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ii DRAUGAS" PRADEDA SAVO RADIJO PROGRAMA 
Dejuoja, kad žeme dirvonuoja 
Balandžio mėnesio pradžioje* 

įvyko Lietuvos komunistų parti
jos centrinio komiteto pilnaties 
susirinkimas, kuriame partijos 
sekretorius A. Sniečkus pasakė 
jam įprastai ilgą ir pilną prieš
taravimų kalbą. T.e visi priešta
ravimai aiškiai įrodo, kad komu
nistai niekuomet nesugebės tin
kamai įvairių klausimų tvarky
ti. Jie daug planuoja, dar dau
giau plepa, tačiau planai eina sa
vo keliu, o gyvenimas visai nesi
derina prie jų. 

A. Sniečkus, kalbą baigdamas, 
teisingai pareiškė: ,,Mes turime 
atminti, kad kiekvieno iš mūsų 
darbas bus vertinamas ne pagal 
deklaracijas ir gražias kalbas, o Į 
pagal konkrečius darbus, pagal 
kovos rezultatus". Komunistai 
įvairiausių nesąmonių Rusijoje 
yra skelbę per ištisus 36 metus. 
Lietuvos komunistams teliko tik 
bezdžionauti ir, lyg papūgoms, 
kartoti rusų komunistų partijos 
vadovaujančių asmenų žodžius. 
Visas Sniečkaus pranešimas tė
ra papūgos šauksmas, gerai nu-1 
siklausius rusų komunistų par
tijos sekretoriaus Nikitos Chruš 
čiovo žodžius. 

i 
Jiedu abu pripažįsta, kad ko

munistų partija nesugebėjo iš
spręsti esminių žemės ūkio klau
simų. Komunistai gali šaukti, jų 
laikraščiai rašyti, komjaunuo- \ 
liai .būdami neišmanėliai, ūki
ninkus mokyti, bet visa tai, de
ja, nepakelia dirvos našumo, kar 
vių pieningumo ir nepadidina gy 
vulių skaičiaus. Sniečkus šian
dieną tą patį daro, ką jis yra 
daręs pirmaisiais Lietuvos pa
vergimo metais. Iš šalies stebin
čiam gyvenimą telieka paklaus
ti : ar aš pamišau sovietinėje san 
tvarkoje, ar komunistų partija? 
Sniečkaus kalba aiškiai įrodė, 
kad to pamišimo apsėsta yra ru
sų komunistų partija, kurios 
kiekvieną žingsnį turi sekti Lie
tuvos maskolberniai. 

A. Sniečkus nurodo: ,,Reikia 
pagerinti. vadovavimą žemės 
ūkyje ir pasiekti visų žemės ūkio 
kultūrų derlingumo padidinimą, 
pakelti žemdirbystės ir gyvuli
ninkystės kultūrą, užtikrinti, 
kad būtų įvykdyti nustatytieji 
gyvulių skaičiaus padidinimo ir 
jų produktyvumo pakėlimo pla
nai". Tą dainelę mes jau seniai 
girdime. Komunistai tesugeba 
tik planus kurti, bet yra visiš
kai bejėgiai juos įgyvendinti. 
Tiesa, A. Sniečkus, pamėgdžioda 
mas Chruščiovą, puola ūkio pla
navimą ir žemės ūkio ministeri
ją. Jis nusiskundžia, kad Lietu
voje dirvonuoja 307,000 ha. Tai 
sako, kad Sniečkaus vadovauja
ma komunistų partija per nepil
ną dešimtmetį sugebėjo apleisti 
tokį žemės plotą, kurį išarti, pa
gal planą, reikės taip pat dešimt 
mečio. Turbūt ir A. Sniečkus ne
tiki savo žodžiams, kad šiais me
tais būtų išarta 30,000 hektarų 
dirvonų. 

Jis taip pat skundžiasi, kad 
daug kur žmonės sėja ne derliui 
išauginti, o tik nurodyti apyskai 
tose apsėtą plotą. Tokie dalykai 
dedasi ne viename, bet visoje ei
lėje rajonų. 

Kiekvienas Lietuvos ūkinin
kas gerai žinojo, kad be trąšų 
negalima turėti gero derliaus. Ir 
Sniečkus tą patį kartoja. Tačiau 
jis pamiršo, kad ne kas kitas, o 
komunistų partija sunaikino gy
vulių ūkį. Lietuvos sąlygose be' 
gyvulių ūkio ir natūralių trąšų 
negalima pakelti derliaus. Snieč
kaus kalbos mažiausiai galės pa

talkininkauti tam uždaviniui. 
Komunistai taip pat nusiskun

džia, kad jie esą padarę rimtą 
klaidą, išnaikindami arklius Lie
tuvoje. Toji klaida yra žinoma 
kiekvienam eiliniam Lietuvos 
ūkininkui. Gaila, kad komunis
tams, kurių galvose vėjai siau
čia, tokiems dalykams suprasti 
reikėjo net ištiso dešimtmečio. 
Tais žodžiais A. Sniečkus pripa
žino, kad MTS negali pilnai savo 
pareigų atlikti Lietuvos sąlygo
mis. 

Komunistų partijos sekreto
rius išdrįsta apeiti net komunis
tų nustatytą liniją, kai jis kalba 
apie žmogaus nuasmeninimą. 
Stalino laikais nuasmeninti bu
vo visi, išskyrus jį patį. Malen-
kovas siekia to paties tikslo, nes 
tesidangsto liaudies valia, iki 
tvirtai atsisės valdžios balne. 
Keistos yra kalbos apie nuasme
ninimą tame krašte, kuriame 
įvesta pilnutinė vergija. 

A. Sniečkus, stambaus ūkinin
ko vaikas, šiandieną kalba apie 
žemės ir gyvulių ūkio nualinimą. 
Vieton tų plepalų jam geriau 
tiktų pagalvoti apie lietuvių tau
tos nuolatinį naikinimą. Jam ga
li būti atleista už Lietuvos ar
klių išnaikinimą, bet teisingu
mas visuomet pareikalaus at- | 
skaitomybės už tą skriaudą, ku-1 
rią jis yra padaręs lietuvių tau
tai jos žmones naikindamas. 

Istorinis teismo sprendimas. — JAV Augščiausias Teismas vienbalsiai pareme nuomonę, kad atski
ros valstybines mokyklos negrams ir baltiesiems prieštarauja JAV konstitucijai, šiame žemėlapyje 
užtamsintas valstybes tas teismo sprendimas paliete, nes ten negrų vaikai negali lankyti mokyklų 
kartu su baltaisiais vaikais. (INS) 

Pietus jaudinasi del 
mokyklų sprendimo 

WASHINGTON, geg. 19. — 
Augšč. Teismo sprendimas, kad 
atskiros viešosios mokyklos neg 
rų vaikams prieštarauja JAV 
konstitucijai (jos 14-tam papil
dymui), pietuose iššaukė piktus 
komentarus. 

Nedraugiškai sprendimą suti
ko ir kongreso nariai pietiečiai, 
kurie vienu balsu tvirtina, kad 
tuo sprendimu sulaužytas kitas 
konstitucijos nuostatas, kuris 
nustato valstybių teises. Daugu
ma jų teigia, kad sprendimas 
yra ne juridinis, bet politinis. 

Sprendimas liečia šias valsty
bes: Alabama, Arkansas, Dela-
ware, Florida, Georgia, Kansas, 
Kentucky, Louisiana, Maryland, 
Mississippi, Missouri, Nebraska, 
N. Carolina, S. Carolina, Okla-
homa, Tennessee, Texas, Virgi-
nia, W. Virginia, Wyoming ir 
District of Columbia. Vienų gu
bernatoriai pareiškė naikinsią 
viešųjų mokyklų sistemą, kiti 
patarė nesikarščiuoti ir klausi
mą rimčiau pastudijuoti, kiti 
aiškiai pasakė, kad sprendimo 
nevykdys. 

Teismas rudenį svarstys kaip 
ir kada sprendimą pradėti vyk
dyti. 

Charles Landon, britų amba
sados Maskvoje karinis atsto
vas, išvarytas iš Rusijos neva 
už šnipinėjimą. .(INS) 

Komunistai nepasikeitė 
ir slaptame posėdy 
GENEVA, geg. 19. — Pirmas 

visai slaptas posėdis Indokinijos 
klausimu nieko dar nedavęs, iš
skyrus prancūzų nusileidimą kai 
bėtis tiesiog su Vietminh dele
gacija dėl sužeistųjų iš Dien 
Bien Phu bazės išvežimo. Sov. 
Rusija ir Kinija atsisakiusios 
tarpininkauti, prancūzai nusilei
dę. 

Pereinant prie kitų reikalų, 
vakarų blokas siūlęs pirma su
tarti paliaubas, o tik paskui kal
bėtis politiniais klausimais, bet 
komunistai davę suprasti, kad 
abudu klausimus reikia surišti 
ir vieną nuo kito priklausomu 
padaryti. Antrajame posėdyje 
komunistai turėję savo kortas 
plačiau praskleisti. 

• Prancūzų užsienių reikalų | 
ministeris Bidault ir JAV pasek-
retorius Bedell Smith vakar lan
kėsi pas Vietnamo valstybės gal 
vą Bao Dai už Lemano ežero ir 
patarė jam kuo greičiausiai vyk
ti namo ir pradėti rūpintis vals
tybės reikalais. 

Skundas del bombų 
NEW YORK, geg. 19. — Mar 

shalų salyno gyventojų atstovai 
įteikė Jungt. Tautoms peticiją, 
prašydami uždrausti vandenilio 
bombų sprogdinimą jų regione, 
nes kaikurių salelių gyventojai 
esą jau skaudžiai nukentėję. Jei 
jau tokie bandymai būtinai rei
kalingi, Ui prieš tų ginklų sprog 
dinimą turi būti imtasi visų prie
monių žmonių sveikatai ir gyvy
bei apsaugoti. 

Nelaimė, kaip žinome, atsiti
ko ten šiemet Amerikai ban
dant vandenilio bombas — ne
buvo nuspėtas jų galingumas, 
todėl ir saugumo priemonės pa
sirodė nepakankamos. 

Pauker bus teismas 
BELGRAD, geg. 19. -— Ju

goslavijos žinių agentūra skel
bia, kad sena Rumunijos komu
nistė, ilgametė kominterno narė 
ir senosios Rusijos bolševikų 
gvardijos patikėtinė, rabino duk 
tė Ona Pauker bus teisiama šį 
rudenį su kitais buvusiais Ru
munijos partijos ir valdžios žmo 
nėmis už „sąmoningą režimui 
nedraugiškų elementų įvedimą į 
partijos ir valstybės administra
ciją". Kada Ona Pauker krito, ji 
buvo Rumunijos užsienio reika
lų ministeriu ir kompartijos po-
litbiuro nariu. 

• Pakistanas gauna iš JAV 
853,000 dol. vandeniui drėkini
mo tikslams parūpinti. 

Prezidentas įsakymo neatšauksiąs; 
McCarthy nori iškasti priešus 

WASHINGTON, geg. 19. — Prezidento uždraudimas savo pa
tarėjams liudyti sen. McCarthy — armijos ginčus tiriančiai komi
sijai apie tai, kas buvo kalbėta tuo reikalu armijos atstovui dėl 
sen. McCarthy veiksmų pasiskundus, sukėlė įvairiausių komentarų 
ir ties komisijos darbu pastatė didelį klaustuką. 

Komisija ginčų tyrimą nu
traukė iki kito ^pirmadienio ir 
už tai balsavo visi 4 komisijos 
nariai respublikonai, o komisi
jos nariai demokratai balsavo už 
komisijos darbo tęsimą, kartu 
stengiantis įtikinti prezidentą, 
kad jis savo patvarkymą atšauk 
tų. 

Išeitų, kad visi komisijos na
riai ir sen. McCarthy yra prieš 
prezidento įsakymą, tik ne visi 
vienodai įžiūri įsakymo pasek
mes. 

Demokratai nori įmatyti, kad 
tai bus respublikonams proga nu 
traukti ginčų aiškinimą ir palik
ti visą reikalą drumzliname van
denyje be aiškaus komisijos 
sprendimo. Sen. McOellan pa
reiškė, kad komisija tikrai gali 
viešų posėdžių neatnaujinti, jei 
prezidentas įsakymo neatmai
nys. Tada sen. McCarthy, jei jis 
dar sutiks liudyti naujose aplin
kybėse, bus apklaustas prie už
darų durų. Tai būtų neteisybė 
armijos sekretoriaus atžvilgiu, 
kuris dvi savaites buvo klausi
nėjamas iš visų pusių prie tele
vizijos kamerų. Sen. McClellan 
prileidžia, kad galima būtų ne
klausti armijos juriskonsulto 
Adams kas ir ką tame sausio 22 
d. posėdyje kalbėjo, bet jam rei
kėtų leisti pasakyti, ar po to po
sėdžio armijos sekretorius Ste-
vens savo reikalus su sen. Mc
Carthy tvarkė savystoviai ar pa
gal gautus nurodymus iš augš-
čiau. Tada būtų aišku, kiek iš 
tikrųjų yra ginče asmenų ir kur 
koks klausimas kreipti. Dabar 
galima prileisti, kad komisija 
statė ne tuos klausimus ir ne 
tiems asmenims. 

Sen. McCarthy prezidento įsa
kymu nepaprastai nepatenkin
tas, vadina jį „geležine uždan
ga", trukdančia jam išaiškinti, 
kas iš tikrųjų nori jam trukdyti 
žvejoti komunistus ir išvilkti 
aikštėn tuos, kas komunistus 
slepia ir juos glosto. Nors sen. 
McCarthy pavardžių neminėjo, 
tačiau iš jo pastabų visi suprato, 
kad dabar jis mano, jog tą bylą 
dėl Schine privilegijų jam sutai
sė ne armijos juriskonsultas 
Adams ir krašto apsaugos sek
retoriaus padėjėjas Hensel, kaip 

jis ikšiol tvirtino, bet Atty. Ge
neral Brownell ir jo padėjėjas 
Rogers. 

Sen. McCarthy mano, kad pre
zidentas savo įsakymą atšauks 
ar pakeis tada, kada jis sužinos 
visą tiesą ir iš kitos pusės, nes 
jis mano, kad prezidentas buvo 
klaidingai informuotas. Prezi
dento spaudos sekretorius vakar 
pareiškė, kad įsakymo pakeiti
mo laukti nereikia. Komisijos 
sekretorius Mundt vakar tarėsi 
tuo reikalu su Atty. General 
Brownell. 

. 

Ji perduodama iš WOPA stoties: 
AM banga 1490; FM banga 102.3 

Programa bus girdima pen
kis sykius savaitėje: pirmadie
niais, antradieniais, ketvirtadie
niais ir penktadieniais 8 v. 30 
mm. vakaro, o sekmadieniais 2 
v. po pietų. Kolkas tos progra
mos nebus trečiadieniais ir šeš-
tadieniais. 

Programoje išgirsite naujau
sias žinias iš lietuvių ir Lietuvos 
gyvenimo, naujienas apie Ame
rikoje, ypač Chicagoje, gyvenan 
čius lietuvius, pasaulio įvykių 
apžvalgą. 

„Draugo Radijo" programos 
direktoriumi laikinai sutiko bū
ti kun. dr. J. Prunskis, „Drau
go" kultūrinio priedo redakto
rius. 

Kun. Vytautas Bagdanavičius, 
MIC, „Draugo" redakcijos mo
deratorius ir Lietuviškos Kny
gos klubo direktorius, paskirtas 
„Draugo Radijo" moderatoriu
mi. 

J šią programą palaipsniui bus 
įtraukta gausiai mūsų kultūri

ninkų, menininkų, rašytojų, so
listų, muzikų ir kitų įžymybių. 

Visi klausykitės „Draugo Ra
dijo" iš stoties WOPA pirmadie
niais, antradieniais, ketvirtadie
niais ir penktadieniais 8 v. 30 
min. vakaro, o sekmadieniais 2 
v. popiet. Programa truks pus
valandį. 

Pirma transliacija įvyko va
kar vakare, sekančios prašome 
rytoj pasiklausyti. 

Mūsų radijo programai skirtą 
medžiagą malonėkite siųsti ad
resu: Draugo Radijas, 2334 So. 
Oakley, Chicago 8, 111. 

Petrovas ir žmona — 
MVD tarnautojai 

CANBERRA, geg. 19. — So
vietų špionažo veiklą Australi-' 
joje tirianti komisija jau išklau
sė savo teisinio patarėjo bendrą
jį pranešimą apie medžiagą, ku
rią suteikė to špionažo organi
zatorius, iš sovietų tarnybos pa
bėgęs Petrovas. 

Baigdamas juriskonsultas pa
sakė, kad pats Petrovas buvo 
slaptosios policijos (MVD) pul
kininkas, jo žmona, kuri amba
sadoje skaitėsi raštininke, buvo 
MVD kapitonas, o ją į Rusiją po 
vyro pabėgimo bandęs išvežti an 
trasis ambasados sekretorius 
Kizlicin irgi buvo MVD pulki
ninkas leitenantas, špionažo or
ganizatorius'— ryšininkas buvo 
ir Tasso atstovas Antonovas. 

Be penktosios kolonos ateičiai 
rengimo visi tie tipai dabar ta
rėjo ypatingą dėmesį kreipti j 
slaptas žinias, ateinančias į Aus 
tralijos vyriausybės archyvus iš 
JAV ir Anglijos. 

• Izraelio gydytojai, esą vie
šoje tarnyboje, streikuoja 3 die
nas prašydami daugiau algos. 

Kalendorius 

Gegužės 19 d.: šv. Petras Ce-
lestinas. Lietuviškas: Skaistuo
lis. 

Gegužės 20 d.: šv. Bernardi
nas Sienietis. Lietuviškas: Aug
inant ė. 

Oras Chicagoje 
Giedra, bet šaltoka. Tempera

tūra apie 65 laipsnius. 
Saulė teka 5:28, leidžiasi 8:08. 

Guatemaloje iškrauna 
sovietiškus ginklus 

VVASHINGTON, geg. 19. — 
Čia susirūpinusiai žiūrima į 
Centralinę Ameriką, kur, mano
ma, Maskva yra parengusi dirvą 
rimtiems įvykiams. Spėlioji
mams pagrindo davė įvykiai Cos 
ta Rikoje, Nikaraguoje, Hondu-
rase ir Guatemaloje. 

Bal. 3 d. Nikaraguos pabėgė
liai iš Costa Rica bandė nužudy
ti Nikaraguos prezidentą Somo-
zą, didelį komunistų ir Guatema-
los priešą. Po to Nikaraguoje 
prie Pacif iko krantų buvo rasta 
slėptuvė su rusiškais ginklais. 

Balandžiui besibaigiant, su
streikavo visi šiaurės Hondūras 
bananų plantacijų darbininkai, 
prie kurių ir kitų įmonių darbi
ninkai prisidėjo. Turima įrody
mų, kad streiką suorganizavo 
toje srityje esą trys Guatemalos 
konsulai, kurie dabar jau iš
mesti. Streiką remia ne tik ko
munistų valdoma Guatemalos 
darbo federacija, bet pasaulinė 
komunistų profsąjungų vadovy
bė. Streikas tuo tarpu vyksta be 
riaušių. 

Galop šią savaitę į Guatemalą 
atvyko iš Štetino uosto (len
kams atiduotas Vokietijos mies
tas) laivas su ginklais, kurie 
šiuo momentu iškraunami. Gin
klų daug, tik jų tipas ir kilmė 
oficialiai nežinomi. Jei laivas 
krovinį paėmė štetine, tai jo kil
mė neabejotina, nors laivas re
gistruotas Švedijoje. 

Indokinijoje aviacija 
vel puola priešę 

HANOI, geg. 19. — Prancūzai 
vėl pradėjo bombarduoti 41-mą 
kelią, kuriuo komunistų gen, 
Giap pradėjo vežti savo karius 
ir ginklus iš Dien Bien Phu į Ha-
noi sritį. Buvo pažadėta nuo 
bombardavimo susilaikyti tą lai
ką, kada prancūzų ir komunistų 
sužeistieji bus išvežami iš Dien 
Bien Phu. 

Komunistai susitarimą dėl su
žeistųjų išvežimo padarė prak
tiškai neįvykdomą, nes nedavė 
galimybės dideliems lėktuvams 
Dien bazėje nusileisti, o 41-mu 
keliu pradėjo kariuomenę į kitą 
frontą vežti. Tais reikalais ko
munistams buvo pasiūlyta iš 
naujo tartis, bet atsakymo ne
gauta. Sakoma, kad gal šis tas 
Genevoje bus padaryta. 

Chiang aviacija 
skandina laivus 

TAIPEH, geg. 19. — Formo-
zos aviacijos vadovybė teigia, 
kad jos lėktuvai žemiau šancha-

1 jaus (prie Sanmen įlankos) va
kar vieną paskandino, o kitą 
kom. Kinijos karo laivą padegė. 
Visi lėktuvai sugrįžę sveiki į sa
vo bazes. 

Jei Formozos pranešimai ne 
I propaganda, tai Chiang Kai -
sheko aviacija ir laivynas, ypač 
aviacija, paskutinėmis savaitė
mis gana dažnai užkabinėjo 
kom. Kinijos laivus ir net susi
kovė su jos Migais. 

• Formoza ir Prancūzija su
darė prekybinį susitarimą 7 mil. 
dol. Prancūzai pirks arbatą, 
parduos chemikalus, geležies ir 
plieno gaminius, mašinas. 

• Per Voice of America per
duodama žinia į Aziją ir Afriką, 
kad JAV panaikinta rasinė seg
regacija mokyklose. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Prancūzijos parlamento dienotvarkės komisija vakar tu

rėjo paskirti dieną pradėti diskusijas Europos armijos pakto klau
simu, tačiau nutarė to klausimo į plenumą nenešti neva todėl, kad 
dar nepasiekta susitarimo Saaro klausimu. Tikroji priežastis, ži
noma, yra dar nepasibaigusi Genevos konferencija. 

— Indijos premjeras Nehru vėl užsiminė vakar apie Indokini
jos karą. Jis pasisakė už paliaubas pirma, o paskui tik apie Indo
kinijos politinių reikalų tvarkymą. 

— Anglijos Eden ir JAV BedeU Smith vakar ilgai posėdžiavo, 
kad išlygintų nuomonių skirtumus, pasidariusius dėl Prancūzijos 
ir JAV susitarimo tuojau pradėti kalbėtis dėl sąlygų, kurioms 
esant Amerika galėtų aktyviau įsikišti į Indokinijos karą. Bet iš 
kito šaltinio sakoma, kad pati Anglija yra sutikusi dalyvauti pa
sitarime kariniams planams parengti tam atvejui, jei paliaubų In
dokinijoje dabar nebūtų. 

— Kai JAV krašto apsaugos sekretorius Wilson ir P. Korėjos 
prez. Syngman Rhee vakar žiūrėjo Seoule kariuomenės paradą, 
radaro ekranai užregistravo priešo lėktuvą šiapus demarkacijos 
linijos. Skundas įteiktas paliaubų priežiūros komisijai. 

http://TrlrplK.no
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Trečiadienis, gegužes 19, 1954 

mm 
Skyrių veda SKTN ALFONSAS KERELIS, 

6844 S. Green St., Chicago 21, 111. - Tel. Hū 3-6034 

ATGYJA SU PAVASARIU 

Chicagoje sk. vyčių pulk. J. 
Šarausko vardo naujasis drau
govės vadas psktn. J. Paruške 

j vičius daug sielojasi ir stengia- a t e i n a žinios, kad amerikiečių 
si, kad draugovė pilnai įsijung- i protestantai siunčia j Oekoslo-
tų į gyvą vyčiavimo darbą ir jv okiją, Lenkiją ir Rusiją 500,-

Rtrodo lyg būtų pasityčio
jimas 

"VViadomosci Codz'enne" (V. 
7 d.) rašo : "Iš Nuernbergo 

Prie a. a. 
V. S. O. ZAILS 

kapo 

Gegužės 8 d. Chicagoje paskli
do skaudi žinia, kad kepenų vė
žio pakirsta mirė jaunutė, vos 
21 mt. amž., Nijolė Vilūnaitė -
Kalvaitienė. 

i Ji buvo skautė. Į organizaci
ją įstojo maža paukštyte Lietu
voj. Dalyvavo Tautinėj stovyk
loje Pažaisly, kaip jauniausia 
stovyklautoja, kur nekartą prie 
laužo gražiai pasirodė. Tremty
je, Schwaebisch Gmuendėj ėjo 
draugininkės pareigas. Dalyva
vo II Tautinėj stovykloj Alpė
se. Būdama aktyvi skautė iš 
pat mažens ji greitai įgijo ne 
t iktai skautiško patyrimo ir už-

A. a. Nijoiė Vilūnaitė-Kalvaitienė 

sitarnavo vyresniosios skiltinin-
kės laipsnį, bet ir visus skautiš
kus privalumus. Ji buvo nepa
prastai mylima žmonių, nes pa
t i mokėjo mylėti, būti su visais 
mandagi, švelni, paslaugi ir jau
nuoliškai kukli. 

Aš ją pirmą kar tą pamačiau 
"Eltingen" laive rūpestingai glo
bojant jūros liga sergančios ke^ 
leivės vaikučius. Tai buvo 194 
m. gegužės mėn. pirmosios die
nos. Mes kar tu plaukėm į šią 
šalį. Paskui ją dažnai matyda
vau gegužinėse pamaldose laive. 
Matydavome ją apsuptą jau
nimo ir an t denio linksmai 
krikštaujant ir skaičiuojant lai
vą lydinčias žuvėdras. Paskui, 
1952 m. gegužy, aš ją vėl pa
mačiau. Nepaprastai puošni ir 
ir linksma ji žengė, prie alto 
riaus su Leonu Kalvaičiu. Ta
čiau šių metų gegužės mėn. jai 

SUSIPAŽINKITE SU J.A.V. 
KONSTITUCIJA 

IB VALDŽIOS ORGANAIS 

mirtį atnešė. Jos svajonė buvo 
nuvykti į Liurdą a r Fat'imą. 

Norėčiau šiandien rast i pa
guodos žodį, kuris kenčiančią 
motiną sktn. S. Vilūnienę ir K. 
Vilūną paguostų, kad didžiau
sią meilę ir pasiaukojimą ją be
si a \ r a n t parodžiusį jos vyrą L. 
Kalvaitį nuramintų, bet deja... 
Tepaguodžia jus ir artimuosius 
be?< tai, kad Skaučių Seserija 
kar tu liūdi ir skausmu dalinasi 
su jumis. 

JUBILfUINIŲ METŲ 
PAŽANGUMO VARŽYBOS 

Dėl vietos stokos ištisai ne
galime talpinti visų laimėtojų, 
bet tik pažymėsime pirmąsias 
vietas. Vilkiukai — Vokietijos 
Aušros T. Panemunės miško 
draugovė (61 t . ) . Skautai — 
Vokietijos Aušros T. Bebrų skil 
tis (134.7 t ) . Oro skauta i — 
Vokietijos Aušros T. Lituanicos 
s k i l t i s ( 2 4 t' .) . J ū r ų s k a u t a i — 
V o k i e t i j o s A u š r o s T . L y d ž i ų v a i 
t is (205 t . ) . Sk. vyčiai — Vene-
zuelos Maracay sk. v. v. kand. 
būrelis (143 t ) . 

Visiems šių vienetų skau
t ams įteikiami specialūs varžy
bų laimėtojų ženkleliai, o vie
netams — garbės pažymėjimai. 

IŠVYSTA PASAULIO ŠVIESA 

Nė vienas skautas,*kurio gys
lose teką skautiškos idėjos krau 
jas, nepasilieka neįsigijęs "Skau 
tybė berniukams" knygos. Au
kų rinkimo akciją vykdo JAV 
sk. vyčiai. Jos vadovybė ir at
skaitomybė bei atsakomybė 
prieš Vyriausią Skautininką ir 
Vadiją yra pavesta sktn. V. Man 
tautui . 

Tad visas vyriškasis jaunime, 
parodykime savo gilų ir nuošir
dų skautiškų reikalų supratimą. 

JŪRŲ SKAUTAI 

Chicagoje yra dedama daug 
vilčių suorganizuoti antrajai jū
rų skaučių valčiai. Manoma, kad 
tai pavyks, nes daug gražių pa
stangų ir sumanumo parodo j . 
sktn. dr. K. Aglinskas. 

LIKT. SKAUTE PARADE 

Gegužės 1 d. Ncw Yorke įvy
ko daugelio tautų lojalumo pa
radas. Lietuvaitės skautės, ap
sirengusios mūsų puošniaisiais 
tautiniais rūbais, atkreipė visų 
stebėtojų dėmesį. Drausmingo
se ir darniose gretose visos žy
giavo vadovaujamos R. Fran-
kaitės. 

bendromis pastangomis nuveik
tų dar daug galimų padaryti 
darbų. x 

RAŠINIO AATA PRATĘSTA 

Varžybų skautiško rašinio te-
i ma "Skautybės tarnyba Dievui 
ir Lietuvai" galutinė data pra
tęsiama iki š. m. birželio 1 d. 
Tuo norima duoti daugiau pro
gos dalyvauti mūsų sesėms, ku
rios dabar jau "grįžta iš Lietu
vos". Primenama, kad varžybo
se gali dalyvauti visi PLSS na
riai iki 14 m. amžiaus. 

LIETUVIŠKOS DAINOS 
VARŽYĮROS 

Lietuviškos dainos varžybų 
vyriausią komisiją sudaro v. s. 
VI. Šarūnas, s. V. Mantautas ir 
ps. J. Gaižutis. 

Dėkime visas pastangas, kad 
lietuviška daina surastų t inka
mą vietą skautijos tarpe, kad 
ji mus linksmintų džiaugsmo va
landose ir guostų kai mūsų ke
lias apsikloja tamsiais šešėliais. 

CLEYELANDO SKAUTAS 
"GfcPO' 

000 protestantiškų biblijų. Ne
norime kalbėti už Čekoslovaki
ją ir Rusiją, bet kai dšl Len
kijos, tai protestantai šitų bū
du daro jai skriaudą, užpildami 
ją protestantiškomis biblijomis. 

Lenkų tauta 4aukia la is /ės 
ir išvadavimo iš komunistinio 
jungo, o ne balionėlių su pro
testantų biblijose esančiomis 
"naujienomis". Lenkija nerei-

Tel. bato GRaoeland 2-920S 
2836 West Chicago Avenue 
DR. JUOZAS BARTKUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NORTHWK8T MEDTCAL CENTER 

Tel. ARmitage 6-0161 
Vąl. 1—8, T—S p. p . pirmad., 

antrad., ketvirtad., penktad. 
10 v. ryto — 1 v. p. p., trečiad. 

12—4 v. p. p. seštad. 

Of|M teJef, LAfayette 1-3210, jei 
neatsiliepia, gaukite KEdzie 8-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Ave. 
V A U Kasdien popiet nuo 12-2:80 • . 
Vak. pirm., antr., ketvlrt. «-8:IO v. 

Trečiadieni tik susitarus 

Tel. ofiso PR. 8-1717, re*. R E . 7-7668 

DR. RIE2IS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 West 63 Street 
Kasdien 1—8. Vakarais 7—8. tiktai 
antradieniais ir penktadieniais. Tre-
čladten. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

Reiki . 3241 W. 66th PLACE 

DR. VL BLAŽYS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4701 South Damen Avenue 
(Kampas 47-tos Ir Damen Ave.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

DR. IRENA KURAS 
SUEC. KŪDIKIŲ IR VAIKŲ 

UGŲ 
7156 So. Westcrn Ave,. 

(MED1CAL BUTLDINO) 
Pirmad.. antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 3—6 p. p. tr 6—8 v. v.; trečiad. 
nuo 6—8 v. v.;, seštad. 1©—12 v. p. 
ir nuo 1—3 v. p. p. 

Ofloe telef. RKpubltc 7-116* 
Namo telef. \VAlbrook 5-376* 

Tai. Ofiso H E . 4-21 SS, res. PR. 8-8484 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bpec. chirurgine* Ilgos 
6255 South YVeateni Avenue 

VAL. kasdien 2—4 p. p. ir 6—8 vak 
Seitad. 2—4 p. p. Trečiad. Ir 

sekmadieniais uždaryta 

» ' • 

Neringos skaučių tun tas ge
gužės 9 d. lietuvių salėje turėjo 
nepaprastą sueigą — tai buvo 
"sutikimas".skaučių, kurios da-

I lyvavo "Kelionėje po Lietuvą". 
Septynios pasiryžėlės ištesėjo 
užsiberėžtąjį žygi, iš kurių pir
moji buvo skautė Ingrida St'a-
saitė, 14 m. Jos konkursinis dar
bas yra pasiekęs L. Skaučių Se
serijos vadiją, kur jis bus ver
t inamas su kitų vietovių skaučių 
darbais. Visi "Kelionės po Lie
tuvą" rašiniai privalo Vadiją pa 
siekti iki gegužės 23 d* 

1 sutartį 

Re*. FHontier 6-0814 

kalauja atvertimo, nes jį y ra ' ^ J * * 1 ^ , ^ ^ k 

gal krikščioniškiausias k raš . a s Teiei. ofiso LAfayette «-604« 
Europoje, jei ne visame pasau
lyje. Jei Amerikos protestantai 
norėtų Lenkijai padėti, tad tu
rėtų jos gyventojams siųsti ba
lionus su maistu, drabužiais ir t 

užtikrinimą, kad Amerika atsi
mena Lenkiją, bet protestant iš 
kų biblijų siuntimas su "nau-
jienomis"atrodo panašus į pa
sityčiojimą, o blogiausia tai, 
kad komunistinės valdžios or
ganai kiš į kalėjimą tuos, ku
rių rankose r a s t a s biblijas". 

Tel. ofiso HE. 4-6849. rez. HE. 4-2324 

DR. PETER T, BRAZIS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

2 4 3 4 W e s t 7 U t S t r e e t 

Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč. ir šešt. pagal sutartį 

Tel ofiso WA. 8-3060, res. CO. 4-1187 

DR. I . DANILEVIČIUS 
10748 So. Michigan Ave. 

Tel. ofiso TA. 7-6657. rez. RE. 7-4»66 

DR. FRANK 0. KVVINN 
(KVTEČINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 We*t 47th Street • 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:30 
v. v. Iftskyrus trečiad. ir iestad. vak. 

VAL.: (išskyrus seštad. ir sekmad.) 
Nuo 1 Iki 4 v. p. p.; 7—9 v. vak. 
Ligonius priima tik pagal susitarimą 

Reztd.: 10838 So. IVabash Ave. 

Šis "W. C." pasisakymas ne
reikalingas jokių komentarų. 

Barbariškumas pasilieka 
žinomas filosofas ir rašyto

jas Irwin Edman pasakė, kad 
"vandenilio bomba paryškina 
tai, ką filosofai ir istorikai se
niai s ako : išmokome viską kon 
traliuoti, — išimtį tesudaro lau 
kine, barbariška žmogaus siela 
ir sąmyšis žmonių valdžioje". 

Skelbkitės "Drauge1 

SKAUČIŲ SESERIJOS 
RINKIMAI 

L. S. Seserijoje šiuo metu 
vyksta korespondenciniai rinki
mai. Kandidačių sąrašuose ma
tomos kandidatės Vyr. Skauti-
ninkės pareigoms — vyr. sHtn. 
O. Zailskienė ir sktn. G. Meilu-
vienė. Vyr. Skautininkės pava
duotojos pareigoms — sktn. J . 
Gulbinienė, psktn. A. Motiejū
naitė, ir psktn. F . Zapkuvienė. 
Rinkiminės komisijos adresas : 
St. Gudauskienė, 4511 So. Her-
mitage Ave., Chicago 9, 111. 

"MCSŲ VYČIO" 

trečiasis šių metų numeris y ra 
ištisai paskir tas Lietuvos jūrų 
skautų minčiai kelti. Įvairūs 
straipsniai apie prisiminimus iš 
veiklos laisvojoje tėvynėje, t rem 
tyje ir dabar. Qausu gražių nuo 
t raukų iš pirmųjų skautų kūri
mosi Lietuvoje ir dabartinio jū-
rininkavimo. 

Didysis menas būti laimingu 
y ra gerai tvarkingai gyventi. 

—Ducia 

1 

DR. JUZE AGLINSKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Vaikų Ir moterį} Ilgos 
5159 South Damen Avenue 

Pirmad., trečiad. 10—4; ketvtrtad. ir 
penktad. IQ—1 p.p. ir nuo 6—9 v.v. 

Šeštadieniais 10—12 vai. pietų 
Ofiso tel, — PR 6-7800 
Namų tel. — TR 4-1765 

DR. KĘSTUTIS AGLINSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2300 West 51 Street 
Vai.: pirm., ant. 10—12 v., ketv. tr 
penkt. 6—8 v. v. treč., šešt. ussitarus 

OHM> tel. PRospect 8-1795 
Namų tel. .Tltlangle 4-1765 

Tel. ofiso HE. 4-6(199, rez. PR. 9-7333 

DR. ANTANAS ALEKNA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1057 W. Garfield Blvd. 
VAL: 1—4 ir 6—9 

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvlrtad. ir sekmad. 
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T E L E V I Z I J O S 
w 

I R R A D I J O 
APARATŲ TAISYMAS 

Sąžiningas ir Garantuotas Darbas 
DARBO VALANDOS: 6. v.v.—10 v.v. 
Šeštadieniais: 8 v ryto — 10 v. vak. 
. »I. R 1 M K I S , 4119 So. Francteoo 

Telef. V Artis 7-1099 
uuuiUMMiiiimiiiiuiiiiuiiiMiiuiuuii^utiuiiiMiiiiuiiiHiiiiiiuiiiiiisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiui 

Ofiso valandoms akamb. VA. 7-3526 

DR. ALINA D0MANSKIS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

SPEC. REUMATINES IR 
SĄNARIŲ LIGOS 

Ligonius priima antrad. 6:30—8:30 ir 
šeštadien. nuo 4—6. Kitu laiku pa
gal susitarimą. Tol. CLUffsldc 4-5654 

4038 Archer Avenue 

DR. T, DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:30 vai. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel.: Vlrginia 7-0086 
Rezidencijos: BEverly 8-8244 

Tel. ofiso GR. 6-5899. PR. 6-4732 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGINES LIGOS 
2428 West 63rd Street 
(kampas 6r, ir Artesian) 

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 6—8 v. vak. 
Seštad. nuo 2—4 vai. popiet. 

Trečiad. Ir sekmad. uždaryta 

Tel. ofiso: DAnube 6-1126 

DR. A. VALIS-LAB0KAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MOTERŲ UGŲ GYDYTOJAS 

3267 Šouth Halsted Street 
Vai. 1 iki 4 v. p. p. ir 6—t v. vak. 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p. 

YAnls 7-S526 Y Arda 7-7410 
DR. O. J. BYLAJTIS 

Nervu, vidaus ir vaikų ligos 
Vai.: pirm., treč. 6:20—8:30 

Seštad. 1:30—4 
DR. I. G. VALAITIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Val. : kasdien 6:80—8:30. šešt. 4—6 

4038 So. Archer Ave. 

Telefonas P l ' l lman 5-8277 

DR. I. E MAKARAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

11750 South Parnell Ave, 
Vai. kasdien 2—4 popiet ir 6—8 v. v. 

išskyrus trečiadienius 

Dr. Edward B. MURASKAS 
GYDYTOJAS IR CmRURGAS 

2750 West 71st Street 
Ligonius priima pagal susitarimą. 

8uaitarimul skambinti GRo. 6-1321. 
Jei neatsiliepia — VIncennes 6-3900 

Tel. ofiso VI. 7-06O0, re*. VL 7-7803 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
fSpec. moterų ligos ir akušerija,) 

4055 Archer Avenue 
Kampas Archer ir Caiifornia Ava. 

-

VAL.: 2—4 Ir 6—8 v. p. p. 
Šeštadieniais 2—7 vai. p. p. 

išskyrus sekmadienius 

Knygų rinkoj pasirodė Sūdu
vos išleistas prakt iškas vado
vėlis Kaip parisuosti JAV pi
lietybei. Šio leidinio tekstą per
žiūrėjo teisėjas Alfonse F. 
VVells. Spaudai paruošė Pr . Šu-
laitis. Pradžioj patiekti klausi
mai ir a tsakymai (anglų ir lie
tuvių kalba) norintiems gauti 
pilietybę. Be to pat iekta plati 
informacija kur reikia kreiptis 
ir kiek mokėti norint įsigyti 
pilietybės dokumentus, nurody
t i Natūralizacijos įstaigų adre
sai, nurodyta į JAV įvažiavimo 
tvarka , vizų išdavimas ir k t 
la idinio kaina 60 centų. 

Pinigus su užsakymais siųs
ti: "Draugas" 2334 So. Oakley 
Ave., Chicago 8, IB. 

PIOIAI IR SAUGIAI 

PERKRAUSTAU 
B A L D U S 
V I E T O J K U : I.s ' . ' O U A U 

K. EIDUKONIS 
Turiu naujų dideli sunkvežimi 

Ir apdraudas 
6030 S. Tai man. ChioaRO 29. 111. 

Tel. G Krovei. iU 6-70$>« 

VOCATIONS NEEDED 
The Sisters of Chąrity of Zams, 

Austria wha specialize in domestic 
work in Seminaries and religious 
institutions and also in other 
works of mercy are in need of 
vocations. They offer the oppor-
tunity of religious voeation to 
girls who have not had the bene-
fit of an education and also to 
non-married women under forty. 
Write to 

MOTHER PROVINCIAL 
705 Clymaii 8t., WaiertowiL Wh». 

Ofiso LA f ay eite 8-1707, rezidencijos 
FlUmore 3-8614 (Maywood, III.) 

DR S. GEšTAUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

širdies, vidaus ir valkų l igos 
4055 So. Archer Ave 

(Kampas Archer ir Caiifornia Ave.) 
Valandos nuo 2—4 ir auo 6—S po 
pietų kasdien išskyrus treč. Ir sekm. 

Ofiso telef. YArds 7-1166 
Rezidencijas — STewart 8-4511 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 VVest 85th Street 
(kampas Halsted Ir 35-ta gatve) 

V A L 1—4 Ir 6:30—8:30 p . p . kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vaL 

Ofiso GRovehill 6-4020 
Rez. Hl l l top 5-1560 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAIS 
2423 YVest Manjuette Bd. 

Vai. 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak. 
Trečiad. ir seštad- pagal sutartį 

Rūpestingai ir pigiai taisau 
T E L E V I Z I J O S 

APA RATU S 
Garantuoja darroą ir dalis 

J. M I G L I H A S 
Tel. HUmbodt 6-1038 

imiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiinmmmiiiiii 

MES PERKRAUST0ME JŪSŲ 
baldus saugiai kelete bloku 

arba kelias dešimt myliu 
Vieno kambariu baldus arba viso namo. Kreipkite* 
pas mus. Turjs daug metų pat* rimo per kraustymo 
darbe. 

Pristatome anglis ir pečiams aliejų — dideliais ir mažais kiekiais. 

S T A S Y S F A B I J O N A S 
2146 So. Hoyne Avenue Tel. Vlrginia 7-7097 

STATYBAI IB NAMŲ 
P A T A I S Y M A M S 
P R I S T A T O M E 
VISORIŲ RCftlŲ 
MED2IAGĄ 

A* v 
LHLIA4i į ! 
11- ^ : \ L : 

CARR MOODY 
LUMBERCO. 

STASYS UTWINAS. Prei . 
8eS9 S& HALSTED 9T. 

TfeL Vlctory S-117S 
APKAINAVIMĄ IR P R E K I Ų P R l 

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RAčTlNg ATIDARYTA kasdien nuc 
8 vai. ryto Iki • vai. vakaro Ii 
ft«itadl«niaie Iki t vai vakaro 

Tel. ofiso PR. 6-3838. rez. RE. 7-9199 

PR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 

2500 West 63rd Street 
VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:30 
Iki 9 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta 

GRovehill 6-1596 

DR. ALDQNA A. JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĄ 

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos; 9—12 Ir 7—8 v. v. pagal 

susitarimą, tšskvms trečiadienius 
2422 West Marquette Rd. 

Ofiso ir buto tol. OL. 2-1*81 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1836 So. 49th Ct., Cicero 
Kasdien 10—12 ryte Ir 6—8 y. vak. 
Šeštadieniais 10—2 v. r. Ir 4—6 v. v. 

Rūtas 1832 So. 49Ui lt. 

Telefonas REliance 6-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
8925 West 59th Street 

VAL. 2—4 popiet. 6:80—8:80 vak. 
Uždaryta trečiad ir seštad. vakarais 

Ofiso ir buto tol. HEmlook 4-5815 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 South Western Avenue 
Valandos: pirmad., trečiad., ketvlrt., 
penktad. 6:30^—8:80 v. vak. Antrad 
10—12 vai. ryto. Seitad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimą. 

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525 

DR. AL RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4842 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archar) 

VAL. kasdien nuo 2 iki 9 vai. 
Trečiad. ir sekmad. tik susitarus 

Tel. ofiso PRospect 6-9400 
Rezid. HEmlock 4-3851 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
( \ a ik o v iri ū t «"•) 

GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
6560 So. Western Ave. 

Vai. kasdien 1—3 p. p. ir nuo C—8 
v. vak. šešt. 1—4 p. p. Trečiad. Ir 
kitu laiku tik susitarus. 

Tel. ofiso VI 2-1581. rez. XI 2-0742 

DR. V. VILEIŠIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street 
Kampas Halsted ir 31-mos gatvių 

Priėmimo valandos: 2—4 p. p. ir 
6—8 v. v. Žeštad. 2—4 v. po piety. 

Tel. ofiso PR. 6-6146. rez. HE. 4-3150 

DR. P. C. YVINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 YVest Marquette Rd. 
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; C iki 8 vak. 

Trečiad. ir seitad. pagal sutartį 

. ZIGMAS RUDAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tetef. REpubUo 7-2200 
S p e c Orthopedija — kaulų Ir 

sąnarių l igos 
2485 West 69th Street 

Vai. kasdien 6—8 v. vak., seštad. 
10—12 vaL Kitu laiku susltarua. 

Dr. Antanas Rudokas, 0. D. 
Tikrina akis : pritaiko akinius, 

keičia stiklus ir rėmus. 
1701 S. Damen Ave., Chicago, UI. 

šauldte — VA. 7-1381 
Priima: vakarais 6 iki 9, i*fitad. 
10 ryto iki 4; trečiad. Ir sekmad. 

tik susitarus 

Tel, ofiso CL 4-0253, re*. YA 7-63** 

DR. A. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

4645 S. Ashland Ave, (kamb. 211) 
Pirmad., antr., ketv. ir penkt. 

6:30—8:30 vai. vakare, 
šeštadieniais 2—4 vai. popiet 
Res . 4420 So. Talman Avenue 

Tel. ofiso YA. 7-0654. re*. MI 3-2880 

DR. CHARLES SE6AL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenue 
(antras augštas) 

OFISO VAL: 10 iki 12 v. ryto; nuo 
2 Iki 4 v. p.p.; nuo 7 iki 8:80 v. v. 

DR. J. J, SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 6Srd S t 
ortx> tel. UKliance 5-4410 

Kczid. telef. GKovehUl 6-0017 
Valandos: l—3 p. m. 7—8 p. m. 

Penktadienį tik popiet. 
Trečiad. ir seštad. pagal sutarti 

• n u m y l i — — — — • i m • » I » I W I i i — i i . — — — 

Ofiso tel. TR 4-6000, rez. R E 7-2780 

DR. J. STARKUS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

6 5 3 VYest 7 9 t h S t r e e t 
Vai. pirm., antr., ketv. ir p e n k t 

1—4 i r 7—8;S0 vai. vak. 
Treč. Ir Seštad. »—12. 

Tel. ofiso ir buto Oljymplc a-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

14S5 Sp. 48tb Ct , Cicero 
Kasdien 1—3 v. ir 6—8 v. vakare. 

Šeštadieniais 12—2 v. ir 3—B* v. v. 
Butas 1<HM So- 49Ux Ave. 

DR. STRIK0L 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4645 So. Ashland Ave., Chicago 

VAL. nuo 2—4 ir 6—8: trečiad.. seš
tad. ir sekmad. tik pagal sutartį. 
Tel. ofiso VA. 7-4767, rea PR. 6-1630 
Jei neatsilieps* vlršminit i telefonai, 

šaukite MJdivay 8-0001 

DR. FL. TAUAT KELPŠA 
DR. E. TALUT KELPŠA 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
Marųuotte Parito ofisas: Fordon 

Medical Arts Bld*. 2656 W. 68rd St. 
(kampas Washtenaw ir C3rd). Vai. 
kasdien 3—B išskyrus antrad. tr ketv. 
ir kasdien nuo 6—8:30 išskyrus treč. 

Ar šeŠtad. 
Telefonas — PRospeqt 6-8548 

Cicero ofisas: 5002 \Vest lot h St. 
Vai.: kasdien 6—t: 10, antrad. ir ketv. 
1—3 ir seštad. 11—1 vai. p. p. 
Telef. TCKvnhall 8-0959; namų telef. 
r4£nUock 4-7080. Kitu laiku s u š i u r u s [ 

Tel. ofiso CA. 6-0257. re*. PR. 6-6659 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

1821 S o . H a l s t e d S t r e e t 

Rezid. 6600 S. Artesian Are. 

VA.L. 11 v. r. iki 2 p. p.; 6—9 v. v. 

Ortnopedas- Protezistaa 

P. i I L Ę I K I S 
Kauly frakturom įtvarai 
P o l i o-Cerebral Palšy Ir 
Įvairioms vaiku bei suau-
gruaiujų deformacijoms pa
salinti spec. aparatai. Am-

p u t kojoms ir rankoms visų sistemų 
Proiesal . Orthop. p 6 d o s Plokštelės 
(Aroh Sopportš) . Moterims, .yramf 
Ir va ikams įvairių tipų paed. 
ial tr t t 

VAL.: 9—4 Ir 6—8 ftestad 
ORTHOPEDUOS TECHNIKOS 

LABORATORIJA 
1911 W. 59th Si., Chicago 86, Illinois 

Tai. PRospect 6-5084 

Telefonas OLympic 2-4276 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
VAL. antr., ketv. 10-12. 2-6,7-9 p.p. 

penkt. 3—6, 7—9 p. p. 
3147 S. Halsted S t , Chicago 

V A L : pirm., trec., šeit . S—8 p. p. 
penkt. 10—12 ryte 

DR. A. P. STULGA 
DANTISTAS 

2723 West 71st St. 
Telefonas URoveMU 6-6785 

Priėmimo laikas pagal susitarimą 

. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas 
Tel. YAMa 7-1629 

Pritaiko akinius 
Kreivas akia 

ištaiso 
Ofisas ir akintų dirbtine* 
756 YVest S5th Street 

V A L auo 10 iki 2, nuo 6 Iki 8. tre
čiad. nuo 10—12: seštad. 10—3 p. p. 

DR. J. J. SMETANA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland Avenue 
V A U pirmad.. antrad., ketvirtad., 
penktad. 9:3o—12: 1:30—g v. v. 
trečiad. uždaryta, seštad. 9:S0 iki 

IS; 1:30 iki 5 \a l . vak. 
t Anai 6-6523 Plati Bldg 

DR. SELMA E. SODEIKA 
OPTOloETRISTfi 

5848 South Kedzie Avenue 
Tel. PRospect 6-2645 

Priėmimo valandos pagal eutart} 
Trečiadieniais uždaryta 

* 
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Lietuviškąją Ameriką radijo 
bandomis besiklausant 

VIETINĖS RADIJO PROGRAMOS 

Spaudoj ir gyvenime 
DR. J. DAUGAILIS 

• 

Apie sušaudytąjį dezertyrą 

Tarp naujųjų knygų randa
me W. B. Huie veikalą "The 
execution of Private Slovik"— 
monografiją apie 1945 m. sau
sio mėnesį sušaudytą iš kariuo 
menes pabėgusį dezertyrą Ed-
die S lovik . T a i b u v o J A V - s e pir 
ma egzekucija už šį nusikalti-

Amerikos lietuviai, nežiūrint kurioje vietoje begyventų, gy- m * n u o P a t 1 8 6 4 m e t l*- B ^ d i n -

vai seka, domisi ir klauso lietuviškąsias radijo valandėles. Be S* sušaudymui paskirto dezor-
galo puiku, kad ir ten, kur iki šicl eterio bangomis neplaukdavo 
mūsasis žodis, stengiamasi steigti naujas valandėles. Kitur visos 
pastangos dedamos tobulinti jau esamas lietuvių radijo progra
mas. Vienu ar kitu reikalu išvykus iš savo gyvenamosios vietos, 
naujoje vienas pirmesniųjų klausimų, paprastai, ir būna: — Ka
da čia perduodama lietuviškoji transliacija? — 

Kalbant apie lietuviškąjį radiją, atrodo, galima sutikti, kad 
visą klausytojų auditoriją galima būtų skirti į dvi grupes: se
nieji ir naujieji tautiečiai (įsikūrimo laiko atžvilgiu). Jei*apie 
pirmąją grupę galima būtų teigti, kad jie ganėtinai patenkinti 
lietuvių programomis, iš antrosios jau gana dažnai galima gir
dėti aštrokos kritikos, nusiskundimų. 

NE PERDAUG KRITIKUOTI 

Šie pastarieji, regis, daro nemažą klaidą, pasigesdami ne
priklausomos Lietuvos radijo tradicijų ir perdavimo būdų šio 
krašto visoje radijo sistemoje. Čia jau nieko pakeisti negalima. 
Čia radijo stotys, programos yra visiškai kito pobūdžio, paga
liau, ir tikslai visiškai skirtingi. Jei Europoje veik visur radijas 
yra valdinėse rankose, čia susiduriama su privačia iniciatyva ir 
komerciniu pagrindu besiverčiančiomis stotimis. Kaip tik tas vi
sas programas ir įstato į tam tikrus rėmus, savotišką kiautą. 
Kaip žinoma, šiame kraite, išskyrus keletą didesnių radijo ben
drovių (NBC, CBS, ABC, DuMont ir kt.) , kurių pagrindinės stu
dijos yra New Yorke ar Vakarų pakraštyje, visur veikia loka
linės, nestiprios stotys, kurių apylinkių gyventojams pilnai pa
kanka. Kaip minėta, visos svarbesnės ir žymesnės programos per
transliuojamos iš didžiųjų stočių ir girdimos bet kurioje krašto 
dalyje. O vietinės stotys, dažniausiai, turi gana vienodą ir ne-
pretensingą programą: plokštelių muzika, skelbimai, žinios, ko
mentarai, sportas, kokia nors įvairenybių valandėlė. Be to, prie 
tokių stočių šliejasi ir atskirų tautybių programos. Viskas, aišku, 
apmokama, kiekviena minutė skaičiuojama. Be to, kaikur radio
fone negali išpildyti jokios programos muzikų profesinei sąjun 
gai nepriklausą asmenys. Tenka pasikliauti tik patefono plokš
telėmis ar juostoje užrašytais dalykais. Tas nuostatas ypač pa
liečia tautybių, mūsų atveju, lietuvių programas. Atseit, negali 
dainuoti mūsų solistai, negali būti girdimi mūsų instrumentalis
tai. Tas jau itin varžo lietuvių transliacijų meninį lygį, nes lie
tuviškų tikrai gerų muzikos dalykų nedaug turėjome užraše į 
plokšteles, o šabaniauskiniai dainavimai baigė visiškai atsibosti. 
Be abejo, gera tų vietų lietuviams, kur tokie suvaržymai nejau
čiami ir programos gali naudotis gyvuoju mūsų menininkų per
davimu. 

KO PAGEIDAUTI? 

Po šių pastabėlių, reikėtų peržvelgti lietuviškų valandėlių pro
gramas ir pagalvoti, ko mes galėtume iš jų daugiau pageidauti. 
Ten, kur turimos kasdieninės programos, aišku, jos būna įvai
resnės, įdomesnės. Duodamos paskutinės žinios, komentarai, re
portažai, pravedami minėjimai, aišku, neapsieinama be skelbimų 
(kaip kitaip materialinę egzistenciją užsitikrinti?), mirties pra
nešimų, vienos ar kitos rūšies lietuviškos muzikos perdavimo. 
Gi kartą per savaitę veikiančios programos, suprantama, duoda 
pranešimus, reklamas, kiek lieka laiko duoda muzikos, dažnai ne
praleidžia progos paminėti kaikurias šventes, tai vienur ar kitur, 
kad ir rečiau, pateikiama ir susikaupimo — religinė valandėlė. aDr 
kitur, girdėti, atskiros tautiečių grupės, pasiėmusios materialinius 
įsipareigojimus, pradeda visiems įdomesnes ir laukiamas kultū
rinio — visuomeninio pobūdžio programas, vengiant tradicinio 
daugumos programų standarto. Be abejo, tai sveikintina ini-
cityva! 

DAUG GERŲ NORŲ 
Dar kitur, vienoje iš ryt. valstybių vietovių, vietos lietuviai 

bandė perorganizuoti savąją programą, mažindami skelbimus, vai
dinimų, muzikos, meno sąskaiton. Buvo sutiktas stiprus pačios 
stoties pasipriešinimas, nes jų jau tokia "policy", kad muzika 
ar kalbos gali būti tik tiek ir tiek minučių ir tiek laiko būtinai 
turi užimti skelbimai. Reikalas baigtas. Reiškiančiam šias min
tis kurį laiką teko gana artimai stebėti dviejų skirtingų valan
dėlių darbą, užkulisius. Nors iš šalies daug kritikos, daug prie
kaištų, bet reikia konstatuoti, kad lietuviškų valandėlių vado
vai tikrai daug laiko skiria, nemažiau pastangų deda, kad savąją 
programą paįvairintų turiningesne padarytų. Kviečia, tariasi su 
vietos kultūrinio gyvenimo darbuotojais. Niekada nepraleidžia
mos žymesnės šventės, sukaktys. Viena iš tų programų gali nau
dotis tik plokštelėmis, kitos radiofone gali dalyvauti ir žodžio ar 
dainos menininkai. Paprastai, toji proga yra išnaudojama. Ži
nios, komentarai, tiesa, nepatiekiami, bet abi programos yra sa
vaitinės. J iešką politinės ir pasaulio įvykių informacijos turi pa
sitenkinti spaudos puslapiais ar amerikinėmis radijo ar televizijos 
transliacijomis. Aišku, tos programos visada mini vietos lietuvių 
įvairius įvykius, aktualijas. Aplamai, labai ir labai gaila, kad vi
sos lietuviškosios programos, valandėlės, kur jos bebūtų, neturi 
tarpusavio ryšių ir artimesnių santykių. 

KEITIMASIS PROGRAMOMIS 

Gal mūsų programos galėtų galvoti apie kaikurių dalykų pa-

tyro paskutinieji žodžiai: 
— Jie mane sušaudys ne už 

pabėgimą iš JAV kariuome
nės... Jie mane sušaudys už duo 
ną ir kramtomą gumą, kurią 
aš vogiau turėdamas 12 metų 
amžiaus. — 

Jaunatvėje auklėjimas ir įgy 
jami papročiai daug nulemia 
visą žmogaus likimą. 

Studija apie "kamikus" 

Reikia sutikti, kad gera hu
moristine literatūra mums gali 
visais atžvilgiais būti naudinga, 

kaip kūno, taip ir dvasios svei 
katai. Kitas klausimas — kiek 

'tie dabartiniai "kamikai" duo
da sveiko humoro, šiuo klausi
mu susiinteresavo ir psichiatri
jos specialistas dr. Frederic 
VVertham, reikalą išstudijavo 
ir patiekė knygą "Seduction of 
Innocent" (Nekaltųjų suvežio-
jimas). Šį veikalą "Netv York 
Times" knygų apžvalgoje re
cenzuodamas Kolumbijos uni
versiteto sociologijos profeso
rius VVright Mills augštai jį 
vertina. Prof. VVertham dauge
lį, tariamųjų "kamikų" ran
da žalingais, ypač kurie liečia 
prievartą, nusikaltimus, seksua 
lizmą. J is tvirtina, kad 1946— 
1947 m. laikotarpyje tik apie 
d e š i m t a d a l i s t ų " k a m i k ų " b u -
vo surišti su kriminalais, 1949 
m. jau jų buvo apie puse, o da

lbas — didžioji dalis. 
Dr. VVertham yra buvęs New 

Yorko klinifcų direktorius, tai
gi — prisirinko apsčiai medžia
gos. Jis egzaminuoja "kamikų" 
turinį, tiria žmogaus mintie3 
prigimtį ir sprendžia, kokios 
įtakos jaunuoliui daro tokių 
dalykų skaitymas. 

Kriminalu mokykla 

Po eilės metų darbo su svei
kais ir nesveikais vaikais, su 
normaliais ir nusikaltėliais, dr. 
VVertham priėjo išvados, kad 
"kamikai" turi giliai nergia-

NAIJJI VEIDAI BYLOJE 

McCarthy ir armijos ginčo aiškinime praeitą penktadienį liudi
jo pats laikinosios komisijos pirmininkas sen. Kari E. Mundt 
(kairėje) ir sen. Everett Dirksen iš Illinois, kuris palaikė sen. 
McCarthy pusę. N (INS) 

blemos nebesudaro užrašymas į magnetofono juostą. Atrodo, 
visiškai puiku būtų panaudoti tokius juostos užrašymus ir ki
tose vietose. Girdima, kad tokioje ar kitoje vietoje lietuviai per 
savo radiją girdėjo tokį menininką ar klausėsi tokio ir tokio as
mens žodžio, ar užrašyti kokie vaidinimėliai, montažai, įdomūs 
reportažai gali būti įdomūs ne tik tos vietos, klausytojams, bet 
ir kitų apylinkių tautiečiams. Kaip įdomu būtų kartas nuo karto 
girdėti ir svarbesnes dalis iš "Voice of America" lietuviškųjų per
davimų į kraštą. Ir tas galima būtų atlikti iš juostos. Ar nebūtų 
įdomu girdėti mūsų žymesnių žurnalistų, valstybininkų mintis, 
komentarus, gyvu žodžiu išreikštas jų mintis, pranešimus. Bet 
tas galima būtų pasiekti tik tada, jei veikiančios lietuviškosios 
radijo valandėlės turėtų tarpusavį organizacinį ryšį. Nauda būtų 
vispusiška ir klausytojams ir programų vadovams. 

Nesvarių istorijų pylimas į 
mintis 

Autorius pripažįsta, kad to-
lumas, ptmtikejimu. solidaru-1 k i e d i n i a i n ė r a v i e n i n t e M s 
mas, užuojauta, artimo meilė. 

mos įtakos į auklėjimą. Jie 
išstumia gerą skaitymą. Juose 
išjuokiama ištikimumas, loja-

MALONUS BALSAS 

— Žinoma, neisime. — Ji paėmė kortelę iš jo ran
kų ir norėjo paleisti į upę, tačiau vistiek juk reikėjo 
pirma pažvelgti. 

Pierre Albert 
Avenue Henri - Martin 

Ji nebaigė nė žiūrėti adreso, ji buvo truputį išgąsdin
ta, šitas vardas buvo žinomas, buvo labai žinomas. J i 
netikrai pakartojo: 

— Žinoma, neisime. 
Rytą ji pasakė: 
— Mes eisime, — ir brolis sušuko: 
— Ką? Ne. Aš neleisiu tavęs vienos, jis gali sau 

būti ir šimtą kart didesnis dailininkas. O ką veiksiu 
aš jei eisi? 

— Mes pasidalysime vakarykščiu, — ji juokiasi, 
— tau teks durklas — ir jeigu mano garbė bus pavo
juje, tu jau mokėsi kaip apsieiti. Jis kartojo savo ne 
— tačiau buvo taip, kad aštuonias dienas, rytais de
šimtą jis jau vaikštinėjo po dailininko ateljė, žvalgėsi 
pro langus, mėgino skaitinėti žurnalus, rūkė, kartais 
snaudė, bet daugiausia pusbalsiu, murmėjimu, kal
bėjosi su dailininko tibetietišku šunim Lama. Jie pui
kiai susiprato — tačiau kartais prisiėjo snausti, nes 
viskas įkyrėdavo, bet jis negalėjo nelydėti sesers — k* 
ji prašė to. 

O, ne, jai neprisiėjo bijoti šio pusamžio sauso vy
ro, čia nebuvo joks flirtas nei viliojimas, jis nesiūlė jo\ 

sikeitimą, pasiskolinimą. Visuose radiofonuose dabar jokios pro-| kių susitikinėjimų po piet, mažos vaišės darbo metu 

Taip pat iš daugumos vietovių ateina nusiskundimų, kad mūsų 
programos mažai boja lietuvių kalbos reikalavimų. Turima gal
voje ne tik blogas kirčiavimas, bet kartais ir pranešėjų netinka
mas balso tembras. Kad čia mūsų programos ir nėra ilgos, vis 
dėlto kur kas maloniau būtų girdėti vispusiškai mikrofonui tin
kantį balsą. Lietuvoje iš pranešėjų buvo itin daug ko reikalau
jama; kad ir mažiau, reikėtų ir čia turėti kurį nors minimumą 
nuolatiniams kalbėtojams per mūsų radijo valandėles. 

Nežiūrint kaikurių pastabų ir pageidavimų, težino lietuvių 
radijo programų savininkai, vadovai, kad jų darbas yra svar
bus, didelis ir vertinamas. Kartu su mūsų spauda ir radijas pa
deda palaikyti ir gaivinti Amerikos lietuvio sielą, gražiai primena 
gimtąjį kraštą ir reprezentuoja kitų amerikiečių tautybių tarpe. Gi 
mes, klausytojai, visais galimais būdais turime prisidėti prie mūsų 
tautinių radijo valandėlių stiprinimo. Al. Astašaitis 

Prof. VVertham mano, kad tiė 
"kamikai" ugdo rasinę neapy
kantą, įvairias sadistines ir ne
sveikas pažiūras, — kad jų pa
brėžimas įvairių rūšių nusikal
timų, prievartos, narkotikų var 
tojimo ir žiaurumo paskatina 
vaikus į įvairias nepilnamečių 
nusikaltimų ibrmas. "Negalima 
rasti geresnio būdo pamoky
mams, kaip vogti, plėšti, meluo 
ti, apgaudinėti, užpuldinėti, įsi
laužti, — atsiliepia dr. Wer-
thajm apie tos rūšies 
kus". Jis tvirtina, kad 
kas vaiką užima per kelias va
landas dienoje, negali būti vi
siškai be įtakos į jį". 

"kami-
"niekas, 

akstinas į blogą, tačiau iš ki
tos pusės — "nešvarių istorijų 
pylimas į vaiko mintis nėra tas 

j pats, ką pylimas vandens ant 
I anties nugaros". Pagaliau, dr. 
I VVertham sakosi: "Kada tikį 
| aš matau tos'rūšies knygą ran i 
koše mažo, 7 metų berniuko, I 
kuris laiko akis įbed4s į spau-' 
dintus puslapius, aš jaučiuosi 
kvailai, jeigu man dar reikia 
įrodinėti, kad tos rūšies da
lykai nėra geras maistas vaiko 
minčiai". 

Kaip dr. VVertham, taip ir 
prof. Mills skatina imtis prie
monių prieš tokius žalingU3 
spausdinius. 

i 

Indoeuropiečių tėviške 
K. A. MATULAITIS, Londonas 

P. Vladas Juodeika paskelbė ropeans", kurioje pagrindžia jis 
"Drauge" (1954 m. bal. 3 d. prie palyginamuoju kalbų mokslu sa 
das, p. 2) įdomią žinutę, kad per j vo prielaidą, kad reikia jieškoti 
dr. P. Szamek ir dr. Ch. Roy indoeuropiečių lopšio ne Indijo-
radijo diskusijas išryškėjusi min | je, ne pietinėje ar šiaurinėje Eu-
tis, kurią 1922 m. paskelbė' ropoję, bet Lietuvos plotuose. 
Princeton universiteto prof e- j Autorius, plačiai palietęs klausi-
sorius dr. Harold H. Bender, jog mą, duoda apsčiai įrodomosios 

tzen arrows have directed us, 
lies between the c e n t u m and 

i s a t e m groups, in very heart 
lof Indo-European territory as 
we now know it. And within 
this plain live the Lithuanians, 
who have preserved more faith-
fully than any other people on 
earth the language and culturai 
position assumed for the pre-
historic Indc-Europeans. Not a 
scintilla of evidence, historic or 
linguistic, have been produced 
to indicate that Lithuanians 
have ever stirred from their 
present dwelling place since In
do-European times. Indeed, it 
has been made very probable, 
on the grcųnds of linguistic, na
tūrai science, and geography, 
that the Lithuanian stock has 
dwelt in its present location for 
a t least five thousand years, 
which wolud aproximate the 
duration of Indo-European pe-
riod, so far as it is known. — 

Knygelė yra atspausta 1922-
m., turi 57 puslapius teksto, ke
letą archeologinių radinių at
vaizdų, spalvotą politinį žemė
lapį. Už ją Lietuvos vyriausy
bė apdovanojo autorių, bet pati 
knygelė nebuvo mūsų šviesuome 
nės pastebėta per 32 metus. Per 
tą laiką kalbų mokslas, archeo
logija etc. padarė stebėtiną pa
žangą. Naujoj šviesoj, manau, 
ir autorius vertintų su kaikurio-
mis pataisomis savo prielaidas. 
Apie 1922 metus mažai buvo ži
noma apie hititus, senovės kre-
tiečius, etruskus. Tų gi tautų 
veidas ryškėja, rasdamas žo
džių sąskambį lietuvių kalboje. 
Tam pavyzdžiu gali patarnauti 
ir Caerės taurės įrašas, kur sū
nus pamini savo motinos Matū-
mos mirtį, žuvusios nuo Ramlio 
jieties smūgio raiste. Prieš 30 
metų dr. Benderis ir kiti kaiku-
rie mokslininkai manė, jog Ma
žosios Azijos, Kretos ir Italijos 
proseneliai buvę ne indoeuropie
čių kilmės, nes jų kalbos buvo 
visai nežinomos. 

Norėtųsi taip pat surasti in
doeuropiečių tėviškės plotus 
kiek plačiau, negu dabartinė Lie 
tuva užima, atmenant, jog slavų 
gentys, eidamos natūraliai į 
vakarus, yra pastūmėjusios lie
tuvius iš jų senovės sodybų. 

Lietuva esanti Indo-Europiečių 
tėviškė, turinti rimtą pagrindą. 

Perskaičiau visą dr. Benderio 
knygelę "The Home of Indo-Eu-

medžiagos ir galop daro sekan
čias išvadas: 

— The plain of eastern cen
trai Europe, tev/ard which a do-

Gėlės gali būti gražios, nors 
ir nebūtų kvapios; tačiau gė
lė graži ir kvepianti yra dvigu
bai gražesnė. Ryžtingas žmo
gus gali būti geras, bet ryžtin
gas ir malonus yra dvigubai 
geras. 

—Mante gazza. 

N E L Ė MAZALAITE 

S A U L TAKAS 
ROMANAS 
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(Tęsinys) 

buvo grakščios ir kuklios. Jis nerodo jokio kito kam
bario, jis nesipasakoja apie save, ji nežinojo nieko ki
to, kaip tą, kad jis garsus — ir ji nenorėjo žinoti. Jos 
neprašė nusivalkstyti nei keisti apdarų — jam reikėjo, 
kad ji būtų čia dvi, tr is valandas. Jis tiktai žiūrėjo. 
Ji matė save atsirandant vis kitą: galvos, vos juntami 
bruožai, tarytum ji yra tiktai vaiduoklis, miniatūros 
ir didelės drobės, kartais paveiksle ji vos matėsi, lyg 
buvo praėjus pro šalį. Visur jis valkstė ją keistais dra
bužiais ir jos plaukais jis žaidė — savo paveiksluose, 
kartais jie skrido, kartais krito — jie buvo ir spar
nai ir kalnų srovė. Tiktai vienas mažas portretas buvo 
ji pati, su savo apsivilkimu ir sudėtomis ant galvos 
kasomis. 

Kokį rytą ji pagalvodavo, kad nereikia eiti — ji 
skriaudė brolį, manė ji — juk taip nedaug jis turi šito 
laiko pasigrožėti savo pasirinktu miestu. Tačiau ji at
simindavo dailininką — jo akis, tikriau — jos buvo 
liūdnos, visuomet liūdnos, ir užtemusios, tarytum jas 
kažkas dengė, kaip vėduoklę užmiršimo dulkės. I r jie 
vėl ėjo. 

Praėjo devynios ir vienuolika dienų taip, jų bu
vimas šiame mieste, apie kurį pasakojama, kad jį įsi
myli su kiekviena buvimo diena daugiau, slinko prie 
galo. Ji nebuvo įsimylėjusi Paryžiaus, ne — galėjo 
patikti daug miestų, tačiau vienintelis, kurio ilgėjosi 
buvo Kaunas, žaliųjų ąžuolų miestas. Ir vienas toks 
mažas, kur gyveno dėdė — šiuose buvo supilta jos il
gesys ir visa gera, kiti miestai buvo tušti. Galbūt ir 
visas pasaulis buvo jau tuščias, argi ji žino, kas ir kaip 
miršta. Galbūt, švilpukas, kuris vis skelbė neužmin
gantį gyvenimą ir nesenstantį pavasarį — gal jis jau 
Inivo tiktai mirusiojo dovana. — Taip galvojo ji sto
vėdama prie lango, Pierre Albert ateljė, žiūrėdama į 
Paryžių, kuris jai buvo tiktai vertų matyti vietų ir 
puikios kalbos miestas, ir staiga atsisuko ir pasakė: 

— Aš turiu turėti ką nors, kad žinočiau, jog gy
venu ir šiame mieste. Ne, ne — aš nedaliu išlikti tiek 
ilgai kaip Gioconda — gal jai ir nuobodu taip negalėti 
numirti, kaip manote? Bet ta mano maža galva — 

jeigu jūs duotumėte man nuvežti mano motinai? 
— Taip? — jis pažvelgė. — Taip, jūs buvote tik

tai turistai, aš užmiršau. 
Jis stovėjo prie molberto, kaip ir prieš jos žodžius, 

tačiau ji matė, kad jo darbas sustingo, tarytum už
tirpo rankos. 

— Kada jūs išvykstate? — sako jis abejingai. — 
Žinoma, aš privalau būti jums dėkingas. Aš esu; Jūs 
galit pasiimti, kad ir visus paveikslus. Ne — manau, 
kitus, mano paveikslus, ne tuos, kur jūs: jie gi turės 
jūs visada. — Ir ji girdi, kad jo balsas nėra tas, kuris 
buvo per vienuolika dienų — ji nusigando pati nežino 
ko, ir atsako: 

— Mes išvažiuojame po keturių dienų. 
Buvo tylu. Antanas brėžė degtuką cigaretei ir La

ma, atsisuko ant kito šono, ir tas viskas atrodė didelis 
triukšmas. Buvo tylu. Ir tai spaudė ją. Ir galbūt, dai
lininką dar labiau, nes jis prabilo pirmas: 

— Taip — labai dėkingas. Ir jūsų vyrui, kad jis 
buvo geras ir kantrus. 

— Jis tikrai kantrus, mano mažasis brolis, — sa
ko ji ir staiga pagailėjo, kad pasakė taip, nes štai da> 
lininkas stovi prieš ją, ir jo akys yra visai kitos, jos 
švyti, kaip nežinomos, naujos spalvos. Jis neapkabi
na jos, kaip pasirodė iš pradžios, kai jis pakėlė ran
kas, jis stovėjo paklydęs iš džiaugsmo: 

— Brolis? Jūs neklystate, kad tai jūsų brolis? 
Gal turėčiau atšaukti — mano ji — taip, ar ne

bent jau pasitraukti be pasisakymų, tačiau tai buvo 
mažas smalsumas, ar silpnybė —r ji barė save už tai, 
tačiau ji žengė toliau, ji koketiškai ir nayviai ta rė : 

— Ar tvirtinau, kada, kad tai vyras? Galbūt, aš 
tik nenuneigiau jūsų prasimanymo. Teisingiau, mes 
visai nesvarstėme to. 

Jis stovėjo toks džiugus, ir jis nebuvo nė kiek pa
našus į savo pašaukimo brolius — manė ji — jis toks 
žmogiškas, ir taip jis sako: 

— Leiskime jūsų broliui vienam važiuoti namo. — 
Ji tylėjo ir jis vėl *>uvo užsimaukęs. — Jeigu nėra ko 
nors kito. 

(Bus daugiau) 



DrTCNRA&TTS DRAUGAS, CHTCAGO, ILLTNOTS Trečiadienis, gegužes 1§, 1954 

Kunigas lakūnas švenčia 25 
metų kunigystes jul ,•*• 

Kėafiiy, N. J. 
Iškilmingas naujos salės 

atidarymas 

pavaišinti. Gryno pelno naujos 
bažnyčios fondui šis vakaras da-

Įdomus pavasarinis koMettis I M V I 
Gegužės 9 d. Lietuvių salėje,, čiau, gan būdingas okteto cha-

Clevelande, įvyko kap. Dariaus rakteriui, gal tik nereiktų jung 
laivo, jūros skautų suruoštas ti lietuvių kompozitorių kūri-
koncertas - vakaras, kuriame nius su pasauliniais, kaip kad bu 
dalyvavo sol. P. Bičkienė ir vo šio koncerto programoje. 
"Ąžuolų" oktetas, vad. J. Ka-| Koncerto metu solo partijas 
zėno. ! atliko J. Kazėnas ir A. Kavaliū 

Pradedant programą laivo va! nas, kuris kiek neužtikrintai pa 

Gražaus būdo, energingas ir Į kurios pagelbsti pagyvinti pa 
veiklus kunigas Vincentas Pui-i rapijos gyvenimą. 
dėkas S. m. gegužės 23 d. šven-j Kun. Vincentas džiaugiasi sa-j (šeštadienį) 7 vai. vak. ruošia 
čia 25 metų kunigystės jubilėjų vo para:piečiais, kad jie žengia I iškilmingą šios bendruomenės 

katalikybės ir lietuvybės keliu, naujai pastatytos salės atidary-
o Šv. Kazimiero parapijos nariai. m 3 — banketą. Bus vakarienė, I 
riai didžiuojasi, kad savo dva- kalbos ir kt. Atidaryme da ly 

vaus tik bendruomenės nariai 

Sunkiai susirgo 
Lietuvių Bendruomenės Kear 

vė daugiau 300 dol. 
Vakarą gražiai organizavo ir 

Lietuvių ! Katalikų Bendruo- | & Pravedė Šv. Onos Draugijos 
menės Centras birželio 5 d. I Pienininkė Elena Yankauskie- Kačanauskas susirgo. Jam pa-

i-daryta operacija. J. M. 

ny apylinkės pirmininkas ir So
pulingosios Dievo Motinos pa
rapijos vargonininkas muz. Alg. 

lito J. Skvirecko rankų. Pirmo 
d a s T ^ ^ n r " ; 2 : T ^ s ^ e s arijoje iš operos "6e- į pastoracijos vieta buvo Kur-

YVestfleld, Mass 
Gimęs 1903 m. gegužės 22 d. 

Jaučiūnų kaime, Gasčiūnų para
pijoje. Iš Šiaulių; gimnazijos 
1922 m. atvyko f Kaimo Kunigų 
seminariją, kurią baigė i925 m. 
Kun. Vincas Vytauto ttidžiojo 
universitete' teologijos mokslus 
baigė 1929 m. pavasarį ir tų pa
čių metų gegužės 25 d. priėmė 
kunigystės šventimus iš J. E. 
Kauno arkivyskupo ir mėtropo-

» P — 

Programa pradėio "Ąžuolu" ok monas", sugebėjo tačiau paten- tuvėnai, patikui vikaravo Bety-
tetas, išpildydamas Budriūno, kinti publiką arijoje iš Wagne gą!6je. U čia 1931 m. atvyko 
starkas ir Sibeliaus kūrinius ™ op. "Tannhaeusef ". Pianistė 1 JAV ir trejus metus buvo prel. 
Viešnia sol. P. Bičkienė patiekė R- Brazaitienė, nežiūrint poros 'K Vado pageTblninkU Aušros 
Tallat - Kelpšos, Kaveeko ir mažesnių klaidų, visumoje, pri Vartų parapijoje Worcester, 
Gudauskienės kompozcijas. Pir sidėjo prie gero koncerto pasi

sekimo. 
Judrūs Clevelando jūrų skau-

mos dalies pabaigai, solistė, 
drauge su oktetu, atliko Mozar-
to Lopšinę. Antroje koncerto tai, vadovaujami energingo va 
dalyje pasirodė oktetas, atlik-i do E. Jarašiūno gražiai suor-
damas pasaulinių kompozitorių i ganizavo šį pavasarinį koncer-
kūrinius. Solistė P. Bičkienė paj tą - vakarą, kurio metu visuo-
dainavo F. Schultz "Pavasarį" \ menė praleido keletą malonių 
ir Smetonos ariją iš operos valandų. Už šias jų pastangai 
"Parduotoji nuotaika". Susirin- i norisi prisijungti prie jų ir pa-
kusiųjų šiitai prašoma, solistė Į linkėjus ištvermės ir ryžto to 

Kun. Vincentas Puidokas 

ir kviesti svečiai. 

Visi šios bendruomenės na
riai prašomi ligi ge.^užės 25 d. 
pasiimti biletus iš Lietuviu Ka
talikų Bendruomenės Centro, 6 
Davis Ave., Kearny, N. J. Va
karienei nustatytas mokestis 
1.50 dol. asmeniui. 

Birželio 6 d., sekmadienį, nuo 
3 ligi 7 vai. salė bus atidaryta 
publikai viešam r pžiūrėjimui. 
Atsilankiusieji bus kukliai pa
vaišinti. 

• -
-A-

LIETUVIŠKA ĮSTAIGA 

S^Š: SAFCTY OF YOUR 
SAVINGS 

Naujos Bažnyčios Statymo 
Fondas 

Bažnyčios statyba vyksta sėk 
! 

Springfield vyskupas 1934 m 
kUn. Vincą Puidoką paskyrė Šv 
Kazimiero parapijos klebonu šventusi kleboną kun. Vincą DėY medžio darbų langams, suo-
Westfield, Mass., mieste. Taigi Puidoką. 
šiemet jis švenčia ir 20 metų kle I Kun. Vincas ne tik jieško nau-
bonavimo sukaktį. . jų kelių pastoracijos dirvoje, 

Jo dvigubo jubilėjaus proga bet jis ir technikos srityje eina g u žės 4 d. buvo 110,773.87 dol. 
bus pašventinti Šv. Kazimiero su gyvenimu. Jis išmoko skrai- Parapijos bazarą, kurio pelnas 
patapnos bažnyčioje nauji var- dyti lėktuvu, kurį laiką turėjo eį s n a u j o s bažnyčios statymo 

• mingai. Didžiajam ir šoniniams 
siniu vadu turi sumanų ir pasi- a l t o r i a m s d e d a m a s marmuras 

lams ir kt. tariamasi su rango
vais. 

Grynų pinigų fondo kasoje ge 

gonai, kainoje $17,000. 
atliko keletą kūrinių virš prog
ramos. Pabaigoje sol. P. Bič
kienė, okteto sol. A. Kavaliūnas 
bei visas oktetas atliko trumpą 
ištrauką iš Wagnerio operos 
"Tannhaueser". Solistei bei ok-| 
tetui pianu pritarė R. Brazai
tienė. 

Ūmesniuose jų siekiuose, sušuk
ti griausmingąjį "Ahoi". 

V. Giedraitis 

Patikslinimas 
Dėl "Draugo" l67 nr. Cleve

lando žiniose išspausdintos ko
respondencijos apie Clevelando 

Koncerto dalyviai buvo apdo Lituanistinės vysk. M. Valan-
vanoti gėlėmis. Laivo vadas E. l čiaus mokyklos pramogą gegu-
Jarašiūnas dar kartą šiltu žo-'žės 9 d., korespondentui pareiš-
džiu išreiškė padėką visiems! kiu: 
koncerto dalyviams, o taip pat! Tą pramogą rengė ne pati mo-
ir susirinkusiems, kurių, vis j kykla, o Mokyklos Tėvų komi-
dėlto, galėjo būti žymiai dau-; tetas. Programos atlikėjus nu 
giau. 

Vertinant patį koncertą, ga 

nuosavą lėktuvą ir yra įsigijęs fondui, manoma surengti birže-
Šv. Kazimiero parapijoje yra civilinio piloto laipsnį 

apie 200 šeimų, kurių dvasiniais 
reikalais sumaniai ir uoliai rū
pinasi jubiliatas. Ši parapija yra 
gražiai tvarkoma. 

Šv. Kazimiero parapieeiai yra 
susipratę lietuviai katalikai, su
sispietę įvairiose organizacijose, 

lio 11 — 13 d. d. naujose Lie-
Mielas kunige Vincai, atskri- tuvių Katalikų Bendruomenės 

dai į kunigystės sidabrinį jubi- Centro patalpose, 
lėjų veikliu ir pasišventusiu ku- Šv. Onos Draugijos surengtas 
nigišku gyvenimu, linkime ku- keturių metų laikotarpių vaka-
nigystės auksinį jubilėjų atšvęs- ras visais atžvilgiais buvo sek
ti išlaisvintoje tėvų žemėje — mingas: pavaizduota daug gra-
Lietuvoje. K. Br. žių dalykėlių, svečiai gardžiai 

Cicero, 111. 
Spaudos laisvės sukaktis 

JAV LB Cicero apylinkės val
dyba organizuoja spaudos lais
vės atgavimo šventę birželio 
13 d. šventė bus pradėta susi

tarė kviesti tėvų susirinkimas 
Kaikurie tėvai savo susirinki 

Įima būti pareikšti kaikurių "pa me pageidavo, kad mokyklos mo j rinkimu. Kalbėtojais pakviesti 
geidavimų, tačiau visumoje įs- kiniai duotų programą, bet mo- Į knygnešys ir knygų leidėjas J. 
pūdis buvo geras. kyklos vedėjo buvo atsakyta, j Rinkevičius ir dail. prof. Ig. Šla-

Viešnia sol. P. Bičkienė, ku- kad mokiniai dėl savo tiesioginių | pelis. Vietos lietuvių choras ir 
rią berods Clevelande girdėjo- pareigų ir dėl pačios mokyklos j žodžio menininkai išpildys pri 
me tik prieš keletą metų, šutei- minėjimų (Vasario 16, Motinos 
kė progos clevelandiečiams pa- dienos, mokslo metų baigimo) 
sigrcžėti, pasakyčiau, gan re- < nepajėgsią tai padaryti. i 
tai girdimu vokaliniu išpildys Pats korespondentas, nors su 
mu. Solistės balsas įgavęs dJ- kitais (ar gausiais?) žiūrovais 
dėsnio tobulumo tiek jo stipru-j "stebėjosi" dėl nesamos vien mo| apylinkių spaudą. Parodėlę ren-
me. tiek techniškame išbaigime, j kinių talkos, kažkodėl tą tal- |giant pažadėjo padėti J. Vaide-
Augštesniajame registre, kuria i ką — mokyklos tautinių šokių | lys, Chicagoje didžiosios spau-
me daugelis solisčių turi didės- grupės šokėjus, visai gerai atli-1 dos parodos organizatorius. Tuo 

taikintą meninę programos da
lį. 

Po susirinkimo atidaroma 
spaudos parodėlė, kurioje bus 
atkreiptas dėmesys į vietos ir 

nių sunkumų, balsas skambėjo 
nepaprastai laisvai su didele do 
za subtilumo bei švelnumo. 
Nors solistės pasirinktas reper 
tuaras ir buvo įdomus, tačiau 
tūlas pasigedo daugiau "aria-
cantabile", kuriose solistė galė
tų dar daugiau atskleisti savo 

kusius Lenciūgėlį, šaltoku vande 
niu perpylė. 

Manau, kad visiškai racio
nalu pasikviesti kartais SUDU-
vimų programoms ir svetimo 
krašto "pranašų". 

Netiesa, kad kiti lituanistinės 
mokyklos vakarai (Clevelande) 

jo sugebėjimo. Malonu buvo iš-i sutraukdavę "pilnas sales lietu-
girsti Clevelande, pirmą kartą* vių". 
jaunosios mūsų komp. G. Gu-1 Labai gaila, kad apstus būrys 
dauskienės dainą "Pabaigtu- j tiek mokyklos mokinių tėvų, 

tiek žymesniųjų visuomenės vei vės" 
, kėjų nejuto reikalo savo daly-

Kaip oktetas dainuoja j v a v i m u p a t e i s i n t i Mokyklos Tė-
"Ąžuolų" oktetas, kurį po vų komiteto kilnaus žygio dėl 

ilgesnės pertraukos turėjome Į jaunimo. 
malonumo vėl išgirsti, pasiro
dė šiek tiek atnaujintu sąstatu. 
Daugumoje koncerte išpildytos 
dainos skambėjo gerai, iš kurių 
pažymėtinos Sibiliaus "Finlan-
dia", De Koven "Robinhood" ir 
VVeberio "Freischutz". Taip pat 
gana charakteringa, turinti ko-
miškojo elemento, Abf "Juoko * *"***? ™*»*°™ 
, . „ , . . , Specialybe — vestuvii. 

daina , kurioje popularusis J a u i a v e a i a m - d u o d a m , 
"basso-buffo" V. Raulinaitis| ^ ^ bKangi ^ ^ 
d r a u g e SU k i t a i s o k t e t o j Sąžininga* ir gražiai at-
dalyviais sukėlė didelio publi-1 liktas darbai. 

P. Balčiūnas, 
Mokyklos Vedėjas 
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COHRAD'AS - FOTOGRAFAS 
(LIETUVIS) 

Moderniškai įrengta vic-

pat metu kitoje parapijos mo
kyklos patalpoje bus atidaryta 
ciceriškio dail. J. Pautieniaus pa 
veikslų paroda. Ši paroda tęsis 
visą savaitę. 

Bendruomenės valdyba yra nu 
mačiusi ir gavusi parapijos kle
bono pritarimą vienų metų bė
gyje surengti be šios dar bent 
dvi pavienių dailininkų parodas. 
Rudenį tokiu būdu numatyta su 
rengti netoli Cicero apsigyvenu
sio prof. Ig Šlapelio darbų pa
roda. 

Šio pavasario dail. J. Pautie
niaus parodoje matysime apie 
20 paveikslų. Bus stengiamasi 
parodyti vertingiausi dailininko 
darbai, Chicagos lietuvių visuo
menei dar nerodytieji. Parodo
je paveikslai nebus parduodami. 

Išbaigsime Putnamo lietuvišką židinį, 
kai ten jau stovės Marijai šventovė 

Mielas Lietuvi, 
Koplyčios sienos artėja prie stogo, bet Tavo auka dar 

reikalinga Marijos buveinę lietuviškai išpuošti. 
Pašnibždėk Marijai savo didžiausią prašymą ir ištiki

mybės ženklan paskirk auką Nekalto Prasidėjimo Seserų ko
plyčiai užbaigti. Jei norėsi, Tavo vardas bus matomai at
žymėtas. 
Garbes F u n d a t o r i a u s atfka $1,000 F u n d a t o r i a u s $ 500 
Garbes S ta ty to jo " $ 100 
S ta tybos RėinSjo " $ 2 5 ! S ta ty to jo $ 50 

Ir mažiausią auką davęs yra vienuolyno geradaris. 
Visų aukavusių vardai bus surašyti AUKSO KNYGOJE, 

o Garbės Fundatorių ir Fundatorių bus iškalti koplyčios 
sienoje. 

Aukas siųsti: 
Immaculate Conoeption Convent Building Fund 

R.F.D. 2, Putnam, Conn. 

kos pasitenkinimo. Mezzoforte 
atrodo ir yra okteto stipres
nioji dainavimo pusė, tuo tar
pu, kai piano galima buvo jau
sti balsų išlyginimo stoką. Vie
tomis taip pat norėjosi kai ku
rių balsų šiltesnės balso spal
vos. Nežiūrint kai kurių ma
žesnių trūkumų, kurie su4 laiku 
dirbant reikia tikėtis fąnyks, 

414 YVEST 63rd STREET 
Tcl. ENR. 4-$883 arba EN*. 4-5840 
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S0PHIE BARČUS; 
MDI0 PROGRAMA 

1 I I WC,E8 stotie* — Banga !S9' | 
PIRMAD. IKI P Ę N K T A D 

8:4& iki t : 8 0 vai. ryte 
1121 SO. ROCKWEI/L gT. 

i Chicago 29, UI. HEmlock 4-2419 | 
okteto metinis pasirodymas rei,' SESTAD. 8:80 IU #:ao ryto 

= P r R M A D l £ N l O rak. nuo 7—8 v \ 
ras taio pat šį kartą buvo labai 1 SeknMM,:.*J°--9, :»0 Z'r^ «*****% 

WOPA — 14»u UI. 
^_... ...i.- .:..• ^Wjr-:ife^r.i;.^-Jt.v.i 

kia laikyti vykusiu. Repertua* 
ras taip pat šį kartą buvo laba 
stropiai parinktas ir, i&ireikt 

Pagrindinė laimės sąlyga yra 
mokėjimas praeinančių dabar
ties malonumų, paaukoti dėl 
pastovaus ateities gėrio. 

— tr inc 

FALŠE TEETH 
Laisvi ar nepritaikyti? 

DANTŲ PLOKŠTELES 
pataisomos ir stipriai įstatomos. 

Sužaloti dantys pataisomi, 
o nuotrupos išlyginamos 

— 1 valandos darbas — 

HOUSE OTITOS VISION 
Mes padėjome tūkstančiams žmonių geriau 

MA^TTt geriau DIRBTI ir 
JAUSTIS GERIAU 

Čia yra mūsų 
CONTACT LENSES įstaigos 

AKYS APŽIŪRIMOS 
Išpildome okulistų receptus. Pritaikome akinius. Skubus, 
kruopštus pataisymo darbas. Sudužę akiniai duplikuojami. 
Garantuotas patenkinimas. 

OWER OPTICAL CO. 
•2 \V. MADISON ST., SuJto 223 Dfcjtrborn 2-0804 
7«oo MiiAYAiįvfci; "V."!^1111 Z££ 

»1 • l'll Mlchigan 2-022 I 
MOiiroe 6-3731 

4.-»« \V. NOl 
1035 \Vi:ST 47th STREET \ A r d > 7-44»» 
941 \Vi:ST 63rd STKEKT WAlbrook 5-2558 
2003 \V. UMVBENGE AVF. SLiuijs idc 4-7241 

O. D. Dr. Ulansman, O. D. Ur. ( i m n b t r g , O. D. Dr. Busalaoelii, 
O. D. Dr. KO«s, O. D. Dr. Sirot*, O. D. 

FALSt TEETH 
Laisvi ar nepritaikyti? 

State Dental 
Piate Laboratory 

1615 W. 47th St. YArck 7-4499 
944 W. 63rd. VVAIbrook 5-2558 
639'/2 W. 63rd St. WE 6-2608 

— 1 valandos darbas — 

Clevttand Dental 
Plo te l a b o r a t o r / 

MI 2-6221 
\ t 5-6880 

160 MftViuJicc Avr. H U 9-3242 

456 W. North Ave 
404 E. 4 7 4 Street AT 5-6880 

F M S F TEETH 
Laisvi ar nepritaikyti? 

D A N T Ų PLOKŠTELES 
pataisomos ir stipriai įstatomos. 

Sužaloti dantys pataisomi, 
o nuotrupos išlyginamos. 
— valandos darbai — 

m M . .- , 
fl-1 Deniai 

Plate Laboratory 

22 W. Madison. Room 223, 
DE 2-6804 

1587 W. Ogden Ave. M O 6-3733, 
1425 Milson Ave. LO t-9280 
2003 W. LaHvTenee S U 4-7241 

PERKRAUSTYMAI — MOVING 
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų 

ir tolimų distancijų, šaukite: 

ANTANAS VILIMAS 
1841 SO. CALTFOKMA AVE., CHICAGO. U.L. 

ROcknrU 2-2282 

Jr= 
SPECIALUS NUPIGINIMAS AŠ~į 1 

II 
, me. 
Eeley S-4711 

ROOSEVELT FURNITURE COMPAMY, 
2310 WEST ROOSEVELT ROAD Telei SEeley 

Gausite dar specialią dovaną, jei paminėsite, kad &j skelbimą 
matėte "Drauge" 

11 dalių miegamojo baldai 
tik už $ 1 4 9 0 0 

Pasinaudokite šia reta proga, 
nebrangiai įsigyti miegamojo 
v i s ą apstą tymą įskaitant 
matracus ir spyruokles. 

Užeikite i 
UETOVIC KRAUTUVĘ 

PLANINGAS TAUPYMAS VISUOMET 
m U GFM1S DIVIDENDUS! 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
A N D L O A N A S S O C I A T I O N 
2202 W. Germak Rd.. Chicago 8, 1IL 

JOHN J. KAZANAISKAS. P r a . VI. 7-7747 

Sav1njc» bMared t o $10,000 by F.S.L.LG. 

i 

NAUJI IR VARTOTI AUTOMOBILIAI 
Prieinamos kainos, geras patarnavimas, garantijos ir vi

sokių dokumentų sutvarkymas. 
LIETUVIU AUTOMOBILIŲ PREKYBA 

HARMOKY MOTORS, INC. 
Kviečiame visus savo klijentus bei automobiliais važinė

jančius lietuvius atsilankyti j naujai pastatytą taisymo dirb
tuvę. Turime moderniškiausius elektroninius aparatus nure-
guliuoti motorus bei hidrolinius įrankius atlikimui visų ka-
roserijos darbų. Prityte ir sąžiningi mechanikai, vadovau
jant Albertui- Rutkauskui sutvarkys jūsų sugedusį motorą 
arba sudaužytą mašiną greitai ir nebrangiai. Taip pat nori
me pranešti, kad Harmony Motors, Inc. įsigijo autom:b;lių 
vilkiką (tow-truck) ir jei jūsų automobilis sustotų ar ištik
tų nelaimė telefcnuokjte į Harmony Motors ir mes tuojau 
atvyksime ir pagelbėsime jums visose jūsų bėdose. 

Visiems atvykusiems apžiūrėti mūsų naują garažą bus 
duodama dovanų. • 
5805-07 S. VfrESTERN AVĖ. RKpublic 7 6480 

,. . . T O U t S ŠLUTAS, ptes. 

T A U P Y K A T E I Č I A I 
Kiekvieno ateitie* leime priklaus* nuo to, klok \H 

avtaupė, kada galėjo taupyti. Ką boplanuosi ateičiai atsa
kymai vis tas pats. . . . 

Taupydami Universal Savings and Loan bendrovė i e, 
—gaujite gerą dividendą, urtikrtntą saugumą ir mandegv 

patarnavimą, nes indėliai yra apdrausti iki $10,000 kiek
vienam asmeniui, o vedusiu porai kombinuoti iki $ » , 0 0 Q L 

Nemokamas sustojimas automobtllttama, . 

U N I V E R S A L S A V I N G S 
& LOAN A S S O C I A T I O N 

1800 So. Halsted Street Chicago 8, IU 
Telefonas: HAymarket 1-2058 

VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais ir penktadieniais nuo 9 ryto 
iki 4 vai. vajearo. K*,tvjr*'"U>TiiHi«' nuo 9 ryto iki R v»k .Trečiadieniai! 
ir r a M y b ė s šventėmis u idaryU Seit. ftiib 9 vai. ryto iki 3 vai. po pietų. 

\ 

% 
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Trečiadienis, gegužes 19, 1954 DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. 1LLINOTR 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Philadelphia. Pa. 

Ar jau atsiskaiteme? 

NAUJA LIGONINĖ J 

Balfo piniginis vajus eina: 
prie galo. Jau baigiasi rinkėjų 
t r iūsas sukaupti kiek galima 
daugiau lesų Vokietijos ligoni
nėse ir apgriuvusiose stovyklo
se nežinia ko laukiantiems lie
tuviams pagelbėti, sočiau pa-

byje. Kultūros tarybą sudaro: 
prof. Puzinas, A. Klimas, dr. 
Krasauskaite, A. Vaškeli s, kun. 
Raila, P. Vaškys, P. Ba'čius ir 
Ansamblio a ts tovas (L. Kauli
nis ar B. Gasparenienė). Tary
ba išrinkta neribotam laikui. 
Esan t reikalui, ji kviečiasi dau
giau pagelbininkų. 

Šios tarybos sudarymas tu-
valgydinti jų vaikus, šiltes- retų žymiai palengvinti bend-
niam drabužiui įtaisyti, mokyk- ruomenes valdybos darbą. Iki 
lai, skiepinančiai tik lietuv šką šiol valdybos nariams te^o rū-
dvasią, paremti. Iki šio laiko pintis ir šeštadienine mokykla, 
dar neaišku, kokie bus rezu'ta- ir minėjimais, ir organizaci-
tai, tačiau ar būtų galima pri- niais reikalais, kurie, reikia pri
leisti, kad šio triūso vaisiai Phi pažinti, dėl laiko ir talkininkų 
ladelphijoje nepateisintų vargo, stokos negalėjo būti pilnai iš-
kurio jie pareikalavo? | spręsti, Laukiame, kad valdyba 

Jeigu kas nors liko aukų r in - ldabar galės daugiau dėme u o 
kėjų nepasiektas, savo šiam tik skirti rūpesčiui bendruomenės 
slui paskirtą sumą i t a rpan didesniam lietuvių skai-

. i . . . • čiui įjungti. 
pristatykite patys, 

nes turėtų būti suprantama, 
jog visus namuose aplankyti 

I r taip ats i t inka 

Bendruomenės Balso 

^ 

GRAND OPENING 
THURSDAY, MAY 20, FKIDAY, 21 , SATUKDAY 22, 

A t t t i ŠLNDAY, MAY 23 
Evėrything in hardware line, par t s , electrical, plumbing, 
tools, harware and gift items,—^Come in and brows around. 

Meet Art . John and Pete Cozzato, Cftvners. 
"Sonvenirs for ęveryone" 

"ACE HARDWARE" 
5107 No. Harlem, So. of Foster, tel. ROdney 3-71 l t 

Neseniai atidaryta naudojimui nauja l ig:ninė Eff inghame, Illinois valstybėje. Ji pavadinta St. 
Anthony Memorial Hospital vardu. Kaip rašoma, tai esanti moderniškiausia ligoninė visame 
krašte. „ _ _ - ( I N S ) 

yra neįmanoma. Be to, gal jau n g m s a tžymėt i , Bendruomenės | grąžino atgal į gerąją pusę 
beldėsi į Jūsų duris, bet nieko , v a l d y b a k a r t u s u remejų klubo 
namuose nebuvo? Vajaus or- v a I < j y b a g e g u ž ė s mėn. 1 d. ftv. 
ganizatoriai kiekvieną lietuvį, j Andriejaus parapijos salėje su
kuriam su aukų rinkėjais susi- ^ ^ pobūvį.kuriame daJyvau i 

tie keli svečiai, neskai tant į/ai- humoristišką B e n d r u o m e n ė s B . Žukauskas ir prof. Jurskis . 
meti-Ir ių valdybų ir pačių rėmėjų, j \ Balso istoriją, kurią galima Kaltino B. Raugas ir V. Voler-

durt i nepavyko, prašo kreiptis 
į artimiausią postą (Šv. And 

k v i e t ė v i s u s B e n d r u o m e n e s B ai 
so rėmėjus, nuolatinius ir vien 

Kun. čepukaicio žodb 

Salės šeimininkas, Šv. And-

laikyti augštos vertės ir dideles 
kultūros humoristine kūryba. 

riejaus, šv. Jurgio ir Šv. Kaži- «kartinius, programų redakto-
miero parapijos) , a ts iskai tant j r i u g i r a r t i m u o s i u s bendradar-
asmeniškai a r paštu. Juo skait- b i u g g i u o p o D Ū v i u b u v o g a ! . 
lingiau šiame vajuje dalyvausi- Į v o t a k u k l i a i p a g e r b t i tuos as-
me, tuo daugiau pasieksime. Į m e n i g k u r i e g e i b s t i Bendruo-
Nelaukime, kad iš mūsų auką j m e n ė g B a l s u i r a V Q t r i u g u jį 
prašyte išprašytų. Tikslą žino-1 a u k a 

me visi, tad visi nuoširdžiai Ir j ^ A n d r i e j a u s p a r a p i j o s k l e . 
prisidekime. ! ! b o n a s s i a m u k s l u i g a l ę p a v e d 3 

Sudaryta kultūros ta ryba nemokamai. Nemokamai dirbo 
Balandžio mėn. 24 d. Lietu- ir keletas ponių, ruošdamos šū

vių banke sušauktame kultūri- j muštinius, puošdamos stalus, 
ninku posėdyje atsilankė g ra - ; Net ir alaus gauta nemokamai, 
žus būrys. Šio susirinkimo me- nemokamai paruošta progra-
tu turėjo būti išnagrinėta Phi- ; ma. Tačiau tie, kurie pobūvin 
ladelphijos kultūrinio gyveni- buvo pakviesti, rušėjų tr iūso 
mo raida, paliesti patys aktu- nepagerbė. Atsilankė vos ket-

Kal tas a r teisus? 
Gegužės mėn. 2 d. įvykęs s tu 

riejaus parapijos klebenąs, g ra d e n t Q t e i g m a g k a i t i n a m o j o ne-
žiai pasveikino visus sus .nnku- n u b a u d ė ? t a č i a u r a d o r e i k a l i n . 
sius, Bendruomenes Balso re- g a ^ j o g l i e t u y i g g t u d e n . 
mėjus ir redaktorius ir palin- U g n e p a k a n k a m a i d a l y v a u j a 
kėjo, kad ši radijo programa U e t u v i š k a m e v į s u o m e n i n i a m e 
gyvuotu ilgus metus ir skleis- įm^ t a i p p a t i r p a r a g i n t i > 

tų lietuvišką dvasią, kurios k & d g t u d e n t a g n e p a m i r š t ų , jo? 
niekas iš mūsų širdžių n e p a - į ^ p r o f c s i n i o p a s i r u o š i m o r e i 

jėgtų išplėšti, lygiai tokią ku- - k į a r . p i n t i s . r a g m e n y b g g u g 

rią čia atsinešė prieš keiias- d y m u K a l t i n i m ų > k a d s t u d e n . 
dešimt metų atvykusieji ir ftau ^ n e g i r ū p i n a ne rv i škos ios 
jieji ateiviai. Baigęs kalbėti, k u l t ū r Q g u g d y m u j - j o g p a g . 
klebonas Cepukaitis net is3u- k I e i d i m u k a d j i g l i n k ę g į ž a . 
dino visus susirinkusius dainai, į lingą individualizmą, kaltinto 

tas, gynė A. Klimas ir adv. S tik 
liorius. 

Iš teismo metu pateiktos gi
namosios ir kaltinamosios me
džiagos galėjai susidaryti vaiz
dą, kad lietuviu s tudentu nus -
skųsti negalima. Net išk lo ka
lėtas heroiškos vertės faktų, \ 
kurie visuomenei plačiau nebu-1 
vo žinomi. Iš kitos pusės, y ra 
ir raupų, kuriuos būtinai tektų | 
išgydyti, nors šie raupai pavie
niai, ne visuotini. Tačiau nega
lima paneigti, kad kaikurių 
studentų pasielgimai a r pasisa
kymai neprilygsta net žagrės 
vaikino kultūrai . Šie pavieniai 
atvejai — smagu — reti . 

Pradek Taupyti Šiandien, Turėsi Rytoj! 
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 
Įstaigoje. BRIGHTOH SAVINGS & LOAN moka 3° o 

pelno ant JŪSŲ sotaupu, 
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti Iki $10,000.00 

BRK1HT0N SAVINGS AND LOAN ASS'N. 
4071 Archer Ave., į vakarus nuo California Rve. 

CHART.ES ZEKAS, Sec'y 
i i ' i — 

OFISO VALANDOS: 
Plrmad.. antrad.. penkta d Ir Trefilad t ryto Iki 12 •. d 

ieMad. 9 T. ryt© iki 4:10 p. p. Ketvirta*. • ryto Iki t 

<P 

pats jai vadovaudamas. , _ n e į r o d § | fr ^ s t u d e n t a s bu 
Visa programa pravesta la-1 v o įgteisintas. 

bai jaukioje, šeimyniškoje nuo
taikoje, kaip papras ta i esti ma
žuose, neskaitlinguose paren
gimuose. K. Ostrauskas pas
kaitė ištrauką iš K. Binkio ei-

Teismą s u d a re teisininkų 
draugijos nariai V. Mykolaitis, 

— Gegužės men. 10 d. stai
ga mirė ilgametis l'etuvių radi
jo valandėles vedėjas A n t r n a s 
Dzikas. V. S. 

\ 

aliausi uždaviniai ir sudaryta virtadalis, kiek buvo laukta, 
kultūros taryba. Tenka pasi- Nors pradžioje rengėjų nuotai- liuoto feljetono, A. Gaigalas 
džiaugti visų dalyvių aktyvu- ka nebuvo labai gera, t ač i iu 1 patiekė kupletų ir A. Klimas 
mu ir gyvu dalyvavimu pokal-! ^ ^ 

• 

NUO UŽSISENfcJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ 

Tie, kurte kenčia nuo SENU, AT
VIRŲ Ir 8KAUD2TU 2AIZDŲ, Ji« 
negali rainiai aftditl ir naktimi* 
miegoti, nea Ju užaisenėjusloa Žalsdos 
aležti ir akauda. Kad pašalinti ta 
niežėjimą, ir akaudtjima •anų atvi-
ru ii skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment Ju g y d o m o • 
ypatybfa palengvina Juau akaudajl- į 
ma ir galėsite ramiai miegoti nak 
tį Vartokite jaa taipfl nuo skau
džių nudegime Joa taipgi Pf*01u« 
oležėjimą ligos •adinamoa PSOKLa,-
8IS Taipgi pašalina peršėjimą Ugoa 
vadinamos ATHLETE'8 FOOT, su
stabdo džiovinimą odoa ir perplySlmą 
tarplrtčlu. Tra tinkamas vartoti nuo 
džiaatanCioa, auaklluaioa odoa dedir-
vinių, odoa isbSrimų Ir t t , taipgi 
tinkama* vartoti vaikučiam kada pa 
alrodo skaudus išbėrimas nuo •**** 
klų. Jla yra gera gyduol* *to" 

vlrilnlu Odoa Ilgų. Le-
fulo Ointment yra 
parduodama* po TB 
ot. |1.»8 ir • ! . ! • 
Pirkit vaiatlnaaa Ck' 
cagoje Ir apyltnaae -
Mllwaukee, Wiao.. O* 
ry, Ind. ir Detrolt, MJ 
ohlgan arba rašyki 
U Ir atalųakita Mo-
ney order \i 

LEGULO, Depar tment D. 
5618 W. Eddy St , Chieago 34. III. 

Y O U N G M E N 
Life is short. Why not devote 

it to God as a Franciscan teach-
ing brother? In thc classroom, 
on the ballfield, in tho club activ-
ities, and at the summer camp. 
Christ and youth need you. 

Contact: 

V O C A T I O N D E P A R T M E N T 
S t Francis Monastery 

41 Butler S t r e e t 
Brooklyn 2, New York 

SEGHETTI T R A V E L BUREAU 
2451 S. Oakley A?e. - Tel. Yflrds 7-3278 
MEŠ PflUOPINAME KELIONES: Lėktuvais -
Geležinkeliais — Autobusais — Laivais. 

OEL RAMAM REIKMENŲ VISUOMET LANKYKIT ŠIA 
EKDVL> IR PATOGIA 

BEI SENJLĄUSLA, 
LIETUVIU BENDROVfeS 

K R A U T U V Ę 

^ 

4181-S3 ARCHER A VE. 
Tel. LAfayette t-St7l 

Brighton Parko kolonijoj 
KASDIENĄ CIA RASITE 

DIDŽIAUSIAS PREKIŲ VERTYBES 
Naujausių madų, gerųjų išdirbysčių rakandų, kaurų, pečių, tele
vizijos aparatų, refrigeratorių, plovyklų, vaikams rakandų ir viaų 
kitų namams reikmenų. 

LENGVI IŠMOKĖJIMAI PRITAIKOMI VISIEMS 
4 

I .-

Talpsfi parūpiname bilietus, viesbačlua ir 8Ut%r.rkoni« visos su k« 
lione surištus dalukus. TURIME LJETI VIIJ 8KYK1V Pildome 
afideviiu«. Melione^ plauMokite ii anksto kitiems metams. Anka 
ttsu u/̂ L«^akykite bileius kaip lėktuvais taip ir laivais, tai busite 
tikri, Kad tikrai trausite vietas. Pirkdami bllctus pas mus nemo
kėsite braniriau ir išvengsite laiko sutrukdymo, nee nereikfc lan 
kvtis nei i gelžkelio stot j ar aerodromą, ne* »isa tai atliksite 
rtenof* viet*>Jf> — PAS MI'S. 

M O V I N G M O V I N G 
PERKRAUSTYMAS Iš ARTI IR TOLI 

Iku merų patyrimas — Pigus sąžiningas patarnavimas. 
Nauji dideli sunkvežimiai — Patobulinti perkraustymui įrankiai 

kaip patys sunkvežimiai, taip ir jūsų per k raustomi baldai yra 
apdrausti — inslurinti 

J. NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwen S t , Chlcagc 29, Dlmob 

Telef. WAIbrook 5-9209 
— 

UiipyRias yra tartingnmo M i n i s 
Mūsų bendroves laikomi pinigai yra apdrausti iki $10,000 
Pradek taupyti tuojau. Mes mokame auStus dividendus 

mtMSAVINGS k LOAN ASSN. 
mi thW Avinbė Telef. Lftfayetle 3-6? • 9 

Sekretorius At OIS1 SAI.»l'K%> 

Ui Taupomus Pinigus Mokame 3' * Nuošimčio 

^MORGICIŲ 
P A S K O L d S 

(12 ŽEMESNIUS NUOŠIMČIU* 
Karo veteranams - G. I. - paskolos už 4 ' / .% 

Stipriausioji taupymo {staiga 

Tartas — $44,000,000.09 
fifsargos Fondas — S3.500.000.00 

ĮSTAIGOS Kasdien, įskaitant šeštad., nuo 9 v. ryto iki 4 p. p. 
VALANDOS: Ketvirtadieniais nuo 9 vaL ryto iki 8 vai. vakaro 

Trečiadieniais visai neatidaroma. 

JUSTOJ MACKIEWICH, President and Manafcer 

"imiiHiiiii)iiiiiii:iiiiii!iwiniiiHtiiiiiiuiiS!iiiiitiiiiHi(miniinuiiniimiii>iiiiiw 

Vestuvių nuotraukos 
Augštos rūšies fotografijos 

MŪSŲ specialybe 

PreciH Photo Studio, 
Int. 

I m MIKAS i. I 1 Iv SAV. 

4D68 Archer flvenue 
Telelcnas VlrginU 7-2481 

GEROS KOKYBES RAMAMS BALDAI IR RčIKMENYS 
UI NEBRANGIAS KAINAS 

«KiiMitniiiHn:nu:uiiHiiiniiiiiii(rtnr'uiiiLUiiiiuiMuiuittii;iujiitjLi:iuiMiinnMi[ru-itiii:ii;Tiii)U4:irritiiiii)iiiiiiMii,t:iH 

Paklauskite bet kurj mūsų pardavėjų 

del speciales nuolaidos šio skelbimo 

skai tytojams. Lengvi išsimokejimai 

ar a tvira sąskaita. 
liiiiliiilliiiiiii!i;iiiiiii!liiiiiH;iittiiiiiiitiiiliiUiwiiitiiiii!i!|ii!iimiMiiMiiittiiim)ijiiiHiiiiiimuiiii'iMH*iiiMii.;him 

SOUTHWEST FURNITURE CO. 
6200 SOtJTH WESTĖRrl ftVENŪE 

Atdara pirmadieniais ir ketvirtadieniais iki 9:30 vai. vakaro 
Sekmadieniais nuo 11 vai. ryto iki 5 vai. vak. 

^ 
ŠTAMAM FEDEKAL SAVINGS 

BJ 

~ I - ' \ A S S C C! A1 O N 
O F CHICAčO 

4 1 9 2 ARCHER AVE., CHICAG v. 22 
PHONE: Ytra infa 7 " ': 

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 
Perdirbami motorai, stabdžiai, transminijos, keicianlos dalys. 
Atliekami lyginimo ir dažymo c^ba į - Garan tuo tas darbas . 

M. ČESAS — A. STAHEYIČIOT . 
1835 C A N A L P O R T TėL D i r b t u v ė s S E e l e y S-714Š 

N a m ų K E n w o o d 8-3092 

_ / - Skaitykite ir platinkite dienrašti "Draiga". 

I Y,-W%/W&%MWWWWW* TAUPYKITE ATEIVIAI. PASrDfiKTTfi TAUPOMUS PINIGUS i OHICAOO SAVINGS AND LOAN 4SSOC1ATION, KUF 
KTEKVTKK* ^ANTAUt»iS: P H ^ A l APDRAUSTA OT 10.ON) tit HM AGBHCT Of ff i t f U. S. (MVKRNIOCNT 

tamsta pats fali atlikti /i«u> aav« ir savo le lmot flnamrinina pelkalua. 

<\m an metu patyrftna* ažtikrfiaa vlalem> saugu fr teteingą patarnavimą. 

itykit* su mumis 

KUR visada buvo Ir y r a išmokamas a u k š t a i dividendas 

KUR pinigai buvo ir y r a išmokami pagal reikalavimą. 
4 I A 

Taupykite šioj tvirtoj, turtingoj, DetuvifikoJ flnanainSj ištaigoj. MC SŲ TURTAS YRA 12,900,000.00 DOLERIŲ. Dėl paskolų fceresnSm sąlygom, perkant arba statant namą, vlsads 

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIAT10N * J O H N PAKEL, Prezidentą, * 6234 So . Westeni A v e . • Tel.::GR6vehiH 6-7575 
VALANDOS: Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vai. vakaro. Antradieniais Ir Penktadieniais nuo 9 iki 4 po pietų; Ketvirtadieniais nuo 9 iki 8. Trečiameniaia uidaryta visą dieną, dettad. nuo 9 ryto iki 3 po pietų. 

V ' f ^ M f c ^ f c * — . I . l ui i mt* 1 1 ii I I i - i I Ii t " • — • • " i ' ' • '-•" — • - • - • • '""• • " ' i i • • • i i i . . a r 
• ^ ^ — i i i • I I i • — — • i • i i ' ••• • ' — — - • • ' • . • ! • 
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Waterbury, Conn. 
Lituanistinės mokyklos reikalai 

Šeštadieninę lituanistikos mo 
kyklą pareme VVaterburio Lie 
tuvių Bendruomenes apylinkes 
valdyba. 

Waterbury jau penkti metai 
kaip veikia šeštadienine mo
kykla, šiuo metu ją lanko 58 
mokiniai, keletas senųjų atei
vių, kuriuos mokina keturi mo-

KANADOJE 
Hamilton, Ont., 

Didelė šventė 

KLB Hamiltono apylinkės vai 
dybos 6 metų sukakties ir 50 m. 
nuo įsikūrimo pirmųjų lietuvių 
Hamiltone minėjimo, globojant 
Hamiltono miesto burmistrui 
Mr. Lloyd D. Jackson, ruošia, 
dviejų dienų programą 

JAV p a s i r u o š u s i o s p r i e š | k u ° J a - J A V stengiasi būti pasi-
u ž p u o l e j a 'ruošusiomis, kad užpuolėjas ži

notų — jei jis smogs, bus šim-
Gen. B. Chiclaw, kurio parei- t e r i o p a i j a m a t m o k § t a j o p a t l e s 

teritorijoje... ga yra ginti JAV prieš oro a ta 
kas, kalbėjo Chicagoje. J is pa
žymėjo, kad vyriausybė nerizi-! SKAITYKITE "DRAUGĄ". 

r^ 

kytojai: K. Bagdonas - mo- J ^ ^ ^ f ™ f - * * 
kyklos vedėjas, J. Brazauskas, Dundum P S t ^ T s t L T n L ir 
A. Koncė ir V. Liaukus. 

Šie žmonės suprasdami šios 
mokyklos reikalingumą, lietu
vių kalbos išlaikymui jaunųjų 
tarpe, patys dirbdami 5 dienas 
fabrike sunkų fizinį darbą, Š2Š 
tadieniui atėjus vietoj poilsio 
ir kitų malonumų, skuba į mo-

4 vai. p. p. Sanford Ave, Cen
t ra l School krepšinio rungtynės 
t a rp Clevelando LSK Žaibas ir 
Hamiltono LSK Kovas. 8 vai. 
vai. vak. Royal Connought Ho-
tel Normandie Room pobūvis —i 
balius. 

Sekmadienį, gegužės 23 d. 11 
kyklą ir nuo 9 iki 12 vai. moko vai. ry to pamaldos lietuvių para 
mūsų vaikus gimtosios kalbos, pijos bažnyčioje. Pamaldas lai-

Mes tėvai, kurių vaikai lan- ko ir pamokslą sako kun. dr. J. 
ko šią mokyklą, esame labai Tadarauskas ; 1 vai. p. p. pamal-
dėkingi ir linkime pedagogams dos lietuviams evangelikams St.; 
ištvermės tęsti ir toliau tą ga r 
bingą darbą. Taipogi esame dė
kingi mūsų parapijos gerb. kle 
bonui kun. Valantiejui, kuris 
leidžia naudotis mokyklos pa
talpomis. Nemaža padėka ten
ka ir J. Vaaličiui, kuris, neturė
damas mokyklinio amžiaus vai
kų, mielai padeda tvarkyt i mo
kyklos ūkinius reikalus ir šiuo 
metu jis y ra šios mokyklos tė
vų k-to pirmininkas. 

Mokykla tvarkosi pagal Lie
tuvos švietimo ministerijos iš
leistus įs tatymus. Renkamas 
vieniems metams tėvų komite
tas , kuris ir rūpinasi visais rei
kalais, kaip tai mokyklos pa
talpomis, mokytojais ir kitais 
su mokykla surištais ūkiniais 
klausimais. 

Kadangi mokyklos administ
racinėje vadovybėje anksčiau 

Paul bažnyčioje. Pamaldas lai
ko kun. dr. M. Kavolis. 5 Vai. p . 
p. iškilmingas minėjimo ak tas 
Royal Connought Hotel Crystal 
Room šia tva rka : a ) God Save 
t h e Queen, b) KLB Hamiltono 
apyl. valdybos pirm. K. Barono 
žodis, c) Hamiltono miesto bur
mistro Mr. Lloyd D. Jackson 
kalba, d} Kraš to Valybos pirm. 
J. Matulionio žodis, e) KLT Ha
miltono sk. pirmojo pirm. P. Vil
nonio žodis. Po to 10 min. per
t rauka . Vėliau meninė progra
mos dalis, kurią atl iks sol. J. 
Krištolaitytė ir sol. St. Baranaus 
kas. Akomp. muz. St. Gailevi-
čius. Uždarymo žodis ir Lietu
vos himnas. 

KLB Hamiltono Apyl. V-ba 

mokyklos tolimesnį rūpinimąsi. 
Be to, Bendruomenės valdyba 

pasitaikydavo įvairių nesklan- d § s v i s a s P a s t a n š a s > k a d š e š t a " 
dumų, kaip antai, mokyto jams ! d i e n i n § ™ k y * l a ko ilgiausiai 
pasi t raukus, perrinkimas naujo ^ ^ y t ų Waterburyje. 
tėvų komiteto — senojo kaden- — Albina Puodžiūnaite ir 
cijai pasibaigus ir kitiems ne-! Leonas Kuzmickas, gegužis 
aiškumams atsiradus, mokyk- mėn. 15 d. Sv. Juozapo parap-
la likdavo be jokios vadovybės, jos bažnyčioje, Waterburyje, 

Išvengimui atei ty augščiau priėmė moterystės sakramentą, 
paminėtų nesklandumų, Water- "VVaterburio Lietuvių Benoir. 
būrio L. Bendr. apyl. valdyba, Valdyba, kaipo valdybos nariui 
pasitarusi su mokyklos admini- linki laimingo ir saulėto gyve-
stracija, perėmė savo globon nimo. — P . M-čius 

• . r . iniiniiHimiiimmnmi" 

JUČUS SISTERS RESTAURANT 
(Naujai) dabar atidarytas 

1608 W. 47th St., Tel. LA 3-9670 
Galima gauti rūgščių kopūstų ir kitų skanių 
lietuviškų valgių. Atidarytas per visą naktį. 

29 m e t a i t o j e p a t v i e t o j e . 
iirnnimmHiiimmiiitifflimtiMmmnmimiim: 

Ar 
AUTOMATIŠKAS ŠILDYMAS 

AL. STANČIAUSKAS ir AL. LAPKUS 
Instaliuoja naujiems ir seniems namams Ame
rican Standard ar kitų geriausių Amerikos fir
mų gazu, alyva ar anglimis kūrenamus pečius 
(furaaces). 

Daro gazo ir alyvos pakeitimus 
Deda stogams rinas (gutters). 

Instaliuoja moderniškiausius "Victor" automa
tinius šalto oro vėdintuvus — Automatically 
"Victor" Room Air Conditioners. 

Lengvos išsimokejimo sąlygos 
Pilnas draudimas ir garantija 

^ 

1337 SO. LARAMTE ST. 
CICERO 

OLympic 2-6752 
2-8492 

Sv.. 
• • m 

j> 
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BROLIAI PETRAS IR JONAS J0KUBK0S 
LAIKRODŽIŲ, BRANGENYBIŲ, RADIJO IR TELEVIZIJOS 

KRAUTUVE (BUV. KASS KAZAKAUSKO) 
1. Sužiedotuvių ir vedybiniai deimantiniai j 
žiedai, 2. Laikrodžiai, 3. Sidabro peilių, ša-1 
kūčių ir šaukštų komplektai, 4. Foto apara- j 
tai, 5. Piniginės, 6. Zenith, Dumont ir G. E. | 
televizijos ir Zenith, G. E. ir Bulavą radijos. I 
7. Televizijos ir radio lemputes, 8. 2aislai ir I 
rašymo reikmenys. • 

Laikrodžių ir televizijos aparatų taisymas 

4102 Archer Ave., Chicago 32, III., Tel. LAf. 3 8617 Į 
iMiiiiniiiiiimiminii!:'' -MTiinnituin:HiinminininmitnimiHiMnii!ntnutJtuM!it»nimiiini!irnrriitniiiniMttmtnii;tU!iitnn!rttiiiitiinm!ntMT)i^ 

LIETUVIŠKA DUONA, TORTUS, PYRAGAIČIUS 
ir įvairius kepsnius kepa iš tremties atvykęs patyręs Lietuvoje 

kepėjas—specialistas ALEKSAS GAIDJURGIS 

S T A R B A K E R Y 
738 West 31st St ree t Telef.: CAlumet 5-2173 

(Tik pusė bloko į rytus nuo Halsted Street) 
PRIIMAMI ĮVAIRŪS SPECIALŪS UŽSAKYMAI 

DIDELI PAVASARINIAI BARGENAI 
BIDRIKO KRAUTUVĖJE 

Margi kilimėliai, vertes $2.75, Uktat po 70 centą 
Kilimėliai, reguliariai pardavinėjami po $3.95, t ik p o $1.50 
Gražių S]MUYU kilimėliai po kojomis, tik p o 70 centų 
Skalbiami, ilga N kaurą K kilimėliai po $1,50 
Ap*alios formos kilimėliai 28x28, tik po $2.80 
Įvairiausi kilimėliai skirtingi; spalvų, 20\H4, tik po $2.95 
Nyloniniai kilimėliai 24x48, gražiausių lygių spalvų, t ik po . . $ 1 . 0 0 
N > Ūminiai kilimėliai 3(1x54, tik po $4.95 
Gėlėtos pagalvės po $1.25 
Grynų naujų vilnų kaldros, pasiūtos iš ši lko švelniausių spalvų.$5.95 
Grynų naujų vilnų kaldros, pasiūtos i š storos ši lkines satlnos, 

dviejų gražiai suderintų spalvų su meniškais apsluvlnejl-
mais, vertes $19.95 — parduodamos tiktai po $7.95 

ini*Yilunniai Manketai, vertės $9.95, t iktai po $4.95 
Baltos kamelijos lovų uždangalai su rožinių, mėlynų, aukso, ša

ltos ir kitų spalvų papuošimais, tiktai po $0.95 
Lovų u/tiesimai su milžinišku spalvotu povu centre, tik po . . . $ 6 . 9 5 
Naujagimiams gryno sidabro šepetys ir šukos, vertės $0.95, t ik $1.95 
Gražias škotiškos lėles, vertės $3.95, tiktai po $1.50 
Iželės, vertės $5.00, tiktai p o $2.50 
Didelio formato gražios guminės lėles, vertės $5.00, t ik po . .$3.95 
Stalinių plunksnų setas, t ik $2.95 
Sidabrinis vaikiškas šaukštelis ir šakute, vertes $4.95, t ik $1.75 
Angliški rekordai po 25 centus. Lietuviški rekordai t a pačia kaina. 
Kišeniniai laikrodėliai, vertės $2.50, parduodami p o $1.50 
Itailroad kišeninis laikrodėlis, vertes $12.95, t iktai $0.95 
Vaikiški laikrodėliai, vertės $0.95, po $4.95 
žadintuvai laikrodžiai, vertės $3.95, p o $1.95 
Geltono aukso moteriškas rankinis laikrodis su apyrankėle, ver

tės $27.75, Ūktai $19.95 
Geltono aukso moteriškas rankinis laikrodėlis su gražia metal i 

ne tystanėta apyrankėle, 17 akmenėlių, vertės $49.95, t ik $35.00 
14 karatų balto aukso rankinis laikrodėlis, pai lgo ketvirtainio 

formos, 17 a k m., su balta metai, apyranke, vert. $&5, tik $39.95 
Vyriški 17 akmenėl ių rankiniai laikrodėliai, geltono aukso, ver

tės $39.90 — parduodami po . . $13.00 
Vyriški 17 akmenėl ių rankiniai vvaterproof laikrodėliai, vertes 

$33.00 — parduodami po $11.00 
15 akm. rankiniai laikrodėliai, vertės $21 — parduodami p o . .$.700 
19 akm. geltono aukso laikrodėlis su t inkamai gražia apyran

kėle, vertės $39.95, parduodamas tiktai už $25.00 
14 karatų aukso vyriškas laikrodėlis, 17 akmenėl ių, su paauk

suota apyrankėle, vertės $135.00, už $00.00 
14 karatų gryno aukso, 17 akm. vyriškas laikrodėlis, su 3 dei

mantais ir paauksuota metai, apyrankėle, vertes $150, t ik $75.00 
Be to. Karšiausiu Amerikos firmų, kaip: Bulovą, Benrus. Iligin, 

liOngines, YVittnuuer rankiniai laikrodėliai nuo $25 ir aukščiau. 
Gryno aukso žiedai su akmenėl ių a k e l ė m i s vertės $12.00, p o .$3.00 
Deimantiniai žiedai. 14 kar. ge l toname aukse, vert. $09.00, p o $22.00 
Deimantiniai žiedai, 14 kar. gel toname aukse, vertės $69, p o $22.00 
Deimantiniai žiedai % kar., 14 karatų aukso, vertės $198, p o $04.00 
Deimantinių žiedų setas vėliausios mados, vertės $250, už $125.00 
Vedybinių žiedų setas baltam aukse .«u dideliu deimantu centre 

ir 4 melsvais deimantais sužadėtuvių žiedai ir 5 dideliais dei
mantai-, vedybiniame žiede, vertės $350, dabar tik . . . . $ 1 7 5 . 0 0 

Kasdieniniai papuošalai: auskarai, apyrankės, karoliai, sagu
tės ir kiti, vertės $1.00, dabar tiktai po 25 centus 

Papuošalai, vertės $3.00, po 50 centų 
Indentifieation apyrankės, vertės $12.00, po $5.00 
Indentification apyrankės, $7.95 vertes, po $3.95 
Mergaičių širdelės formos loeket setas, vertės $4.95, t ik . . . . $ 1 . 9 5 
įvairiausi vėliausios mados kasdieniniai papuošalai nuo $1.00 Ir a tikš. 
Vėliausios mados piniginės, $1.50 vertes, p o 50 centų 
93.00 vertės piniginės su gražuolių paveikslais t ik p o . t $1.00 
Pai>ošalų dėžutė su puikiais papuošalais, vertės $25.00 tik . . . . $ 8 . 0 0 
Papuošalų dėžutės nuo $1.50 ir augščiau. 
Vyriškų laikrodėlių paauksuotos apyrankės, vertes $9.95, t ik po $1.00 
Saldžiam pyragui ptauti peilis, vertes $3.00, t ik 75 centai 
Stainless steel 0 steikui plauti peiliukai, vertės $3.75, t ik . . . . $2.35 
Pavieniai peiliai, šaukštai, šaukšteliai ir šakutės nerūdyjamo 

plieno, vertės 50 centų, tiktai p o 10 centų 
52 gabalų stainless steel šaukštų ir peilių setas gražioje dėžėje, 

vertės $30.00, tiktai $12.00 
Communlty ar ltogers 1847 silvervvare setai 8 asmenims, gra

žioje dėžėje, sumažinta kaina, iki $32.00 
10,000 lėkščių porcelano ir amerikoniškos gamybos po 20c. gabalas 
93 gabalų lėkščių setas dėl 12 asmenų, vertės $54.00, t ik . . . . $ 1 8 . 0 0 
Kavai automatiškas virdulis ir dar 3 ekstra indai, vertės $37.00, 

dabar tiktai $24.95 setas. 
Paskiri pasidabruoti kavai indeliai $0.00 gabalas. 
Lūpinės armonikos nuo 75 centų ir augščiau. 
Hobner akordeonas, 24 bosų, $72.00 vertės, tiktai $24.00 
80 bosų piano akordeonas, $87.00 vertės, t iktai $29.00 
100 bosų akordeonas tiktai $50.00 
120 bosų akordeonai po $59.00 
Rašomosios of iso mašinėlės, vertės $60.00, tiktai p o $39.00 
Nešiojamos rašomosios mašinėlės nuo $69.00 ir augščiau. 
Rašom, mašinėlės su liet. pi lnu 88 raidynu, $120 vertes, p o $100.00 
Siuvamosios elektrinės mašinos nuo $39.00 ir augščiau 
Toasterial, vertės $4.50, dabar po $2.95 
Automatiškas toasteris, vertės $15.00, dabar $9.95 
e lektr inis l iroiler (Majestic) kepti mošai, vertes $24.95, t ik .$15.00 
Elektrinis keptuvas (Broiler) , kur kepamas kepsnys, sukiojasi 

ir permatomoms sienelėms, vertės $69.00, dabar $29.00 
Apvalios formos \Vaffle-iron, $16.95 vertes $9.95 
Kelioniniai elektriniai prosai, vertės $5.95, p o $2.95 
ImiKHtuoti kavai stikliniai buteliai, vertės $2.00, p o 75 centus 
(Maži radio, vertės $25.00, p o $10.00 
Radio su laikrodžiu ir žadintuvu, vertes $29.00, t ik $19.95 
Didesni G. E. radio, vertės $44,00, dabar po $29.00 
Radio su AM ir FM bangomis, vertes $55.00, dabar po $35.00 
Cavalier radio su žadintuvu laikrodžiu, vertes $37.00, dabar . . $27 .00 
Baiso rekordavimo mašina, vertes $99.00, dabar $59.00 
Gausus pasirinkimas tobuliausių plionografų ir radio pbonografų, 
kaip RCA-Victor, PhUco, Webcor, Magnavov, Zenith, Columbla Ir kt. 
9 eilių Addlng Machlne, tiktai $39.00 
Kelioninis lagaminas su veidrodėliu Ir šukomis, vertes $5.00 . . $ 2 . 9 5 
Naktinis lagaminėlis, $12.00 vertės . . , . $4.50 
Kamsoiiitc lagaminai, drūčiausi Amerikoje, nuo $19.95 ir aukščiau. 
Metaliniai lagaminai p o $11.50 
Dideli, lengvučiai lagaminai p o $9.9b 
Plastikiniai 16 gabalų Dresser setai, vertes $4.50, t ik $1.50 
Paauksuotas 3 gabalų Dresser setas, vertes $9.00, $4.95 
Paauksuotas 4 gabalų Dresser setas, vertes $12.95, dabar . . . . $ 8 . 9 5 
5 gab. Dresser setas širdies formos dėžėje, vertes $15.00, . . . . $ 1 0 . 9 5 
6 gab. Dresser setas su pilnu manikiūro setu, gražioje dėžėje, 

vertės $20.00, $15.00 
Elektriniai skustuvai nuo $17.00, garsiausių firmų, kaip Remington, 

Schick, Schick Colonel, Norelco, Sunbeam ir kiti. 
Cigarečių žiebtuvėliai, vertes $2.95, 50 centų 
Cigarečių žiebtuvėlis su pieštuku, vertės $5,00 $2.50 
Panker žiebtuvėliai, kur nereikia pilti puse m e t ų benzino, vertes 

$12.95, po $9.95 
Paauksuotos vyriškų marškinių rankovių sagos ir kaklaryšio 

špilka, vertės $3.95, p o 50 centų 
Paauksuotos sagos su akmenėliais , vertes $5.00, p o $1.50 
Paauksuotų sagų setas, vertės $5.00 $1.95 
Paauksuotų sagų setas, vertės $9.95, t iktai $4.95 
Paauksuotų sagų setas gražiai ranka išgraviruotas, vertės $13.95. 

dabar tiktai $9.95 
Gintariniai karoliai, vertės $20.00, p o $11.00 
Gintariniai karoliai su didėjančiais karoliais, vertes $45, t ik . .$30.00 
Skaidrūs gintariniai karoliai, vertės $35.00, po $25.00 
Gintariniai auskarai, vertės $9.00, p o $4.50 
Auksinės Bali Polnt plunksnos, vertės $4.95, p o $1.95 
Auksinių plunksnų setas: plunksna, pieštukas ir Bal i Point, ver

tės $12.95, tiktai po $5.95 
Rašomosios plunksnos, $5.00 vertes $3.00 

Jos. F, Budrik, Inc. 
3241 So. Halsted Street 

ATDARA PIRMADIENIO I R KETVIRTADIENIO VAKARAIS. 

^ 

Budriko radio valanda leidžiama kiekvieno ketvirtadienio vakare 
nuo 6 iki 7 vai. vakaro 1S stoties WSFC, 1460 kilocyclea. 

IAVT OMO.IAMA 

IŠNUOMOJAMAS erdvus kam
barys Cioeroj, 1836 S. 49th Court, 
2 augate. Kreiptis nuo 6 vai. vak. 

l šnuom. kambarys t«>bPra laisvas, 
priimsiu mergaite. kuri buvo atvy
kusi apžlnretl g*g. 12 d. 8*>lmininkč. 
00O2 S. Palrfleltl A \ e . 

6 KAMB. MORINIS NAMAS 
3241 So. Wallace Street. 

(IASSIFM) AND HELP W\NTF[f ADS 
• "DRAUGAS" AGENCY 

55 Eas t Washlngton St ree t 
TeL DEarbom 2-2434 

2384 South Oakley Avcnoe 
TeL Vlrginia 7-6640; 7-6641 

HELP WANTED — MOTERYS 
Gazu apšildomas. Naujas j - — 
"Furnace". Kreiptis po 5 
Vai. vak. Tel. YA 7-2444. 

R E A L E S T A T E 

Turiu gražų narna iSnuomavimui 
per birželio, liepos ir rugp. mėne
sius arba kiek kas nori. .Mlchlgane, 
280 mylios nuo Chicaffos. 3 miefę-a-
mipji kam., g-uleti jrali 10 žtnonhj. 
Arti bažnyčios, maudymosi, dau^ lie
tuvių. Yra žuvų (brook trout) . l t 
pPdų nuo namo. Visas apstatytas. 

M ra. John Amis, 
1801 S. 51 st Ave., C e r o 50. m . 

.iiimiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiimiiiiiiiiii 

Motera dėmesiui 
Jei kuri dar neturite knygos 

"Mušu Keliai", paskubėkite ją įsi
gyti. "'Mūsų Keliuose" rasite daug 
gražios medžiagos iš lietuvių ka
talikių moterų veiklos Lietuvoje 
ir užsienyje, o ne viena gal ir save 
nuotraukoje pamatysite. 

Knygos kaina tik $1.00. Gauna
ma "Draugo administracijoje. 
niiinumininiiun uniinniiHiiinii 

Typist - General Clerk 
Alert beginner acceptable, plea-
sant warking conditions, diver-
sified duties, including light dic-
tation. Liberal employee bene-
fits. Good opportunity for con-
scienticus giri. See Mary Kisin, 
District Savings&Loan Associa-
tion, 3430 S. Halsted S t , Tel. 
CLiffside 4-0104. 

PROGOS — OP^ORTTJNITIES 

PARDAVIMI'I mokyklos reikme
nų krautuve ir užkandine. Gerai ei
nantis biznis įsteigta* prieS S mrtus. 
Parduodamas del ligos, už geriausią 
pasiūlymą. Tel. RF.nublIe 7-9536 ar
ba atvykite } 2741 \\. 6»th St. 

MAŽASIS 
TOBULYBES 

KELIU 

B. P. MARTIN 

8la keliaa. kuria neabejotinai už
tikrina vialema pasiekti tas aukšty
bes, į kurias Dievas vedS Sv. Tere
sėlę, yra ne tik galimas, bet Ir vi
siems prieinamas. Visas pasauli, kaip 
pastebi Sv. Augustinas, „negali pada
ryt* ką, norą didelio". Tačiau kaa ne
gi)J melstis, nusižeminti Ir mylSti? 

P. P. Plua XI 

PARDAVIMUI RTOsern?. mčsos ir 
ftnld\*to maisto krautuvS Ir namas. 

j Visi modernus įrengimai. Didelis 
. biznis. 5 kamb. butas viršuj. 2 skly-
Į pai. 2-jų autom. mftr. garažas. 1951 

Delivery truek. Nebrangiai, nori sku
biai parduoti. Pamate įvertinsite, ge
ras pirkinys. 3701 W. 51st St. 

REl ianee 5-7520 

Crosorne ir mošos krautuve — 
certified. ir pajamoms nuosavybe. 
5 mtlr. namai, 9 butai po 4 kamb.. 
6 kamb. butas užpakaly krautuvas, 
l^abai geros pajamos. Garu Šildoma. 
Išeina j pensiją, nebrangiai įkainuo
ta, nori skubiai parduoti. r a m a t e 
įvortinsito. geras pirkinvs. 

1247 S. 50*h Conrt. Cicero, 
OLympic 2-6942 

Siame amžiuje Sv. TereaSlCa Ma 
žąsis Keliaa yra geriausias. Tikrumo
je tėra vienintelis kelias, vedąs į am
žinąją laimę. Juk Kristus pats yra 
pasakęs: ..Iš tikrųjų aakau jums, jei 
neatsiversite Ir nepasidarysite kaip 
kfldykiai neįeisite į dangaus karalys
tę". Dangtis ir ž e m i praeis, bet ma
no žodžiai nepraeis... 

Knygute turi 160 puslapių ir kai
nuoja tik $1.00. Su kietais viršeliai* 
$1.60. 

KAIP IŠVENGTI 
SKAISTYKLOS 

Naujai išleista veikaletis kuris duot 
naudingų patarimų mums patiems ir ki
tiems. Skaitykite ir kitiems platinkite l\ 
veikalėlį, nes kiekvienas krikščionis tu
rėtų perskaityti. 

Kaina 40 centu 
Užsakymus su pinigais aiųaklte: 

DRAUGAS 
2 3 3 4 S o . O a k l e y A v e . 

Chicago 8. DL 

Rūbų valykla ir siuvykla Pilnai 
jrengtas gerai einantis biznis. Puiki 
proga siuvėjui. Nuoma IT5. ilga su
tartis: nebrangiai $2.750, nori sku
biai parduoti. 

Pamate įvertinsite, geras pirki
nys. 

3140 X. California. 
COrnelia 7-5270 

H A N D IiAVN'DRY 
(SKALBYKLA) 

Seniai įsteigta. Gerai einantis biz
nis, dar gali būti padidintas. Urmo 
ar detalis biznis. Puiki proga porai 
arba dviem partneriams. Ilga sutar
tis. Nori skubiai parduoti, nebran
giai įkainuota, turi kitus interesus. 
Pamatę įvertinsite. Geras pirkinys. 

1607 \V. Madison Street 
HAymarket 1-8703 

Liga verčia parduoti g r o s e m e Ir 
delikatesų krautuve. Vieta prie kam
po, priešai mokyklos ir bažnyčios. 
Labai gerai einantis biznis. 4800 S. 
Hermitage Ave. 

R E A L ESTATE BBOKERS 
P . S t a n k o \ i r ius ir K. J n k n U 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
31 SS S o . H a l s t e d S t . 

Ph. DAmabe S-27S3 
Padeda parduoti-pirk t i namus. Oklus. 
biznius. Tvarko imigracijos dokumen
tus ir daro svetimų kalbų vert lmua 
Dirbama kasdien: 9—t vai 

Tarpininkaujame perkant ir par
duodant namus, biznius ir kt. nuo
savybes. Parūpiname paskolas, visų 
rūsių apdraudas ir sutvarkomo bei 
notarizuojame klijentams nemoka
mai nuosavybes dokumentus. 

KUTRA-NORKUS REALTY 
2405 W. 51 S t 

PRospect 6-7238, 
vakarais YVAIbrook 5-5699 

S.%VTXI\KAS PARDI'ODA 
IIERVYN APYLINRftJ 

12 metų senumo mūrinį Tri-Level 
namą. 4 H kamb. gali bfiti padidi
namas; gazu apstld.: koklių prau
sykla: kombinacijos alumlnial lan
gai, veneciškos užuolaidos. kilimai; 
arti bažnyčių, mokyklų. prekybos, 
susisiekimo ir gražaus Berwyn Par
ko. Niekur kitur nerasite tokio u i 
ftią kainą. Pamatvklte įvertinimui. 

r.Underson 4-2407 

BUNGALOW au pajamom. Nupi
gintas iki $2S.500. Pirkite nuo savi
ninko. Tuojau užimkit^. Modernus 
5% kamb. mūrinla bungalow prie 
kampo, viršuj yra dar du užbaigti 
kamb. Taip pat pajamoms butas rū
sy. Automatiškai aliejum šildomas. 
1H vonios, 2-jų autom. mur. gara
žas. A- l stovy. Matyti siokiadlen. 
arba sek m. 1040 S. Cuylec Avenue, 
Bervvyii, 111. 

LEMONTE 
Tik $2.500 įmokėti. Parduodama S 
akrų farma už sumažintą kainą. 4 
kamb. naujas namas su visais pato
gumais. Garažas ir vistlninkal. Ran
dasi ant 135th St.. S blokai nuo 
Archer Ave. 4-A į vakarus. Atrada 
apžiūrėjimui kasdien iki 7 vai. vak. 
Turi būt preit parduotas. 

PARDAVIMUI 6 kambarių 
mūrinis namas, karstu vandeniu 
šildomas, garažas dviem automo
biliam. $7,500. S610 S. Unkm Ave. 

BUSINESS SERVICES 
• X M W W — # — — * * * * * * * * * * * * * * 

IS LAUKO ATLIEKAME 
D A Ž Y M Ą 

Geros rūšies darbas už labai 
žemas kainas. Sauki te : 

Fllraore 5-0493 

V. A. ŠIMKUS 
KONTRAKTOBTOS 

Stato naujus namus pagal kontraktą. 
Didelis planų pasirinkimas. Atliekami 

įvairūs remonto darbai. 
4645 South Keatinc Avenue 

Skambinti nuo f vai. 
Tel. REUanos &-S209 

Rcmkite 

jf22s> 
* * * * J Į * * # * * < * * * * > * * * * J * * * J * J * J I * * J * # * 

VASARVIETĖ 
" N I D A" 

Sav. Pr. Kalvaitis 
BEVERLY SHORES, IND. 
TeL Mkhigan Ctty 2-2711 

Lietuviškas maistas, alus ir vy
nas. Gera maudymuisi vieta. 
t00^ąT^į^<^įMM*****T*J*s***J*1**aa1***B 

i 

LIETUVIU TAUPYMO IR SKOLINIMO B-VES 
KUR 

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 

Paskolos Duodamos Namu Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis 

EDW. SAUNOMS 
GĖLININKAS 

Pas mus galite gauti g&Hų kapų 
papuošimams sodintų ir skintų {vai
riausių rflšių ir gel ių korsažams. 

l l l t h St. H Pulaski Ave. 
(Priešais Sv. Kazimiero kaplį 

Telef. GArden 4-0087 Ir 
GArden 2-1052 

• • # * J • i 

BRIGHTON SAVINGS & LOAN ASSN. 
4071 Archer Ave. Chicago 32. 111. 

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN. 
6234 S. Western Ave. Chicaqo 36, 111. 

CRANE SAVINGS & LOAN ASSN. 
2555 W. 47th St. Chicaao 32. 111. 

M O V I N G 
A BENIULIS atlieka įvairius pei^ 
kraustymus ir pervežimus i i toli-
amų ir artimų atstumų. 

ae ie l* o E . 9*XA4W 
arba BL 7-7075 

1835 CANALPOBT 

KACIN DEOORATTNG SKRVICE 
5014 W. 82nd St. 
Oftk L S W B , 111. 

Atl iekam aukščiausios rOAies dar
bus mieste ir priemiesčiuose \ i d i n | 
arba iš lauko puses t inkama — de 
koravimą. Modernių spalvų kombi
nacija. 

Saukite 
GArden 4-281S 

DISTRICT SAVINGS A LOAN ASSN. 
3430 S. Hlasted St. Chicago 8. 111. 

MIDLAND SAVINGS & LOAN ASSN. 
4038 Archer Ave. Chicaqo 32. 111. 

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN. 
1447 S. 49th Ct. Cicero 50. 111. 

UNIVERSAL SAVINGS t LOAN ASSN. 
1800 S. Halsted St. Chicago 8. 111. 

Skaitykite ir platinkite dienraštį "Draujja". 

Antanas Lukas and Soo 
Sta tau naujus namus a n t Jūsų 

i a r an t savo sklypo, pagal kont
raktą. Atlieku įvairius pataisy
mo darbus. 6450 So. Fairfield 
Av*. Skambinti nuo 6 vai. vak. 

HEmlock 4-5881 

Jei turite parduoti ar išnuomo
ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: Vlrginia 7-6640. 

; 
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Trečiadienis, gegužes 19, 1954 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CH1CAGO, ILLINOIS 

CHICAGOS ŽINIOS 
NAUJAS KUNIGAS Uždaro policijos būstinę 

Kazakevičius, kuris prieš įsto
damas į aviaciją, gyveno Balti-
morėje, j au yra įžengęs į ant
rąją savo tarnybos dalį. I š 4 
metų beliko tik 16 mėnesių ir ta 
da j is žada toliau tęst i pradėtas 

E. Chicago Ave. policijos | a t u d i j a 8 D a b a r McChord avia-
tus t ine uždaroma. Tai seniau- d j o a b a z ė j e d i r b a k a i p r a d a r o 

šias policijos pas ta tas visame, m e c h a n i k a s , o prieš ta i tarna-
mieste. šį rajoną tikimasi pa- \ V o Aliaskoje, 
skirstyti t a rp kitų. Iš pasta to j K i t a s M c C h o r d aviacijos ba-
policija visiškai išsikraustys Į z ė g gyventojas - - Romualdas 

Kun. A n d r i u s K. Karobl i s , g i m ę s 

dar šiais metais. 
Lapkričio 2 d. bus balsuoja

ma svarbiu visai Illinois valsty
bei klausimu. Respublikonų ir 
demokratų vadai tariasi su gu
bernatorium apie Illinois vals
tybes perskirstymą į naujus 
rajonus, iš kurių bus renkami1 

atstovai į federalinę valdžią. 
Dabar yra aiškūs nelygumai 
esamų rajonų gyventojų skai-

Pilypauskas, anksčiau buvęs 
Chicagos lietuvių kolonijos na
rys, prieš kelias savaites gavo 
JAV pilietybę ir išvyko Vokie
tijon baigti karinę prievolę. 

Gabus stalo tenisininką3 

Prieš kokią ketvertą savaičių 
For t Levvis, VVash., kariuome
nės stovyklos laikraštyje teko 
matyt i nuotrauką, vaizduojan
čią šios stovyklos stalo teniso 
ir biliardo pirmenybių laimėto
jus . Tarp kitų pavardžių buvo ir 
labai lietuviškas vardas — Kęs-'. 
tut'is Krinickas, kuris ten pate
ko stalo teniso varžybose lai
mėjęs antrą vietą. 

Po kiek laiko, bežaidžiant s ta-

1928 m. kovo mėn. 13 d. Chica- čiuose. Pagal naujus planus 
goję. baigęs pradžios mokyklą Ci lHįn o is tektų daugiau atstovų 
ceroje ir augštuosius filosofijos - . . 
ir teologijos mokslus Mundelein federalineje valdžioje VVashing-
seminarijoj ir gilinęs studijas Ka- tone. 
talikų universitete, šiais metais į 
gegužės 22 d. bus įšventintas ku- n i j v -i , 
nigu La Crosse, Wis. Pirmąsias r a O d U d a UZ ligUS tlOKUS 
šv. Mišias laikys birželio 6 d. ~, . , ,v, . 
10:30 vai. ryto. šv. Antano para-! Chicagos miesto ta ryba islei-
l»ijos bažnyčioje, Ciceroje. Nau- j do naują įs tatymą suvaržantį 110 tenisą, netikėtai mudu susiti 
jasis kunigas yra Mr. ir Mrs. An- t r o k ų naudojimą vidurmiestyje. kome ir užmezgėme santykius.1 ' 
dnaus K. Karoblių sunūs, gyve- „, Q , * • o i ^ ^ .- i • 
nančių 140 Harrison St.. Oak T a r P 8 v a l - r y t o i r 6 v a l - vak. Kęstutis papasakojo savo įsgy-
Park., 111. Primicijų metu jam uždrausta vidurmiestin (Loop) venimus armijoje, kur jau 6 mė-
asistuos kun kleb I. Albavičius įvažiuoti t rokams, turintiems nesiai kaip tarnauja . Pradžioje, 
diakonu bus kun. E. Abromavi- , __ _ , ., . _ .v. . i

0 ~7. . ^ „ I ^ J " 
čius, Visų šventų parapijos vika- baugiau 33 pėdų ilgio. Tikima- mūsiškis 8 savaites praleido 
ras iš Roselando. subdiakonu — si šiuo būdu sumažinti susigrū- For t Bliss,. Texas valstybėje, o 
kun. F. W. Berghaus, Prisikėlimo d i vidurmiesty. Policija s t ab . po to sekančioms 8 savaitėms 
C i r K o " 3 V. S k o S u s e n t " do t rokus ir matuoja fc ilgį. Už nukeliavo į Camp Caffee, Ark. | 
kun. Bruno Daukas iš Rockfordo per ilgus t rokus trokininkai n u C l a ' užbaigęs pradini apmoky 

bausti. 

rie savo skaičiumi yra gausiau
si Amerikos Šiaurės — Vakari
niame krašte, šių metų Velykas 

! atšventė šviečiant skaisčiai sau-
| lutei. Visas miestas, pasikaišęs 
'gausiomis gėlėmis, sveikino Pri
sikėlusį ir ryte dideli būriai t i
kinčiųjų ėjo į bažnyčias J am nu
nešti visus savo rūpesčius. 

Vietos lietuviai, po pamaldų 
susitelkę į šeimyninius ratelius 
gyveno šventine nuotaika. Port-
landiečiams gerai pažįstama Ste 
ponavičių šeima buvo suruošusi 
vaišes, kuriose teko dalyvauti 
ir Jūsų korespondentui, č i a ma 
tesi ir Port lando universiteto 
prof. VI. Juodeika su dukra In
grida, o taip pat Bvečias iš Mc
Chord aviacijos bazės — Alg. 
Kazakevičius. 

Išbandę gražiai nuspalvintų 
margučių stiprumą ir pasisoti
nę skaniais ponios Steponavičie

nės ir jos dukrų paruoštais val
giais iškeliavome kiekvienas sa
vo keliais, gailėdamiesi, jog gy
vename tokiame krašte , kur Ve
lykų šventės y ra tokios trumpu
tėm Ed. 6. 

Daug laimėjo 
Dieviškojo Vardo misicnie-

* riai per 1953 metus pakrikšti
jo 17,842 suaugusių, 46,527 vai 
kus ir 4,836 asmenis esančius 

. . . . . 
mirties pavojuje. 

Bažnyčių lankytojai 
Paryžiuje 

Sekmadienių šv. mišias Pa
ryžiuje nuolat lanko apie 650,-
000 žmonių. Šventadieniais Pa
ryžiuje laikoma apie 2,832 mi
šios. 

T H E ALL FLEKALUM BI.1ND 
Lengvai nuvalomos plastikos juos

tos, ir virveles. Mar-Proof-Snap-Back. 
Alumino "slate"; garantuotas mecha
nizmas — nebluks, trauksis ar tęs ia 
Pagal užsakymą pagaminamos ft€t-
ros. ę Valymas • Stalams "Pads" 
• Pataisymai • Stiklo viršus. 

SAcramcnto 2-4750 
VI—LOR MFG. CO. 
3521 \V. Chicajfo A \ c . 

GU2AUSKŲ 
BEVERLY HJLL6 ».i l.l \ i « l.\ 

Geriausios gėlėt del vestuvių, 
banketų, laidotuvėms ir del kitų 
visokių papuošimų. 

6*01 SO. Wi;.\T\VOKTH A V E 
Teief.: ST I -24M Ir H C 3-2224 

Be poetu nebūtu geliu — būty tik iakniavaisiai 

• 

Nauji namai geležinkelių 
rajone 

Skubiai ruošiami planai di
deliam gyvenamų namų projek
tui New York Central ir Rock 
Island geležinkelių pašonėje, 
kur dabar yra daugiausia ap 

Atimti 3,300 vairavimo 
leidimai 

mą, pateko j tolimąjį Washing-
toną garsiojo 44 diviĄjon ir pri
klauso 209 lauko artilerijos ba-
talionui. 

Amerikoje Krinickas gyvena; 
jau keturi metai, kurių didės-, 
niąją dalj praleido Broklyne pas 
savo namiškius. Prieš išeida
mas armijon, studijavo Newj 
York City College, pagrindiniu į 

Nuo praėjusių metų liepos 1 
d. j au buvo at imta 3,300 vaira
vimo leidimai. Nuo 1954 metų 

leisti miesto" pastatai7. Planuoja- Pėdž io s a t imtas 1501 leidimas. 
ma eventualiai sutvarkyt i vis* A i d i m a i atimti už įvairiausius I £ į £ ^ S S ^ - S Z a ^ , 
rajoną ta rp 31 ir 63 gatvių. Sta nusikaltimus nuo girto vairavi-1 > 
tybos pradžia numaty ta t a rp j mo iki fizinių ir protinių trūku- ' ^ ^ ^ g u ^ ^ 
State gatvės ir geležinkelio i r '™*. Paskutiniu metu iš dviejų v i z i j a > j i s y r a i š v y k e s d i v i z i j o s 

nuo 35 iki 39 gatvių. Projekte ; lietuvių a t imta vairavimo leidi- m a n e v r a m s Yakiman, Wash., 
numatyta 1,648 butai, kurių s t a ! m a i u z š i r t j i vairavimą, 
tyba prasidės 1955 metų pra
džioje. Susprogdintas restoranas 

Namą padegė pinigais 
Pavydus vyras prisipažino pa 

Naujas Howard Johnson res
toranas, 4220 N. Harlem Ave. 

degęs 4 augštų namą 4051 Ellis * Norridge buvo bombos susprog 
Ave. Supykęs, kad žmoną rado! dintas. Padary ta žalos apie 
su kitu vyru, jis pasiėmė $85 
popieriniais pinigais, sukrovė 
juos an t grindų ir padegė, ta-

$50,000. Prieš pusmetį kilo gaiš 
ras padaręs $75,000 žalos. Iki 
šiol gaisro priežastis dar neiš-

čiau nenorėjo namo sudeginti, t i r ta . 

Iš Amerikos Šiaurės — Vakarų krašto 

lietuviai McChord bazėje 
Vienoje iš didžiausių Ameri- .vai . Taigi mūsų tautiečio iško-

koje karinės aviacijos bazėje, I pimas į tokias augštumas yra 
esančioje t a r p Seattle ir VVash- ( t ik ra i sveikintinas. Mūsiškis, be 
ingtono valstybės sostinės Olym \ grojimo akordeonu, kuris y ra 
pijos, šiuo metu yra apsistoję! jo mėgiamiausias instrumentas, 
ir keletas lietuvių. 

Besilankant Seattle, per vie
tos lietuvių pobūvį teko susitik
ti McChord bazės gyventoją Al
gimantą Kazakevičių, kuris mus 
tada palinksmino akordeono mu 
zika. Pasirodo, jog Kazakevi
čius y ra gabus menininkas, kiek 
vieną šeštadienio vakarą daly
vaujantis Seattle King televizi
jos "March On" programoje. 
Šioje programoje turi galimybę 
pasireikšti tik geresnieji Dėdės 
Šamo karinių pajėgų meno ats to 

JEI ESATE K t S U P K C DĖL D I S l -
I J \ « . o KOSI l,IO. B R O N C H U Oi 
StIMPTOMV. NEPRALEISKITE 

M P V S K A I T i : SlTO 
STRAIPSNELIO 

Yra nepaprastai gorų žinių nuo 
kenčtamiij K/portuojančių beveik 
-'• buklingus palengvinimus nuo šit) 
simptomu: sunkaus kvėpavimo, smau-
gimo, spazmodi&ko kosulio dėl glei-
'•"i užgulimo, kvapo neatgavimo ir 
kitokių kankinimosi ryšy su ASTH-
:.IAT1NIU kosuliu bei BRONCHITU. 
N'uostabūs vaistai vadinami P E N -
NYL nuostabiai veikia dėl atsikosėji
mo. .. Yia žinoma, ka«l \ i«'na du/.* 
S ra davusi palengvinimą šio laikraš
čio skaitytojai gali gauti bonką irlen 
tik pasiųsdami Sia i^karoa i ORE-
OON DRUG PRODUCTS. Dept 9J. 
Box 76J. Peekakill, N. Y Pinigu ne
reikia siųsti. Tik patikrinkite, k i 1 
jūsų vardas ir adresas būtų aiškiai 
užrašyti ant, voko užpakalio. Pašti
ninkui sumokėsite $3 plius pris'un-
timo C. O- D. išlaidas, kuomet jums 
pristatys bonką. Kuomet turėsite pa
lengvinimą nuo šių baisių simptomų, 
jūs sutiksite, kad tai yra geriausias 
investmentas. kuių esate kuomet pa-

taip pat skambina pianinu, pasi
žymi dainavime bei vaidyboje. 

RADIO PBOGSAMA 
Liet. Radio Programa ii stotiem 

WBM8, 1090 kil. sekmadieniais 12— 
12:30 val. per pietus: liet. muzika, 
dainos. Ir MagdutSs Pasaka. Biznio 
reikalai' kreiptis J Steponą Miukų. 
Raltic Florists, Gėlių ir Dovanų Krau
tuvę, F 02 K. Broadway, So. Boston 
27, Mas* Tel. So. 8-0489. Ten pat 
gaunama laik. „Draugas". 

kur išbus visą gegužės mene 
sį, o sugrįžęs iš ten, vėl žada da 
lyvauti stovyklos stalo teniso 
pirmenybėse ir po to visos 6-tos 
armijos stalo tenisininkų var
žybose. 

Velykos Port lande 

Portlando, Ore., lietuviai, ku-

T E L E V I Z I J O S 
RADIJO APARATAI 

ELEKTROS REIKMENYS 
TV BEI RABI JO L E M P 0 8 

DALYS — BATERIJOS 

APARATŲ SUTAISYMAS 
dirbtuvėse ir namuose atliekamas 
patyrusių inžinierių. Sąžiningas ir 
geras patarnavimas garantuotas. 

PTCLCVISIOn 
Csailes - service) 
3130 S. Halsted, DAnube 6-6881 

•iiiiiiiniiiiuiiiiMiMi'iMmnuiuiiiiiiiiHiiiiMiiiiiiiiįiįuiiiniHtiiiiiuiiiiiiiniiiiimiiiimiiiiiinuiiiu 
"PASKAMBINKIT PRLESPIE1 
— ATVAŽIUOSIM POPIET" . 
rELEVIZUOS, RADIO, PATI F O N l 

TAISYMAS 
JONAS GRADINSKAS 

J . G. Television. 914 W. S5th PL 
Telefonas l i t o u t i e r 6 • 1U98 

Pas lietu v J — I** s e i i a u ir pigiai* 
aiiiii:iiiiiuiiiuiHiuiiiniiuuiuiiiuiuniiuiii!iiiiiiiintiiiHuiuiMiHtiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiHiiiUiiiiiiiii 

ALICE POŠKA 
(pagal tėvus Bukauskas) 

( iyveno 414n g. \Vashtonaw 
Ave. Tol. FRo&tier 6-3064. 

Milė g tg . 17 d.. 1954, 11:45 
val. rylo. sulaukus r>3 m. amž. 

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kra
žių upsk.. 1'ašilTs parapijos. 

Amerikoje išgyveno 41 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras VVilliam, dvi dukterys: 
Helene \Velacha, žentas Jurgis, 
Florence Jonės, žentas Pran
ciškus, 6 anūkės, du broliai: 
Juozapas, brolienė Vlrginia, 
Antanas, broliene Amelia ir jų 
šeimos, kiti giminės, draugai 
ir pažįstami. 

Priklausė šv. Teresės, Tre
tininkų, Apaštalystės Maldos, 
šv. Kazimiero Akademijos Rė
mėjų ir Tėvų Marijonų Ben
dradarbių Draugijoms. 

Kūnas pašarvotas "VVcislak 
koplyčioje, 4256 S. Mozart St. 

Laidotuvės įvyks ketvlitad., 
geg. 2ii d., iš koplyčios 8:18 
val. ryto bus atlydėta j Nekal
to Prasidėjimo Panelės švenė. 
parapijos bažnyčia, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės siela. Po pamaldų DUS 
nulydėta į šv. Kazimiero kapi
nes: 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvgse. 

Nuliūdo: \yva&. du'itrrys, 
žentai, anūkai, broliai Ir kiti 
giminės. ' 

Laidotuvių direktorius An
tanas M- Phillips. Telefonas 
YArds 7-3401. 

Lithuanian dietionary 
Angliškai lietuviškas ir Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytas I 
H. H. Pewtress ir T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50. 
Gaunama "Drauge", 2334 Soutb 
Jakley Ave., Chicago &. UI 

KHKKH>CH>O^^CHKH><HKH><><^»^ 

A. A 
JONAS ROMIOMS 

(BONDON) 
Gyveno 8131 S. Normai Ave. 
Mirė geg. 17 d., 1954. 1 val. 

popiet, sulaukės 70 m. anvi. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Uk

mergės apsk., ir parapijos, Ku-
rienų kaimo. 

Anierikoje Išgyveno 45 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

(iaug draugų ir pažįstamų. 
la idotuvėmis rūpinasi Ona 

Pereekas ir jps šeima. 
Kūnas pašarvotas L. Bukau

sko koplyčioje, 1*811 S. Mi-
chlgan Ave. 

Laidotuvės įvyks ketvirt. 
geg. 20 d.. iš koplyčios 8:̂ 45 
vai. ryto bus lydimas į š \ . 
Juozapo parapijoR bažnyčią; 
kurioje iv. mišios bus. 9:80 v. 
r. už velionies sielą. Po pamal
dų bus nulydėtas į Šv. Kazi-
niit io kapines. 

" t Kuoširdtiai kviečiame visus: 
draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse. 

I-aidotuviij, direktorius I* 
Bukauskas. Telefonas COm-
modore 4-2228. 

• 

^ ^ 

GERIAUSIAS KONTRAKTORIUS 
KAZIMIERAS VILIAMAS 

Nor in t i e j i p a t a i s y t i g e r a i i r p ig i a i n a m u s 
P a s a u k i t e t e l e fonu K E p u b l i c 7-0770 

^ - 0 
UMM 

SILVL8TIL%S BLAZEV1CZ 

Gyveno 5617 8. Paulina St. 

Mirė gog. lti d. 19T.4, l t : M 
val. vak., sulavikes pusės amž. 
Gimė. Lietuvoje; kilo iš A b k -
sandravos parap., Himšių km. 

Amerikoje išgyveno 41 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Klzbieta, sūnus Kili, 
marti Helen, duktė Stephanie 
Karnelski,, posūnus Hairy P a \ -
ton, jo įmona Helen, podukra 
Frances Rhodes, jos vyras Ha-
rold, 10 anūkų, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. 

IMiklausė Mindaugo Draugi
jai, Town o( l.a.ke. 

Kūnas pašarvotas John F. 
Kudeikio koplyčioje, 46U6 fc>. 
Hermitage Ave. 

Laidotuvės jvjks ket\ irtadie-
nj, gegugės 20 d., iš koplyčios 
8:3(1 val. ryto bus atlydėtas į 
Šv. Kry/.iau.s parapijos bi&ny-
či;į, kurioje jvyks gedulingos 
pamaldos u i velionies sielą. Po 
pamaldų bus uulydėtas i šv. 
Kazimiero kapines. 

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

Nulifulc: žmona, sūnus, duk
tė, anūkai ii- kiti giininTs. 

Laidotuvių direktorius John 
F. Eudeikis. Tel. YArds 7-1741 

I 3 

Kas yra Dievas? Kas yra 
žmogus? Kokia turi būti 
jo santykiai su Dievu? 

šiuos klausimus rasite išsamiai 
svarstomus ir giliai sprendžiamub 
dviejų Vilkaviškio kunigų semina
rijos profesorių: Prel. Dr. F. 
Bartkaus ir Kan. Dr. P. Aleksos 

Dievas ir Žmogus 
•Dideiio formato 517 pusi. 

Kaina $5. Kietais viršeliais $6.50 
Užsakymus kartu su pinigais siųskite: 

" D R A U G U S " 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, Illinois 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Skelbtis "DRAUGE" apsimoka. 

nes jis yra plačiausiai skaitomas 
ietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiem*. 
IIIIIII1IIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIII1HIIIIIIIIIIHI 

Pirkit Apsaugos Bonus! 

A.- j -A . 

NIJOLEI VILŪNAITEI-KALVAITIENEI mirus, 
didžiojo skausmo valandoje jos tėveliams p. p. Stefanijai 
ir Kazimierui Vilūnams ir vyrui p. L. Kalvaičiui reiškiame 
gilią užuojautą ir liūdime kar tu . 

V a l e r i j a i r V i n c a s , K a z l a u s k a i 

ci+rC. "Drauge" rasite vėliausių, įdomiausiu žinių. 

Galima klauatl, ar idiliška bei 
skambi lyrika galt ifi viso derintis 
i u mūaų laikais, kurie yra toki 
triukšmingi, skubūs ir pilni rūpes
čių Tiesa, kad dabartini imonija 
yra pasinešusi t tsore. Bet tai a f ra 
joks klausimo sprendimas. Sveika
ta eina tik Ii vidaus. Tyro diiaugs-
mo ir žodžio paklausa Ūks amži
nai. Mūsų nepaprastos mintys ir 
kilnūs jausmai dažniausiai yra ap-
nelaml gyvenimo pareigų dulkių, 
nuovargio Ir susierzini mo. Tačiau 
tirais visuomet rusena. JI visuomet 
yra pasiruošusi kilnesniam Jaus-

I mul. Poetas Ja všl suvirpina, pri
mena senas dienas, grož}, meile, 

I draugys te . . . 
Mūsų nuotaikai pakelti nSra rei

kalo griebtis nuduoto džiaugsmo. 
Gražiausi, kilniausi Ir garbingi 
jausmai to nereikalingi. Maži, seni 
vos ne vos ryškūs dalykai gali būti 
priežastis kitos mūsų nuotaikos ir 
tyro džiaugsmo antplūdžio. Poetas 
pažvelgia i visus dalykus naujai, 
kūdikio akimis ir atveria m u m s Jų 

grož) bei prasme. Be poetų nebotų 
gelių, būtų tik šakniavaisiai. 

Lietuvių Poezijos 
Antologija 

sudari J. Ašsds Ir A. Vatttulattla 
109 poetų atvaizdai kreidiniame po
pieriuje, dali. A. Varno viršelis Ir 
iliustracijos. 882 pusi., kietai Jrlsta 
kaina 6 dol. 

I š iuos lakštus susirinko visa dai
nuo janU mūsų tauta . .. Tai yra 
veikalas, kurio pasigedome Jau Ne
priklausomybes metais. Jis nusipel
no, kad būtų kiekvieno kultūringo 
lietuvio pačių rinktiniauslų knygų 
skaičiuje, 
i Užsakymus siųskite: 

j " D R A U G A S " 
2334 So. Oakley Ave, 

Chicago 8, m . 

STEPONAS C. LACKAWICZ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS KOPLYČIOS: 
?424 W. 69th St. 
2314 W. 23rd PI. 
10756 S. Michigan Ave. 

• • 

* . > . . . 

REpublic T 1213 
Vlrginia 7-6672 
PUIIman 5-1270 

ANTHONY B. PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6012 S0. WESTERM AVE. 1410 S0. 501h Av£. 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL 

GRovehilI 6-2345-6 
TOv/nhall 3 2109 

JOHN F. EUDEIKIS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MQDERNIOS KOPLYČIOS 

4605 07 South Hermitage Averse 
TeL YArds 7-1741-2 ir Bfchop 7-9481 I 

4330 34 South California Avenue 
Telefonas LAiayette 3-0440 
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

•j J' 
L I Ū D E S I O V A L A N D O J 

šsmkitt 

MAŽEIKA « EVANS 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

6845 So. W « t e n Ave. Air Cooditioned koplyčia 
REpublic 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

Tlem», kurie syvena kitoao m l e « o dalyse; gausim* 
koplyčią arčiau J0»u nara\|. 

S E K A N T I E J I Y R A N A R I A I C H I C A G O S L I E T U V I Ų 

L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I Ų A S O C I A C I J O S 

Ambulaa«t patą m a n - g^. ^ . Mes tar ime koplyčia* 
ma* y r a teikiamai tiSsP ^Būk f t i o i e Cbicagoa ir 
dieną ir n a k t į . Rel- ^ & ^ J $ \ Roselando dalyse I r 

kale ianki te _ ^ ttiojaue patar-
mu*, ^^^rm^ ^ " ^ ^ a ^ ^ naujam. 

ANTANAS M. PHILLIPS 
1807 8. UTBAN1CA AVE. TeL YArds 1-3401 

PETRAS P. GURSKIS 
SS9 H'est 18th STREET TeL SEelej S-5711 

^ ALFREDAS VASAITIS-VANCE 
171 VVoodgMe B<L, MvereMe, m., tel. KIverside 7-53*5; OL 3-3245 

POVILAS J. RIDIKAS ~" 
3364 8. HALSTED STREET Tdephone VArde 7-1911 
~ LEONARDAS F. BU KAUSK AS 
10821 S. MICIOOAN AVE. TeL COmmodore 4-2228 

JURGIS r. RUDMIN 
3319 S. LITUANICA AVE. TeL VArde 1.1138—1139 

JULIUS MULEVIČIUS 
4*48 S. CAUFORNIA A V E TeL LAfayette 84512 

LEONARDAS A. UERSKIS 
1 6 4 6 YVEST 4 6 t h S T R E E T Te*. Y A r d s 7 - 0 7 8 1 

VASAITIS — BUTKUS 
' t446 8 0 . 50th AVE, CICERO 50, UA. Tel. OLymplc.2-1003 

file:///Vashtonaw
file:///Velacha
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DIENRAŠTIS mAUGAS, CffiCAGO, lLLtKOTS Trečiadienis, geguies 19, 1954 

i mus 
IŠ ARTI IR TOLI 

J. A. VALSTYBĖSE I — L a k ė j o konkursini raštoĮ. 
__ , , ' . Anaconda Standard dienrašty-

JZJZZZni s ubuv-mf- j e , Montana, yra įdėtas straips 
Phdadelphijoje. Pa yra kele- K ^ p ^ j t y t ę , k u r i 
t u . tetarto)> vyrų, kūne karo' y i e t ą t r i j ( J g i m . 
laiką prale,do Norvegijoje. Pra- . , b t e n n j , . 

X Rašytoji, D r u p j o , p r . ' e jus .a . s meta.s ši norvegiškių « ^ M o a M T o M e . , 
mas,s ralsav,mas ba.g.as.. Ik, šeima dar pagausėjo, nes « tvy - | į , v i e ^ l a i m ė j o a m e r i k o n a s 
s.ol jau spėjo pabalsuot, dau-| k o iš Kanados A. šalciūnas ir iš T h o m

ą
a s ^ ^ J

šįu0 m e t u t ų 

mokinių darbai yra pasiųsti į giau kaip 60 proc. narių. Komi-1 Vokietijos J. Plungė. Pastara-
sija vokus atpleš ir balsus pa- ' jam emigraciją sutrukdė Nor-
tikrins šj šeštadienį, gegužes 22JVegijoje jį'ištikusi skaudi neiai-
d. Kad balsai laiku pasiektų ko I m e . Transporte jis pateko tarp 
misiją, galima dar oro paštu' dviejų sunkvežimių, kur jam bu 
pasiųsti ne vėliau kaip šj ket 
virtadienį. Gausesniu balsavimu 
tiksliausiai bus atitiktas visuo-

vo sutriuškinta koja ir vėliau 
Oslo ligoninėje nupjauta. A. 
Šalciūnas ir J. Plungė karo lai-

tinis LRD narių nusistatymas. I k ą p r a l e į d o šiaurinėje Norvegi-
kurios vietovės turės būti re i; j o j e v i s i k i t i _ p i e t nėję. 

žinomą moterų organizaciją, Ge 
neral Federation of Womens 
Club, VVashington, D. C., galu
tinam sprendimui. 

Dalia Petraitytė, kuri lanko 
Anaconda Central H ;gh Schoo 
yra gimusi 1937 m. balandžio 
8 d. Kaune. Kai bolševikai an-

kama LRD Valdyba. 

X Irena Rimkute, 
Į, Ši norvegiškių šeima, kurią | trą kartą okupavo Lietuvą, ji 

Mari jos; didžiumoje sudaro viengungiai, j su šeima pabėgo į Vokietiją, 
Augštesniosios mokyklos moki- prieš porą savaičių susirinko j kur penkis-metus išgyveno la-

PRF.KYROS R f M U SUTEIKIA GAKBftS FAftYMfiJlMA 

nė, turinti gerą balsą ir dainuo J. Dėdelio bute pasidalinti įs- geriuose. Jie atvyko Amerikon 
prieš keturis metus ir apsigy
veno Butte, Montana, kur Dalia 

janti sopranu, katalikų augs- pūdžiais ir prisiminti tas die-
tesniųjų mokyklų konkurse Chi nas, praleistas toje kalnuotoje 
cagoje, laimėjo pirmąją vietą. • šalyje. Subuvimas praėjo gero- lankė St. Patrick pradžios mo-
Šiuo metu ji vyksta Wilwaukėn, je nuotaikoje. Malonu konsta- i kyklą. Pabaigus gimnaziją ji 
kur turės dainuoti kitame kon- tuoti, kad šie šaunūs vyrai, su-
kurse ir jei čia laimėtų, dar tu- sirinke prie vaišingo stalo, kur 
retų dainuoti paskutiniame pa- buvo apsčiai užkąsti, taip pat 
sirodyme, kuriame bus išryškin nepamiršo savo draugų ir kul
ti geriausi balsai. I. Rimkutė tūrinių reikalų. Tam reikalui bu 

Nuotraukoje matome įteikiant garbės adresą Chicago Press Club prezidentui Mr. Jere Hagen. Kai
rėje yra Lietuvos konsulas dr. Petras Daužvardis. Prekybos Rūrąų prezidentas inž. Antanas J. Ru
dis ir "Draugo" vyr. redaktorius Lecnardas Šim. tis. 

KAS, U IR KUR 
— Susirinkimas, šiandien, 

trečiadienį, gegužės 19 d., tuo
jau po gegužinių pamaldų, Auš
ros Vartų par. salėje, 8 vai. va
kare, įvyks Tėvų Marijonų Ben
dradarbių Chicagos apskrities 
susirinkimas. Prašome narius 
gausiai atsilankyti į susirinki
mą. 

Kun. V. Andriiiška. MIC. 

— Dariaus - Girėno No. 271 
American Legion Auxiliary tu
rės savo susirinkimą trečiadie
nį gegužės 19 d., 7:30 vai. vak. 

I legionierių salėje, 4416 So. Wes 
tern Ave. Bus pagerbtos žuvu
sių kareivių motinos, jų žmono3 

, ir seserys. Kalbčs kun. Pierre 
l Barškietis. Narės kviečiamos at 
silankyti į šį susirinkimą. Bus 

[ naujos valdybos nominacija s?-
1 kant.ems metams. 

yra muzikės sesers Bernardas 
mokinė. 

vo pravesta rinkliava, kurioje 
suaukota 40 dol. Iš jų 30 dol. 

X Evangelina Lauciūte, Re-1 pasiųsta norvegiškiui I. Berna-
gina Rauchaitė, Brigita Orog- Į tavičiui, kuris savo sveikatą 
daitė, Janina Šoliūnaitė, Dalilė | prarado Norvegijoje ir po sun-
Valančiūtė, Jūratė Navickaite 
ir Aldona Šapalaitė davė gied-
rininkių pasižadėjimą savo iš
kilmingoje šventėje, kuri įvyko 
Marijos augštesniosios mokyk
los patalpose. Jos tapo tikrosio
mis Giedros korporantėmis Ks 
teise nešioti kepuraites ir juos
teles. 

X ALB Roselando apyl. su
sirinkimas gegužės 16 d. lietu
vių spaudos knygnešius pager
bė tylos minute. Apie spaudos 
parodą informacinį pranešimą 
padarė valdybos iždin. Jonas Sa 
kevičius. Organizaciniais reika
lais kalbėjo pirm. P. Kurzikaus-
kas, vicepirm. P. Nedvaras ir 

kios operacijos visiškai netekęs 
darbingumo, šiuo metu gyvena 
Vokietijoje, niekur negalėdamas 
emigruoti. Likusieji 10 dol. pa-
siųtsa Vasario šešioliktosios gim 
nazijai Vokietijoje. 

Subuvime dalyvavo ir aukojo: 
J. Andrijauskas ir B. Pliuškevi-
čius po 6 dol.", L. Jankus, A. Šal 
čiūnas, K. Jonikas po 5 dol., J. 
Braželis 4 dol., A. Braželis, J. 
Plungė ir I. Dėdelis po 3 dol. 

— Lietuvybės Komisijos gai
res. JAV-se sudaryta Lietuvy
bės komisija nusibrėžė savo 
veiklos gaires: 1) praktiška pa
galba šeimoms, 2) pagalba mo-

mano lankyti universitetą. 

— Palaiminimas, šv. Tėvas 
atsiuntė apaštališkąjį palaimi
nimą šv. Kazimiero parapijai 
Amsterdame, N. Y., jos auksi
nio jubilėjaus proga. Sveikin. 
raštu vysk. V. Padolskis, Lietu 
vių Pranciškonų Provinciolas, 
Seserų Pranciškiečių Motina 
Lojolą ir kiti. Kun. K. Balčio 
rūpesčiu išleista meniškai su
tvarkyta jubilėjinė knyga. 

— šv. Mišios per radiją. Ams 
terdamo, N. Y., šv. Kazimiero 
parapijos 50 metų jubilėjuje tos 
parapijos choras giedojo iškil
mingas mišias. Mišios skambė
jo darniai ir choro vadovas Juo 
zas Olšauskas susilaukė daug 
sveikinimų iš parapiečių ir ki
tataučių. Visa šv. Mišių eiga bu 
vo transliuojama per vietinę ra
dijo stotį WCSS. 

Spaudos pagerbimas Prekybos bankete J. P. Varkalos pagerbimas | — Skaueiu vadovių suvaž a-
Atskirą banketo programos; vimas įvyks gegužės mėn. 29, 

Sekmadienį, gegužės 16 d.,.Ypač amerikiečių spaudai pri-
Bismarck viešbutyje Lithuanian klauso didelis kreditas už Kers-
Chamber of Commerce of Illi-
suruoštas 50 metų lietuvių spau 

paminėti banketas sutraukė į to 

teno rezoliucijos rėmimą ir so
vietų teroro Pabaltijyje iškėli-

dos laisvės atgavimo sukakčiai mą. Už tuos JAV spaudos nuo
pelnus A. J. Rudis Lithuanian 

viešbučio puošnią Riešuto salę į Chamber of Commerce of Uli-
daugiau kaip 400 svečių. Prie nois vardu Chiqagos Spaudos 
JAV ir Lietuvos vėliavomis pa- Klubo pirmininkui Jere Hagen 
puošto garbės stalo sėdėjo vaka
ro garbės svečias Chicagos Šapu 
dos Klubo (Chicago Press Club) 
prezidentas Mr. Jere Hagen, va
karo kalbėtojas Mr. George 
Murray, Lietuvos konsulas dr. 
Petras Daužvardis, vyskupas V. 

įteikė bronzinėje lentoje sura
šytą garbės pažymėjimą. Mr. 
Jere Hagen, priimdamas garbės 
pažymėjfmą, pareiškė, kad jam 
labai malonu priimti tą ženklą 
iš labiausiai spaudos laisvę ver
tinančios lietuvių tautos atsfo-

Brizgys, Mr. Kari Kesler, Chica- Į vų. Jis žadėjo šį lietuvių įteik-
go Daily News redaktorius, tą bronzinį garbės pažymėjimą 
John B. Brenza, Richard J. Da- i pakabinti Chicago Press Club 
ley, VVilliam Erickson, lietuviškų 
laikraščių redaktoriai: L. Šimu-

sekr. J. Valantiejus. Diskusijo-! Akloms, 3) jaunimo organiza 
se dalyvavo B. Andriukaitis, K. i v i m a s š ū k i u „visi Uetuviai pri 
Bružas, B. Macevičius ir kiti. klauso organizacijai'! ir kita. 

Komisijos tikslus sprendė V. 
X Spaudos parodos lankymo C i ž i ū n a S ) j Brazaitis, A. Mus-

valandos yra kasdien nuo 5 vai. 

tis, dr. P. Grigaitis, M. Vaidy-
la; teisėjai: John T. Zuris, Al
fonse F. Wells, Chicagos lenkų 
laikraščio redaktorius kun. Mit-
chell Starzyrfski, Vytold C. Ya-
sus ir pats vyriausias banketo 

— Kazimieras Sapiega. Balio j šeimininkas, Lithuanian Cham-
Sruogos istorine kronika „Kaži- ber of Commerce of Illinois pre-
mieras Sapiega" bus statoma 
koncertiniu būdu Pr. Lapienės 
vasarvietėje Stony Brook, L. L, 

• zidentas. 
Iškilmės pradėtos visiems da

lyviams sugiedojus JAV ir Lie-
sezono atidarymo proga." Ją iš-1 tuvos himnus. Banketo atidary-

teikis, Pr. Naujokaitis, be to, 
popiet iki 10 vai. vakaro, o sek-1 k o m i s i j o n d a r pakviesti dr. J. 
madieniais ir šeštadieniais nuo • N o a k a s > d r j Girnius, dr. kun. 
10 vai. ryto iki 10 vai. vakaro. S t Valiušaitis, St. Barzdukas 
Kas norėtų parodą aplankyti | įr ^ t 

organizuotai (mokyklos, orga
nizacijos) ir nenustatytu lai
ku, teskambina Lietuvių audi
torijos šeimininkams Victory 
2-6172. 

X Žurnalistų sąjungos cen
tro valdybos raštine* i iždo 
knygas patikrino revizijos ko
misijos nariai (pirm. kun. dr. 
J. Prunskis, sekret. dr. K. Sruo 
ga, narys Alb. Valentinas). 
Knygos vedamos labai tvarkin
gai. 

X Petras Abromaitis, 6721 
S. Rockvvell St., balandžio mėn. 
20 d." išlaikė valstybinius real 
estate broker egzaminus iš pir-

X Kun. Kazimiero Barausko 
25 metų kunigystės jubilėjus ir 
50 m. amžiaus sukaktis praeitą 
sekmadienį buvo paminėta šv. 
Kryžiaus bažnyčioje ir vakare 
šauniu banketu parapijos salė
je. Apie tai vėliau bus plačiau 
parašyta. 

pildys Brooklyno Dramos studi
ja, režisuojama J. Blekaičio. 

DID. BRITANIJOJ 
— P. Daržinsko išleistuves. 

Bradfordo Vaidybos studijos 
„Atžalyno" nariai, talkininkau
jant DBLS vietinio skyriaus 
valdybai, gegužės 1 d. surengė 
savo valdybos nario ir vaidinto
jo Petro Daržinsko išleistuve3. 
Gyvendamas Bradforde nuo 
1949 metų, P. Daržinskas tuo
jau įsijungė į lietuvių kultūrinę 
veiklą, visą atliekamą laiką pa
skirdamas vaidybai. Kelerių me 
tų bėgyje jis vaidino pagrindi
nius vaidmenis „Aušros sūnų", 
„Atžalyno", „Draugų ir gimi

mo žodį tarė programų vedėjas 
Vytold C. Yasus. Invokaciją 
perskaitė vyskupas V. Brizgys. 

patalpų pagarbioje vietoje. 

Pagerbė lietuvišką žodį 
Įvertinant lietuviškos laisvos 

spaudos reikšmę ir nuopelnus 
Amerikoje, specialūs pažymėji
mai buvo įteikti Chicagos lietu
viškiems laikraščiams: Draugui,'įįo kalbų, reikšmę mokslui. Šią 

punktą sudarė garbės pažymėji
mo įteikimas Lietuvių Prekybos 
Rūmų organizatoriui ir 21 me
tus išbuvusiam tos organizacijos 
direktoriumi Joseph P. Varka-
lai. Janą šiemet suėjo 50 ntietų, 
kai jis atvyko į Ameriką. Per 
30 metų jam teko aktyviai dirb
ti įvairių Amerikos lietuvių eko
nominių organizacijų srityje. 
Lietuvių Prekybos Rūmai įver
tindami šiuos J. P. Varkalos 
nuopelnus apdovanojo jį specia
liu bronzoje išrašytų pažymėji
mu. 

Iškėlė lietuvių kalbą 

Pagrindinę banketo tikslui pri 
taikintą kalbą pasakė Chicago 
Daily News užsienio skyriaus 
bedradarbis Mr. George Mur
ray, 5 metus praleidęs Vienoje,' 
Austrijoje, JAV valstybės de-: 
partamento tarnyboje. Savo' 
labai kruopščiai paruoštoje kal
boje jis iškėlė lietuvių kalbos, 
kaip vienos iš seniausių pašau 

Naujienoms ir Sandarai. Drau
go vardu priimdamas pažymėji-

daugelio filosofų ir didžiųjų kai 
bos mokslų autoritetų augštai 

33 dienomis Chicagoje, Lietu
vių auditorijoje. Suvažiavimo 
pradžia 10 vai. ryto. 

Suvažiavimo metu įvyks ir se 
serijos vadijos pareigų perdavi
mas naujai vadovybei. Numa
toma, kad į suvažiavimą atvįrk3 
apie 50—60 jaunesnio ir vyres
nio laipsnio vadovių. 

Mr. Murray sveikino lietuvius 
50 metų spaudos atgavimo su
kakties proga ir linkėjo, kad lie
tuviai greit susilauktų kitos 
spaudos laisvės, šį kartą iš rusų 
komunistų jai primestos vergi
jos. 

Banketas praėjo labai pakel
toje nuotaikoje. Į banketą bu
vo atsilankiusi speciali delega
cija iš New Yorko Lietuvių Pre
kybos Rūmų. Delegacijai vado
vavo lietuvis pramonininkas 
Douglas T. Mitchell. A. B. 

Geriausia dovana atminčiai 

mą Leonardas Simutis pareiškė, | vertinamą lietuvių kalbą rusų 
kad Amerikos lietuvių laisvoji: Carai buvo pasiryžę išnaikinti 
spauda kovojo ir kovos tol, koL į§ gyvųjų tarpo. Tas jiems ne-
Rusijos tautų kalėjimas bus su-; pavyko. Mažas lietuvių Dovy-
triuškintas ir jos pavergtos tau-j das 1904 metais nugalėjo milži-
tos išlaisvintos. Naujienų r e - n i š k ą rusų Galijotą. Lietuvių 
daktorius dr. Pijus Grigaitis, pri kalbai buvo grąžinta laisvė. Bet 

Vakarienės metu John Byans- kojo savo atsiminimus, kai jam dabar rusų komunistai vėl lietu-
imdamas pažymėjimą, papasar vįų t a u t a į užkrovė vergiją. Lie-
anuo laiku Lietuvoje, dar mo- tuvių laisvoji spauda vėl nuėjo 
kyklos suole/teko slaptai skai- į pogrindį. Mr. George Murray 
tyti lietuviškai draudžiamas kny i pa pasakojo, jog jam yra žino-
geles. Taip pat jis papasakojo, Į m a f kad bolševikų okupuotoje 
kaip jam spaudos draudimo me- j Lietuvoje laisvoji lietuvių po-
tais teko patirti rusų caro vai- \ grindžio spauda yra gyva. Jam 

ko vadovaujamas orkestras pa
grojo lietuviškų melodijų. Bai
giant valgyti simboliškai tri
spalvius — geltona — žalia — 
raudona — ledus, pradėta ofi
cialioji kalbų dalis. 

Rudžio kalba 

t t 

M A L D A K N Y G E 

JAUNUOLUJ MALDOS 
Kurią paruošė' 

Kun. P . Kirv elait is 
Kaina: $150 ir $2.50 

Užsakymus tu pinigais siuskite 
"DRAUGUS" 

2S54 S. OAKLEY AVENUE 
Chicago 8, 

M 

mo karto ir gavo teisę verstis m Ū s ų automobilių prekybinio-
. . . . . . i kas, Chicagos Lietuvių Vyrų 

nekilnojamojo turto pirkimo -
pardavimo verslu. 

X Irena Klimavičiūte ir Leo
nas Apanavičius ruošiasi priim
ti Moterystės Sakramentą blr-

X Pavasarinį koncertą ruo
šia Marijos Augštesnioji mo
kykla gegužės 23 d. 7 vai. va
kare. Trečdalis mokinių iš vi
sos mokyklos išpildys koncerti-, nių" ir kt. veikaluose. Kartu bu 

vo uolus Vaidybos studijos or
ganizatorius ir kūrybinės dva
sios palaikytojas. P. Daržins
kas išvyko į Kanadą, kur gyve
na jo sesuo Marija Besasparie-
nė. Numatė apsistoti Toronte. 

nę programą.. 
X Dan Kuraitis, žinomasis 

chorui paaukavo 25 dolerius. 
Jis yra nuoširdus lietuviškos 
dainos mylėtojas ir vyrų choro 
rėmėjas. 

X Dr. Svidersko užuojautoje 

džios persekiojimus už lietuviš
kos spaudos platinimą. Sandą 

la trumpai padėkojo Lietuvių 
Prekybos Rūmų vadovybei už jo 

Anthony J. Rudis, pradėda
mas savo kalbą, priminė liūd
nus Lietuvos istorijoje valsty
bės žlugimo metus. Prieš 700 
metų įkurta Lietuvos Didžioji 
Kunigaikštija 1795 metais savo { jimą garbės ženklu. 
grobuoniškų kaimynų — Rusi-1 
jos, Prūsijos ir Austrijos — bu
vo išdraskyta ir pateko rusų I PAIEŠKAI mano dėdžių atvy-

pačiam teko palaikyti kontaktus 
su pogrindžio spauda už geleži-

ros redaktorius Mykolas Vaidy- į n ė s uždangos. Įvairiais būdais 
stengiamasi perduoti laisvos 

Vadovas į sveikata 

BŪKITE SVEIKI 
Geresniam sveikatos išlaikymui 

knyga 

spaudos informacijas gyvento-
redaguojamo laikraščio atžymė-' j a m s UŽ geležinės uždangos. Bū 

damas Vienoje Mr. Murray su
organizavo milionų spausdintų 
lapelių siuntimą į Čekoslovaki
ją oro balionais. Baigdamas sa 

vergijon. 1831 ir 1863 metais £ ^ peTk"v1čiųP?reŠRapolTBin- v o nepaprastai įdomų ir labai 

kurią paraSS ir teleido Dr. Steponas 
Bieiia. šioje knygoje aprašoma svar
bieji sveikatos Išlaikymo dėsniai: 
kaip būti sveiku ir flgal gyventi. 

Si svarbi knyga privalo rastis kiek
vienoje šeimoje. Kaina tik 2 doleriai 
su prisluntimu. Tuojau užsisakykite, 

Ubakymui tu pinigais tiutkite 

D R A U G A S 
2834 So. Oakley Avenae 

Chicago 8, UI. 

želio 12 d., 4 vai. popiet, šv. A ^ Draugo gegužės 14 d, numery-
tano parapijos bažnyčioje, Ci- j e , m į r U s a.a. Nijolei Vilūnaitei 
cero. j - Kalvaitienei, buvo neteisingai 

X Gerda Jurkevičiūtė ir Juo- atspausdinta pavardė, įterpiant 
zas Stropus, šv. Jurgio parapie-! vieną nereikalingą raidę 

— „Nidos knygų klubas". 
Naujai sudarytas knygų klubas 
išsiuntinėjo 1000 Anglijos lie
tuvių „Žalgirio" knygą, už ku
rią reikia sumokėti tik 3 iii. 
Kaip dabar matyti, gauta apie 
600 teigiamų, apie 150 abejo-

lietuviai kartu su lenkais ban
dė nusikratyti rusų vergija, bet 
abu sukilimai rusų buvo žiauriai 
numalšinti. Ypač liūdnų pasek
mių turėjo lg63 metų sukilimas. 
128 sukilėliai buvo pakarti, tūks 
tančiai ištremti j Sibirą, bet gi 
skaudžiausiai lietuvių tautą pa
lietė rusų caro sukilimui malšin
ti paskirto generalgubernato
riaus Muravjovo — Koriko įsa
kytas draudimas spausdinti lie
tuviškas knygas lotynų raidė
mis. Per 40 metų lietuvių tau 

jančių ir 60 neigiamų atsaky-, t a i ' b u V Q a t i m t a t e i s ė t u r ė t i g a . 
čiai, rengiasi sukurti lietuvišką I x Inž. Antanas Rudis, Pre- j mU- Kaip klubas tvarkysis atei, v o Spau<įą. Kai lietuviams po 

didelių aukų ir pastangų 1904 
metais pavyko atgauti spaudos 

šeimos židinį. 

Minint dešimties metų mir-
ties sukaktį Lietuvos Mokslų ^ ^ ^ ' £ ^ P a r 0 < l ą L ' C ' 
Akademijos redaktoriaus a. a. | ų ^ 
Mato Jurkyno, gedulingos pa-j X L. šimuti*, Alto pirminin-
maldos bus Dievo Apvaizdos kas yra išvykęs Lietuvos lais-
parapijes bažnyčioje š. m. ge-vinimo veiksnių konferencijom 
gūžės mėn. 21 d. Gimines, jo bu-1 Grįš penktadienį, 
vusius mokslo draugus ir bend-l X Aldona šapalaitė, Giedros 
radarbius moloniai prašome tą korporacijos ns.rė, ruošiasi su-
dieną pasimelsti už velionies sie- daryti lietuvišiią šeimą su Vy-
lą. Liūdinti žmona ir dukrelė, [ tautu Šoliūnu. 

kybos Rūmų pirmininkas vakar • tyje ir ką mano išleisti, parodys 
su būriu Amerikos žurnalistų netolima ateitis. 

- Sidabrinės sukaktuvės. Ve ™ * į b u v c s «krai svarbus 
lykų švenčių metu Mancheste-
rio lietuviai — Justinas ir Mag-

kevičių. Mano tėvai gyveno Vil
niuje, ar jų nuolatinė vieta buvo 
Vilnius negaliu pasakyti. Tėvelio j 
vardas Peliksas Binkevičius. Ma-' 
mytės vardas Benedikta Petkevi- Į 
čiūtė. 

Felicija Jasinskas 
5948 S. Green St. 

Chicago, 111. ; 

BERNIOKŲ STOVYKLA 
Amerikos Lietuvių Bendruome

nės LOK organizuojama berniukų 
vasaros stovykla prasidės birže
lio 27 d. ir tęsis keturias savai
tes. Stovyklos vieta — Roseland 
Park, Putnam, Conn. Stovyklai 
pavyko gauti puikias patalpas, la
bai gražioje vietoje, prie puikaus 
ežero. 

Tėvai prašomi kreiptis pas sto-

vaizdžiai papasakotą pranešimą, 

deleną Navickai — atšventė sa
vo vedybinio gyvenimo 25 metų 
sidabrinę sukaktį. Sukaktuvių 
vaišėse dalyvavo kapelionas, 
kun. V. Kamaitis, A. Šukys, D. 
Dainauskas, A. Kuzminskas ir 
kiti artimieji. 

įvykis lietuvių tautos istorijoje, nykios vedėją šiuo adresu: Dr. A. 
T .. . * . , ,v. . Šerkšnas, 301 Šilas Deane High-
Lietuvių tauta, taip skaucziai pa w a y Wethersfield, Conn. Infor. 
tyrusi spaudos laisvės neteki- macijos tuojau išsiunčiamos. Vie-
mą, jaučia'ypatingą prisirišimą 'tų pritrūkimo atveju pirmenybė 
ir pagarbą JAV spaudai, vienai būtų pirma užsirašiusiems. 
iš laisviausių pasaulyje. Lietu
viai jaučia ir didelį dėkingumą Vargonininkas jieško vietos 
JAV laisvai spaudai už jos nuo- ***££. a r « \ S t ,},^ a u t y b i?, £ a " i^.. • . . . . rapnoje. Rašyti "Draugas , Bo^ 
latnų pritarimą ir pasisakymą 69g3

J J
2 3 3 4 S o ; Q a k l e y A v e f C h i . 

už Lietuvos laisvės atstatymą, cago 8, JU. 

DIENRAŠTIS MĖNESIUI NEMOKAMAI! 
Didelk B? dienų įtempimas, karo ir kito* galimybe* verčia visoj atsidėjus 

sekti kasdienius įvykius. Tam reikalui dienraibs darosi būtinybe. 
Šiais metais sueina 50 mėty kaip iškovota spaudos laisvi. Tas ju

bilėjus tebūnie minimas Sūkiu: kiekvienuose lietuviškuose namuose "lietuviš
kas" laikraštis, o iiuo metu — lietuviškas dienraštis. Dienraštis "Draugą***, 
pats Švęsdamas 40 m. sukakti nuo įsikūrimo Chicagoje, daro B savo pusės 
auk): naujiems skaitytojams siusime dienraštį per mėnesį laiko nemokamai, tik 
malonėkite atsiusti adresą savo ar kito kurs tuo interesuojasi. 

"Draugas" yra sutelkęs arti 1,000 bendradarbių, korespondentų h in
formatorių, kas šeštadieni duoda mokslo, meno, literatūros priedą, tori spe
cialius skyrių* moterų, jaunimo (anatininkų, skautų, studentų), sporto, svei
katos patarEją; kasmet duoda $1,000 premijos geriausiam romanui kr 
atkarpoje spausdina rinktiniu, kūrinius. 

"Drangai** turi tavo bendradarbiui Kanadoje, Kolumbijoje, Venecnesoje, 
Brazilijoje, Argentinoje, Cileje, Švedijoje, Belgijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje, 
Italijoje, Prancūzijoje, net ir Australijoje, 

i 

Imdand nemokamai "Drangą** mėnesini Jus niekuo įiekOpaieigojatn, • 
turėsite progos susipažinti su geriausiu lietuvišku dienraščiu. Jei "Draugo** 
dar neskaitote, atsiųskite savo adresą, o taip pat adresus avo pažįstamų, kurie 
jo dar neskaito h- mes per mėnesį buko „Draugą" siusime be užmokesčio. 

DRAUGAS 
2334 South Oakley Avenue 

CHIC AGO 8, I L L I N O I S j 
• 


