILIONIERIUS

W. Lund, kuris raštinėje tarnaudamas gauna per savaitę 90 dol., 
gyv. Cleveland, Ohio, džiaugiasi su savo šeima gavęs 2 mil. palikimą 
iš savo senelės gyvenančios Švedijoj. (INS)

- ■ ■■ • — ----- ~ —r
Nuomonės ir pastabos

Studentų sųjungos reikalai

pasiūlymus buvo priimtas ir įgy
vendintas.

Tad nuo šios valdybos atėjimo, 
atrodo, Studentų sąjungoje bus į- 
vestas tikrai žalingas dėsnis: jeigu 
sumanymo siūlytojai neturi savo 
grupės daugumos centro valdybo
je, tai jie neturi ir jokių vilčių 
juos įgyvendinti, nežiūrint, kiek 
naudingi tie pasiūlymai būtų Stu
dentų sąjungai ar Lietuvos reika- 
kalams. Nes gi kolega V. vadina 
rinkiminiu kuriozu sekančius pa
siūlymus, kurie buvo išdėstyti jo 
minėtame informaciniame rinki
mų lapelyje: 1. Stiprinti “Litua
nus” turinį ir jo finansinę bazę ir 
plėsti Sąjungos Užsienio skyriaus 
veiklos sritis, 2. Leisti “Studentų 
Gaires” dažniau, 3. Žadinti domė
jimąsi sąjunga profesinių semina
rų pagalba ir t.t. Keista, kad mū
sų sąjungos narys gali tokios pro
gramos siūlymą vadinti kuriozu...

5. Baigdamas turiu išreikšti gi
lu apgailestavimą, kad toks kole
gos V. straipsnis pasirodė mūsų 
spaudoje. Šie rinkimai ėjo labai 
ramiai bei darbingai ir tuo tegalė
jome džiaugtis. Tai buvo pagrin
das glaudesniam tarpgrupiniam 
bendradarbiavimui. Kolegos V. 
straipsnis, jei jis išreiškia šiuo m£- 
tu sąjungos daugumą turinčios 
grupės nuomonę, tas viltis panai
kina.

Tenka taip pat apgailestauti, 
kad šis straipsnis, plačiai interpre
tuojąs rinkimus, pasirodė dar prieš 
sąjungos duomenų oficialų paskel
bimą. Neoficialiais šaltiniais gau
tos žinios neturėtų būti nešamos 
į spaudą.

Tikimės ir išreiškiame viltį, jog! 
studentija blaiviai pažiūrės i esa
mą padėti, o naujosios centro vai-; 
dybos dauguma gal tinkamai su
pras savo pareigas ir bendradar
biaus su visais studentais mūsų, 
bendrosios Studentų Sąjungos gero 
vei. Z. V. Rekašius

Laiškas redakcijai
Jūsų laikraštyje paskelbtoji 

žinutė, kad Milton Stark pasitrau
kė iš "Lietuvių Dienų” žurnalo ang 
liškos dalies redaktoriaus ir ad
ministratoriau pareigų ir kad šias 
pareigas laikinai pradėjo eiti L. 
Valiukas, neatitinka visai tiesai. 
Malonėkite tą žinutę patikslinti.

Ne mano reikalas kalbėti apie 
šios žinutės pirmąją dalį, bet kas

liečia antrąją tai aš jokių pa
reigų nepradėjau eiti. Ir seniau ir 
dabar savaitgaliais, kai turiu lai
ko, nueinu padėti savo bičiuliui 
Antanui Skiriu, "Lietuvos Dienų” 
leidėjui, jei tik jis turi daugiau 
darbo ir prašo mano pagalbos. Šiuo 
metu jis turi truputį daugiau dar
bo, ir aš pasirodau jojo spaustu
vėje dažniau, bet tai nereiškia, kad 
aš pradėjau eiti kokias tai parei
gas. Priimkite geriausius sveikini
mus ir linkėjimus.

Jus gerbiąs
L. Valiukas

— Modeliai ir figūros pada
ryti iš medžio rasti Egipte ka
puose, jos turi 6,000 metų am
žiaus.

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

MAJOR FURNITURE,
3207 So. Halsted Street

Telefonas — CAIumet 5-3207
Vedėjas E. RUDAITIS 

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

INC.

y?

ss

DIDELIO PATYRIMO ASMENYS 
SAUGIAI PERKRAUSTYS 

JŪSŲ BALDUS!
STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avė. Telef. Virginia 7-7097

MOVINC *

Š.m. gegužės 25 d. "Draugo” 
numeryje atspausdintame kolegos 
Rim. Vosykaičio straipsnyje “Stu
dentijos rinkimus baigus” yra ke
letas teigimų, kurie skaitytojams 
sudaro klaidingą vaizdą apie Stu
dentų sąjungą ir todėl reikalingi. 
patikslinimo:

1. Straipsnyje iškeliamas tikrai 
dėmesio vertas faktas, jog sąjun
gos veikimas reikalingas didesnio 
susirūpinimo. Tačiau netiksliai su
daromas įspūdis, kad tik vieni ko
legos ateitininkai rūpinasi sąjun
ga ir kad tiek akademikai skautai, 
tiek ir santariečiai nedirba Studen 
tų sąjungai, neišstatydami užtekti 
nai kandidatų į centrinę valdybą. 
Nenorime sumažinti gražaus kole
gų ateitininkų įnašo į sąjungos vei 
kimą, bet tuo pačiu laukiame tei
singo visų studentų įnašo įvertini
mo, be reikalo neklaidinant visuo
menės.

Peržvelgę sąjungoje įvykdytus 
septynis centro valdybos rinki-1 
mus. matome kitokį vaizdą: iš vi-į 
so kandidatavę į centro valdybą 
yra tik 35 ateitininkai, kai tuo tar
pu kandidatų tarpe yra buvę 59 ne 
ateitininkai. Net lyginant su santa- j 
riečiais bei seniau veikusiais ne-, 
priklausomaisiais studentais, kole
gos ateitininkai yra turėię mažiau 
kandidatų, nes šie buvo atstovau
ti 37 kandidatų.

Išrinkti į centro valdybą yra bu
vę 27 neateitininkai ir tik 21 atei
tininkas. Centro valdybai yra pir
mininkavę 2 metus santarietis, 1 
metus akademikas skautas, 1 me
tus jokiai jaunimo organizacijai 
tuo metu nepriklausęs ir tik 3 m. 
atetininkai įskaitant ir šių metų 
dar nepaaiškėjusį centro vald. pir
mininką).

Kadangi kolega V. kalba tik a- 
pie kandįdatavimą į centro valdy
bą, neminėsime įvairių kitų Studen
tų sąjungos veikimo sričių, skyrių 
valdybų, “Lituanus” redaktorių, 
“Studentų Gairių” redakcini kolek 
tyvą ir t.t. Tačiau iš viršui duo
tų skaičių matome, jog “veža visą 
sąjungos naštą” nevien tiktai ko
legos ateitininkai, bet ir visi stu
dentai.

2. Akademikai skautai ir santa
riečiai pakaltinami, kad šiuose rin 
kimuosc neišstatė pilnų kandidatų 
sąrašą (tik 5 ir 4 kandidatus iš 
galimų 7). Bet gi kolegos ateiti
ninkai pereitų metų centrp valdy
bos rinkimuose buvo pasiūlę vos 3 
kandidatus, q antraisiais sąjun
gos gyvavimo metais, kurie buvo 
gal dar kritiškesni jaunai organi
zacijai, neišstatė nė yieno kandi
dato į centro valdybą. Šiemet stu
dentai turėjo pasirinkimą, nes sep
tynioms vietoms buvo net 16 kan
didatų,^ anais metais buvo iš vi
so vienas septynių asmenų nepri
klausomųjų studentu sąrašas. Ir

niekas dėl to nedarė kolegoms a- 
teitininkams jokių priekaištų. Tru
putį keistas yra kitų kaltinimas, 
kai ir paltys kaltintojai yra pakar
totinai padarę tą patį “nusikalti- 
mą . . .

Kolegai V. matyti buvo labai 
svarbu sudaryti vaizdą, kad santa
riečiai “turėjo pasitenkinti pasku
tine vieta”, nes, skelbdamas tai, 
jis mini tik du centrinius organus, 
o lyg netyčia pamiršta garbės teis
mą. Nematyti, kad santariečiai 
taip jau būtų visai pralaimėję, nes 
gi iš trijų išrinktų neateitininkų du 
yra iš to sąrašo, kuriame kandida
tavo santariečiai.

4. Pagrindinį susirūpinimą są
jungos ateitimi ir būsimų santykių 
tarp skirtingų pažiūrų studentų 
atžvilgiu sukėlė sekantys kolegos 
V. sakiniai: “. . . truputi keisto
kai nuskambėjo vienos grupes pa
siūlymas pravesti ir įgyvendinti 
konkrečią centro valdybos progra
mą, kai tuo tarpu tesugebėta tik 
4 kandidaitus į centro valdybos rin
kimus išstatyti . . . keista, kad bu
vo siūloma programa, kai jau iš 
anksto buvo žinoma, ikad grupė 
neturi jokių vilčių ją įgyvendinti, 
nes jos atstovai neturės daugumos 
centro valdyboje.” Tiesą, ta gru
pė išstatė tik 4 kandidatus ir ne
galėjo tikėtis daugumos centro vai 
d.yboje, bet niekados sąjungos is
torijoje naudingai programai pra
vesti nereikėjo turėti savo grupės 
daugumą cientro valdyboje.

Kiekvienas pasiūlymas būdavo 
tinkamai apsvarstytas, ir, jei ras
tas geru, priimtas ir įgyvendin
tas, nežiūrint, ar jis buvo pasiūly
tas mažumoje esančios grupės 
centro valdyboje ar dau
gumoje. Kai kolegos ateitininkai 
buvo cv mažumoje, nevienas jų

Mūsų pirmaujančio beletristo An
tano Vaičiulaičio vienas 14 {domiau
siu kūriniu — romans

VALENTINA
vėl gaunamas, nes yra išėjusi antra, 
pataisytoji laida. Romanas buvo pre
mijuotas “Bakalo” leidyklos. Kaip 
visa Vaičiulaičio kūryba, šis roma
nas patraukia augšta stiliaus kultū
ra, Rūpestingu menišku apipavidali
nimu. Vaičiulaitis yra davęs daugiau 
kaip 20 originalių ir verstinių vei
kalų ir šis romanas yra vienas iš jo 
stipriausių kūrybos, nupasakojus vie
nos mergaitės meilę, jos vidaus ko
vas, jos audringu pabėgimų už vie
nuolyno mūrų. Romanas turi 141 
psl. Kaina $2.

DRAUGAS
4545 YVcst 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS

UODtSIO VALANDOJ

MAŽEIKA * EVANS
LAIDOTUVIŲ DIBEKTOBIAI

Air Condltioned koplyflaAm7-MOt — 7-Mfl AatomobUlams riete
barto gyvena kltoM miesto dalyssi gausim* 

koplyčią arčias Jūsų namų.

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.
6245 S. Western Avė., Chicago 36, III

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

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

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

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

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

PERKRAUSTAU
BALDUS 

Vietoje lr iš toliau
K. EIDUKONIS

2318 W. 91 st St., Chicago, III. 
Tel. PRrescctt 9-2781

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINYCla
Goriausios gėltn dėl vestuvių, han»» 
tų, laidotuvių tr kitų papuošimu.

2448 West 63rd Stree 
Tel. l*Tt»spcct H-0HS8 Ir PR ft-OHM.

Duoną Ir Įvairias skritingas 
hulkutes kepa

BRUNO’S KEPYKLA
8889-41 S. Lituanica Avė.

Tel. ClJffside 4-A37A 
Pristatome į visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat Iš
siunčiame J vlnus artimuo- 
alus miestus.

Visi Pittsburgho lietuviai 
KLAUSO IK REMIA

Pitisburgh’o Lietuvių 
Katalikų Radijo Programų

vadovaujama —
Lietuvos Vyčių Pittsburghe

JI TRANSLIUOJAMA 
Kiekviena sekmamen* nuo 

1:30 Ud 3:00 vai. p. ”
Iš STIPRIOS IR tiALINOOR

WLOA
RADIJO STOTIES BRADDOCKh,

Visais reikalais kreipkitės šiuo adre 
•u: LITHUANIAN CATHOLIC HOUR 
Radio Statlon WLOA. Braddock. Pa

1957 BUICKAS
T i k

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

Lietuviškoje Prekyboje-MILDA BUICK,
9S7 W. 351h St. Chieago 9, Ilk U 3-2022

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

T0wnhall 3-2108, 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

’ Ambulansų, patarna- ^es ^ur’me koplyčias

1 vimaa dieną ir nak- v s o s e Chicagos ir

1 tį. Reikale šaukti Roselando dalyse ir
mua tuojau patarnaujame.'

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 8. 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. YArds 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 — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, III Tel. OLympic 2-1003

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

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

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50th Avė. OLympic 2-5245 ir TOunhall 3-9687
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X Dr. J. Meškauskas praeitą 

trečiadienį skaitė paskaitą te
ma Religija ir medicina. Pa
skaitoje profesorius vaizdžiai 
parodė besikeičiančią medicinos 
pasaulio pažiūrą religijos at
žvilgiu, įrodė, kad šiandien gy
dytojas betirdama3 kūno pa
slaptis tikrai įsitikina ir sielos 
ir Tvėrėjo buvimu.

Nepaprastai įdomiai papildė 
paskaitą tėv. Jonas Kidykas, 
SJ, duodamas daug argumentų 
už tą patį teigimą iš religijos 
pusės.

Po to sekė gyvos diskusijos, 
kuriose iš klausytojų dalyvavo 
dr. Brinkis, dr. Račkus, Rugys 
ir kiti.

Profesorių Meškauską ir tėvą 
Kidyką pristatė klausytojams ir 
visą susibūrimą pravedė “Ga
jos” gydytojų korporacijos pir
mininkas dr. Z. Danilevičius.

Po paskaitos ir diskusijų 
“Gajos” korporacijos sekreto
rius dr. Pemkus pravedė trum
pą birželio įvykių minėjimą, 
primindamas “Gajos” žuvusius 
ir ištremtuosius ir parodyda
mas visą seriją dokumentalinių 
fotografijų iš anų dienų tragiš
kųjų įvykių.

Korporacija yra pasiryžusi 
pravesti paskaitų ciklą iš kelio
likos atskirų paskaitų įvairio
mis visuomenei įdomiomis ir 
naudingomis medicininėmis te
momis. Tolimesnės ciklo paskai
tos bus tęsiamos po vasaros 
atostogų, ši akcija pradedama 
ne vien Chicagoje, bet ir visuo
se Amerikos miestuose, kur gy
dytojų gajininkų gyvenama.

X Prie Cicero Lietuvių Ben
druomenės valdybos veikia Jau
nimo sekcija, kurią sudaro Cice
ro gyvenančių lietuvių studen
tų atstovai — Nijolė Kazlaus
kaitė, Giedrė Kizlauskaitė, Vy
tautas Rūbas, Algis Rūbas, Ci
cero Augštesniosios Lituanisti
kos atstovai — Irena Suvaizdy- 
tė, Zita Švedaitė, Ateitininkų 

< atstovai — Viktorija Remeiky- 
tė, Virgis Smilgys ir skautų at
stovas Jonas Žukauskas.

Šios sekcijos iniciatyva šiais 
metais rugpjūčio mėn. 18 d. or
ganizuojama didinga Cicero jau
nimo šventė. Kadangi jaunimas 
turi savo tėvus, kaimynus ir 
pažįstamus, tai faktinai ši šven
tė žada būti visų Cicero lietuvių 
šventė.

X Arūnas Liulevičius, peda
gogų Monikos ir Vincento Liu- 
levičių sūnus, gavo magistro 
laipsnį matematikos srityje Chi
cagos universitete. Arūnas var
žybų keliu turėjo laimėjęs sti
pendiją, kuri buvo atnaujinta 
kas metai. Universitetas, pa
stebėjęs jaunuolio gabumus, su
teikė stipendiją doktorato laips
niui siekti. Šalia studijų, Arū
nas domėjosi ir visuomenine 
veikla, visur pasižymėdamas 
savo pozityvumu ir nuosaiku
mu. Arūnas dalyvavo ir daly
vauja daugelyje jaunimo orga
nizacijų.

X Braižytojų kursų pavasa
rinės laidoB paskaitos pasibai
gė birželio 11 d. Buvo apie 30 
kursantų. Kaikurie jų (Jurgis 
Jakubauskas, Kazys Januta, 
Bernardas Vindašius) dar kur
sus belankydami susirado dar
bą) braižyklose, ši laida buvo 
septintoji iš eilės, suorganizuo^- 
ta Inž.. ir Architektų s-gos sky
riaus. Kursų vedėjas buvo inž. 
Didžiulis.

I
X Lakeside Vilią, Beverly 

Shores, Ind., kurios savininkai 
yra Česnai ir Mildažiai, rengia 
birželio 22 d. Joninių laužą. 
Kaip anksčiau, taip ir šiais me
tais, tradicija virtęs laužas, ti
kimasi susilauks daug svečių iš 
Chicagos ir kitur.

X Dr. VI. Blažys (vilnietis) 
įsigijo dail. Adonio Varno 3 kū
rinius. Dr. Vladas ir Sofija Bla
žiai nuoširdžiai rūpinasi surink
ti lėšų įrengimui patogios dar
bo studijos žymiajam mūsų 
dailės veteranui ir didžiajam 
kultūrininkui prof. Adomui 
Varnui. Jų vienintelis troški
mas, kad didysis menininkas,

AŠTUNTOSIOS VYRŲ METINES
Neseniai Chicagos Vyrų cho

ras oficialiai užbaigė aštuntą
sias savo dainavimo metines. 
Kaip žinia, choras yra įsistei
gęs 1949 m. ir iki šiol gražiai

Antanavičius, valdybos narys.; 
Į Revizijos komisiją išrinkti: 
Vael. Mažeika, J. Mockaitis ir 
L. Bildušas. Šiai valdybai teks 
eiti sunkias pareigas, nes choro

tebetęsia lietuviškojo dainavimo veikla su “Faustu” dar daugiau
kelią.

Kiekvienų metų sezoną prade- i

išsiplės.

Šeimos šventė
tapytojas, kuris šiandieną dar da rugsėjo m'ėn. 1 d. Praeitų 
meisteriškai valdo teptuką savo metų sezone choras koncertavo 
rankose, nebūtų lietuviškosios 8 kartus ir pastatė 2 “Rigolet- 
visuomenės užmirštas, nes Ado- t°” operos spektaklius. Todėl
mo Varno įnašas į lietuviškąjį 
dvasios lobyną yra taip pat di
delis.

X Tautinių šokių šventės 
Priėmimo komitetas turėjo pir
mąjį posėdį birželio 13 d. Cent
ral Manufacturing District Club 
patalpose. Dalyvavo komiteto 
pirmininkas Juozas Mozeris, 
Algirdas Pivaronas, Bamey 
Pietkiewicz, Juozas P. Varkala, 
Paul M. Smith, John W. Pa- 
chankis, Anton J. Valonis ir 
ponia Maryan Moore. Nutarta 
suaukoti $1,000, kad būtų gali
ma tinkamai priimti ir pavai
šinti šokėjus. Komitetas kreip
sis į visuomenę pagalbos.

X Kultūringai praleisi laiką 
atvykęs į “Draugo” namų ir tė
vų Marijonų vienuolyno šventi
nimą birželio 23 d. 3 vai. p. p. 
Iškilmėse dalyvaus kardinolas 
Stritch, visa eilė lietuvių kuni
gų bei kitų augštų svečių. Bus 
įdomi meninė programa ir tu
rėsite progos pamatyti naujuo
sius rūmus, kurie išimtinai pro
jektuoti, statyti ir ruošti pačių 
lietuvių profesionalų.

XIda Valauskienė organizuo
ja net trijų organizacijų ponias 
paruošti skanius užkandžius 
tradiciniam Joninių laužui, ku
ris bus šio mėn. 22 d. J. Spaičio 
darže, Willow Springs. Tradici-

darbo turėta apsčiai, nes vien 
tik repeticijų buvo 75, neskai
tant visų techniškųjų darbų, šis 
sezonas Vyrų chorui buvo pats 
svarbiausias: jis pajėgė įrody
ti, kad yra iškilusis meno viene
tas JAV, tą garbę pelnęs, pasta
tydamas profesionalinio lygio 
minėtą operą. Visa lietuviškoji 
spauda pasidžiaugė šiuo kultū
riniu įvykiu ir palinkėjo darbą 
tęsti toliau. Atrodo, kad vyrams 
dėl Lietuvos viskas yra galima 
jr joks darbas nėra persunkus. 

Aštuntąjį) sezoną Vyrų choras

Po savaitės, birželio 1 d. va
kare, Menininkų klube įvyko Vy 
rų choro metinė vakarienė. Tai 
buvo gražį dainuojančios šeimos 
šventė, kaip tai išsireiškė savo 
žodyje Vyt. Radžius, nors ir 
kukliai, ir be ištaigingų patal
pų. Metinėje vakarienėje pap
rastai dalyvauja keletas svečių 
ir vyrų choro narių žmonos ir 
mergaitės. Vakarienę pradėjo 
jos vyriausias rengėjas VI. Stro 
pus, pakviesdamas inž. V. Ma
žeiką vadovauti pobūviui. Jis 
savo pareigas ėjo sąžiningai ir 
su įdomiu jumoru. Nuolatos ai
dint dainoms, visi vaišinosi A. 
Stropienės pagamintomis gėry-

baigė neseniai išmoktomis Gru- bėmis- kurių buvo įvairiausių rū
belio mišiomis, kurias sugiedojo1 šiR- Sveči^ tarPe buvo Ap

gegužės 26 d. sumos metu Šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioje.

Darbų apžvalga ir ateities 
planai

Vyrų chore įprasta, kad bai-

Rudis su ponia, kurie atsisakė 
kitų pakvietimų ir atvyko su 
choru pabuvoti. Be jų dar bu
vo op. dirigentas A. Kučiūnas 
su ponia, B. Muliolis su ponia, 
sol. A. Kutkus su ponia, akt.

giant sezoną, įvyksta’ ir choro K‘ Oželis, žum. VI. Butėnas su

metinis susirinkimas. Tas susi
rinkimas buvo tuoj po pamal
dų Lietuvių auditorijoje. Susi- 
sirinkimo metu valdyba prane
šė apie choro atliktus darbus 
sezono metu, nušvietė santykius 
su visuomene ir nagrinėjo savo 
vidaus gyvenimo problemas. Čia 
buvo išklausytas ir ataskaitinis 
iždininko pranešimas. Po Revi
zijos komisijos akto paaiškėjo, 
jog visi reikalai ypatingai kruop 
ščiai buvo vedami ir už tai val
dybai pareikšta padėka. Be to, 
paryškėjo ten, kad Vyrų choro 
veikla ir organizacinis pajėgu-

nį Joninių laužą rengia Vilniaus mas prašoksta daugelį esančių 
organizacijų bei draugijų veik
lą. Šiais metais jų sąskaitos 
šiaip taip susibalansavo, tačiau 
pažymėtina, kad Hamiltono SLA 
72 kuopa už buvusį koncertą 
dar ir dabar tebėra skolinga, o 
Vyrų choras tos skolos negali 
grąžinti.

Choras yra susilaukęs daug 
rėmėjų. Be aukų nebūtų buvę 
įmanomas ir operos pastatymas. 
Džiuginanti žinia, kad dabar at
siranda rėmėjų, kurie užsisako 
biletus busimiesiems operos 
spektakliams ir žada savo ma
terialinę paramą. Neabejotina, 
kad ir didžioji klausytojų ma
sė vėl užplūs operos salę. Atei
nančių metų kovo viduryje bus 
statoma Gounod opera “Faus
tas”.

' Nauja valdžia
Choras šiame susirinkime iš

sirinko naują valdybą ir naują 
Revizijos komisiją, kad jie vasa
ros atostogų metu galėtų pla
nuoti busimojo sezono darbų 
pravedimą. Iš to galima supras
ti, kad Vyrų choro valdyba nie
kada neturi atostogų. Gi operos 
paruošimo darbai yra gana kom 
pilkuoti. Naujon v.aldybon iš
rinkti ir pareigomis pasiskirstė: 
Vyt. Radžius, pirmininkas, Ka
zys Skaisgirys, vicepirmininkas,

krašto lietuviai, Šauliai, Mažo
sios Lietuvos lietuviai ir jų bi
čiuliai.

X Elena Krasauskienė, S. 
Džiūgienė, M. Krasauskas ir 
Aleksas Kundrotas grįžo vėl 
Chieagon aplankę keletą gražių 
bei įdomių vietovių. Ypatingai 
visiems patiko National Park, 
Mammoth Cave, Kentucky.

X Ona Maskvytienė bus šei
mininke Šv. Antano draugijos, 
Cicero, Iii., gegužinėj, kuri 
įvyks Schultz darže birželio 23 
dieną.

X Birželio 29 d., šeštadienį, 
Merchandise Mart salėje įvyks 
šokiai Jaunimo kongreso ir 
Tautinio šokių festivalio daly
viams. Biletai gaunami regist
ruojantis į Jaunimo kongresą.

X M. Medeišiui, A. Tamulio- 
niui ir Bušui, 'buv. Ukmergėje 
teisėjui, yra laiškai iš Lietuvos. 
Atsiimti “Drauge”. •

yestuviy nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė
Precin Photo Studio

(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav.
4058 Archer Avenae

Telefonas Virginia 7-2481

STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAIS 
PRISTATOM I
Visokių R Ašių
medžiaga

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS IJTWINAS. Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272 
Apkainavimą lr Prekių Priataty 

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

metu didysis lietuviškumo pa
laikytojas Balys Muliolis ir po
nia pareiškė, kąd jie užsisako 
už 150 dol. du biletus į naujai 
statomą operą “Faustą". Cho
re tai sukėlė dar didesnį entu
ziazmą, nes ponai Mulioliai jau 
nuolatos stambiai remia choro 
meninį darbą savo aukomis. Pas 
tebėtina, kad O. Muliolienė yra 
Clevelande dainavusi “Čiurlio
nio” ansamblyje.

Choras giedos naujoje 
šventovėje

Nors Vyrų choras jau, baigė 
šį sezoną, tačiau nuo kvietimų 
sunku atsisakyti. Vos išmokus 
giedoti mišias jis buvo nuola
tos prašomas amerikiečių pa
giedoti. Tad praeitą sekmadienį 
ir giedojo Chicagos šiaurėje gry 
nai amerikiečiams, o šį sekma
dienį giedos Marąuette Parko 
naujojoje bažnyčioje sumos me
tu, kurią laikys vysk. V. Briz
gys. Suma bus laikoma už iš
vežtuosius bei nukankintuosius 
Lietuvos vaikus. Būtų labai gra

žu, kad šiais metais iš visos 
Chicagos ir apylinkių į tas pa
maldas biržėlio 16 d. 10:45 vai. 
ryte suplauktų lietuviai ir kartu 
melstų Visagalį Lietuvai grei
tesnės laisvės dienos,

Kom. Tūbėnas

• Pažangiųjų katalikų du laik
raščiai Lenkijoj susilaukė papei 
kimo iš kardinolo Wyszynski už 
jo pamokslų blogą atpasakojimą.

E. St. Louis, III.
Padėka mokytojams. East St. 

Louis Lituanistinės mokyklos tė
vu komitetas reiškia nuoširdžią pa
dėką visiems mokytojams ir tė
vams už bendradarbiavimą ir su
pratimą gimtosios kalbos išlaiky
mo' reikalą.

Lituanistinėje mokykloje pasi
šventusiai darbavosi: seselė Eliza
beth, kun. Jonas Gasiūnas.

Mokyklą lankė 34 vaikai. Iš jų 
baigė Marytė Stančiutė, Jūratė Ga- 
lėsaitė.

Tėvų komitetas

Atliekame didelius lr mažus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas. Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalia 

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

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

>/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

Berniukams stovykla

ponia, A. Dzirvonas, A. Gruzdis 
su ponia ir kiti. Iš viso susida
rė virš 75 žmonių.

150 dol. už du biletus

Vakarienės metu vyravo sma 
giausia nuotaika, kurią dar pa
kėlė humoristiniai pranašavimai 
bei spaudos pabiros, kas bus 
1970 metais, paruošti K. Skais
girio. Charakteringiausias pra
našavimas buvo tas, kad ponai 
Rudžiai būsimoje laisvos Lietu
vos sostinėje pastatys naujus 
cperuS rūmus, pačius mode' 
niausius ir gražiausius Europo
je. Vėliau inž. A. Rudis savo 
kalboje tikrai pažymėjo, jog a- 
pie 1970 metus jau turėtų būti 
Lietuva laisva. Chorui linkėjo 
didelio pasisekimo ateities dar
buose ir, kaipo operos globėjai, 
jie džiaugėsi choro pasiektais 
laimėjimais. Jiems buvo sukel
tos didelės ovacijos už tą nuo
širdumą. Čia buvo prisiminta ir 
ką tik “Aidų” žurnale pasiro
dęs prof. VI. Jakubėno straips
nis “Rigoletto” operos proga, 
kuriame jis gerai įvertina abu 
operos spektaklius.

Po to vald. pirmininkas V. Ra 
džius trumpai pareiškė padėką 
visiems prisidėjusiems prie cho
ro darbų ir pabrėžė, kad Vyrų 
choras yra tikrai laimingas, tu
rėdamas savo dirigentu VI. Bal
trušaitį. Šiemet jis kaip tik mi
ni savo 25 metų muzikinės veik
los sukaktį. Ta proga jam buvo 
sugiedota Ilgiausių metų. VI. 
Baltrušaitis padėkojo savo vi
siems bendradarbiams už kaht- 
rybę praeitais metais ir prašė 
visų nuoširdumo ir kitų metų 
darbe.

Įdomus įspūdis gavosi, kai du 
vyrų choro nariai įteikė visoms 
vakarienėje dalyvavusioms mo
terims raudonų rožių ir tuo pra
dėjo šokius viršutinėje salėje. 
O šokiai vyko prie G. Gradinsko

T.T. Marijonų Seminarijos patal
pose, kuriose yra įruoštas maudy
mosi baseinas ir sporto aikštė, 
šiais metais bus nuo liepos mėn. 
7 d. iki rugpjūčio mėn. 4 d.

Į stovyklą priimami jaunuoliai 
9 iki 13 metų.

Mokesti $3.50 dienai ir $5.00 vien 
kartinis mokestis apdraudai, regis
tracijai, gydytojo priežiūrai).

Vykstant i stovyklą, pasiimti 
reikalingų dalykų sąrašas bus į- 
teiktas po registracijos.

Šiais metais nedidelis berniukų 
skaičius bus priimama, todėl tė
vai turėtų greitai juos užregist
ruoti.

Stovyklai vadovaus Tėvai ir Bro
liai Marijonai.

Dėl tolimesnių informacijų skam
binkite tel. FAculty 3-1441; arba 
rašykite: MARIAN FATHERS, 
Marian Hills Seminary, Clarendon 
Hills, III.

HH

z

VI. Stropus, sekretorius, Vyt.' specialiai radijo įtaisytos mu- 
Kupcikevičius, iždininkas, Ant. I zikos. Vėliau sekė kava, kurios

MAtvi otoeu nonų-naujausi kaausttmo {aanmaj 
H&į NISTŲ NATY/HMAS-MUS /*SĄŽININGAS AŠ8MMMMAMS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. VAIUnnk 5-5209

KAS TIK TURI GERA SKOMĮ, VISKĄ 
PERKA PAS LIEPOMĮ !

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 2-4S26
Pirm., Ketvirt. 9—9:30, Sekm. 12—5, Kitom dienom 9—6 ■h

CRANESAVINGS
2655 WEST 47th STREET LAfayettc S-1083

B. R. Pletldewlcz, prez.; E. R. Pletldewicz, sekr. Ir advokatas
Mokame aukMus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame lr perkame 

valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami sį skalią šiandien. Apdrausta Iki *10,000.

Darbo valandos: pirmad. lr ketvirtad. nuo 9 lld 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio

SPECIALUS BARGENAS

ŠALDYTUVAI

tik

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
FEI.IV A. RAUDONIS, NEL.IJK BERTULIS, Sav.

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

Krautuvė atidaryta aekmadlenlala nuo 11 Iki 4:30.
J?

IŠKILMINGA DEDIKACIJA
pIENRAŠČIO DRAUGO NAUJŲ PATALPŲ

Ir
TĖVŲ MARIJONŲ NAUJOJO VIENUOLYNO

Įvyks
Sekmadienį birželio mėn. 23 d., 1957 m.

prie 63-čios ir Kitbourn gatvių
(Kilbourn gat. yra 4500 į vakarus)

i d
Dedikacijos iškilmes atliks 

JO EMINENCIJA, KARDINOLAS SAMUEL STRITCH, 
Chicagos Arkivyskupas

Iškilmės prasidės 3:00 vai. p. p.
Palaiminimas šv. Sakramentu 3:30 vai. p. p.
Sveikinimai ir meninė dalis prasideda 4:00 vai. p. p.
Naujų patalpų lankymas nuo 4:30 vai. ild 6:00 vai. p. p.

3Ž


