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Tikisi Indokinijos bylos 
SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ 

Mūsų korespondentė Jungt. Tautose 

JUNGTINĖS TAUTOS. — Genevos diplomatų kalbos ir In
dokinijos džiunglių patrankų gaudimas stipriu aidu atsiliepia ant 
Rytų upės krantų New Yorke. 

Juo ilgiau Genevoje kalbama 
ir juo stipriau Indokinijoje ko
munistai muša prancūzus, tuo 
labiau čia blėsta viltis, kad tai
kingais pasikalbėjimais bus kas 
konkretaus pasiekta. 

Genevoje savo pinigus jau iš-
leidfc, JT korespondentai čia pa
silikusiems rašo, kad netrukus 
ir jie patys sugrįš ir dar lauktu
vių parveš. Tai bus Indokinijos 
klausimas, kuris duos tiek pat 
rašymui temų, kiek savo metu 
yra davusi Korėja. O gal dar 
Jungtinės Tautos sumanys ir In
dokinijoje kariauti, tai tada čia 
vėl atsiras daug muzikos visuo
se JT padaliniuose, įskiriant ir 
Saugumo Tarybą. 

Čia esantieji diplomatai mano, 
kad tuo atveju, jei per Jungtines 
Tautas bus siekiama spręsti In
dokinijos klausimą, tai greičiau
sias kelias bus sušaukiant per
trauktą aštuntąją Generalinės 
Asamblėjos sesiją. 

Čia ne viskas apmirė 

Savo išleistame pareiškime jis 
užtikrino JT narius ir Maršalų 
salų gyventojus, kad bus pasirū
pinta visiems nukentėjusiems su 
teikti medicinos ir kitą pagalbą. 
Pripažindamas maršaliečiam tei 
sę kreintis ir neva girdamas 
juos už šį žygj, jis betgi nepasa
kė, jog tie bandymai bus sustab
dyti. Šito iš ambasadoriaus čia 
daug kas laukė. Vietoje tų lauk
tų žodžių Lodge prižadėjo, kad 
ateityje JAV vyriausybė darys 
viską kas galima, kad panašūs 
dalykai nepasikartotų ir kad vi
si, kam reikia, gaus atitinkamas 
saugumo instrukcijas. 

Nė žodžio iš Londono 

Iš Jungtinių Tautų centro net 
į Londono privačius ir slaptus 
posėdžius perkeltas nusiginkla
vimo klausimas nuo pat savo pra 
džios (gegužės 13 d.) ligi šiolei 
tebelaikomas paslaptyje. Iš ten 
čionai ateinančiuose komunika
tuose esama vos po porą sakinių, 

Kaip anksčiau Berlynas, taip | pranešant, kad tokią ir tokią va-
dabar Geneva turi sukaupusi JT ! landą ten ir ten įvyko posėdis, 
dėmesį ir todėl visi kiti įvykiai ir nieko daugiau, 
čia negauna sau reikiamo dėme-, JTuo tarpu čia susidomėjimas 
sio. Tuo tarpu per tą laiką, kai j tais atominiais pasikalbėjimais, 
Genevoje posėdžiaujama, ir čia j kaip ir visi kiti dalykai, yra nu-
gyvenimas nebuvo sustojęs. Įvy
kiai maždaug šitaip vystėsi. 

slopintas Genevos pasitarimų, 
nors pilnai įsivaizduojama rei 

Palestinos klausimu (žydų ir j kalo rimtumas. Gen. sekr. Ham-
Jordano ginčas dėl sienų ginkluo j marsjcjold, anądien buvo nuakri-
tų peržengimų) nieko nepasielc- dęs kalbėti San Francisco mies
tą, nors posėdžiauta net kelis te, kur, girdamas amerikiečius, 
kartus. Šitas klausimėlis čia dar pakartojo jiems JAV atominės 
palaikys žmonių dėmesį ir posė-į energijos šefo admirolo Strauss 
džių pareikalaus. Anądien diplo-j žodžius: „Pirmą kartą nuo ug-
matų tarpe vienas vakariečių I nies atradimo mūsų nuosavybėn 
apie Palestinos klausimą šneke 
jo kaip apie Jungt. Tautų perpe-
tum mobile. Girdi, šitas klausi
mas tai nelyginant kaip ta upė, 
į kurią jis parodė ranka savo ko 
legoms, stovintiems prie lango ir 
žiūrintiems į jos pusę. Esą, pra
sidėjusi nuo Izraelio valstybės 
įkūrimo, ji ir plauks, ligi Izrae
lis ir Jungtinės Tautos gyvuos. 

Tuo tarpu ir naujų nesantai-

pateko jėga, kuria mes galime 
savo gyvenimą begaliniai pra
turtinti, bet kuri, klaidingai pa
naudota, gali sunaikinti viską, 
ką ligšiolinės generacijos sukū
rė". 

Šituos žodžius Hammarskjol-
das nesykį yra kartojęs ir čia, 
pabrėždamas, kad geros valios 
tautos Jungtinių Tautų rėmuose 
gali visuomet pasirinkti taikin-

kos ar nepasitenkinimo židinių' gą gyvenimą, o ne sunaikinimą. 
a ! t i r a d ! - j r J a , U b a n d o m

T
a V U 0 3 j Prieš išvykdamas į Genevą, atkreipti JT dėmesys. Unkijos; k u r i o j e j i g ^ j a g ^ . 

ambasadorius JT Henryk Birec-! 

ki savo laiške poniai Pandit ir 
gen. sekretoriui Dag Hammars-
kjoldui pasiskundė, kad Čankai-
šeko „piratai, padedami JAV lėk 
tuvų", užpuolę ir sulaikę lenkų 
laivą Gottwald, o prieš tai pana
šiai atsitikę ir su kitu jų laivu 
Praca. Laiškas tačiau tik infor
muojantis, bet ne reikalaujantis 
akcijos. Manoma, kad netrukus 
bus ir JT akcijos prašoma. 

Po lenkų skundo Jungtines 
Tautas pasiekė ir antras laiškas 
dėl įvykių Pacifike. Šičia Mar
šalų salų gyventojai, kažkieno 
suorganizuoti, atsiuntė savo pe
ticiją, kad JAV sustabdytų vi
sus savo atominių ir kitų bombų 
bandymus. Peticijoje sakoma, 
kad tuo atveju, jei jau bus nu
spręsta, jog šitie bandymai yra 
būtinai reikalingi eventualiai pa 
šaulio gerovei ir negali būti su
stabdyti ar perkelti į kitas sri
tis, tai prašoma, kad būtų imtasi 
visų atsargumo priemonių. Esą, 
reikia, kad gyventojai gautų vi
sas reikalingas instrukcijas bei 
kad jiems būtų atlyginta, jeigu 
jie turėtų būti iškelti iš jų gyve
namos vietos ar turėtų kokių 
nors kitų nuostolių. 

Į šitą peticiją daugelis čia žiū
ri kaip į komunistų inspiruotą, 
o gal ir komunistų žingsnius, no
rint JT forume pradėti diskutuo
ti apie JAV atominių bombų ban 
dymus ir jas už tai smerkti. 

JAV ambasadorius Henry Ca-
bot Lodge tuojau pat reagavo. 

nių JT specialiųjų padalinių veik 
los peržvelgimo darbe, jis čia 
kalbėjo, jog kad ir kaip būtų 
sunku, pasaulis neturi pulti į nu, 
siminimą, nors rūpesčiui ir yra 
pagrindo, šitai jis kalbėjo, turė
damas galvoje pirmiausia ato
minio nusiginklavimo klausi
mus, bet šitai jis taiko ir Gene-
vai, apie kurią jis kitokios savo 
nuomonės nėra pareiškęs, norė
damas išlaikyti neutralumą. 

Beje, matyti, dėl to savo „neu
tralumo" jis ir pačioje Genevoje 
neapsistojo, bet pasiėmė sau 
Prancūzijoje, pačiame Šveicari
jos pasienyje, viešbutyje kam
barį ir iš tenai važinėsiąs į Ge
nevoje vykstančius spec. orga
nizacijų posėdžius. Čia privačiai 
gautose iš kaikurių JT korespon 
dentų laiškuose šitoks Ham-
marskjoldo žingsnis laikomas ne 
kokiu neutralumo rodymu, bet 
reklama. Girdi, jei jis būtų apsi
stojęs pačioje Genevoje, tai jam, 
kaip tokiam svarbiam JT šefui, 
erdvės būtų buvę permaža, kai 
tenai ir taip jau tiek žvaigždžių 
Lemano paežerėje ganosi. 

Kalendorius 

Gegužės 29 d.: šv. Marija Mag 
delena de Pazzi. Lietuviškas: 
Didonis ir Viksvė. 

O n a Chicagoje 
Dalinai apsiniaukus, tempera

tūra apie 70 laipsnių. 
Saulė teka 5:20, leidžiasi 8:17. 
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Tirs nelaime* priežastis. — Šitiems laivyno karininkams pavesta ištirti sprogimo ir gaisro priežas
tis lėktuvnešyje Bennington. Iš kairės dešinėn žiūrint stovi: adm. Hoskins, adm. Cruise, kap. 
Leeper ir kap. Lanzot. (INS) 

askva seniai siunčia ginklus 
Lotynų Amerikos komunistams 

BALBOA, geg. 29. — JAV laivynas ir Panamos kanalo admi
nistracijos organai čia sulaikė revizijai prancūzų vėliavą turintį 
prekinį laivą ir surado kiek šautuvų, adresuotų kažkam EI Salva-
dor valstybėje. 

Ginklus nuvežęs 
atsidūrė Floridoje 

WASHINGTON, geg. 29. — 
Čia pranešta, kad Guatemalai 
ginklus iš štetino uosto nuvežęs 
švedų laivas šiuo metu yra JAV 
laivyno Key West bazėje Flori
doje, kur laivos įgula savanoriš
kai teikianti žinias JAV orga
nams. • 

Laivas esąs atvykęs ten jo sa
vininkų įsakymu, bet ne be JAV 
konsularinės tarnybos Švedijoje 
prašymo. Laivo savininkai pra
šymą patenkino, kadangi krovi
nio nuvežimas Guatemalai nebu
vo tarptautinio įstatymo sulau
žymas. * 

Genevos konferencija daro 
visų pasiūlymų inventorių 

GENEVA, geg. 29. — Indokinijos klausimą čia svarstą pa
darė vakar du nutarimus, bet nė vienas jų nedavė didesnio tikru
mo, kad susitarimo dėl paliaubų bus pasiekta. 

Konferencija pasijuto pasken-

Šis nedidelis sportinių šautu
vų kiekis nebuvo slepiamas, ta
čiau laivo krėtimas vyksta to
liau, nes manoma, kad gali būti 
paslėptų ginklų. 

EI Salvador ambasadorius Wa 
shingtone pareiškė, kad ginklai 
jo vyriausybei nepriklauso. 

Laisvųjų kraštų saugumo or
ganai turi žinių, kad komunistų 
centralė už geležinės uždangos 
seniai aprūpina ginklais Lotynų 
Amerikos komunistų grupes, ta
čiau jie siunčiami nedideliais 
kiekiais ir taip gabiai, kad trūks 
ta pagrindo sudaryti tarptautinę 
bylą dėl neteisėto ginklų trafiko. 

Ginklai paimami dažniausiai 
iš Gdynės uosto Lenkijoje, bet 
jų paimama iš Rostocko, Šteti
no, Odesos, Konstanzos ir Var
nos. Daugiausiai juos veža Len
kijos uostuose registruoti laivai, 
bet yra komunistų tarnyboje 
esančių laivų registruotų ir lais-

kinijos reikalus, Genevos konfe
rencija greit suglaus palapines 
pripažinusi nepasisekimą. 

Cohn pareiškimai 
kirtosi su Stevens 

WASHINGTON, geg. 29. — 
Sen. McCarthy — armijos bylo
je komisija vakar įsakė sen. Mc
Carthy patiekti visas tardymo 
bylas, kurių tvarkyme dalyvavo 
buv. komisijos tarnautojas ir ge
ras draugas, dabar kareivis Seni 
ne. Sen. McCarthy tuojau papra
šė įsakyti armijos sekretoriui 
Stevens pristatyti visus doku
mentus, kurie liečia buvusi su
manymą atleisti iš pareigų rada
ro laboratorijų bazės komendan
tą gen. Lawton. Tuo klausimu 
komisijos nutarimo nebūta. 

Pirmasis McCarthy pusės liu
dininkas Cohn savo tiesioginį 

vųjų kraštų uostuose (ypač Pa- liudijimą baigė vakar priešpiet, 

Simonaitis lankėsi 
* ** * * ' 

Valst. departamente 
Gegužės 25 d. Lietuvos Įgalio

tas Ministras J. A. Valstybėms 
Povilas Žadeįkis pristatė Valsty
bės Departamente Mažosios Lie
tuvos Tarybos pirmininką Er į -
moną Simonaitį, Gen. Konsulą 
Joną Budriu kaip buvusį pirmą
jį Klaipėdos Krašto gubernato
rių bei ilgametį gen. konsulą 
Rytprūsiuose, ir M. Lietuvos vei 
kėją Dr. Martyną Braką. Juos 
pasitiko Baltijos reikalų vedėjas 
Richard Johnson ir palydėjo 
pas Harold C. Vedeler, kuris su
sipažinęs su Simonaičio įteiktu 
memorandumu nuvedė visus ap
silankiusius pas Walworth Bar-
bour, Rytų Europos reikalų di
rektorių. Memorandume dėsto
mos Mažosios Lietuvos proble
mos. 

Vakare Įgaliotas Ministras ir 
ponia Žadeikienė suruošė pasiun 
tinybėje pietus, dalyvaujant ir 
H. C. Vedeler su ponia. Pietūs 
praėjo įprastame ponams Žadei
kiams nuoširdume ir jaukiame 
pašnekesy. 

Nuvykę Washingtonan gegu
žės 24 dieną, Simonaitis ir Bra-
kas su Gen. Konsulu J. Budriu 
pirmiausia vizitavo Lietuvos 
Įgaliotą Ministrą Povilą Zadeikį 
Tą patį vakarą D. Krivickai pa
kvietė užjūrio svečią ir didoką 
būrį lietuvių pas save vaišėms. 
M. Lietuvos Tarybos pirminin
kas supažindino su Tarybos vei
kla ir siekiais. Jaunesniosios kar 
tos M. Lietuvos veikėjas M. Bra-
kas tą pranešimą papildė savo 
samprotavimais. Keli pobūvio 
dalyviai patiekė klausimų, į ku
riuos atsakė E. Simonaitis. Mi
nistras 2adeikiš savo žodyje pa
brėžė visų dalyvių norą išreikšti 
solidarumą mažlietuviams nors 
kuklia auka ir įteikė savo asme
ninę 50 dol. auką. Kiti susirin
kusieji sudėjo E. Simonaičiui 97 
dol. M. Lietuvos Tarybos veiklai 
paremti. 

• Kanada baigia orinę tarny
bą Korėjos frontui. Ji padėjo ka
riniame transporte. 

dusi pasiūlymuose, kurtuose ne-
besusigaudo ir tie, kurie kasdien 
derybas veda. Ant konferencijos 
stalo yra penki pagrindiniai pa
siūlymai ir daugybė pataisų. Be 
to, visokių užuominų yra padarę 
atsakingi atstovai savo kalbose. 

Konferencija, nutarė sudaryti 
18 asmenų komisiją (po 2 nuo 
kiekvieno konferencijos dalyvio) 
pasiūlymų inventoriui sudaryti 
ir, jei galima, išlyginti skirtu
mus neesminiais klausimais. Ko
misijos uždavinys yra surašyti 
ką kuri pusė siūlo atskirais 
klausimais, kur abiejų pusių pa
siūlymai sutampa, kur skiriasi, 
ko dar reikia, kad jie sutaptų. 

Iš apgraibomis apžvelgtų siū
lymų aiškėja, kad ^nesuderinami 
skirtumai yra šie: 

i . komunistų mokas būtinai 
riša paliaubas su politinės Indo
kinijos bylos išrišimu, o vaka
riečiai vieną nuo kito skiria, pir
menybę atiduodami susitarimui 
dėl paliaubų; 

2. komunistų blokas siekia vi
sų trijų Indokinijos valstybių 
padalinimo paliaubų tikslui, o 
vakariečiai, nors principe atmes 
darni padalinimo principą, de 
f acto jį pasirengę pritaikinti tik 
Vietname, kur iš tikrųjų visas 
karas vyksta ir kur komunistų 
kontrolėje yra kompaktiški teri
torijos plotai. 

Be to, konferencija pritarė 
Prancūzijos Bidault pasiūlymui, 
kad tuojau susitiktų Genevoje 
abiejų kariaujančių pusių kari
niai atstovai nustatyti zonas, į 
kurias sutelktinos prancūzų ir 
komunistų karinės pajėgos pa
liaubų metu. 

Indokinijoje kitas 
taškas apsuptas 

HANOI, geg. 29. — Indokini
joje jau turimas antrasis, tik žy
miai mažesnis, Dien Bien Phu at 
sitikimas. 

Panašiai elgdamiesi kaip prie 
Dien Bien Phu, komunistai žings 
nis po žingsnio artėja prie iš vi
sų pusių spaudžiamo prancūzų 
atramos taško Yen Phu, apie 30 
mylių į pietus nuo Hanoi Rau
donosios upės deltos pakraštyje. 

Šiuo metu šis atramos taškas 
komunistų stipriai apšaudomas. 
Laukiama masinio komunistų 
puolimo, nes ne be reikalo apy
linkėje yra apie 12 Vietminh ba-
taljonų. Savo ugnies priedango
je ir savo karių gyvybių nebran
gindami, komunistai vis pašoka 

Sprendimas artėja 
CHICAGO, geg. 29. — Čia va

kar kalbėjęs sen. Kennedy pa
reiškė, kad savaitės bėgyje prez. 
Eisenhower turės apsispręsti ar 
prašyti kongreso leidimo siųsti 
kariuomenę Indokinijon. Viskas 
priklausys nuo Oenevos konfe* 
rencijos, kur diplomatai nori įti
kinti komunistus, jog interven
cija bus, jei komunistai derybo
se kurso nekeis. 

pirmyn ir apsikasą, bet čia pran 
cūzų aviacija daro komunistam 
daugiau žalos, negu galėjo pada
ryti prie Dien Bien Phu, kur 
gamtos sąlygos buvo palankios 
komunistam. 

pašaukė Prancūzai 
šių mėty naujokus 

PARIS, geg. 29. — Prancūzi
jos vyriausybė nutarė vakar šių 
metų naujokų klasę pašaukti ka 
rinei tarnybai 5 mėnesius anks
čiau, kad jie tuojau užimtų vie
tas tų, kurių skubiai reikia Indo
kinijai, šaukiami visi šiemet su
laukia 20 metų amžiaus. Tokių 
bus apie 80,000 ir jie bus savo 
daliniuose maždaug vieno mėne
sio laikotarpyje. 

narnoje). 
Ginklai turi dažniausiai len

kiškus ir čekiškus ženklus, nors 
gal dauguma yra iš Sov. Rusijos 
nuo karo likusių sandėlių. Per
vežami įvairiais būdais Lotynų 
Amerikon šie ginklai: kulkosvai
džiai, antitankiniai ginklai, ra-
ketsvaidžiai, rankinės granatos, 
minos, šautuvai, pistoletai. 

Patenka jie slaptoms komu
nistų grupėms Guatemaloje, Cos 
ta Ricoje, Panamoje, Venezuelo-
je, Kuboje, Domininkonų Respu
blikoje, Britų Guianoje ir Kari
bų jūros salose. Iš ten ir kitur 
nukeliauja. 

Tuos ginklus gaunanti „komu
nistų armija" nėra kariškai or
ganizuota, bet turi vieną instruk 
cijų centrą ir išsidėsčiusi po 
plantacijų ir uostų darbininkų 
sluogsnius. Komunistų tarnybo
je Lotynų Amerikoje esąs gero
kas būrys ir vietinių intelektua
lų. 

[ndokinijos byla 
eina į Jungt. Tautas 

dabar prasideda jo klausinėji
mas. 

Cohn parėmė armijai raštu pa 
reikštus kaltinimus ir nė viena
me svarbesniame klausime jo liu 
dijimas nesutiko su armijos 
sekr. Stevens ir juriskonsulto 
Adams pareiškimais, nors visi 
kalbėjo prisiekę apie tuos pačius 
dalykus. 

• Darbo partija davė supras
ti, kad jos aštuoni vadai vyksta 
Kinijon su tyliu vyriausybės pri
tarimu, tačiau ši pareiškė, kad 
niekas jos patarimo tuo reika
lu neklausė. 

• Kinijos komunistai skelbia 
darysią kalbos reformą — pa
naikinsią senus rašybos ženklus 
ir įvesią naują alfabetą. 

• Turkijos premjeru Uko tas 
pats demokratų partijos vadas 
Menderes, kurio partija laimėjo 
antrą kartą iš eilės parlamento 
rinkimus. 

— Telegramos iš Genevos 
praneša, kad Bidault vakar vi-

• 

Maršale Juin siųs 
• 

Indokinijon? 
PARIS, geg. 29. — Vakar vie

nas prancūzų žurnalas paskelbė 
turinį pranešimo ir pasiūlymų, 
kuriuos padarė vyriausybei ir 
saugumo tarybai trijų generolų 
komisija, pereitą savaitę ištyru
si padėtį Indokinijoje. Pažymėti
na, kad kažkas iš labai atsakin
gų asmenų nesuvaldė liežuvio to
kią kritišką Prancūzijai valan
dą. Tas asmuo esąs nujaučiamas 
ir pradėtas tardymas. Paslapties 
neišlaikymas yra dar viena vinis 
į Laniel vyriausybės karstą. 

Svarbiausi generolų pasiūly
mai esą šie: 

1. sutelkimas daugiau karinių 
rezervų pietinėje Indokinijoje; 

2. karinei prievolei mobilizuo
tų siuntimas Indokinijon užfron
tės pareigoms; 

3. šių metų naujokų šaukimo 
paskubinimas (vakar šitai jau 
padaryta) ; 

4. siuntimas maršalo Juin ka
ro Indokinijoje Vesti. 

• Atstovų rūmų paštų komi
sija pritarė įstatymui, kad būtų 
pakelti atlyginimai paštų tarnau 
tojams. 

NEW YORK, geg. 29. — Jau s u s nustebinęs griežtu pasiprie-
rengiamas kelias Indokinijos by-1 š i m m u komunistų pasiūlymams. 
lai patekti į Jungtines Tautas. 
Iniciatyvos imasi Siamas, kurs 
prašo JAV jo sumanymą parem
ti. 

Jei taip bus kur augščiau nu
tarta, Siamas paprašys sukvies
ti Saugumo Tarybą ,kad ši suda
rytų aparatą ištirti iš komunis
tų per Laos ir Kambodiją Sia-
mui einančią grėsmę. To apara
to uždavinys būtų ir patirti kur 
ir kiekvvra Ho Chi Minh partiza
nų Laose ir Kambodijoje. 

JAV delegacijos prie JT šal
tinis mano, kad JAV Siamo pra
šymą parems ir Saugumo Tary
bos posėdžio esą galima laukti 
ateinančios savaitės gale. Kiti 
šaltiniai teigia, kad J. Tautom 
įsivėlus nusakytu būdu į Indo-

Roy Cohn, pirmasis McCarthy 
puses liudininkas jo ginčuose 
su armija, (INS) 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Guatemalos vyriausybė pasiūlė savo kaimynui Hondūras 

tuojau pasirašyti nepuolimo paktą. 
— Kongresui vakar kalbėjęs Etiopijos imperatorius ragino 

laisvąjį pasaulį organizuoti kolektyvinę apsaugą ir padėkoja Ame
rikai už pagalbą per karą ir dabar. 

— Vakar vienas sen. McCarthy artimas šaltinis teigė, kad se
natorius neklausys komisijos įsakymo perduoti jai tuojau visas 
tardymo bylas, prie kurių dirbo ir buvęs tarnautojas Schine. 

— Birželio S d. Washingtone pradedami JAV, Anglijos, Pran
cūzijos, Australijos ir N. Zelandijos štabų atstovų pasitarimai 
Tolim. Rytų ir pietryčių Azijos karinei padėčiai apsvarstytu An
gliją atstovaus pats imperinio štabo viršininkas. 

— Šiandien skelbiamas šventuoju Pijus X, miręs 191% m. rug
pjūčio 20 d., 258-tas Katalikų Bažnyčios popiežius. 

http://57.il
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ZLmBVTSJVOS 

Redaguoja BALYS BRAZDŽIONIS, 
Chicago, 32, m. 

4040 So. Franoisoo Ave, 
Telefonas: LA. 8-7685 

MIRUSIŲJŲ PAGERBIMAS suruoštos iškilmės, kuriose da-
. ., . „. 0 r t lyvavo vytės D. Sinkevičiūtė, B. 

Amerikos žmones gegužes 30 B u r d u l ^ ė j T a m u l e v i c i ū t ė ir 
d. JskUmingai pnsimena savo k i t o s ^ g v e i k i n a d „ 
tautos didvyrius, artimuosius g e l e i l a į _ „ ^ 
darbuotojus, pažįstamus. Pilni 
kapai įvairių giesmių aidų ir 
gausūs būriai žmonių neša gėlių 
vainikus. Milionai žvakelių 
spinksi kapų viršūnėse ir pleve-

geriausios sėkmės, pasiaukoju
siai šiam kilniam tikslui, Dievui 
ir Tėvynei. 

116 LV kuopon įstojo nau
ju nariu Gerald Kissell. Kuopa na tautų vėliavėlės prie jų. l i e - j g ^ g ^ į j ^įių e a e s ir'^u 

tuviai irgi labai gausiai prie sių 
iškilmių prisideda ir jose daly
vauja. 

Bet mes, Lietuvos Vyčiai, tu-

SO. BOSTONO ŽINIOS 
PARAPIJA RENGIAM dren Health Camp". Autobusai 

IITRILCJINIAM BANKETUI pradės važiuoti nuo 12 vaL nuo 
„ So. Bostono Liet. Piliečių Dr-

Norint reikšmingiau atžymėti ^ n a m o . g ^ o automobiliais 
parapijos bažnyčios atidarymo v a ž i u o j a n t i e m g i š Mattapan 
50 m. auksinį jubilėjų, parapi- SąU8ire r e i k i a v a £į u o t i 138 ke-
jos vadovybė daro eilę parengi- ^ ^ g ^ g t T o j . g a t v ė y ,^ 
mų. Gegužės 9 d. buvo seselių p a v a ž i a v U B m y l i ą u ž š u t l ų fenk-
surengta programa So. S ^ ^ t y n i ų aikštės: Važiuojant K m 
High School. Birželio 4 d. 8 vaL g t n e d a v a ž į a v u e Rožėnų ūkio. 
vak. Normandie Room, Norum- | pf lL^ukt i k a i r e n prie ežero. Vaikai 
bėga Park Newton jaunimas ( t e n ^ ^ t u r ė U ^ p a t d a u g 
rengia pasilinksminimą — so-jjįemg tinkamų pramogų. 
kius. , Programoje dalyvauja O. Ivaš 

Birželio 20 d. 6 vai. vak. kienėB t a u t S o k i ų g ^ p ė įr J. 
Blinstrubo garsiojoj svetainėj G a i d e l i o vedamas Bostono vyrų 
rengiamas didžiulis banketas, j c h o r a s 
kuriame laukiami visi parapie 

PAGROBt MERGAITĘ 

čiai. Manoma, kad dalyvaus 
tūkstančiai žmonių. Klebonas 
kun. Pr. VirmauBkis kreipėsi į ^ ^ 
parapiečiua laišku ir prašė jau i gegužės 22 d. dalyvavo ateitinin 

SMUIKININKAS IZ. 
VAS1MCNAS 

i 

liko* Jonas Vasiliauskas per šį Nuoskauda* surašykite smė-
ilgą laiko tarpą jgijo šiek tiek Jyje, gautas malones iškalkite 
daugiau svorio, bet neprarado marmore. —Boitte 
scenoje grakštumo ir eleganci
jos. 

T. Babuškinaitei už jos čia at 
liekamą darbą galime būti tik 
giliai dėkingi. Jeigu jos baleto 
studiją šiandien lanko net visa 
eilė amerikiečių jaunimo, tai yra 
ženklas, kad mūsų valstybinio 
baleto teatro auklėtinė, pati tu
rėjusi progos mokytis iš įžy
miųjų pasaulinio vardo balet
meisterių, turi ką savo moki
niams perteikti ir moka tai pa
daryti. A. G. 

Under New Management 
MUSIC lt FAVORS VVELK ENDS 

Music bv Billy Reich and Orch. 
L and M L O U N G E 
Fonucrly thr "47th Club' 

R. Lelko and R. Majder, Propv 
2649 W. 47th ST. LA. 3-9673 

giau jaunimo. 
— N. Anglijos apskrities LV biletus 

valdyba buvo išrinkta iš šių na
rių: pirm. J. Alevitz, iš Bostono 

šią savaitę išplatinti to banketo |kų koncerte JVorcester^ Mass., 

turime prisiminti ir tuos savo 17 kuopos, vicepirm. Ed. Da-
tautos mirusius ir žuvusius už niels, iš Worcester 26 kp., sekr. 

PROF. V. 
Lietuvių Enciklopedijos vyr. re
daktorius, gegužės 15 d. skaitė 

tėvų žemę, kuriuos neleidžia ko-1 Helen Bečonis, iš Providence BOStono šešt. mokyklos moki-
munistai pagerbti jų artimie-Į 103 kp., koresp. sekr. Sylvia 
šiems. Jų paminklai ir kapai su I Shukis iš Brockton 1 kp., kasin. 
lyginti su žemės paviršiumi. Pa-1 Louise Totilas, iš 116 kp. Wor-
sisemkime kovos ryžto iš Lietu- cester. Dvasios vadovas — kun. 
vos ir Amerikos laisvės didvy- Žuromskis iš Boston, 
rių. Komunizmas yra laisvės ir — Naujas "Eąuestrian" žur-
Dievo priešas, priešas visų mū- nalo numeris, leidžiamas 116 

niams paskaitą apie spaudos at
gavimo sukaktį. 

PIRMOJI ŠIO PAVASARIO 
GEGUŽINft — PIKNIKAS 

įvyksta birželio 6 d. 1 vai. p. p. 
Rengia LRKSA 94 kuopos val-

K R O N I K A 

High" School salėje surengtas . St^gažps^rgres kreipiausi į gy-
_ ~ . T ^ I - V , . . . u i * dvtoją Dr. Valentiną Phoplj, ku-
Tatjanos Babuskinaites baleto ^ b u v a u mrta» ir rastas reika-
mokyklos spektaklis sutraukė lingas skubaus gydymo ligoninė-
gražų būrį žiūrovų. Tai didelis Je. Gydytojas mane iš namų pats 
Įvertinimas šios studiios vado- n u v e ž ė ligoninėn, atliko registra-
įvertmimas šios studijos vaao d j o 8 f o r m a l u m u s mvietė g y d y . 
vės tylaus darbo, kurio rezulta- t o i ą specialistą ir kasdieną lankė 

Gražus nepriklausomoj Lietu j tai kasmet gerėja. tikrindamas mano sveikatos stovį, 
voj išteistu leidiniu skyrius. Ma I Nors sį k a r t , nebuvo ist^gin- Į^ff^T^l *&V?. 

„„„» „ „ _ , - . MUalą. tai kaip lietuviškoji knyga to- j f l dekora"įu;. ^ ° ™ e t "f*- PliopHui teturėjau atsilyginu tik 
, radijo progra i _ Visos vySę kuopos išrin-'bulėjo, g a ^ j o , puoSgsi gražės-1 l ^ ^ n o ų d.dehųjslajdų bet u- u j pj™ą , * » , i r s u t e i k t ą „ j™, 
« , , , * * s. . . v .. . T. , . . „ kukliam scenos apipavidalinime pagalbą. 
7 vai. v. Mon- kitę korespondentus šiam sky- niais viršeliais. Ji vaizdžiai pa- j ^ Z^S-CLa* «« Suiaudintas tokio rūnestinc-o. 

sų, kurie norime kultūringai ir kuopos, VVorcester, Mass., jau >.. w :JL S T ! 7*~ 
l o i a , r o i r„rmTO„f: . j . T A - .. ,dyba. Gegužine įvyksta naujoj la ivai gyventu p a s l rodė . Jame daug znuų .s vy | ^ j ^ j _ , . . Ž M h w l ą j ą . 

Nepriklausomybes spauda 

o g e g u ž ė s 
Conn . 

Cathy Langdon, 4 m. amž.. buvo 
pagrobta savo kaimyno Invin Ar-
nftld, kuris gyveno kitoje pusėje 
gatves prieš mergaitės tėvų na-

3 0 d. — P u t n a m . '• mus. Vėliau, kai j is turėjo pasi-
' aiškinti dėl šio savo "žygio", pa

sakė, kad tai padaręs, norėdamas 
mergaitę įdukrinti. ( I N S ) 
mmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmĘmmvni\i 

j priminė anuos geruosius Kauno 
NEK. KRASiD. ^ » E L 1 Ų 

RftMRI\J SEIME 

Vcituvčie, krikityno»r, pobūviuose ir namuote tinkamiausia vartoti yra — 

LIETUVIŠKI SALDAINIAI 
KAUNAS, VILNIUS, PALANGA VARDAIS ŠOKOLADINIAI 

VAISINIAI, SALTMF.TINIAI. KARVUTE ir kitokie* ro.vs 
Vartotojai reikalaukitr visose lietuviškose maisto krautuvėse. Prekybininkai užsi
sakykite tiesiai ii gamyklos. \ 

Mr. S t a sys P e t r a u s k a s , 8S8 W. 33rd PI. Chicago 8, Illinois 

iš Bostono dalyvavo nemažai baleto laikus, kai teatro parte-
žmoniii, kurie buvo nuvažiavę ris visada būdavo pripildytas 
automobiliais. 

BALETO SPEKTAKLIS 

Gegužės 23 d. So. Boston 

rimtos, bet šokėjoms ir šokė
jams nepaprastai palankios pub 

P A D Ė K A 

^ 

PAVASARINIS M\W IŠPARDAVIMAS 
BUDRIKO KRAIMJVĖJE! 

pasirodė. Jame daug žinių iš vy 
čių gyvenimo Worcesteryje. Žur 
nalas rotatorium spaustas ir 
yra gausiai iliustruotas. Tikrai 

— Brighton Parke veikiančios tenka pasidžiaugti, kad viena 
LV 86 kuopos iniciatyva šiemet kuopa sugeba išleisti tokį gra
bus paminėtas baisusis birželis ių žurnalą, 
per Sophie Barčus 
mą birželio 14 d. 7 vai. v. Mon- kitę korespondentus šiam sky- mais viršeliais, J I vaizuzjju pa- j l ė - e nasitrėrėti Tatianos Ba Sujaudintas 
tažą ruošia ir praves Bal. Braz- riui žinias rašyti. Taip pat pra-, ryškina ir mūsų knygos iliustra|»_.„.._„.«.£ J JS lL^ t - J f c ! «,««;_ ^uo^rdumo ir žmoniškumo, 
džionis. Jame bus pavaizduotas šome atsiusti savo leidinius, ku- cine pusę. Nelengva atspėti vir-
1941 m. komunistų elgesys ir riuos leidžiate savo apylinkėje, šelių autorius. Vienų mūsų tar-
žiaurumas lietuvius tremiant Redakcija laukia ir rašinių ne- p e jau nebėra, kiti per keliolika 

ilgom įvairiom temom. metų labai subrendo. Laikraš-
— 36 LV kuopos sekretorė Cįų tarpe raudonai paženklintas 

— 116 LV kuopos, Worces 
ter, Mass., nariai Jonas Kaspa-

„XX Amžiaus", ekstra nume
ris, pirmasis pranešęs Kauno 

' . V ' . 7. . . . . . j iP . Rekašiūtė vėl buvo susirgusi 
ras ir buvusi pirmininke Aldo-L . . . . .. %.. 
na Pauliukaitytė sukūrė šeimos1 , r turėjo gerkles operaciją. C - _ _ 
židinį. Jonas Kasparas netru-j c e r o 1 4 k P ' v^e A r b l r s u n k j a i | gyventojams apie praaidėjusj 
kus turi išvažiuoti baigti tarny-i s e r S ' a -
, T ... • .. ., — I š 113 kuopos, Linden, Ma. 
bą aviacijoj ir tik po to jis vel;• .. _.w f. . . .. 

n . „r . - r .. njona Cizauskiene atsiuntė 
sugrjs i vVorcesterį apsigyventi.: .J _ w. . . 

I pluoštą zmių, kuriai redakcija 
— Per Velykas Elena Gvaz-^ nuoširdžiai dėkoja ir prašo to-

dauskaitė, Worcester, perėjo į liau rašyti. Atsiųskit ir nuo-
seselės tarnybą. Ta proga buvo traukų su aprašymais. 

rūpestingo* 
koki 

parode man mano ligoje gerb. Dr. 
V. Plioplys, savo ir savo šeimos 
vardu reiškiu giliausią padėką 

^ , . , ! • _ „ „„J„W> Daktaro Plioplk) širdingas žodis, 
Spektaklio programą sudarė ^ ^ ^ ^ ^ u r B m i n i m U šalia 

du dalykai: baleto pamoka ir: sumanaus gydymo, buvo man lyg 
vieno veiksmo „baletas "Rendez- į vieni iŠ geriausių vąiftų. Dar kar-

buškinaitės pedagogine ir meni
ne nuovoka, jos mokinių entu
ziazmu ir grakštumu. 

SALI0NŲ KOMPLEKTAI IR 2 DALIŲ SOFOS: 
S150 dal. nodern. komnlektas, dMrt? sofa su derinančia kMe SS8 
f 1H daliu saliono komplektas modernios Frieze i^editacos . . atSS 
S2h9 d d. Baliono komplektas dviejų spalvų kombinacija $16t 
$34* d d. Mlfcmo komplektas frražiai atrodančios medžiagos . . f22? 
»4<M» 2 d. Dehuc komplektas, apdengtas tvirta Frieae medžiaga SSSl 

LIETUVIŠKOJI KNYGA MUS ŠAUKIA 
Sukaktuvinė l ietuviškosios Pageltę lapai — lietuviški 

spaudos paroda — vienas iš žodžiai 
gražiausių ir reikšmingiausių Sukaktuvinė lietuviškosiom 
įvykių Chicagos lietuvių gyve- spaudos paroda turtinga. Per 
nime. - Koncertai, parengimai, 2,000 vardų ir veidų šaukia pa-
praeina ir vėl ateina. Jų daug 
matėm, jų daug matysim. Visų 
amžių lietuviškąją spaudą su
telkti j vieną vietą — daug sun
kesnis uždavinys. O į dabartinę 
lietuviškosios spaudos parodą ji 
sutelkta ne eiline proga — mi
nint garbingąją lietuviškosios 

antrąjį pasaulini karą. 

Amerikos lietuvių raštas 

Labai gausus ir įdomus Ame
rikoj išleistų lietuviškų knygų 
skyrius. Jis rodo, kaip anksty
voji mūsų išeivija lietuviška 
knyga sielojosi ir ją mylėjo. 

Labai mielas tremties laiko
tarpis — lietuviškieji leidiniai 
Vokietijoj. Pradžioje leidiniai 
rotatoriniai. Nebuvo nei spaus
tuvių, nei popierio, nei kitų prie 
monių. Bet lietuviškoji knyga 
nemirė. Ji buvo leidžiama tokio
mis priemonėmis, kokios anose 
sąlygose buvo įmanomos. Pas-

vous Vienoje". ,į 
Pirmajam programos numery i 

buvo parodytas pats mokyklos! 
darbas, kaip jis pravedamas 
nuo elementarinio pratimo ir ga
le virsta sudėtingu šokiu, išreiš
kiančiu viso kurinio turinį, min
tį ir nuotaiką. Taigi tiems, ku
rie buvo pratę gėrėtis tik pačiu 
spektakliu, buvo proga dirstelti 
ir į tą virtuvę, į užkulisį, kuria
me sunkiu ilgų metų darbu me
ninės vertybės gaminamos. Stu
dijos mokinių tėvai ir žiūrovai 
čia galėjo patirti, kaip laikui bė. 
gant įgyjamas baleto šokėjo 
grakštumas ir net stebinantis 
virtuoziškumas, galėjo įsitikin
ti, kad šio meno jaunuolę ar jau
nuolį tikrai verta pamokyti, nors 
iš jo ateity profesionalo baleti-
ninko ir nebūtų. 

"Rendez-vous Vienoje" — iš-

tą lietuviškas, iš visos širdies, 
aciu. 

Aleksas Dietanas 

žvelgti ir susimąstyti, koks bu
vo lietuviškosios knygos kelias 
nuo pirmųjų leidinių ligi mūsų I kui ji pradėjo tobulėti ir virto 
dienų. Stabteli ties tolima pra-j visai modernia knyga. 
dfimL Matai pageltusius pusla- j Vertingas skyrelis svetimomis tįgįnįg kūrinėlis, paremtas Jo-
_=.._ _^ _,_.._• ,, . kalbomis. hanno Strausso muzika. Čia tu 

O koks brangus dr. Račkaus r £ j 0 progos pasirodyti visas ba 
surinktas turtas. Labai daug jis i e t 0 studijos ansamblis ir paski 
jo paliko Lietuvoje, bet daug ir r į nariai solo numeriuos 

pius, o juose skaitai lietuviškus 
žodžius. Tai pirmosios lietuviš
kos knygos, dar nepersekiotos 

spaudos laisvės atgavimo 50 j jų išleidimo metu. Didi pagar-
metų sukaktį. Ta prasme ji is- j ba tiems negausiems lietuviško-
torine. Istorinė ir kita prasme ' jo rašto autoriams, kurie iietu-
— perkirpdamas kaspinėlį, į šią j viškai knygai paskyrė didžiąją 
lietuviškosios spaudos parodą, į gyvenimo dalį. Dar mažas žings į tuvių gyvenimą ar nepriklauso 
lankytojus įvedė knygnešys Jus i nelis, matai graždanką, svetimų j mos Lietuvos laikus. 

turima. Daug senų leidinių, laiš
kų, nuotraukų, albumų, plaka-

Geras ritmo pajutimas, darnu 
mas, nepertemptos pastangos 

tinas Kulys, anų laikų sunkiau 
šios ir garbingiausios kovos da
lyvis, pats savo kojomis slapta 
nešęs lietuviškas knygas iš Prū 
sų, jas slėpęs, platinęs ir net 
spausdinęs slaptoje nuosavoje 
spaustuvėj Kupiškio apylinkėse. 
Kai po dvidešimt penkerių me
tų betuviai ir visa Lietuva mi
nės 75 m. lietuviškosios spau
dos atgavimo sukaktį, ne tik 
knygnešių savo tarpe nebeturė
sime, bet ir mūsų eilės bus la
bai labai išretėjusios. 

jų prievarta mums bruktą kny
gą kurios pagalba mus norėjo 
surusinti. Truputėlį toliau — 
draudžiamojo laikotarpio kny
ga, varpo keliais nešta iš Prū
sų. Ant sienos vyskupo Motie
jaus Valančiaus paveikslas. Jau 
ti, jog ir šiandien jis laimina 
draustąją lietuvišką knygą ir, 
niekina graždanką. Priešais 
auksiniais antpečiais ir meda
liais pasipuošęs Muravjovas -
korikas, siekęs graždankos pa
galba raus paversti rusais. 

Lietuvių auditorijos salės Į&ny 
gos rimčiai naujai išdekoruotos. 
Pagarba šeimininkams, nepa
gailėjusiems didesnių išlaidų lie
tuviškosios spaudos garbci. 

Sukaktuvinė spaudos paroda 
baigiasi. Panaši proga greit ne
ateis. Parodoj išstatytoji lietu
viškoji spauda, gyvųjų ir mi
rusiųjų autorių ir kovotojų var
du šaukia ateiti, pamatyti ir pa 
minėti lietuviškosios spaudos 
50 metų atgavimo garbingąją 
sukaktį. St. l>as. 

tų, vaizduojančių Amerikos lie- atliekant duotą uždavinį, be to, 
gražus rūbai žiūrovams sudarė 
tikrai malonų įspūdį. 

Siame veikalėlyje pasirodė ir 
buvusis Lietuvos baleto artistas 
Jonas Vasiliauskas, atlikęs ko
miškąjį vaidmenį su savo dukra 
S. Vasiliauskaite. Jis mums vėl 

Chioagoje ir I'rieiniesčiuofcr 

SUNBEAM 
H E A T I N G a n d AIR 

CONDITIONING OO. 
Nuo 1922 

Pilnas Gazo įtaisymas ir Gaao bei 
Aliejaus **Conversion" Visokiu 

&ŪMų Namams 

1919 W e s t 19th S t 
CAnal 6-4024 

NATIONAL S H R I N E OF ST. P E R E G R I N E 
"THE CANCER SAINT" 

Servite Fathers, St. Dominics Churcfa — Sedzwkk and Locust Street* 
Nuolatine Novema kiekvieną antradienį 5:30 vai. vakare 

Kiekvieną sekmadienį $:S0 vai. p. p. _ . . . 
Giedotines Mišios kiekvieną antradienį 8:00 vai. ryto atnašaujamos vėžio ligonių 
intencijoms. Specialus asmeniškas palaiminimas vėžio ligonių su Šventojo re
likvija. Visuomet priimame pageidavimus. 

REV. JOHN G. BOSCO, O. S. M. PASTOK and D1RECTOR 
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SOFOS/LOVOS IR PASIKAV0JANČIOS LOVOS: i • t 

$IM Sofa-lova sa spyruoklių matracą 
$209 sofa lova įįu atskiru spyruokliniu 
$239 Davcnport lo\a su spyruokliniu matracą . . . . . . . . . . . . . 
S819 sofa-fora dekoruotos medUacos . 
SS49 "Strumom" pasikavojaati lova modern. Frfeae medžiagos 
$149 sofa-4ova su spymoktrnki matracą, dviems 

19* 
$19? 
SUfr 
$198 
$251 

MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ KOMPLEKTAI: 
$159 S d. mod«rmi£kai» mh'pim, komplektas, krrsi Ir 2 komodos $$fe 
$199 su knygoms pasidėti lova ir didele dviguba komoda . . . . $99 
$219 3 d. miegam, komplektas dviguba komoda, lova Ir komoda 9127 
$298 3 d. dviguba komoda, lova Coedovan užbaigta $1$9 
$349 3 d. miegam, komplektas 18-to šlmt., raudonmedžio von. $244 
$39 didele komoda $18 

KĖDES IR SUPIMOSI KĖDES: 
» i i 

• $19 traukiamoji kedč 
$3$ Šiaip sau kėdes 
$69 kode su spyruoklių konstrukcija 
$71 Plastk- BarreJ kėde 
$12 plastikines kedes, spyruoklių konstrukcija . . 
$89 didelė supimosi kėdė 

$lt) 
$18 
$3T 

» * » * • • • • • • * " * " • • ' 

PASIŽYMĖJĘ LOVOMS ĮRENGIMAI: 
$38.50 pasitym. firmos spyruoklinis maimct i arba Box sprg. 

full arba Tnlti f2» 
849.&0 spyruoklinis matracas, gero "Uoklng", full arba twln . . . . $31 
$59.30 "Sinunons" matracus arba bos spring full arba t* in . . . . $39 
$34.50 spyruoklinis matracas resMient outts, vemta, handlea, 

full arba t« ln , $17 
$79.50 HoByu-oodo lova sn viskuo # $39 
$09 sofa-k»\-a, spyruoklių konstrukcija $38 
$89 studio sofos; spyruoklių konstruk«-ija 
$89 8 d. bunk komplektas; 2 lovos, 2 , ^ ^ ^ ^ 

2 *<pyruokle.-. afisaugos užtvėrimas, kopėčios $47 
$22.50 geležinė stumiamoji lo\ a, spyruoklinis matracas su viskuo -$17 

VALGOMOJO KAMB. KOMPLEKTAI IR DINETTES: 
$79 5 d. Cbronte diaette kompl. plastikos stalo \tršu>. 4 kėdės $39 
$84 5 d. ąžuolo kompl., padidinamas stalas sn "taif" 443 
$89 5 d. CVirome dlnette kompl., ĮUididinamas tanias, 4 kidč*< . . $4 
$119 6 d. Chrome din., padidinamas stalas, Foam gumos sėdynes $5* 
$149 5 d. Chrome dlnette kompl. modern. stalas, 4 dideles kėdės $99 
$249 7 d. valgomojo kompl., didelis padidlaima-i stalas $ kėdės $44. 

L E M P O S : 
» 

Moderniška stalai lempa, regul. $12.00, už $9 
Ttocorator lempos, reg. $9, už $5 
Ant grindų pastatomos lempos, reg. $24, už $9 
tiomodenis lemiąs už $1 kiekvtenn 
Nauji šaldytuvai po $13$ ir •tigjw%wi 

JOS. F. BIMIK, m . 
3241 So. Halsted St. Tel. CAlutnct 5-7237 

Atdara pirmadienio ir ketYirtadienio vakarais. 
Budriko radio valanda leidžiama kiekvien© ketvirtadieiiio vakare 

nuo 6 iki 7 vai. vakaro iš stoties VVHPC, 1450 kilocyciea. 

^ 

K? 

Pirmadienį, $įwh 31 d. 

Savo automobilius galite palikti Vytauto Parke iš pat ryto 

Piknikas Vyt Parke 
pamaldų: 

R E N G I A L I E T U V I Ų R. K. LABDARIŲ S Ą J U N G A 

Visi nuoširdžiai kviečiami. Iki p a s i m a t y m o JMrmadienj gegužio 31 d. V y t a u t o l**rjrc 
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SIS4 8. Ofcktoy Arę., Chimgo 8, 111. Tel. VlrgtnlA 7-8840; 7-11041; 7-M 42 
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Under the Art Of Marob S, 1878. 

M m b r of tbe Catholic PreM A M ' O 
publlabed dally. txc*pt Sundaya, 

b y tbe 
Llthuanlan Catholic Pr<*s Soetety. 
PRENUMERATA: Metams 
ChtcaroJ lr ClceroJ |9.00 
Kitur JAV lr Kanadoj* $8.08 
UtolenyJ* SU.oO 

SUBSCR1PTION RATES 
$8.60 per year outaide of Chlcago 
$8.00 per year ln Chk>afo & Cicero 
$8.00 per year ln Canada 
For«igo $11.00 p*r year. 
Vi metų 3 m?n. l m8n 

$B.0O ' $2.75 $1.26 
$4.&0 $2.50 $1.00 
$5.50 $3.00 $1.85 

RIMTIES — 
* VALANl)ClX 

Katekizmas ir pusiau
svyra 

Redakcija straipsniui* taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių ne
saugo, juos grąžina tik 1.5 anksto susitarus. Redakcija už skelbimų turini 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus praAymą. 
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Dėmesio svarbiai konferencijai 
KRIKŠČIONIMS DEMOKRATAMS BESITARIANT 

Demokratija būtų ne demokratija, jei ji nesiremtų politinė
mis partijomis ar grupėmis. Ar kuri demokratinė valstybė bus 
su dviem, trim ar net keliolika partijų, vis vien ji negali be jų 
apsieiti. Kai viena partija viską paima į savo rankas, kai "rinki
mams" išstatoma tik vienos partijos kandidatai ir tik tiek kan
didatų, kiek jų reikia išrinkti, tada turime reikalą ne be su de
mokratija, bet su diktatūra. Šitaip buvo nacių Vokietijoj, fa
šistų Italijoj, taip yra šiandien Sovietų Rusijoj ir jos satelituose. 

Lietuva, atstatydama savo laisvą ir nepriklausomą gyveni
mą 1918 metais, savo valstybei patiesė demokratinius pagrindus. 
1920 metais buvo pravesti rinkimai į Steigiamąjį Seimą, laikan
tis visų demokratinių dėsnių. Kiekviena politinė partija, ar ji bu
vo maža ar didesnė, išstatė savo kandidatus ir piliečiai turėjo pil
niausią laisvę balsuoti už tuos sąrašus, už kuriuos jie norėjo. 
Ir, kaip žinom, Krikščionių Demokratų partija ir kitos krikščio
niškosios grupės daugiausia gavo balsų ir daugiausia pravedė at
stovų į Steigiamąjį Seimą, kuris susirinko 1920 m. gegužės 15 d., 
kad demokratiniais pagrindais atstatomai valstybei duotų atitin
kamus įstatymus ir konstituciją. 

STEIGIAMASIS SEIMAS IR KRIKŠČIONYS DEMOKRATAI 
Krikščionys Demokratai, susiblokavę su Ūkininkų Sąjunga 

ir Darbo Federacija, Steigiamojo Seimo darbus pravedė garbin
gai ir, pažymėtina, neiškrypdami iš demokratinių princi{$ų. Jie 
sugebėdavo net opozicines partijas jtraukti | valstybės atstatymo 
darbo talką. Pavyzdžiui, turėdami St. Seimą savo kontrolėje, ga
lėjo ir vieni sudaryti vyriausybę, tačiau jie pakviesdavo ir kitų 
partijų žmones | kabinetą. Jie neatstūmė nė vienos jėgos, kuri 
buvo reikalinga valstybei anais sunkiais laikais. 

Steigiamasis Semias didelius, istoriškus darbus atliko. Iš
leista visa eilė reikalingiausiųjų įstatymų, pravestas žemės Re
formos įstatymas, kuriuo ir šiandien demokratijos stebisi. Stebi
si ir Hetuvių sugebėjimu spręsti savo krašto ekonomines ir so
cialines problemas. Iš tikro, tai buvo įstatymas, kuris daugiau
sia bus prisidėjęs sustiprinti Lietuvą ekonomiškai. Istorini vaidme
nį vykdant žemės reformą suvaidino prel. M. Krupavičius, buvęs 
žemės ūkio ministeris ir dabartinis Vliko pirmininkas, kuris šiuo 
metu lankosi Jungtinėse Valstybėse ir kuris šiandien ir rytoj da
lyvauja Lietuvių Krikščionių Demokratų Sąjungos suvažiavime, 
^vykstančiame New Yorke. / 

Netenka užmiršti ir to, kad Krikščionių Demokratų partijos 
vadovaujamas St. Seimas davė Lietuvai konstituciją, kuri per
dėm buvo demokratiška. Ji buvo priimta 1922 metais. 

LIETUVOS IŠLAISVINIMAS 
Dirbdami dėl Lietuvos išlaisvinimo ir giliai tikėdami, kad 

ji, anksčiau ar vėliau, ir vėl bus nepriklausoma, tikime ir tam, kad 
ji ir vėl atsistatys ano garbingojo St. Seimo dvasia: demokratine 
respublika. Galime būti tikri, kad tokios, bet ne kitokios Lietu
vos siekia ir kovojantis dėl savo šventų teisių | laisvę Lietuvos 
žmonių didelis daugumas. 

Aišku, kad šiandien kiekvieno lietuvio šventa pareiga visais 
galimais būdais, ir tai pirmoj eilėj, dėtis prie Lietuvos išlaisvi
nimo darbų. Bet reikia ruoštis ir politiniam, kultūriniam bei eko
nominiam krašto atstatymui. Gal būt, kad nė vienos lietuvių po
litinės grupės veikėjai, besidarbuoją šiandien už Lietuvos ribų, 
nemano grįžti į Tėvynę, kad savo grupės valią jos žmonėms už
mestų, kad patys pretenduotų j vieną ar kitą poziciją. Esame 
tikri, kad nė vienas iš Kr. Dem. Sąjungos suvažiavimo dalyvių 
tos minties neturi. Bet, kaip visų kitų politinių grupių, taip ir 
Krikščionių Demokratų yra pareiga būti organizuotais ir organi
zuotai dirbti savo krašto išlaisvinimui ir taip pat organizuotai 
ruoštis grįžti į išlaisvintą kraštą, parvežti jin praktiškų dalykų, 
kuriais galima būtų dar labiau pagilinti demokratinį supratimą, 
demokratinės santvarkos aparatą padaryti lankstesni, kraštui ir 
žmonėms naudingesnį, šitokiam pasiruošimui Jungtinių Valsty
bių demokratinė santvarka teikia visus galimumus. Lietuvos po
litinių grupių veikėjai net nusikalstų, jei tokiais galimumais ne
pasinaudotų. * » 

TRADICIJOS, NUOPELNAI, ATEITIS 

Todėl tenka sveikinti Liet. K. Demokratų Sąjungos veikė
jus, kurie sušaukė šiandien prasidedančią konferenciją, ir kurie, 
be kitų tikslų, turtingon darbotvarkėn yra įtraukę ir Krikščionių 
Demokratų programos priėmimo auksinio jubilėjaus minėjimą. 
Tą programą yra paruošę žymieji mūsų tautos vyrai — arkiv. 
Jurgis Matulevičius, vyskupas P. Būčys, prel. A. Dambrauskas 
(Jakštas), poetas Maironis. Ją, žinoma, su tam tikromis korek
tyvomis, įgyvendino jaunesnės kartos politikai, kurių priešakyje 
stovėjo prel. M. Krupavičius. 

- Tad matom, kad Liet. Kr. Demokratų sąjūdis prasidėjo prieš 
pusę šimtmečio. Jis senas ir subrendęs. Jis su nuopelnais ir tra
dicijomis. Jis su stambiu patyrimo stažu. Ir, kaip toks, nusikals
tų tautai ir jos gyvybiniams interesams, jei jis netęstų toliau savo 
egzistencijos ir veiklos, jei jis neglaustų savo gretas į krūvą, jei 
jis nesiryžtų grįžti į išlaisvintą Lietuvą, pasiruošęs, organizuotas. 

Stat. inž. MIK. IVANAUSKAS, 
Brazilija 

Kai žmogaus organizmas ne
atlieka jam skirtų funkcijų, jo 
dvasia tą sužino, nes tarp at
skirų kūno organų išyra pusiau 
svyra. Tą pat galima pasakyti 
ir apie žmogaus sielą. Siela nu
stoja pusiausvyros, kai ji ne
tenka harmonijos su kūnu, su 
išoriniu, ją supančiu, pasauliu 
ar su Dievu. 

Stoka pusiausvyros, fiziologi
nį kūną veda į iširimą. Žmogaus 
fiziologinė kūno struktūra yra 
laikinis gamtos substancijų ir 
jos akcidensų tikslingas apsirei 
škimas, o žmogaus siela yra am 
žinoji būtybė, dieviškųjų troški
mų buveinė. 

Siela savo laisvąja valia aps
prendžia savo pomirtinio gyve
nimo likimą. Ji pasiekia arba 
amžinosios laimės harmoniją,— 
arba tuštumą, kurios akciden-
sas yra kančia. 

Dieviškajai harmonijai savy
je palaikyti, reikia turėti as
meninę pusiausvyrą ir gyventi 
tokioje visuomeninėje santvar
koje, kurios narių veiksmai veda 
prie pusiausvyros išlaikymo. 

Pusiausvyros patikrinimas 

Ar žmogaus individualūs veik 
smai nėra priešingi pusiausvy
ros palaikymui, ar, visuomenės 
santvarka atitinka visų jos na
rių pusiausvyrų konsolidacijai, 
galima patikrinti paprasčiausiu 
būdu: katalikų tikybos katekiz 
mo pagalba. 

Pabandykite išmėginti šį bū
dą: savo veiksmus patikrinkite 
katekizmo "detektoriumi". Pra
dėkite nuo pirmojo Dievo įsaky 
mo ir tęskite iki paskutinio. 
Pačiam sau pasidarys įdomu, 
kaip čia pat sąžinės "rodyklė" 
ims virpėti ir rodyti jūsų veiks 
mų stabilumą ar nukrypimą nuo 
dieviškųjų pusiausvyros dėsnių. 
Jei ta sąžinės rodyklė būtų su
jungta su mechanizmu, kuris už 
rašinėtų grafiškai visus sielos 
virpesius, tai gaųtumėm balta
me popieriuje išrašytą diagra
mą, lyg ligonio kūno tempera
tūros lape. 

Kai jūsų veiksmai nėra pra
silenkę su katekizme nurodyto
mis tiesomis, t. y. kai jūs esa
te pusiausvyroje savyje, su sa

vo artimais ir su Dievu, diagra 
ma žymės tik širdies plakimus: 
pasiryžimo, ištvermės, pasise
kimo ar nepasisekimo ir meilės 
smūgius... 

Tuo pačiu būdu ir paprastu
mu galima patikrinti visuome
nės ir jos veiksmų sveikatingu
mo stovį. Čia klausimas yra su
dėtingesnis tik savo apimtimi, 
nes principai ir dėsniai pasilie
ka tie patys. 

Visuomeninė santvarka bus 
tuo arčiau pusiausvyros, kuo 
josios įstatymai, potvarkiai, vai 
džios, pareigūnų ir jos narių 
veiksmai bus arčiau Dievo va
liai, apreikštai Jo įsakymuose. 

O tie Dievo įsakymai yra na
tūralūs, paprasti, kuklūs, vi
siems suprantami ir jų privalu 
mas visiems apsrendžia žmo
gaus gyvenimo prasmingumą. 

Taigi, kas Dievo įsakymų ne
paiso ir nepripažįsta, tas ardo 
savo, savo artimo ir visos žmo
nijos laimę. Vidurio tarp tiesos 
ir netiesos nebėra. 

Demokratijos branduolys 
Gyvenimo tiesų mus išmoko 

katekizmas. Pirmoji dalis — 
"bendroji" yra privaloma visai 
žmonijai, o antroji — "specia
lioji" yra privaloma Katalikų 
Bažnyčios nariams. 

Katekizmas yra tai tiesos ir 
teisingumo normų kodeksas. Ka 
tekizmas, tai tobuliausios vi
suomeninės santvarkos demokra 
tinės konstitucijos branduolys. 
Katekizmas, tai krikščioniškos 
doktrinos santrauka, mažas sa
vo dydžiu ir didelis savo apim
timi. Tai vadovas mokslo, kurį 
išmokė Jėzus Kristus, kaip iš
ganyti savo sielą. 

Jei šiandien žmonija pergy
vena chaotinius brutalumo ir 
civilizacinės vergijos laikus, tai 
tik dėl savo kaltės, nes nepai
soma tų Dievo dėsnių, kurie yra 
būtini pusiausvyrai išlaikyti. 

Grįžimas prie pusiausvyros — 
yra grįžimas prie Dievo, per Jo 
amžinuosius dėsnius — įsaky
mus. 

Tapti kultūringu žmogumi — 
reiškia pažinti, pasisavinti ir 
vykdyti visus tuos Kūrėjo mums 
perduotus ir mūsų protui su
prantamus teisingumo dėsnius. 
Pusiausvyros palaikymo akcija 

Katalikiškoje bendruomenėje 
dvasinės kultūros įgyjimas vyk 
sta per katekizaciją. 

Katekizacija yra išeities taš
kas į gyvenimą. Katekizacija, 
kaipo tokia, yra viena iš svar
biausių dvasinio ugdymo auklė
jimo ir perauklėjimo demokra
tinė mokykla. Tokiam svarbiam 
katekizacijos reikalui, privalo
ma skirti: išmintingiausius, mo 

LIETUVOS LAISVINIMO VEIKSNIU KONFERENCIJA 

Gegužes 18 ir 19 dienomis New Yorke įvyko poli 
dalyvavo VLIKo, diplomatų, Amerikos Lietuvių 
Centro ir Mažosios Lietuvos Tarybos atstovai. 

Fotografijoje iš kairės j dešinę — pirmoje eilėje 
P. Grigaitis, Lietuvos gen. konsulas New Yorke 
prel. M. Krupavičius, Vykd. Tarybos pirm. K. Z 
narys E. Simonaitis ir J. Kaminskas; antroje 
V. Vaitiekūnas, Lietuvos vicekonsulas A. šimutis, 
macijos Centro direktorė Marijona Kižytė, J. Aistis 
Brakas, LLK sekr. cr. A. Trimakas ir LLM iidinin 
dalyvavusių ALT ižd. M. Vaidylos ir LLK nario 

tinė lietuviškųjų veiksnių konferencija, kurioje 
Tarybos, Lietuvos Laisvės Komiteto, Informacijos 

(sėdi): LLK pirm. V. Sidzikauskas, ALT sekr. dr. 
J. Budrys, ALT pirm. L. Simutis, VLIKo pirm. 
alkauskas, M. Lietuvos Tarybos pirm. ir VLIKo 
eilėje (stovi): LLK narys J. Audėnas. LLK narys 
V. Rastenis, LLLK narys P- Vainauskas, Infor-
(sekretoriavęs konferencijoje), LLK narys M., 

kas K. Bielinis. Fotografijoje nėra konferencijoje 
ir. B. Nemicko. 

kyčiausius ir sąžiningiausius 
asmenis; tobuliausius techniš
kai paruoštus vadovėlius; racio 
naliausią mokymo sistemą. 

Katekizacija apima ne tik vai 
kučius, besimokančius prie pir
mosios Šv. Komunijos, bet ir vi 
sus žmogaus laikotarpius. Vie
nus katekizacija išmoko pirmų
jų gyvenimo žingsnių, kitus — 
patobulina, o nukrypusius—grą 
žiną į tikrąjį gyvenimo kelią. 
Tik visuotinę katekizaciją įgy
vendinus, galima tikėtis susi
laukti savyje, savo šeimose, tau
tose, valstybėse ir visoje žmo
nijoje taip visų trokštamos pa 
laimintos ramybės. 

Katalikų Bažnyčia yra visuo 
tinė, todėl jos veikimas apima 
ne tik individualius asmenis re
liginius reikalus, bet ir visos 
žmonijos išganymą ir tuo pa
čiu visos žmonijos pusiausvyros 
palaikymo akciją. Mes esame 
savo žemės, savo materialinių ir 
dvasinių gerybių tvarkytojai. 

Kas nori siekti prasmingo 
gyvenimo, tas visų pirma pri
valo išmokti, suprasti, išstudi
juoti ir pamilti Katalikų tiky
bos katekizmą, nes jis yra mū
sų kasdieninio gyvenimo ABC. 

Nebūk nei moteries vergas, 
nei tironas. — Pitagoras » 

Sovietų darbininkas uždirba 
mažiau negu 1908 m. 

Pasirėmę oficialiais Sovietų 
daviniais, švedų ekonomistai ap 
skaičiavo dabartinį Sovietų dar 
bininko gyvenimo standartą ir 
priėjo sensacingą išvadą, kad 
1908 metais caristinės Rusijos 
darbininkas uždirbo daugiau, 
negu 1954 m. Sovietų darbinin
kas. Pasirodo, kad Sovietų dar 
bininko realus uždarbis šiuo 
metu yra augštesnis negu prieš 
2 Pasaul. karą, bet žemesnis, 
negu 1908 m. 1908 m. Rusijos 
darbininkas per mėnesį suvar
todavo 7,2 klg. mėsos, 1,7 klg. 
cukraus, 12 kiaušinių, 0,7 klg. 
sviesto ir 12,5 litro pieno. Pa
žymint šio maisto vertę 100, 
pastebima, kad 1952 metais So
vietų darbininkas už savo už
darbį tegalėjo nusipirkti 65 c/c 
tų maisto produktų, kuriuos jis 
per mėnesį suvartojo 1908 m. 
Nuo balandžio mėn. 1 d., kai 
Sovietų vyriausybė maisto kai
nas pažemino, Sovietų darbi
ninko perkamosios galios in
deksas pakilo iki 82, taigi jis 
dar yra 18 #> žemesnis, negu 
1908 metais. Mėsa ir sviestas 
Sovietų Sąjungoje vis dar te

bėra liuksusinė prekė. Duonos 
suvartojimas sumažėjo daržo
vių sąskaiton. Daržovės sudaro 
svarbiausią miestiečių maistą. 

• 

I Komunistų pastangos 
Apie Sovietų Sąjungos pa

stangas raketų srityje padare 
pranešimą G. P. Sutton. Jis pra 
nešė apie 103 superraketos mo
delį, kuris turi tiek jėgos, kiek 
53 paprastos turbinos ir suvar
toja 80,000 galionų kerosino 
per minutę. Manoma, kad ši ra
keta bus panaudota kanuolei, 
kurios sviedinys sieks 1,865 mi-
lias ir kuris galės pasiekti kiek 
vieną vietą Europoje per 15 mi
nučių. 

Sutton sako, kad rusai galvo
ja ir apie erdvės laivą, aprūpin
tą tomis galingomis mašinomis. 
Kol kas tuo reikalu yra tik sva
jonės ir planai. Jei jis bus pa
statytas, jis svertų 2,200,000 
svarų. Tai būtų sunkiausias 
daiktas, betkada paleistas nuo 
žė*mės. 

Kas save pergalėjo, to neper
galės nei gamtos jėgos, nei liki
mas, nei skausmas, nei nuodė
mė, nei mirtis. —Gibier 

N E L Ė MAZALAITĖ 

SAULĖS TAKAS 
ROMANAS 

v 

50 
(Tęsinys) 

Ir tada ją nusmelkė išgąstis, ir jis tarytum paža
dino, ir ji pajuto, kad jai užmesta atsakomybė. Ji bu
vo labai atsargi, tačiau ar ji galėjo atsisakyti, kai jo 
žodžiai maldavo: — "Ar galiu paliesti jūsų kasas?" — 
Ji šypsojo ir nustūmė plaukų vainiką nuo galvos, ir jis 
palietė jas pirštų galais, baimingai ir nužemintai. — 
Ir paskui jis žiūrėjo — tai buvo blogiau negu knyga, 
jo akys maldavo; ir ji paklausė — ji išpynė kasas. 
Jis neatsižiūrėjo į tas plaukų jūras ant jos pečių, jis 
atsiklaupė ir glostė juos — ir ji negalėjo pykti, tai 
nebuvo užgaulu, tai tiktai tarytum saulės spinduliai 
juos lietė. — Aš myliu jūsų plaukus", — rašė jis jų 
knyg°je, — "jie kalba, jie dainuoja, jie šaukia mane 
ir veda. Kiekvienu savo plauku jūs rišate mane į gy
venimą, daugiau negu visa kita. O, kokie jie gyvi, kaip 
jie kalba!" 

Ne, nebuvo ko bijoti — manė ji — tai jokia tik
renybė, tiktai pasaka. Ji nesurinko savo plaukų, bet ji 
kitaip norėjo pasukti jo akis, ji rašė: "— Ką skaity
sime?" — Vieną knygą turėdavo jie prieš save, ir sė
dėjo šalimais, ir susižvelgdavo, kai reikėjo perversti 
puslapį. Ir visada, kai matė jo akis galvojo: — Esi lai
mingas, jeigu kas taip žiūri. Esi laimingas, kad kitas 
laimingas taip į tave žiūrėdamas. — Bet dabar jis ra
šė: — "Aš skaitau — leiskite man garbinti jūsų plau
kus" — Ji nežinojo kaip turi pasitraukti, ir nesuduoti 
jam smūgio. Ir ji beveik apkabino senąją ponią, kuri 

pasirodė staiga, kaip dvasia. Ji žiūrėjo į jaunuosius, 
ir jos akys buvo apsiniaukę — pirmą kartą per šias 
keturias dienas, kaip ji lanko Cerretani namus. 

Tačiau, karieta laukė jos ir penktąjį rytą, ir visą 
dieną jie praleido kelionėje — ponia ir Lorenzo, ir ji
nai. Jie suvažinėjo į jų avarą. O, pasakė ponia, dvaras 
neatneša jokios naudos, greičiau nusotolius — tai tik
tai senas grožis, ambicija — ir prieglauda kaitrose. Jų 
turtingumas buvo praeitis be grąžinimo, tačiau, jeigu 
kas pridėtų kietą praktišką ranką, protingą galvą, 
jie galėtų išlaikyti ką turi. Skolų jie neturėjo, ne — 
tai galėjai dėkoti giminės puikybei: nieko neimti iš 
svetimo. 

— Tiktai širdį ir gerą patarimą, — tarė ponia, 
— tiktai tą imame. Tačiau tarp mūsų bičiulių nėra nė 
vieno praktiškesnio proto — mes visi tokie bebaigia 
išsiveisti ponai. 

Kai jie grįžo į miestą, dar važiuojant, ponia pasą-

— Jūs minėjote, kad Velykoms galvojote namo. 
Nevažiuokit. Duokit skubiai žinoti jūsų tėvams, kad 
Italija gražiausia Velykų laikotarpiu. Mums reiktų 
jūsų tėvo patarimų, kiek aš pažįstu jį iš jūsų kalbų. 
Galit patikėti, tie patarimai būtų klausomi, 

— O, — sušuko mergaitė, — tėvas būtų sužavėtas, 
jeigu tik gali padėti. Kad jūs matytumėte jį. — Ji gal
vojo, jog taip padarys — kodėl jie negali atvažiuoti? 
Ne, jie nesuspės Velykoms, kelias dienas vėliau — ta
čiau vistiek. Jie matys, man nereiks pasakoti, ir jie ne
klaus: — Ar teisybė? 

Tačiau viskas pasikeitė, labai greit: prieš vaka
rienę ponia sulaikė jos ranką, jos buvo vienoj ir seno
ji pasakė: * 

— Jūs prižadinote gyvenimą čia. Ar jūs galite lik
ti ir išlaikyti jį visuomet? Nemanykite, kad man buvo 
lengva apsispręsti — bet taip padariau. Aš žinau, jog 
mirsiu be baimės, kai ateis valanda, jeigu jūs užimsite 
mano vietą. 

Mergaitė juto, kad jos ranka ima šalti ir ji tylėjo 
— kai jis pasirodė, ji šypsojosi ir vakaras "praėjo mie
lai. Ne, dar mieliau, ji juto, kad yra skaitoma galuti
nai sava. Tačiau ji žinojo, kad daugiau ji neateis čia. 
Ji šypsojo, kalbėjo linksmai į tarnus ir mintyje į 
kiekvieną daiktą, bet nenustojo galvojusi: — Aš ne
galiu. Aš nesu ta, kurią jis matė — aš esu paprastas 
žmogus. Niekas negali išbūti visą amžių taip garbina
mas, štai kodėl poetai numarina savo mylimuosius 
greit. Dieve geras, yra nuostabu būti su šiuo vaiku visą 
amžių tarp pasakų ir grožio, ir žinai, jog laikai jį gy
venime, o jis tave poezijoje — bet aš negaliu. Gali tap
ti šventuoju, per tą gerą žinojimą, Icad suteiki tiek 
daug — bet aš negaliu, aš nemoku tiktai aukotis — 
o kurpelės netinka, jos netinka. 

Aš turiu pasakyti poniai, galvoja ji, protingai kil
niai damai, pasakyti, kad ne. Kaip ji turėjo suspausti 
savo dvasią, taip kalbėdama, kaip pirma, svetimam 
paprastam žmogui, iš mažos nežinomos žemės. Kaip 
ji myli savo paskutinįjį, kad šitaip užmoka už jo jau
nystę. Ji supras, kai pasakysiu — ji mokės išaiškinti 
ir jam. Gal vistiek ji apsidžiaugs, kad yra taip. 

Bet ji matė, kad ne taip:'ji pati buvo patikusi se
nai poniai, ir tai nereikėjo labai prisiversti, kad atida
vė savo vaiką. — Nebuvo galima sakyti — žinojo ji — 
negalima. Ir ji atsisveikino, kaip kitais vakarais, ir 
buvo nuvežta į pensioną, ir žinojo, kad Giovanni rytoj 
rytą stovės gatvėj ir lauks jos. 

Ji susidėjo -daiktus, ji paprašė užsakyti bilietą 
ankstybam traukiniui ir automobilį į stotį. Ir tada pra
dėjo rašyti. O, tai juk buvo toks paprotys jai, tas 
kelias dienas — rašyti. Ir dabar ji turėjo parašyti tam, 
kurio gražiųjų žodžių daugiau nebegalės matyti, kaip 
ir jo žiūrėjimo. Ir ji neparašė nieko dabar — ji nega
lėjo. 

XBus daugiau) 

• 

• 
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CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS 
• "DRAUGAS" AGENCY + 

65 East VVashington Street 
TeL DEarbom 2-2434 

2884 Sooth Oakfey Aveme 
TeL YTrginia 7-6640; 7-6641 

PROGOS — OPPOKTUNITIES PAINTERS & DECORATORS 

PROGOS — OPPORTUNITIES 
VIEŠBUTIS — 70 kamb., 3 butai. 

3 augstų mūr. name. Apstatytas. 
Puikios įplaukos, geroj vietoj, geras 
"transient" biznis. Prieinama nuoma, 
ilga sutartis, nori skubiai parduoti 
nebrangiai, $12.500. Apžiūrėję maty
site, kad tai geras pirkinys . 800 Wa-
shtngton St., Gary, Indiana, Gary 2-
7781. 

VALYKLA 
Gerai einąs įsigyvenęs biznis, gražios gy
venimo patalpos užpakaly. 2ema nuomą, 
puiki proga siuvėjui. Eina ant pensijos, 
skubiai parduoda už $550. Pamatę įver
tinsite tikrą pirkinį. 

3442 W. FULLERTON AVE. 

TAVERNA 
Apylinkėj 44th ir Halsted. Gerai eina 

D Ė M E S I O 

D A Ž Y M A S 
VALYMAS IR SIENŲ 

PLOVIMAS 
Apsidraudę 

WEatworth 6-6889 

Ir 

"BlHIiD IT ROrKSF.Lr-
įsigyvenęs biznis viri 20 metų. Prieinama | Idėjos, projektai Ir planai. 
nuoma, gera sutartis, ideali vieta porai. I vartojami architek 
Įkainota nebrangiai, pamatę įvertinsite 
tikrą pirkinį. 

LIvingston 8-9632 

GROSERNfi ir mėsos krautuvė ir 
mūrinis namas. Patiems pasitarnau
ti. Gražūs 6 kamb. užpakaly. Moder-

GROSERNC ir mėsos krautuvė. I niški ftkčeriai OeraJ einanti* biznis. 
Gerai einąs įsigyvenęs biznis. Gra- j Apleidžia valstybę. Teisingai Jkainuo-
žus 5 kamb. (3 mieg.) butas užpaka- ! ta, nori skubiai parduoti, apžiūrėję 
ly. gazu apšildomas, prieinama nuo
ma, gera sutartis. Dėl ligos nori sku
biai parduoti, teisingai įkainuota. 
Pamatę įvertinsite gerą pirkinį. 2701 
AV. 23rd Plaee. BIshop 7-«3Hl. 

TAP AND GRILL 
Judri vieta, didelis biznis. "Air-

eonditioning", visi modernūs įrengi
niai, prieinama nuoma. ilga. sutar
tis. Vienas negali apsieit, nori sku
biai parduot už $12.000. Pamatę 
įvertinsite gerą. pirkinį. 818 West 
Madison St., HAymarket 1-1936. 

matysite, kad tai geras pirkinys. 
5242 S. Mapleuood 

Kl pnhllr 7-0384 

BARBER SHOP — KIRPYKLA 
pilnai įrengta, 3 kėdės ir kiti patogu
mai. Mylintis tą užsiėmimą tikrai ne
sigailės. Pirmasis savininkas dėl ne
sveikatos turi pasitraukti. Teisingas pa
siūlymas nuperka ir tuojau užima dar
bą. Akks Stasiulaitts, 1405 South 49th 
Ave., Cicero, 111. 

1 

R E S T O R A N A S IR N A M A S 
G e r a s nuo la t in i s biznis . Ideal i v ie-

kokie 
dekoratorių 

liuksusiniams namams. 
Pavyzdžiai . . . ypatinga "floating" 

medinė knygoms spinta su ' brass'* 
Ir chrome priedais, vietos apie 200 
knygų, ir galima taip pritaikinti, 
kad vaikai nepasiektų. Tik $ l t . 9 5 . 

Aplankykite mūsų Išstatymą "for-
mica" ir "plywood panelling" namų 
amatninkams už fabriko kainas. 

Rcliable Home Interior Mfg. 
1835 W. Cermak. Vlrglnla 7-7278 

VARŽYTINES! V AR2YTTN£S! 
KIEKVIENA SEKMADIENĮ 

nuo 1:90 p. p. iM t t 
J. & R. FARMERS AUCTION 

General Merchandise 
Roy's Bungalon Imi 

Sumuškite pragyvenimo kainas — 
Pirkite už savo kainas. 
Atvykite į varžytines 
4033 S. Oak Park Ave. 

STICKNEY, ILL. 
Joe Zuba, Auctioneer 

Gunderson 4 9773 

IŠ LAUKO ATLIEKAME 
D A Ž Y M į 

Geros rūšies darbas už labai 
žemas kainas. Šaukite: 

FBmore 5-0493 

VALYKLA. Jsisyvenes biznis geroj apy- t a š e i m a i Parduodamas del tur-
linkėj, arti I C., gražios gyvenimo pa- t Q p a s i d a l i n i m o # 2 1 2 8 S. H a l s t e d , 
talpos užpakaly, prieinama nuoma, il?a p « . A.QAAft 
sutartis, puiki proga siuvėjui ir siuvėjai. \ , < 
Apleidžia miestą, nori skubiai parduoti 
už $500. Pamatę jvertinsitr grrą pirkinį. 

10249 S. ST. LAVVRRNCE AVE. 
VVAterfall 8-5430 

GRAŽUS DAŽYMAS 
ISvalomos rinos su ilgai laikančia 

išmala. Kamb. vedintuvai aptarnau-
įjami ir įdedami. Taip pat smulkus 
!krovinių pervežimas, šaukite: 
FLlton 3-2593 arba Riverdale 1705 

Degtinė - Taverna - Saldainių kombi
nuota krautuvė. Fountain. Su ar be 3 
augštu mūriniu namu. 9 butai po 3 ir 5 
kamb. Labai grros pajamos. Dėl kitų in
teresų nori skubiai parduoti, įkainuota 
nebrangiai, pamatę įvertinsite gerą pir
kinį. 
3556 Wrightwood Ave. 

M<>n<y-niakiner DKLICATESSKH on 
busy tborouKhfato in Brookfield. iri-
elud«-H comfortable living ąuafters 
and is ideal business for couple. Of-
ferfd by owner, retiring, and will 
saerifice. 

9510 OGDEN AVF:. 

Phone Hl'nter 5-73^0 

PF.LMNGAS 
ROOMIN(i H O I S E 

Vieta 3M>(> į vakarus, 800 į pietus. 
Akmens ir plytų konstrukcija, au
tomatiškai karštu vandeniu apšildo
mas. 12 kamb. su gražiu 3 kamb 
butu rūsy. Galima pakeisti į resi-
deneiją didoliai šeimai arba dviem 
ar daugiau šeinių. I>€1 pilnų infor
macijų api.- kainą bei sąlygas ir 
susitarimą skambinti savininkui, 

SAcramcnto 2-5121. 

VARILTY Store & f'onfertionary. 
Jvairių daiktų ii- saldainiu krautuvė. 
Fountain. Gražus moderniškas 4 kam. 
butas užpakaly, su baldais ar )M 
baldų. Pilna prekių. žema nuonils 
ilga sutartis. Del kitų interesu nori 
skubiai parduoti, nebrangiai už — 
$4.500. Apžiūrėję įvertinsite gerą pir
kinį. 1353 N. Artesian Ave. 

liltunsvvirk 8-9135 

DA1RY & Delicatessen Store. Pie
no ir delikatesų, krautuvė. Geros pa
jamos, puiki proga mėsininkui. Pri
einama nuoma, gera sutartis. Dėl li
gos nori skubiai parduoti, kaina ne
brangi. 3917 W. »5th St. EVergreen 
Park. GAtden 4-2152. 

Rūbų valykla ir siuvykla. Visi modernūs 
įrengimai ir fikčeriai. Gerai einąs biz
nis, prieinama nuoma, cera sutartis. Pui
ki* pro?a siuvėjui. Išeina ant pensijos, 
nori skubiai parduoti, nebrangiai. Pama
tę įvertinsite cerą pirkinį. 

3067 ARMITAGE AVE. 
ALbany 2-5861 

PELNINGA 
DELIKATESE KRAUTUVE 

Judri vieta su mokyklos reikmenimis ir 
"hobby'' dalykais. 2>mos išlaidos, patogi 
gyvenimui vieta užpakaly. Geroj apylin
kėj Ciceroje, arti mokyklų ir bažnyčios. 
Del ligos savininkas parduos nebrangiai. 
Del pilnų informacijų saukite 

OLympic 2-8637 

Panl. taverna su mūr. 3 butų. po 
5 kamb. namu: alyva apS., auto. 
gazo vandens šild.: uždaros veran
dos: aluniiniai langai: 2 autom. mūr. 

CApital 7-9820 garažas; įsteigtas prieš 11 m. Pard. 
pri. žastis — iš« ina pensijon. Taip 
pat šalia mūr. 2 butų po 5 kamb. 
namas; geram stovyje. Kreiptis: 

6558 S. Morgan St. 

* IŠTISAS PFKOKAVIMO 
A1TARN AVIMAS 

Iš vidaus ir iš lauko dažymas. Ap
drausti darbininkai. Nemokami ap
skaičiavimai ir patarimas. 

Giese Pamting & Decorating 
FUlmorc 4-0380 

J1E&KO BUTO 

MCDONALD & MCAVOY 
Dažymas iš vidaus ir iŠ lauko 

prityrusių unijos darbininkų. 10 me
tų kaip įsteigta — gausite gerą 
patarnavimą. 

FAirfav 4-0267 

HOBBIES 
AimANfcS TRAiUS 

BOATS —CA*S T-
HANDICRAFT ST*MPS 

SPPRTING GOODS' 
KĖDZIE^OEPT STORF 

Cer«iok ai KtdiK-

IŠSIKIRPKITE SJ SKELBIMĄ IR 
ATSINEŠKITE J 

DAVID LEE S T U D I J * 
3849 VVest Madison Street 
arba 5534 Belmont Avcnue 

ir galėsite įsigyti fotografiją. Vestuvią, 
Komunijos arba mokslo užbaigimo pro
gos mūsų specialybė. Gausite gražų (re-
guliariai ($10) rankomis aliejais dažytą 
spalvuotą portretą tiktai už $4.79. Ne
mokamai gausite plastikos piniginei nuo
trauką jei atvykę atsinešite šį skelbimą 
gegužės mėn. 

SUTARTIS NEREIKALINGA 

FATHER AND S0N 
P I Z ZE R I A 

Patiekia Pizza, kuri yra skirtinga— 
I taip pat Spaghetti, Vištiena, Veže-
j liūs ir buterbrodus. 

Taip pat galima įteikti užsakymus 
išsinešimui. 

Valandos: kasdien 4 v. p.p. iki 
1 v. r. Penktad. iki 2 v. r. SeMad. 
iki 3 v. r. Uždaryta pirmad. 

3025 W. Diverscy 
CApitol 7-4676 

i i 

Moderniški Rankomis Pagaminami 
PAPUOŠALAI 

Didelis pasirinkimas; visi lengvo svorio 
medžiagos, paauksuoti arba Rhoglum 

H E L P W A N T E D — M O T E R Y S 

E S T A B L I S H E D F I R M H A S 

I M M E D I A T E O P E N I N G F O R 

T Y P I S T 
PERMANENT POSITlOti 

Simple, DiVersified, Pleasant Work 

WILL TRAIN GOOD TYPIST 

Modern Plant 

Houra: 8 to 4:30 p. m. 

5-day week 

VALSPAR CORP. 
7701 WEST 47th 

LYONS, ILL. 
BIshop 2-2155 or 

LYons 3-5410 

"NIDA" vasarvietės valgyklai, Beverly 
Shores, Ind., reikalinga trys moterys: dvi 
padavėjos ir viena virtuvės darbams. 

Geras atlyginimas, maistas ir kamba
rys. 

Kreiptis tuojau telefonu 

BUSINESS SERVICES • 
*m+ 

G U T T E R S a n d 
DOWNSPOUTS 

Ccntraiinis šildymas įtaisomas; išvalymas: 
pakeitimai į gazinį ir aliejinį apšildymą 
JET HEATTNG and SHEET METAL 

3910 VVest 116th Street 
CEd. 3-3203 Fui. 5-8287 

H A C 0 
HEATTNG * VENTIIiATING CO. 

Bendras Sheet Metai Darbas 
Karštu oru ši ldymas 

Pakeitimai ( aliejaus ar gazo 
Mldymą 

Gutters 
#37 GARFIFIi l ) AVE., OAIL PARK 

EUclid 6-1124 

• 

Mickigan City 2-2711 

Reikalinga moteris namų 
ruošos darbui ir prižiūrėti 
mažą vaiką. Gyventi vietoje. 
Taippat reikalingas dženito-
rius. Gražus butas dženitoriui 

FRontier 6-1153 
•m-m « m 

« • • , » - , - • • • « - » - • - • - - - - - » » - - » D ^ 2 Y M A S IR DEKORAVIMAS U 2 8u importuotais akmenėliais. Taip pat 
R E I K A L I N G A S 4—5 kambar ių ŽEMIAUSIAS KAINAS 

b u t a s 3 a s m e n ų še imai . P a g e i d a u - j§ v;daus ir iš lauko rezidencijų ir ko-
j a m a Marque*te Parke . S k a m b i n t i | meriiniu firmų. Popieravimas ir dažy

mas purkštimo būdu. Skubus aptarna-
viaias, pilnai apdrausta. 

B U S I N E S S S E R V I C E S 

STOK! ŽlTRfcK IR K L A U S Y K 
EKSPEIlTIŠKAS APSODINIMAS 

Prieinamos kainos "rototilling" nau
jus kiemus, flagstone terraees. Viso
kių rū*tų spyglhiočių. Juodžemė if 
humus vežimais. Jokis darbas nėra 
perdidelta ael permažas. Nemokami 
apakaiėiavimai. Skambinti 

H t d s o n 3-4151 

G A Z O Š I L D Y M U I 
STAINLESS STEEL 

DŪMTRAUKIO PAMUŠALAS 

GRovehilI 6 4819. 

i ĮE^KO Bt'TO: Trijų asmenų suaugu
si šeima ieško buto su dviem miegamai
siais. Siūlyti: Z. Vaičaitis, 1525 W. 71st 
PI. Tel. Hudson 3-0187, nuo 10-3 arba 
nuo 5-9 vai. popietų. 

MAX ALTER 
COnielia 7^7662 

SKAITYKITE "DRAUGĄ". 

IŠNUOM. gražus 6 kamb. bu
tas Marąuette Parke, teirautis 
tel. GRovehilI 6-8176. 

Išnuomojamas kambarys. Teirautis: 
4938 VVEST 15th STREET 

Cicero, Illinois 
Tel. TOuaihall 3-3252 po 5 vai. vak. 

IŠNUOMOJAMAS gražus 6 kamb. bu-
tas Marqucttc parke. 

Teirautis 
Tel. GRovehilI 6-8176 

GENE BEDORE 
DAŽYTOJAS IR 

DEKORUOTOJAS 
30 Metų Kaip įsteigta 

Prieinamos kainos — Al darbas 
Tel. REgent 4-3159 

DAŽYMAS IR 
DEKORAVIMAS 

Viduje ir ore 
• DAŽymas 
• S I E N Ų P L O V I M A S 
• TEPETŲ VALYMAS 

parenkame stilių ir ^ m i n a m e I - L U N G R E N & S 0 N 
užsakymą. Padarykite Paė.os IN-1 ? W { m w 5 ^ 5 9 7 IN 
STRUKCIJOS NEMOKAMAI. Visa 
medžiaga duodama už žemiausias kainas. 
Kaina net tik 60c. Duodame specialias 
nuolaidas religinėms grupėms ir mote
rų klubams. 

ADELĖS SPECIALTIES 
2425 N. Halsted DI 8-7551 
Atdara 10 v. r. iki 8 v. p. v kasdiena 

IŠNUOMOJAMI du kambariai v isas darbas garantuojamas. 
ir virtuvė. 

Y Ards 7-5404 

IŠNUOM. 2-me augšte 8 kamb. 
butas, uždaras porčius, 4 mieg. 
kamb. Apšild. Nuoma $125 i mėn. 
VArds 7-0087. 

IsN'IOM. 514 kamb. (I mieg.) bu
tas, puni .šildomas. autom, kaistas 
\anduo; ir Šaldytuvas. Kai kurie 
l-aldai perduodami. Arti bažnyčios. 
Keru transportacija l:tM» S. Maple-
\MMH1 A \e . 2-n.s augštjis iš kiemo. 

Pilnai apsidraudę. 
P E R K I N S 

VVEntvrorth 6-6»89 

RITCHIE k SMITU 
DECORATING 

Ihterior and exterk>r painting. Wall 
and windo\v \vashing. I'rompt serv-
iee, (juality work, insured. 

For friM- estimatos call 

XK\ada 2-3489 or III inl)oUU «-0670 

LUC1LLE RATTERY 
i'ranefta apie pavasarinių ir vasari
nių šokių instrukcijas. Klasės ir pri
vačios pamokos, dienomis arba va
karais visokio amžiaus mokiniame. 
Baletas, "toe", "tap". akrobatiniai if 
baliniai šokiai. šokių apmokymas 
suteikia savęs pasitikėjimą, kilnumą, 
ir skirtumą. Jsirašykite dabar. 

Informacijoms šaukite: 
H'Atcrfidl 8-7850 

ATIDARYMAS NAUJOS 
C H I N E S E H A N D L A U N D R Y 
Vienos dienos aptarnavimas už 
prieinarrias k a i n a s . P r a š o m e le i s t i 
m u m s j u m s p a t a r n a u t i . 

EUclid 3-4297 
125 So. Oak Park Ave. 

DEL GERIAURIO PIZZA 
Vakarų priemiestyje 

MARIOS PIZZERIA 
1300 S. Cicero 
Mes pristatome 

TOvvnhall 3-9419 . 

D O R I G H T 
W O O D P R O D t ' C T S 

2058 W. 18th Street 
Skambinti TAyior 9-5894 

Spintos ir medžio speeialybės 
pagaminamos pagal užsakymą 

fabriko kainas. 
Nemokami apskaičiavimai. 

S. C. LESNIAK 
ĮSTEIGTA 1920 

STOGŲ DENGIMAS IR 
SKARDOS DARBAS 

Garantuotas darbas, ii metai toj 
pačioj vietoj. 

1802-06 W. 18th S t 
CAnai 6-0S69 

I————1M— mmt MIIIM • • . u - M m • • — i W*mWmtm\B 

IF IT'S PLUMBING 
WE FTX IT 

PETER H. SMITU CO. 
Plumbing and Heating Service 

Repairing and Remodeling 
3356 W. CKicago Ave. 

SAcramento 2-5040 
• — • 

TBU - 1ANK FENCE 
"Truly a Good Fence" 

Distributors and Erectora 
of Chain - Link Fences 

Ali Ptumes COmmodort 4-1900 
Soutbwest: 5522 S. Sawyer 

Southeast: 381 £ . Kensington 

J AND R 
Furaiture Repair and Refinishmg 

Išvalome ir pageriname. Perklijuojam 
kėdes. Atliekame kiekvieną darbą kruopš
čiai, baldai atrodo geriau negu kad kaip 
nauji buvo. 
Informacijoms ir susitarimui šaukite da
bar. 

H l c h o n 2-2123 

MF.S SPECIALIZUOTAM fcS 
GVTTER8 * lX>WXSPOTTS 

REAL ESTATE 

8 butų kampinis mūro namas, nesąs $400 
doleriu nuomos per mėnesį. Ccntraiinis 
Sildmas su stokeriu. Nauji aliumijaus 
langai, naujas stogas. Arti Garfield par
ko 56th St. ir May. Visa kaina $33,500. 

P. LEONAS 
f . H. H \ l . \ ORSKN OO. 

3145 VVest 63rd Street 
HCmlock 4-4300 

BRIGHTON P A R K ^ - j y butų mūrinis 
namas. Garu šildomas. Rūsys. 

FRonder 6-2551 
Skambinti po 5 vai. vak., fcitad. ir 

visą dienį 

La nnon Stone Brick 2 metų senumo 
gražioj Elmhurst daly. Kilimai 28x15 sa-
lione, 3 dideli mieg. kamb., dvigubi 
vandentiekio įtaisymai koklinėje vonioj, 
didelė virtuvė su spintelėms ir tu 
"breakfast nook". Pūlinių lentų "rum-

I pus room" ruty, baras, židinys, gazu šil
dymas, garažas, metaliniai sieteliai ir 
žieminiai langai. Kaina $33,700. Van-
divere, 531 S. York St., Elmhurst 606, 
AU«in 7-7271. 

REAL ESTATE BROKERS 
P. Stankovtčlus ir K. Ja la i s 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
S1S3 So. Halsted S t 

Pfa. DAnube S-S7SS 
Padeda parduoti-pirk t i namu*. (Ikrus, 
biznius. Tvarko imigracijos dokumen
tus ir daro svetimų ka i tų vertimus. 
Dirbama kaadien: 9—S v a i 

Tarpininkaujame perkant Ir par
duodant namus, biznius ir kt. nuo
savybes Parūpiname paskolas; visų 
rūšių apdraudas ir sutvarkome bei 
notarlzuojame klijentams nemoka
mai nuosavybes dokumentus. 

KCTRA-NOltKUS REAJLTY 
2405 W. 51 St. 

PRo*pert 6 72S8, 
vakaran WAlbrook 5-5699 

D a 

E. 
"Viskas 

srityje". 

rbais ir pataisymais. 

O L S E N C O. 
kas reikalinga skardos 

JstHgta 1905 
722* So. M.iUi.-.l 

ST. 3-7182 -

už 

Kasdien 6 p. m. iki 2 a. 
(išskyrus pirmad.) 

m. 

PARDAVIMUI 

LIETUVIU TAUPYMO IR SKOLINIMO B-VES 
KUR 

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
4 —IR — 

Paskolos Duodamos Namu Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis 

BRIGHTON SAVINGS & L0AN ASSN. 
4071 Archer Ave. Chicago 32, III. 

PARDAVIMUI Crosley Shrlvador Šal
dytuvas, puikiame stovy, $35; studio 
bed-lova, $1/5. 

Tel. VVAIbrook 5-2599 

PIANINAS parduodamas geram stovyje, 
finuos "Stare k" pianinas už $50. 

Z. VAIČAITIS 
1525 W. 71st PI. Tel. HUdson 3-0187 

PAINT SPRAY EQUIPMENT 
RENTALS 

Privatiškų namų naudojimui ir bizniams 
— vartokite skiepams, garažams, "cotfti-
ges" stiliaus namams, automobiliams, lai
veliams, baldams, tvoroms, sieteliams, t.:. 

WILCOX RENTAL SERVICE 
Saukite 

AUstin 7-6595 

Vakarais pirmad. iki ketvlrtad., ir 
bet kuriuo laiku penktad., šeštad. 
Ir sekmad. 
šaukite I.A. 3-2599 betkuriuo laiku. 
Šaukite K V. 4-09S4. Tiktai vakarais. 

• " • • - • * •••*••• ' •• •• • •• M i r •• • • - T U — • — •• - -

JOSEPH NARAS PLUMBING and 
HEATING. Mes atliekame visokių rū
šių kanalizacijos darbus ir apšildymo j -
dėjimas pagal moderniškiausius metodus. 
Jūs galite išsirinkti jums reikalingus ka
nalizacijai dalykus iš mūsų krautuves. 
Mes turime geriausių firmų Amerikoje 
įskaitant Cranc Co., Kohlcr Co., Cliicago 
Faueets, t. t. Nemokami apskaičiavimai. 

3810 VVEST DIVERSEY AVE. 
Tel. SPauMing 2-9769 

— - - 1 1 - , . . . 

ROSELAND WATKRPROOf I \ ( . 
DrPgnl skiepai yra nesveika Ir ne
švaru. Tad neleiskite, kad jūsų skie
pe atsirastų vandens. š a u k i s mus 
nemokamiems apskaičiavimams. Taip 
pat langų kttavimo ir cemento dar
bų. 

>fKS PKRTAISOMF. IR PADARO-
UfK K A I P KAI Ml S A.%I.DYTTVrS 

& i M t T A I J M V S V I R T I V I V 
KARlNfTTlS 

už mažą pertaisymo kaina. Pasirin
kimas baltos arba bent kurios mė
giamos spalvos. MŪSŲ patarnavimas 
yru rekomenduojamas vist? gerstį, ži
nomų siu prekių gamintojų. Atlie
kame darbus Chicagoje ir visuose 
priemiesčiuose. 
PORCELAIN PATCH & OIJVZE C O 

1005 W. Belmont 
BIttersv«>et 8-31H4 

N I L S O N A L T O 
R E B l I L D E R S 

Nudažvmas — motoro aptarnavimas. 
Mes kviečiame jus palyginti mūsų 
darbą su kitų. Garantuojame paten
kinimą. 

JOHN NILSON* 
4S9Z \V. ( i r a n d — T U . « - 9 « S 5 

LEMONTE 
| Tik J2.500 įmokėti. Parduodama 5 
I akrų farma už sumažintą kainą. 4 

kamb. nanjas namas su visais pato
gumais. Garažas ir vištininkai. Ran
dasi ant 135th St.. 3 blokai nuo 
Areher Ave. 4-A j vakaras. Atrada 
apžiūrėjimui kasdien iki 7 vai. vak. 
Turi bfit greit parduotas. 

-
MODERNIŠKAS "Raneh Tape

namas ant 5 akrų. Beveik naujas 5 
kamb. namas su dideliu kombinuo
tu valgomoju kamb. tr virtuve. Ga
ražas. Visi patogumai. Chieagos 
miesto vanduo, arti Dlxie Highway 
> vakarus nuo Harvey. Gera trana-
portaeija. arti mokyklos ir t. t. Bar-
genas už $lJi.500: I4,S<I« įmokėti, 
lenpvi iteiniokejimai. Skambinti 

WFirtw»rUi 6-8252 
- • - — • - • - - - • - • • • " - - - - - i 

SIŪLOME bargeną. Modemiškas 4 
kamb. namas ir apie 2 akrai t emes 
arti 169th ir Kedzie A v e . prte to 
yra t'tiliti- room. ir 2 mieg. kamb. 
Moderniška vonia ir toiletas. Karstu 
oru apšild. Chtragos vanduo. Gara
žas ir 2 vlfttidis. Gera transportaci-
ja. arti mokyklos ir krautuves. Kai
na $12,00« — $3.6*0 jmoketi. leng
vos sąlvgos ISaimokCjimui skolos. 

S Skambinti K E L S E T YVEntMOtth • -
8252. 
____________ 

DfiL LIGOS savininkas par
duoda, nebrangiai, mūrinį na
mą su krautuve. 7 kamb. gyve
nimo patalpos. 50x125 pėdų 
sklypas. 4444 S. Mozart, YArds 
7-4496. 

stokite 00. 4-78*i3 
— 

ACME ROOFING <X) 

OAK LAVVN 
ROOF & REPAIR 

Asfaltas, koklčs, šonų apmušimas. 
Pataisomi vėjo sugadinti, ins. 
sugadinti dalykai pataisomi. 

GAr. 4-0149 
i.\i 2-4929 Oak i - i u n 

REAL ESTATB 

CHICAGO SAVIN6S & L0AN ASSN. 
6234 S. Western Ave. Chicaqo 36. UI. 

CRANL SAVINGS & L0AN ASSN. 
2555 W. 47th St. Chicago 32,111. 

Skaitykite "Draugą"! 

Vestuvių ir Gradualion 
PORTRETAI 

Kurie Gyvena 
NEMOKAMAI! 

Gražus 11x14 aliejmis portretas, spalvo
tas, su kiekvienu užsakymu. Vestuvės 
mūsų specialybe. Savo studijose turime 
"iap and gownM ir kitus reikmenis. 

J. J. FEIN STUDIOS 
9120 S. Commcrcial Avcnue 
Tel. South Chicago 8-1967 

IIBLP WANTED'— VkTIAI 

DISTRICT SAVINGS & L0AN ASSN. 
3430 S. Hlasted St. Chicago 8f 111. 

MIDLAND SAVINGS t L0AN ASSN. 
4038 Archer Ave. Chicago 32, UI. 

ST. ANTHONY SAVINGS & L0AN ASSN. 
1447 S. 49th Ct. Cicero 50, Iii. 

UNIVERSAL SAVINGS & L0AN ASSN. 
1800 S. Halsted St. Chicago 8f 111. 

THIS IS IT!!! NO LIMIT TO SECURITY 
AND STEADY EMPLOYMENT 

PLŪS GOOD WAGES 
a t 

CHASE CANDY CO. 
CANDYCOOKS 

AND 

MOGUL OPERATORS 
Apply in Person 

3301 WE8T FRANKUN 
į I i i * •" i * w -

= ^ 

2=C # 

HARVEY 995 
15529 Iycviiųrton Ave., Harve.v, 1U. 

Stogrų apdengrimas. Šonų apmušimai. 
Insultaeijos, kitavlmas ir apsaugoji
mas nuo vandens, koklinSs lubos. 
IšMimokejimai. Visi darhai garantuo
jami. Unijos darbininkai. 

• — • • 

BONNV HOl SECLEAMNG OO. 

A Completc Service for Chicago and 
the Suburbs. Paintini?. Deooratiną 
and Wall vaahlng:. Moors eleaned, 
waxod and polished. Our prices and 
our prompt. efftcicnt work can not 
be beaten. Call us today 

KVinuood 6-179S 

HKATING PLANTS 
Pataisymai ir įtaisymai. Pakeiti

mai į gazinį ir aliejinį ap&ildyma. 
industrijoje ir rezidencijose. Nemo
kami apskaičiavimai. Certified Acc-
iylene and Are Weldin». 

A- l VVKLDINO & HEATING 
SERVICE 

»335 M*. Certnak Hd. Bl.shop 7-1770 
• Į I III Į l l . II Į I . I • Į. I . 1 I 

JPilna* profe^ioiuilirH.s valynm aptar-
mtvftaa* jūsų namatns Jūsų nufi«o>r 

ŠIENO* neplaunamos mašina. Ap
saugoja dažus, mažiau kainuoja — 
jokios netvarkos. Lubos ir sienos, 
1 2 x 1 4 , S7.00. 

KILIMAI. Nuo sienrts »M sienos 
kilimai ekspertų išvalomi ant jūssų 
grindų 6c kvad. pčda. 9 x U kilimai 
16.00. 

BALDAI išvalomi jū*ų namuose: 
2-jų dalių komplektas $15.90. 
BITE-WAY 1NTERIOR CLEANERS 

I*1M>IM- COmmadorc 4-107S 

U*L'OLAlDOS PADAftOJUOt* 
PAGAL L'ŽSAKYpf \ 

$3.50 už pon* be pamušalo 
$5 už porų su p a m u š a l u 
KA Ll >V tŽVILKTTrVA I 
Fotelhs $10 Sofa 115 

Juaų modiwga. arba mu«ų. 

C JiAIHAvM 1NTSJUOR* 
•fKiangle i- 6-9 30 

SAVININKAS parduoda 4 ir 5 
kamb. namą su įplaukom. Užimti 

! dabar. Karštu vandeniu, stokeriu 
šildomas, 2 automobilių garažas. 

į $14,800. 6814 S. Damen. 
URo\ ehill 6-3403 

I 
i i — i ' • • - " - i 

Wll.MINGTON'K pardavimui 1 
akeri.s žemčs ir 4 kamb. moderniška 
resklencija. automatiškai aliejum šil
doma, karfttas vanduo, rūsys, pasto
ge. "breezeway". garažas. vištide, 
vaismedžiai, uogos. Teirautis pas sa
vininke TOwnIiall 3-00^1 arba VYil-
mhtjrUm 1907. 

7 KAMBARIŲ NAMAS 
5408 S. Long \ \ e . 

5 kamb. ir vonia pirmam augšte: 
du kamb. su vonia i&nuomavituui 
antrame. Spintos virtuvėse. Arti mo
kyklos, bažnyčia* ir krautuvės. I"ar-
duoda savininkus* nebrangiai už 
$?.00S. Skambinti I*Ortf«iouU» 7-
4739 po 7 v. v. 

KLEGANT 8ROOM• 
Faccd brick Geonrgian in Westcbes-
ler. III. At l « l l Ne\vca«U«\ in 1 >i 
vine lnfant Pari?»h. near elmreh and 
sehools. Full" baSenient. gas heat, na
tūrai fireplace, 1 % tile baths. 3 pie-
ture ^indo-vs, aluminumi storms. ve-
netian bliuds and new a\ \mngs. Car-
peting and draprs imluded. 2-car 
garagr. For full information and ap-
pointment call ovvner 

F l l m o r e a-«72» * 

Nauji 2-jų mieg. kamb. 
CAPE COD NAMAI 

Padidinami iki 4 mie*. kamb 
Midlothian Gountry Club apylinkėje 

(St. Christopher parapijoje) 
20x15 salionas. Picture windows. Kokli
nė vonia. Shovvcrs. Automatiškas šildy
mas. Spintos virtuvėje. Ąžuolines grindys. 
Beržines durys. Arti prie Rock Island 
ir busų transportacijos bei kratuvių cen
tro. $12,300. Tuojau galima užimti. G. 
I. paskolos. $75.27 j mėn. įskaitant mo
kesčius ir nuošimčius. Gaisro draudimas. 
20 m. paskola 4 ' . ^ . 

Modelis 14357 S. Kratine 
Atdara šiokiadieniais ir sekmad. iki 

sutemstant 

BREMEN HE1GHTS BLDU'S. INC. 
CEdarcrest 3-8447 

For Sale bv Owner 
5 ROOM C A P K ' G O D HOME 

k% Sdulkr Park 
Brick, only 1% years old, on 51x125 
foot lot. Rouch work, insulation and 
wiring, has been donc for two addrtional 
ruonis in hi«;h - K ilįng attif Automatic 
gas heat. 21x20 garage. Fcnced back 
yard. $16,500 - terms can be arraftgtd. 

Cadl GLadstone 5-1716 
— i i -

MARQUETTE PARKE 
5 kamb., 5-kių metų senumo mū

rinis namas, dideli miegamieji," ga
ražas. Įmokėti $4,300. 

3-jų butų mūrinis namas, ccnt
raiinis apšildymas; 2-jų automo
bilių mūr. garažas. Kaina $25,500 

GAGE PARKE 
5 kamb. mūrinis bunga!ow; mū

rinis garažas, {mokėti $4,500. 
BRIGHTON PARKE 

Gružus 2-butų mūriais namas; 
2 jų automob. garsias. įmokėti 
$6,000. 

2-jų butų gražus medinis na
mas; parduos už $12,500. 

P A R D A V I M U 5 m. senumo 7 kam
barių mūrinis namas ant 5 4 pčdg 
kampinio sklypo. 4 kamb. apačioj. 
3 mieg. viršuj, 2, vonios, gaau šildo
mas, Z autom, garažas. 

S7S7 S. ClarciMont Ave. 
KLptibbv 7-0iž«l 

Skubiai parduodamas grocery 
biznis; 4-rtų kamb. butas, etntrai. 
apšild.; nuoma $60. Žema kaina. 

Kl TRA-NORKLS REALTV 
2465 W. 51 S t 

Telcf. Mtospect 6-7X38, 
\ akare WAIbroofc 5-3699 

Remkite dien. Draugą! Pirkit Apsaugos Bonus! 
i 
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CHICAGOS ŽINIOS 
Popietines šv. Mišios 

Šv. Vardo katedroj, Chicago
je, Kristaus Dangun Žengimo 

Chicagos evakuacija 
i b'rželio 14 

PADĖKA 
Prisimindamos ką tik praėjusį 

sukaktuvinį 35-tąjį Švento Kazi
miero Seserų Rėmėjų Seimą, gra
žią ir kilnią gausių dalyvių dva
sią, nuoširdumu bei dosnumu pa
grįstą, norime išreikšti mūsų šir-

CLASSMED AND "HELP WANTED" ADS 
BUILDING & REMODELING 

bus atnašautos 
piet. 

5:15 vai. po 

Birželio 14 d. įvyks Chicagos 
šventėje sv. Mišios buvo atlai- c i v U i n _ g a p s a u g Q S i š m e g i n i m a s . dingos padėkoe jausmus 
kytos po pietų pirmą kartą šio B u s b a n d o m a s 3 &tominių ^ m - j Nuoširdžiai dėkojame Jo Eksce-
miesto istorijoje. Mišių išklau- , M M . . . - . H . _ I lencijai vyskupui Vincentui J. 

. 0 J . . r , ^ i , f o | b u sprogimas virs Chicagos. Ci- Brizgiui, gerbiamiems kapelio-
se apie 2,400 žmonių. Penkta-1 v i l i n ė s a p g a u g o s v i r š i n i n k a i p a . | narni: kun* J. Malin ir kun. S. 
dienj, birželio 1 d. sv. Mišios vel . K . , reikalinMfl v i 8 0 _ r h i j Valuckiui; didžiai gerbiamiems 

Dreze, Kaa reiKanngas visos Uhi k l e b o n a m s i r k i m igams asisten-
cagos gyventojų bendradarbia- j tams ir visuomet mums palan

kiems Tėvams Marijonams. Ger
biamos dvasiškijos dalyvavimas 
seime iššaukė daug džiaugsmo ir 

kie bandymai skaitomi sėkmin- ( malonumo ir pridavė seimui links-
gai įvykdyti. Visuotinis bendar- i mą ir jaukią nuotaiką. 

gą ir apylinkes ištiko smarkūs b i a v i m a s u i š s a u g o t i 7 5 0 ( 000 9 ? ^ J ^ ^ ^ T b U t r m T 
lipffiia ir vč-iai Hm hiiimo tai . . b & gerbiamai centro valdybos pir 

gyvybių. 

Tornado 
Ketvirtadienio vakare Chica-

vimas ir kooperacija. Jie nuro
do, kad rytinėse valstybėse to-

CARPKSTKR RF3IODEL1NG 
& KKPA1KS OF ALL KINUS 

Visokių rūšių remontai bei patai-
turimi butuose, pastogėje ir rQ«y, 
porčiai, garažai, dormer langai, lu
bos, koklfis langai bei durys {taiso
mos, kokles Įdedamos vtrtuvgse bei 
voniose. Nemokami apskaičiavimai 
— žemos kainos. 3. Bl.AKESL.EE, 
"030 lV>lfax. fBtmat 5-6437. 

HENAGHAN & HEFLIN 
BENDRI KONTRAKTORIAI 

NAMŲ STATYTOJAI 
PERTAISYTOJAJ 

Nemokami apskaičiavimai 
MAnsfield 6-10109 

LInden 4-6344 
lietus ir vejai. Oro biuras tai 
pavadino tornado ir davė įspe 
j imus prieš audrą. Kane Coun 
ty liūtys ir vejas padarė nema įieško namų 100 vaikų 

gerbiamai 
ninkei Antaninai Nausėdienei už 
nenuilstamą vadovystę seimo po
sėdžių ir už puikų sesijų pravėdi
ntą. Dėkojame nuoširdžiausiai ir 

ža žalos. Chicagoje iškrito 52 j Alvin E. Rose, Chicagos » i u ^ e l b i n i n k ė m s ~ ™ a m 

dalys colio lietaus ir vejas sie- miesto pašalpos skyriaus vedė- j širdingai įvertiname visas mū-
jas, jieško namų 100 vaikų, nuo ! BU darbščių skyrių pirmininkes, 

. , - , - , • . ,- n 0 i kurios taip šauniai pasirodė su 
mažų kūdikių iki paauglių. Pa - , p r a ė j u s i u

 F
 m e t ų n u v e ik ta i s dar

kė 45 mylias per valandą. 

ChicaaOS d a r b i n i n k u alaOS i š a l P 0 S skyrius aprūpina mais- bais." Jų "širdingas seimo sveikini-

BRICK WORK & 
TUCKPOINTING 

Kaminų, darbas mūsų specialybe. 
Kaminai pastatomi ir pataisomi. Pil
nai apdrausta — visi darbai garan
tuojami. Mieste ir priemiesčiuose ap
tarnavimas. 

RICHTER'S CHIMNKY SERVICE 
GRacrland 7-0530 
Vlnoenncs 6-3488 

Chicagos apylinke pasižymė-! **» d r a b u ž i - gydymą ir patikri- mąs padengtas dosniomis auko- Į i e k a .v a 

jo savo darbų pastovumu. Dar- n i m o aptarnavimą 
bininkai Chicagoje gerai uždir
ba, palyginus su darbininkais Pagavo mešką 
kitose JAV dalyse. Chicago As- Valstybinių miškų prižiūre-
sociation of Commerce išleido j a i La Grange apylinkėje paga-
labai įdomų raportą, pilną paly- vo mešką. Po kiek laiko paaiš-
ginimų su kitomis apylinkėmis.; kėjo, kad maža meškutė buvo 
Pagal tą raportą Chicagos dar- j Grundset šeimos nuosavybe ir 
binbikų atlyginimas y ra augs- ' kad šeimos vaikai nuolat su ja 
t*3- žaizdavo. 

mis. 

P R I T Y R Ę staliai kontraktoriai at-
ka įvairius statybos darbus. Patai

so aukštuose (attic) ir rūsiuose bu-
V i s i e m s d a l y v i a m s Š iame jubi - tus. miegamuosius, verandas, naujus 

lėjiniame seime — mūsų garbin- priestatus. Gamžat jų specialybe Įvai-
giems fundatoriams, amžiniems 
nariams, garbės nariams, reme-
joms-rėmėjams, geradariams — 
žodžiu visiems, kurie malda, dar
bu, auka,' skatinimu ar parama 
kilniai prisidėjo prie Seimo sėk
mės — tariame giliai nuoširdų 
l i e t u v i š k ą AČIŪ. 

Įvertindamos Jūsų geraširdin-
gumą, mūsų tikrąjį dėkingumą 
reiškiame kasdienine malda už 
Jus ir Jūsų mylimuosius. Tegu 
gailingasis Dievas atlygina Jums 
ko gausiausiai, o Marijos galingas 
užtarimas 
tas gausiomis malonėmis kaipo at 

rūs pataisymai. Nemokami Įkainavi
mai Chicagoje ir priemiesčiuose. 

BAJLIN CONSTRUCTION CO. 
Tclcf. CApttol 7-6503 

Egzaminai į karo mokyklas Sausra aosunkino vandenio 
Kongresmanas Sidney Yates, > pristatymą 

Illinois 9 kongresinio distrieto ,. 
atstovas, praneša, kad 1954 m. 1 7 i š e i l S s s a u s l * * " " » į ? l P ' l d u U Ž J u S U d l d D U S ***"* 
liepos 12 d. bus laikomi egza- j a t s i l i e P § J Chicagos vandens 

pompa vimo sistemą. Vandeni 
turėjo pradėti pompuoti pilnu 
vasariniu tempu ir turės jį 

TfiVAS IR SŪNUS 
FĄTHER A N D SUN 

TUCKPOISTTNG 

B U I L D I N G * R E M O D E L I N G 

GERIAUSIAS 
KONTRAKTORIUS 

Norintieji pataisyti gerai ir 
pigiai namus 

Pašaukite telefonu 
REpublic 7-0770 

GFAAS TINKAVIMAS 
ir taip pat atlieka naują statybą ir pa
taisymus mieste ir priemiesčiuose. Lygus 
darbaa, "coved" lubos, "arches" ir or
namentą vi mas. Prieinamai, skubus ir ga
rantuotas darbas — prieinamai. 

JOSCPH R. CURTTN 
HHhop 5-1574 

BENDRI KONTRAKTORIAI 

Pagal užsakymą pastatome moderniškus 
namus pagal jūsų arba savo planą. Esa
me taip pat specialistai kabinetu, "dor-
mers", palrpjy ir žaidimo kamb. staty
boje. U i labai prieinamas kainas. 

Flllmore 5-0493 

TINKAVIMAS 

Papras t a s ir ornamentiškas 

Nauji namai ir pertaisymai 

F U h o n 8-3107 

| GUS KLANG & SON 
GENERfti CEMENT W0RK 

DR. WILUAM k WALT0N 1 CAMP RICHARDS 
OSTTEOPATHIC PHYSICIAN 

General Osteopathio Medtatae 
a*d Obstetrtm 

Office hours: Mon,. Tueg.. Thurs., 
Fri.. Sftt. 11 to 12 A.M.—2 to I P.M. 
Mon... Thurs.. Fri. 7 to 9 P. II. 
5748 W. Huron St. AUstln 7-1279 

>O<XK><>000OO<XKX)OO0<XKKK>0<K>-
JAU ATIDARYTAS! 

NAUJA8 IR GRAŽUS 
ST. RITA K. of C. C1ATB HOt S i : 

3S©» \V. 5»th St. 
i šnuomojamo* nalis )%-aitioms pro-
ponis: jrraduation pobūviams, sho-
wers, vestuvėms, susirinkimams ir 
t. t. Galima, pamatyti kasdien nuo 1 
iki 4 ir nuo 8 iki 10 vai. p. p. ir 
sekmadieniais. 
, JOSKPH DEL1SI, CUSTODIAN 

THefonuoti: CJRovelilll « - t275 
KXMXK>0000<K)<><>0O0O0OO0O<><)OC 

Rcmkite dien. Draugą! 

"Joks darbas n§ra per didelis 
nei per mažas". 

Patarnavimas mieste bei 
priemiesčiuose. 

mu. pnoziura. Pertaisomi kami- | A . * . . ! , ! * ^ D D M U A A * C n n f i O 
24 valandų patarnavimas. Pilnai • Č H I M l C ff*ll«Sped P 9 U 0 9 Nara 

nai 
apdrausti, žemiausios kainos. 

\VI iit\\«>ilh 6-5849 
arba GArden 2 9331 

minai jaunuoliam priimti j JAV 
Karo ir Laivyno akademijas. 

Norintieji įstoti j šias dvi ka 
ro akademijas turi būti Ameri- teiP ^ ^ i k i P i r m 0 J ° l i e t a u S -
kos piliečiai, fiziniai tinką ir ne-

Duoda daug šilumos 

Švento Kazimiero Seserys 
Motina M. Teofilė 

D U F O C E M E N T CO. 
Bet kas iš cemento 

MŪSŲ SPECIALYBE žemos kainos 
t e b ū n a J u m s a t z y m e - r r a d a r efektingos pilnam permode-

liavimui Chicagoj arba priemiesčiuo
se. Stalių, mūrininkų Ir kiti elektros į N E M O K A M I A P S K A I Č I A V I M A I 
darbai. Palėpėse ir rūsiuose butai. 
Nauji priedai ir virtuvių perdarymo 
specialybe. Apdrausta. 

Balfo 72 skyriaus Brocktone, 
Mass., valdyba nuoširdžiai dėkoja 
visiems, kurie vienu ar kitu būdu 
prisidėjo prie įvykusio š. m. ba
landžio 24 d. pobūvio surengimo 
likusių Europoje vargšų lietuvių 

Apskaičiuojama, kad auto- šalpos reikalams 

DAHMB CONSTRUCTION CO. 
3«S9 K, Greeavtcw 
G R a c d a n d 7-1300 

mažiau 17 metų ir nedaugiau 
kaip 22 m. amžiaus, 1955 m. lie
pos 1 d. 

Patariama, norintiems egza- n o s r a d i a t o r i u s pagamina gana ^ ^ " ^ " " ^ ^ 
karščio, kad apšildytų šešių 
kamtarių namą, kai lauke oras 
yra nukritęs iki nulio. 

J. STANLEY 
Turintis Leidimą Kontraktorius 

Pilnai apdrausta 
Salicntviai t. t., įvažiavimai, garažu crin-

\ dys, kaminai pastatomi ir pataisomi. 

T e l e f o n a s 

F I L M O R E 3 - 0 2 6 1 

minus laikyti, susisiekti 
kongr. Yates tuojau. 

mobilio motorui bėgant, maš i - ' Tame imbuvyje sukelta 307.74 
dol., kurie sudarys didelę paramą 

ir 
vaikams, reikalingiems pašalpos. 

HEmlock 4-7449 
3551 WEST 2nd PLACE 

Ristikas du kartu pralaimėjo 
Don Eagle, indėnas ristikas, 

pralaimėjo tas pačias ristynes 
du kar tus . Pirmą kar tą Geor 

Anglių smala naudinga 
Kad anglių smala yra nau-

FATHER and SONS' 
"Wc won*t be underbid" on 

Brick Masonary Work — 
Chimncv Repairs, Window Caulking 

TUCKPOINTING 
Fully Insurrd, Guarantccd Work 
VV'e cover all W>»tcrn Suburbs 

CRawford 7-1784 

Džiaugdamiesi visuomenės jaut- SPECIALIAI dabar pilnai uždaromos 
rūmu ir mūsų parengimo pasiseki- iš kirmo pusės verandos 7x10 pėdu už 
mu, ypatingai dėkojame ALT i $493.00. i 
Sandaros 24-sios kuopos valdybai 
už nemokamai duotą salę, Lais
ves Varpo radijo programos vedė
jui P. Viščiniui už nemokamą pa
rengimo skelbimą per radiją, Sam-

geous George — kitas r ist ikas **** žmonijai, galima spręsti Bon R a d i o T V , ijnion Furniture, 
— ii na^uldė Don FairlP 4ok i š to« k a d i k i š i a i d i e n a i 2 0 0 ' 0 0 0 i Bridgewater VVorkers Co., Du ~ JI p a g u l d ė . D o n l ^ a g l e , SOK- P a c k a e p Store . Uni tec 
damas iš aptvaros, užvirto an t skirtingų produktų buvo paga 
sėdinčio asmens, kuris jam iš-i i a l o s 

kėlė bylą už $50,000. Eagle tu 
rėjo sumokėti $750. 

tfels geležinkelo stoties 
stogą 

Northwestern gelžkelio stogo 
dalis turi būti iškelta, kad j 
stotį galėtų įvažiuoti naujau-

Daug našlių 

geys Package Store, United Fur
niture Co. už pinigines ir daikti
nes aukas, o taip pat O. J. Venč-
kauskams, V. Duobienei, O. Ra
dzevičienei, S. Mereckienei, O. 
Beriinskienei, A. Adamkavičienei, 

JAV našlių y ra apie septyni i S. Savickienei, E. Grušienei, O. 
ir pusė miliono. Našlių pr ieaug- ' Kašėtienei, J. Dabrėgai L. Reivy-
,. , -.A^AAA d u l . O- Ustupienei ir kitiems, pri-
lis kasmet y ra apie 100,000. | s idėjusiems darbu ar kitu kuriuo 

būdu prie šio kilnaus darbo. 
Yra t r y s dalykai, apie ku-1 Dar didesnę padėką jaus tie, 

riuos aš kasdieną save egzami- i kurie to parengimo vaisiais nau-
nuoju: Ar dėl kitų sąžiningai !d<**?;. S i J 2 « t a ,Jk a t e b į n i e Pa" 

sios rū' ie-š1 keleivir i ~ J \ . A , - J , vyzdžiu kitiems, kaip reikia vie-
sios rusies Z augstų keteivimai Į d i r b a u ? A r b u v a u n u o s i r d u s su n i n g a i r ū p i n t i s s a v o nelaimingųjų 
vagonai. Stogui įskelti bus pa-1 draugais? Ar pildžiau ta i , ką tautiečių šelpimu. 
naudota 60 hidralinių keltuvų,, k į t į e m s skelbiau? —Tseng Tzu 
kurių kiekvienas gali iškelti 60! 

Balfo 72 skyriaus valdyba 

tonų. Tikimasi, kad tam darbui 
atlikti reikės mėnesio laiko. 

Chicagos mokyklas baigia 
1954 m. Chicagos viešąsias 

mokyklas baigia 26,026 studen
tai. Daugiausia studentų baigia 
pradinę mokyklą — 14,108. 
Augštesniąsias mokyklas bai-

V1ENINTELĖ VIETA P A D Ė K A 
AMERIKOJE 

i •* J -A u ~ «;„;^u;«««' Cicero Balfo skyriaus valdyba 
kur gausite dideli pasirinkimą n u o š i r d ž i a i d e k oja mieliems talki-
prekių iš Europos — Į ninkams-veikejams, dalyvavusiems 
1. Šliūbinių, auksinių ir bri- rinkliavoje gegužes 15 d. Cicero 

mieste. Viso buvo surinkta 

JOHN SLOTKOWSKI & SON 
GENERAL CONTRACTORS 

Visokių rūšių pertaisymai mieste ir prie
miesčiuose. 

Tei. ABerdecn 4-2288 

E. F. MILLS 
BENDRI PERTAISYMAI 

Specialiazuojasi moderniais pagal užsa
kymą gaminamais kabinetais. Virtuvių 
modernizavimu. Nemokami apskaičiavi
mai ir ik anksto planavimas. 

Šaukite: 
ENglewood 4-1779 

RESIDENTIAL 
CEMENT WORK 

A Complcte Service for ChicagG's 
South Side and its Suburbs 

JOHN D. DeVRIES 
PRcscott 9 -01% 

. . i . • i • • • • ' 

jant ir pravedant rinkliavą. 
Nuoširdūs ačiū ir Balfo .* įgalio

tiniui Chicagoje V. DobaL kuris 
aktingai prisidėjo .< organizuojant 
rinkliavą ir pats dalyvavo rinklia
voje: 

TUOKPOiNTING 
Dūmtraukiai remontuojami 

ir pertaisomi 
TeL ESsex 5-7319 

JANULIONIS 
Po Automobilio nelaimfe mirė 

«eg. 27 <L, 1954 m., 12:50 vai. ry
to, sulaukęs 37 m. amžiaus. 

Gimė Chicago, 111. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

motina Ona (FetkevičiūtS), brolis 
Antanas, jo žmona Valerija 
(WaiS ta raitė', brolio sūnus Ed-
ward, giminaičiai: Amelia Kaupir-. 
ne su ieima, Jonas Januika su sei
mą, kiti gimines, draugai ir pažįs
tami. 

Kūnas bus pašarvotas Seštad. 
geg. 29 d., 7 vai. vak. Bukausko 
koplyčioje 10821 S. Michigan A\-e. 

Laidotuves įvyks antrad. birž. 1 
d., iš koplyčios 8:45 vai. ryto bu* 
lydimas j Visu Šventu parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už veKoaiics sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas j Sv. Kazi
miero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gi
mines, draugus ir pažystamus daly
vauti iiose laidotuve»e. 

Nttliūdc: Motma, brolis ir kiti 
giminės. 
Laidotuvių direktorius L. Bukaus
kas, Tel. COmmodore 4-2228 

A CAMP OF DISTINCTION 
FOR BOYS, 8—15 

Holy Maas Daily — Large Pro-
perty on Lake Beaulah — Spac-
ious Campus — ICodern, Fireproof 
Buildings — New Gynmasium — 
Ejrperienced Staff under Super 
viaion of Divine Word Miasion-
aries — Profesaional Coaching 
Locatod near Kam Troy. Wis. (only 

95 naftos frotn Chicago) . near Junc-
tion of H4ghway 20 and 15. 

For deseriptive folder, call ROgens 
Park 4-0150 betwe«n t A_ M. and 
8 P. M., or write to Rev. Registr&r, 
Camp Richardą. Ea«t Troy, Wto. 

HILL T O P RESORT 
Atostogoms rezervuokite virtas anksti už 
žemiausias kainas. Puikūs kambariai, na
mukai, jri pageidaujama geriausias mais
tas. Vieta pobūviams. Klubai, biznierių 
grupčt, pikniku grupes planuokite anksti. 
We$t Shore of Graas Lake. Matykite 
Charles Bieneman arba Frank Jardą, 
Rirhmond. Illinois. T e i Richmond 803. 

V. A. ŠIMKUS 
KONTRAKTORIUS 

Stato naujus namus pagal kontraktą 
Didelis planų pasirinkimas. Atliekami 

įvsrirūs remonto darbai. 
4 6 4 5 S o o t h K e a t i n g A v e n n e 

Skambinti nuo 6 vai. vak. 
TeL REManoe &-6S02 

Antanas Lukas and Son 
Sta tau naujus namus a n t Jūsų 
a r an t savo sklypo, pagal kont
raktą. Atlieku į-scairius pataisy
mo darbus. 6450 So. Fairfield 
Ave. Skambinti nuo 6 vai. vak. 

HEmlork 4-5881 

*ONAS VAn'ADA 
Gyveno 3337 W. 66th Plaee 

Tei. RKpublic 7-10233 
Mir§ gegužės 28 d. 1*54 m., 

*:3© vul. ryto. sulaukės «7 m. 
amžiaus. Gim€ Uetuvoje : kilo 
1* Tauragės apskr.. Kiiales pa
rapijos, Vaidimenų sodžiuje. 

Amerikoj* iSgyveno 42 m. 

Pasil iko dideliame nuliūdime 
dvi dukterys: Ann Rrown. Žen
tas Rernard ir Rernioe Devers, 
tentas John, sūnus Ralph, 4 
anūkai: Robert. Barbara, Kath-
leon ir John Jr.. kiti gimines, 
draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas A. Pet
kaus koplyčioje, 6812 South 
^'est^rn Ave. 

Tjaidotuves įvyks antradieni, 
birželio 1 d.. U? koplyčios 8:30 
vai. ryto bus at lydėtas į Gimi
m o Tanele* Švenčiausios para
pijos bažnyčią. kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velk>-
nies sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes. 

Nuoširdžiai kviečiamo visus 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuli ii. U Uukter>s. s "mus. 
žentai Ir anūkai 

la idotuvių direktorius A. 
Petkus. Tei. GUovehill ti-2345 

MARIJAI BETKAUSKIENEI mirus, 
gilaus skausmo valandoje jos sūnui J. Betkauskui, dukrai 

H. Dudonienei i r jų eeimoms nuoširdžią užuojautą reiškia 

# JADVIRSIŲ ŠEIMA 

G A R A Ž A I 
STATOMI IR PATAISOMI 
Į viršų pakeliamos durys ga

minamos ir aptarnaujamos. 
JUniper 8-486S 

. , 
FDCIT MASONRY 

liantinių žiedų. 
2. Foto, radio aparatų. 
3. Šveicariškų laikrodžių: Cy- kitur, 

ma, Omega, Tissot. 
gia~10,841. Visas kitas viešąsias 14- Rašomų, siuvamų mašinų. | rapijos klebonui kun. J. AlbaVi 
mokyklas baigia apie 1,100. šių 5- °r<> vėsintuvus (air-condi- čiui už tokį nuoširdų ir visokerio-

t ioning). metų sausio mėnesį viešas mo
kyklas baigė 15,527 studentai . 
Viso šiais metais viešas mokyk
las baigusių bus 41,553. 

Užuomarša jaunikis 
Robert Edward Calek nesi

juokia, kai atsimena savo ves
tuvių dienos įvykius, nors vi
siems kitiems ta i y ra juokinga. 

6. Dulkiasiurblių, kurie ne tik 
dulkes sugeria, bet ir galvą 
išvalo. 

7. Įvairių muzikos instrumen
tų — garsiuosius Honerio 
akordeonus ir armonika?. 

Viršminėtas prekes pirksite 
geros rūšies, o kainos labai pri 
einamos. Šias prekes galite ir 
išnuomoti arba senas pakeisti 

J i s užmiršo pasiimti su savim j a n t naujų, ir taip pa t sutaisys, 
vestuvių leidimą ir žiedą. Ves- jei turi te sugedusias, pri tyrę 
ttrves buvo sutrukdytos dvi va- specialistai. Adresas — 
landas, kol leidimą ir žiedą pri- i. Karvelis, 3322 — 3249 Ko. 

1,166.93 dol. Tai graži parama | kurios nepagailėjo laiko atvykti 
mūsų tautiečiams Vokietijoje ir Į net iš Chicagos, taip pat mūsų 

! prekybininkams ir kt., kurie pri- i 
v™*;*,,™; A-i ~i ~ -~ I ėmė pas save aukų dėžutes, ku-
Ypatingai dėkojame mūsų pa- ^ ^ V Q s u r i n k £ 46ą d o l 

Rinkliavoje dalyvavo 42 rinkė
jai. — Valdyba 

30 metų patyrimas. Visokių rū
šių mūrininkystė. Naujas darbas 

Ačiū talkininkems--rinkėjoms: įr pataisymai. Turi leidimą. 

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiHiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
" D R A U G A S " SKELBIA KETVIRTĄ 

ROMANO KONKURSĄ 

F. X. TRESTER 
ENgle\vood 4-4120 

pą rūpestį ir pagalbą organizuo-

t? • ^ 

statė jaunavedžiui. Halsted St, Cfcieag©, 111., tei. 
DAnube 6-1136. 

TAUPYKITE SAVO MAISTĄ 
Mūsų klauzuruotos Karmelitės Seserys Ispanijoje, Italijoje ir 

Portugalijoje tebėra baisiame varge nuo pereito karo. 
Mes Amerikoje išmetame daugiau maisto negu kad. jo* turi iš 

ko pasimaitinti — kai kurios mirė dėl nedasimaittnimo 
Prašome ar nepagelfeėsite — Siųskite savo gavėainį skatiką. 

Į visas aukas bus atsakoma 
Very Rev. Mario L. DitUuni, O. Carm. 

I N F A N T O F FRJmGUE VILLA 
3445. H. Main SL, Akron 19, OMo 

Pareikalavus galite gauti vienuolynų adresus, jei norėtumėt 
siųsti aukas tiesiog į vienuolynus 
" ' " - ' • • ' • "• • t* 

EKSPERTIŠKAS CEMENTO 
DARBAS 

šalifiutviai. įv&žiaviraai, grindys, 
"patios", garažams pamatai. Ir t t 
Prieinamai. 

Nemokamai apskaičiavimaL 
O l o m p i c 2-ft^4S arba 

STank*y 8-3078 

CORTNER PLASTKRIXG 
f 

Nauja statyba, pertaisymai ir pa
taisymai. Arenas, lubos ir augštos 
rusi«s oriMLnujataTtmag. N«xnokartii 
apskaičiavimai Chicagoje ir visuose 
priemiesčiuose. 

šaukite mus šiandien 
BKuoMvick 8-5843 

Širdies ligų gydytojų 
suvažiavimas 

Chicagoje įvyksta širdies spe 
cialistų suvažiavimas 

i i i i t i i i i i i i i i imi i i i i i i i i i i i i i i i imi i i i iHiui i i t 

Skelbtis "DRAUGE" apsimoka 
Šiame | nes jis yra plačiausiai skaitomas 

trečiame American Collegc of j lietuvių dienraštis, o skelbimų 
Cardiaology suvažiavime gydy- |kaiBa y^ prieinama visiems, 
tojai aptarb ž4r4ie£ ligas. niiiiiuilliHlIlIllUimmHmiraimnnilIII 
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METROPOLITAN OPEROS BARITONO 

ALGIRDO BRAZIO 
BALSO MOKYTOJAS 

I T R I O N O F R E I 
FINE ARTS BUILDING 

Skambinti tei./EAstgate 7-2056 susitarimui 

Vel skiriama tūkstantis (1.000) doleriu premija 
1. Dienraštis "Draugas", talkininkaujant "Draugo" Bendra

darbiu. Klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Pa
skutine data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti — 
1954 m. lapkričio mėn. 1 d. 

2. Geriausiam romanui skiriama premija — tūkstantis do
lerių. 

"Draugas" įgalioja premijos sutelkimu rūpintis "Draugo" 
Bendradarbių Klubą. 

3. Jury komisiją sudaro šie asmenys: Bernardas Brazdžio
nis, dr. Juozas Girnius, Antanas Gustaitis, dr. Juozas Leimonas 
ir Kazys Mockus. 

4. Romano siužetą pasirenka patys autoriai. Romanas turi 
būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip apie 200 romano for
mato puslapių. 

5. Kūrinius siųsti adresu: Romano Konkurso Komisija, 
draugas", 2334 So. Oakley ave., Chicago 8, UI. 

6. Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai turi pasira-
ii i u i - i ! i \ i i \ i rašyti slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo 

K a i n i n ^ S m ! ^ patai- « * * P ^ e ir adresą, ten pat įrašant romano antrašte ir pa
šomi. Mūro darbas ir lai^ų sirinktą slapyvardį. 
kitavimas. Ekspertiškas dar- 7. Tūkstantį dolerių premiją gavės autorius be papildomo 
bas už prieinamas kainas, honoraro pirmosios laidos teises neleidžia "Draugui", iškaitant 
Pilnai apdrausti. j teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti atskiru leidiniu. Jei knyga 

KEgent 4-6065 | duotų pelno, jis yra skiriamas romano premijos fondui Premijos 
PLYTŲ DARBAS 

Taisome krautuvių priekius, 
pertvėrimus. Įdedame stiklo ir 
cemento blokus. 

Šaukite TOM po 5 vai. vak. 
RLsoūt 4-J28& 

nelaimėję autoriai spausdinimo sąlygas nuspręs abipusiu susi
tarimu. 

"DRAUGO" LEIDĖJAI IR "DRAUGO" 
BENDRADARBIŲ KLUBAS 

1 
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DIENRAŠTIS DfUŪGAS, CtoCAOO, ILLINOIS 
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šesadienis. gegužės 29, 1954 
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i mus 
X Lietuvoje žino apie Drau

go radiją. Amerikos Balsas jx»r-
davė į Lietuvą šią žinią: 

X Tremtiniu karo veteranu 
Korėjoje, susirinkimas įvyko 
Lietuvių auditorijoje. Dalyvavo 
apie 50 asmenų. Manoma, kad 
Chicagos apylinkėje jų yra apie 
200. Kalbėtoju buvo 2 karų 
vet. V. Uznys. Nutarta vetera
nams organizuotis, bet nesteig
ti naujos organizacijos, o vi
siems masiniai įsijungti į vieną 
lietuvišką postą: Dariaus Girė
no ar Don Varno. Išrinkta lai
kina valdyba, kuri išstudijuos 

"Chicagoje pradėjo savo j sąlygas ir sekančiame susirinki-
transliacijas nauja lietuviška me bus nutarta, kur įsijungti, 
radijo valanda. Tai bus bene Išrinkta: A. Kerelis — pirminin 
penktoji lietuviška radijo va-i ku, A. Vaitaitis, Z. MUūnas, V. 
landa Chicagoje. Ją įsteigė | Momkus ir L. Monkus. Buvo ir 
dienraštis "Draugas" ir jai lai- j Don Varno posto atstovas. Jo-
kinai vadovauja vienas jo re- j nas Liepinaitis, vienas iš Kūrė-
daktorių, kunigas daktaras j jų - Savanorių Sąjungos centro 
Juozas Prunskis, prieš eilę me- valdybos narių, karo veteranų 
tų Kaune redagavęs dienraštį susirinkime pasakė gražią svei-
"XX Amžių". kinimo kalbą, pažymėdamas, 

kad kūrėjai . savanoriai pirmie-X Marijos mėnuo. Šiuo pa-
vadinimu kun. P. Jatulis Austrą * ?•***» k o v \ s u L.etuvos_pne 

sais, o karo veteranai Korėjoje 
tą kovą tęsė tik kitoje unifor
moje. Baigdamas palinkėjo sėk
mes susiorganizuoti, kaip buvu
siems savanoriams - kūrėjams. 

X Kun. B. Sugintas, kuris 
Sheen knygos „The VVorld's jau turi suorganizavęs Chicago-
First Love", W. Stephensono, | je 21 šalpos ratelį ir jiems va-
S. J., „Days with Our Lady" ir 
kardinolo J. Mindszenty „Mut-

lijoje paruošė skaitymus gegu
žinėms pamaldoms. Tai „Šven
tadienio Balso" leidinys. Jame 
panaudota įvairi medžiaga, im
ta iš kun. Stasio Ylos maldyno 
„Sveika, Marija", iš vyskupo 

IŠ ARTI IR TOLI 

ter in Gottes Augen". 
X Vytautas Galvydis, judrus 

Chicagos visuomenininkas ir 
gausios šeimos tėvas, sumokė
damas nario mokestį Liet. kny
gos klubui ir užsisakydamas 
knygų, džiaugiasi „Lietuviškos 
knygos mėgėju" — leidyklos 
biuleteniu. Biuletenis šį kartą 
turi visų Liet. knygos klubo lei
dinių labai charakteringus api
būdinimus. Jis yrą išsiuntinėtas 
Klubo nariams. 

X Sharyn Janonis, Mr. ir 
Mrs. John Janonis duktė, 2834 
W. 65 S t , Chicago, mokosi Quin 
cy kolegijoje, 111. Neseniai įvy
kusioje parodoje, kurią ruošė 
viena meno draugija Carthage 
mieste, 111., ji už savo aliejinį 
kūrinį „Purpurinis debesis" lai
mėjo trečią premiją. Jos meno 
mokytojumi yra kun. Thomas 
Brown, OFM. Šioje parodoje da 
lyvavo devynių kolegijų studen
tai. Piešinys, pagal jos mokyto
jų, esąs geros konstrukcijos, 

dovauja, dabar vėl suorganiza-
vieną ratelį saleziečiams vo 

moksleiviams šelpti. Tačiau ji
sai nepasitenkina 22 rateliais ir 
jau verbuoja naujus narius ki
tiems. Be to, jam reikia parink
ti žmonių ir užlopyti skyles pa
sitraukusių vietoje, o tokių per 
dvejus metus pasitaikė apie šim 
tas asmenų. 

X Jau trečias būrelis salezie
čių gimnazijai remti. Prie jo pri 
klauso šie nariai: P. Bružas, J. 
Karalius, A. Lembergas, M. 
Šimkus, J. Tarosas, J. Petraitis, 
U. Petreikienė, B. Sucilienė, K. 
Povilaitis, S. Vaitkus, K. Rubi
nas, V. Danėnas, J. Indriūnas, 
A. Orakauskienė, J. Jagminas, 
B. Malinauskienė, J. Bandža, J. 
Garnienė, R. Maziliausfcienė ir 
O. Marchertienė. Šis būrelis vei 
kia nuo gegužės mėn. 1 d. 

X Skulptoriaus Antano Alek 
sa.ndravičiaus kūrinys—beveik 
žmogaus didumo Vytis, vakar 
išstatytas Spaudos parodoj Lie 
tuvių auditorijoje. Kūrinys pa
darytas 1910 m. Viršuje Vyties 
yra Tautos Himno gaidos, šo-

subtilus ir puikiame spalvų de- į n u o s e tautinė ir valstybinė vė
rinyje, liavos, o apačioje tekąs Nemu 

X Regina Apirubyte, veikli n a s s u N e r i m i i r tiltu- Kūrinys 
skautė ir Dainavos ansamblio t i k r a i J d o m u s ™l*m* pamatyti. 

Paroda uždaroma pirmadienio 
vakare 10 vai. 

X Dr. Petras Tunkūnas, bai-

narė, ir Vincas Vaitkevičius, 
visą laiką pamilęs lietuviškos 
dainos grožį bei dalyvavęs įvai
riuose choruose ir ansambliuo
se* grojąs Balio Pakšto kapelo
je, šį sekmadienį, gegužės 30 
d. 10 vai. šv. Mišių metu, šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčioje, 
bus sujungti amžinais Moterys
tės sakramento ryšiais. Vestu
vių vaišės vyks didžiojoje Lietu 
vių auditorijos salėje. 

X Studentų Metraščio redak 
cine komisija praneša, kad an- , 
ketoje, kuri išsiuntinėjama ba- _,• 
kalauro mokslinį laipsnį įsigi
jusiems, yra įsibrovusi klaida. 
Išleistas klausimas, liečiąs baig 
tą universitetą. Minėtą anketą 
gavę asmenys prašomi užpil
dant anketą pažymėti ir baig
tojo universiteto pilną pavadi
nimą bei vietovę. 

gęs medicinos mokslus Tuebin-
gene, Vokietijoje, praeitos sesi
jos metu iš pirmo karto išlaikė 
valstybinius medicinos gydyto
jo egzaminus ir gavo teisę vers
tis medicinos praktika Illinois 
valstybėje. 

X Algirdas Budreckas ir jo 
Realty, nekilnojamo turto įstai
ga, bus uždaryta šį savaitgalį. I vargas ir neviltis padarė mus 

j . A. VALSTYBĖSE 
— Studentų Sąjungos rinki

mams pasibaigus. Pats gyviau
sias veikimas tiek valstybės, 
tiek organizacijos gyvenime pa 
prastai pasireiškia rinkimų me
tu. Tas pats įvyko ir Studentų 
Sąjungoje. Kadangi kandidatai 
buvo išstatyti dviem sąrašais, 
todėl rinkiminė propaganda 
kartais įgaudavo aštresnio po
būdžio, kuris ir rinkimams pa
sibaigus dar nėra visiškai at
slūgęs. Bet reikia tikėtis, jog 
geros valios dėka visa tai susi
tvarkys ir prasidės darnus, sis-
tematingas darbas. 

Į Centro Valdybą išrinkti: 
Vyt. Vygantas (219 ba'sai), 
Kęst. Kudžma (212), Vyt. Ger
manas (195), Ant. Sužiedėlis 
(188), Reg. Rauchaitė (184), 
Arv. Barzdukas (178) ir Alg. 
Keželis (176). Į Revizijos Ko
misiją: Vyt. Gylys (183), Edv. 
Vitkus (173) ir Ben. Mačiuika 
(161). I Garbės Teismą: Raim. 
Mieželis (203), Vyt. žvirzdys 
(195) ir Vyt. Kavolis (192). 

Sąjungoje balsavimo teisę tu 
rėjo 572 studentai, iš kurių bal 
savo 402. 27 balsai rinkiminės 
komisijos rasti netinkamais, to
dėl balsavo tik 375 nariai, kas 
sudaro 69,18 proc. Palyginus 
tai nemažas skaičius, nors, be 
abejo, jis galėjo būti didesnis. 

i 

— širdis širdžiai kalba, M. 
Teišerskas dėkoja 215 rėmėjų 
būreliui už dukters Nijolės glo
bojimą Vasario 16 gimnazijoje: 
„Prašau priimti ir perduoti vi
siems būrelio nariams nuoširdų 
žemaičio dėkui už mano dukros 
globą. Jei ne Jūs, mielos Sesės 
ir Broliai, ten toli už plačiųjų 
vandenų, mūsų vaikai skaistes
nės mokslo šviesos ne neregė
tų. Jūsų geroji širdis, per rėmė
jų būrelius ne tik globoja mūsų 
vaikus Vasario 16 gimnazijoje, 
bet ir maitina juos bendrabuty
je, o tuo pačiu mums bedar
biams ir ligoniams, jų tėvams, 
sutaupo didesnį ir sotesnį duo
nos kąsnį. Mes žinome, kad čia 
likusieji sudarome Jums sunkią 
naštą ir taip pat jaučiame su 
kokiu dideliu pasiaukojimu ir 
meile Jūs mums padedate. Mes 
gi, Jūsų globotinių tėvai, ranką 
ant širdies padėję ir akis nulei
dę, turime prisipažinti, kad daž 
nas ir padėkoti savo gerada
riams neprisirengiame, „pamirš 
tame". Per dešimt metų gyven
dami vien tik iš šalpų, kaip tie 
ubagai šventoriuje, tik imt įpra 
tome. I r tą dovaną ne vienas 
iš mūsų gal būt jau skaito, kaip 
būtinybę, už kurią „nebereikia" 
nė padėkoti. 

Už tai, brangūs Rėmėjai, per
daug nepykite ant mūsų. Tai 
atsitinka ne iš blogos valios, ar 
nedėkingumo. Ligos, nedarbas, 

ŽAIDŽIA SU FOTOGRAFU 

Besirūpinantiems šalpos rei
kalais, ypač Balfo skyriams, vi 
sada pravartu atkreipti gerašir 
džių dėmesį į šalpos sritį, kad 
jie, skirstydami palikimą, prisi
mintų didžiąją lietuvių šaipos 
organizaciją, besirūpinančią mū 
sų vargstančių tautiečių likimu. 
.-

KANADOJ 
— Naujas chemijos inžinie

rius. Pagal „Toronto Daily 
Star" pranešimą, Toronto uni
versitete baigė chemijos inžine
rijos fakultetą Kostas Astra
vas. 

Gimęs ir^išaugęs šiaurės Lie
tuvoje. Rusų okupacijos metu 
baigė gimnaziją. Vokietijoj stu
dijavo mediciną. Atvykęs į Ka
nadą vienus metus dirbo aukso 
kasyklose. Susitaupęs pinigų 
bandė vėl tęsti medicinos studi
jas, bet po nepavykusio bandy
mo įstojo į Toronto universite
to inžinerijos fakultetą. Būda
mas studentu vedė Eleną Doc-
kaitytę ir abu bendromis jė
gomis kantriai siekė studijų pa 
baigos. Mokslapinigius užsidir
bo prie karštų plieno tirpinimo 
krosnių ir naftos rafinerijoje. 

Būdamas gimnazijoje buvo 
veiklus ateitininkas. Okupan- labiau supilkėjo. Kiekvienas čia 

KAS, RA IR KUR 

Anglijos Princese Anna neleidžia fotografui fotografuoti, už
dengdama savo veido dnli ranka, kai ji su savo motina karaliene 

ELZBIETA II IŠVYKSTA ATOSTOGŲ \ ŠKOTIJA 

jaunimas 
kviečiamas atsilankyti į MAS 
Chicagos apygardos rengiamą 
konkurso laimėtojams premijų 
įteikimo vakarą, kuris bus 
Brighton Parko lietuvių parapi
jos salėje (Calilornia ir 44 gt. 
kampas), rytoj, gegužės 30 d., 
5 vai. p. p. Po trumpos oficia
liosios dalies jaunimas turės 
progą pasilinksminti ir pasišok 
ti nuoširdžiai lietuviftkoj nuotai
koje. Kviečiami atsilankyti taip 
pat jaunųjų tėveliai ir visi, ku
rie tik domisi mūsų lietuviškojo 
jaunimo veikla. 

— Akademinis skautu sąjūdis 
šiais metais švenčia 30 metų 
veiklos jubilėjų. Tai sukakčiai 
paminėti yra rengiama jubilėji-

tik pati mokyt. A. Gasnerienė, 
bet ir visi vaikučių tėvai. 

Šalia to vaikai išmoksta 
daug gražių dainų ir šokių, ku
riuos jie pademonstruoja įvai
rių minėjimų ir pasirodymų pro 
ga. 

Gimnazijai išvykus stovykla 
smarkiai aptuštėjo, nereikšmin
gos intrigos sumažėjo, visi kaž-

kalais lankėsi ponai Vcsialkosi n e A S S s t o v y k l " . kuri įvyks lie-
- jaunavedžiai. Vesia'.ka v e * £ " m e n - 2 ~ 5 d i e™mi8 prie 
Villerupto lietuvaitę Valaitytę.' D c t . r ° ! t 0 - A r m i n i a m skautų 
Jie jau gavo vizas į Ameriką i r ] s ? J u d z ' m *™° m e t u vadovauja 
greitai išvyksta. Taip pat lankė-' * * * d r * " • B«u<-ienė, F * t n . 
si poma Prapuolėnienė ir Stel- ? r a ž l ™ c * P u k < " « * Psktn. Vy 
mokienė su sūnumi. t a n t a " " * • * • * * 

— Skaučių vadovių suvažia
vimas. Maloniai kviečiame skau 

X Rozalija Maziliauskienė, 
kilusi iš Žemaičių Naumiesčio, 
3405 So. Lituanica Ave., buvu
si knygnešė, buvo atvažiavusi į 
Oak Forest senelių prieglaudą 
ir dainavo žemaitiškas dainas 
tautosakos rinkėjui Juozui Bū
gai. Ji kartu atvažiavo su Ona 
Aleliūniene. 

Nuo birželio 1 d. darbo valan-
nuo 10—9 vai. vak. kas-
o sekmadieniais — susi

tarus telefonu LA 3-3384. 
X Sukaktuvine spaudos pa

roda uždaroma pirmadienį, ge
gužės mėn. 31 d. 10 vai. vak. 
Clevelando ir Toronto lietuvių 
organizacijų veikėjai prašo šią 
parodą perkelti pas juos. 

X Antaną Lembergą, 3200 S. 
Halsted St., šeštadienio naktį 
nežinomi piktadariai apiplėšė. 
Viską išvartė, jieškodami pini
gų. Padaryta nuostolių apie 
300 dolerių. 

X Jieškomas Kučinskas Juo
zas, kilęs iš Parausių dvaro, 
Bartininkų valsčiaus, Vilkaviš-

tokius šaltus, abejingus ir ne
paslankius. 

— Prieš mirdama pasirūpino 
tremtinių šelpimu. 76 Balfo sky 
riaus iždininkas V. Staškevičius 
iš Detroito atsiuntė šalpos rei
kalams $100,00, kuriuos testa
mentu paliko Balfui neseniai 
mirusi Magdalena M. Graves. 

tams viską užgniaužiant vado
vavo ateitininkų rajonui. Vokie
čių okupacijos metu organizavo 
slaptą spaudą. 

Domėjosi sportu. Hamilton 
Olympic Club ir University of 
Western Ontario ilgų distanci
jų bėgimuose buvo kelis kartus 
nugalėtoju. Studijuodamas, dėl 
laiko stokos, pasitraukė iš ak
tyvių sportininkų. Paskutiniu 
metu labiausiai mėgo Maratho-
no bėgimą. 

— Naujųjų kanadiečių paro
doj Montrealy labai gražiai su 
savo eksponatais pasirodė apyl. 
valdybos vadovaujami mūsų tau 
tiečiai. Išstatyti buvo paveiks
lai, gintaro dirbiniai, medžio 
drožiniai, taut. audiniai, juos
tos, margučiai ir kt. Paroda 
truko 6 d. Lietuvių skyrių tvar 
kė menininkai Žmuidzinienė, Ve 
selka ir Ladyga. Vietos spauda 
atsiliepė labai šiltai. 

— Dr. E. Jasevičiūte Fort 
William lietuvių bendruomenei 
vadovauja jau 4 metai. 

VOKIETIJOJ 
— Diepholzo veikla. Pavyz

dingiausia vargo mokykla vei
kia Diepholze. Persikėlus mūsų 
gimnazijai į Pietų Vokietiją bu 
vo manyta, kad mūsų mažųjų 
mokinimas ir auklėjimas smar
kiai sušlubuos. Ir iš tikrųjų, iš-
|*ykusĮ fvfj3|e|ms mokytojams į 
naują vietą nebuvo nė vieno 
žmogaus, kuris pasišvęstų mū
sų jaunimo reikalams. Skauti
ninke A. Gasnerienė, kuri yra 
ne tik gera jaunimo vadovė, 
bet ir pavyzdinga motina, ima
si organizuoti lietuviškąją var
go mokyklą. Žygis pavyko. Pa
mokos vyksta bemsfe kasdien 
po vieną, o kartais ir truputį 
ilgiau, kaip valandą. Ją uoliai 
lanko apie 15 vaikų. Kiti ateina 
rečiau. Vaikai pažangą daro 
skaityme, rašyme, istorijoje ir 
geografijoje. Tuo džiaugiasi ne 

— Nauja valdyba. Neseniai 
įsisteigė Strasburgo LB apylin

k ė , kurią sudaro visi Bas Rhin' t ų . č i ų ^vus, bičiulius ir onrani-
kaip suartėjo kultūrine veikla , d e p a r t a m e n t e gyveną lietuviai. J g £ J £ ^ J ^ f 

E ^ 2 E £ G-FrlrmČ? lietuvių Sąjungos valdyba ap- s k a u č i ų v a d a v i ų J S 2 > * 
siėmė eiti ir apylinkes valdybos (kilmingą posėdį, kuris įvyks 

svečias yra labai laukiamas, 
nuoširdžiai priimamas. 

Pasigendama lietuvio kunigo, 
kuris vos ne vos teaplanko vie
ną kartą per mėnesį. 

Diepholzo lietuviškajai apy
linkei vadovauja ir pagal išga
les dirba Caplinskas. 

pareigas. Valdybą sudaro: 
pirm. — kun. J. Krivickas, sek
retorius — Br. Diktanas, ižd. 
— M. Didrugis ir valdybos na
re — Diktanienė. Revizijos ko
misiją sudaro J. Černiauskas, 

i A. Abromavičius ir J. Skvar-
čienė. 

— Iš Portugalijos j Vokieti 
ją. Bad Oldesloe apskrities Ii 

Pakenytė. Būdama labai jauna 
ir energinga, buvo nuvykusi 
dirbti į Portugaliją, Lisaboną, 

Marijos augštesniosios mokyk
los patalpose (įėjimas iš Cali-
fornijos gatvės), geg. 30 d. 10 

-vai. 30 min. 
Suvažiavimui rengti komisija 

—Roselaado LRKSA 33 kuo
pa gegužes mėn. 30 d. Willow 

— Padengė išlaidas. Seržan- Springs, prie Kean Ave., tarp 
tas - majoras Jonas Tomkus Liepos ir Smito daržų, rengia 

goninėje asistuoja daktarams j Motinos dienos proga padengė j pavasarišką gegužine—pikniką 
prie operacijų gail. ses. Aldona salės nuomos išlaidas — 5,000 su muzika, šokiais ir kitom 

frankų, susidariusias beruošiant įvairenybėm. Be to, veiks ba-
minėjimą Paryžiuje. Nors bū- ''• ras ir virtuvė. Rengimo komisi-
damas svetimšalių legifcne, jis i ja kviečia visus gausiai atsi-

kur per ištisus dvejus metus I nebe pirmą kartą jautriai atsi- lankyti ir tarp ąžuolų, gryna-
darbavosi kaip operacijų sesuo. ! liepia į kiekvieną lietuvišką dar- me ore, smagiai praleisti sek-
Sugrįžo į Vokietiją, nes čia jos! *>ą, sielojasi ir remia. 
yra motina, sesuo Irena, ar
čiau tėvynė ir pagaliau geres
nės ir tikresnės pragyvenimo 
sąlygos. Nežiūrint, kad jinai la-

— Nilvange apylinkė. Ten 
nors labai išsiblaškę gyvena, 
bet tvarkosi gražiai. LB valdy
bą sudaro J. Jaknevičienė, Mi-

madienį. Br. 

bai retai susitinka su savo tau- ikeitis Vaclovas ir Vaitkūnaitis. 
tiečiais, savo gimtosios kalbos beveik visi yra įnešę tautinius 
dar nepamiršo ir nesivaržo pri- į n a § u s . mokesčius. Iš svetira-
sipažinti esanti lietuvaite. ' ^ ^ l e g į o n o yra grįžęs Karia 

— Moterų draugija. Neustad-j Kazys ir laukiamas Kuprins-
te įsisteigė Lietuvių Katalikių kas Juozas. Ten susibūręs 
Moterų Draugija, kurios pirmi-1 šaunių legionierių būrys. 
ninkė — A. Zaliauskienė, jos 
pavaduotoja — M. Ruterber-
gienė, kasininkė — Kaufmanie-
nė ir patarėjos — M. Grunovie-
nė ir M. Petkevičienė. 

Ši draugija nori ypatingą dė-

— Palaidotas Paryžiuje. Ko
vo 23 d. Ivry kapinėse Paryžiu-

— Lietuvos Agronomų S-gos 
valdyba Chicagoje š. m. gegu
žės mėn. 30 ir 31 dienomis ruo
šia agronomų ekskursiją į Ma-
dison, VVisconsin. Tikslas — su-
sipažinti su žemės ūkio fakul
tetu Madison universitete ir ap
lankyti universiteto bandomąjį 
ūkį. Išvykstama gegužės 30 d. 
7:30 vai. ryto iš 4351 So. Tal-
man Ave. Transporto priemo
nės bei nakvynė Madison mies
te yra kiekvieno ekskursanto 

je palaidotas Karolis Mauras, j privatus reikalas. 
kilęs iš Marijampolės. Jo duktė . 
• v i -• • « A. f Del smulkmenų kreiptis 
ištekėjusi už veterinarijos prof. Miknevičiaus, kuris jau ketvirti 

mesį atkreipti į mūsų ligonis, | m e t a i ^ b a savo specialybėje 
vargšus, našlaičius ir kitus ne- c o n g 0 Belge. 

Dėl smulkmenų kreiptis į 
agr. A. Šeštoką po 6 vai. vaka
ro, telefonu: Buckingham 1-
0536. — L. Agr. S-gos valdyba 

Chicagoje 

— Choro koncertas. Cicero 

zas. 

laiminguosius mūsų tautiečius, 
kuriems norėtų pasitarnauti pa 
lengvinant jų sunkią būtį. 

PRANCŪZIJOJ 
— Išvyksta į Ameriką. Ville

rupto LB apylinkės valdybą su- i __j » 
daro: pirm. Rugienis Antanas, ' fr<x>oo<KK>ooo<>ooo<>ooooo<>oooo-
vicepirm. šumskis, kasininkė ! 5 1 ^ ^ minėjimo dieną (Me-
Stelmokienė Ona. Revizijos ko-1 . „ ^ a l n»v* tresružės 31 d Šv. 

. . . ™ 1 -4.- T ^ \T0
 i n o n a I u*y)> S6*"2*- a± a-fv- r o iaunimas vaišins atsilankiu-

misija: Dženkaitis Jonas ir Va- Kazimiero kapinėse pamaldos , r o &™ >*""v. T W , « « « 
laitienė Ona. Labai malonu, kad b u s 1 0 vai. ryto. Sekmadienį ir s m s Chicago. s v e 6 u s - P r a š o m e 

šiemet jau keletą villeruptieeių j pirmadienį, gegužės 30 ir 31 %^T k t l -
aplankė Krašto Valdybą ir su- d. d. su automobiliais įvažiuoti 
teikė žinių apie jų gyvenimą žo į kapines nebus leidžiama. C l r J l i i v k i i š * " A r H l l 6 n " t 
džiu. Paryžiuje emigracijos rei- i ̂ ^ <̂><><>O<><X>O<>O<>O<H><KK>O<>C 

— Calvados LB apylinkėje 
perrinkta nauja valdyba, į ku
rią įeina: Černiauskas Jonas,! Lietuvių choras, kurį veda Juo-
Dambrauskas Matas ir Ambra-1 zas Kreivėnas, koncertuos Lie

tuvių auditorijoje gegužes 29 
d., 7:30 vai. vak., šeštadienį. 
Šoks ir tautinių šokių grupe, 
kurią veda E. Daugvilienė. 
Po programos bus šokiai. Cice-

Skaitykite "Draugą"! 
^ 

• > 

kio apskr., Amerikon atvykęs 
X Ernst V. Gerules, jūrinin- prieš 40 metų. 

kas, 3505 So. Halsted S t , Chi- į Jieškomasis, jo vaikai, gimin-
cago, yra sužeistas įvykusio di- Į nės ar pažįstami, maloniai pra-
džiojo sprogimo metu, kai jis j šomi pranešti jo adresą Lietu-
buvo Bennington lėktuvnešyje, ; vos Konsulatui, 6147 So. Artė
jam plaukiant iš vienos bazės sian Ave., Chicago 29, 111. Tel.: 
į kitą. REpublic 7-8334. 

Paskutinis šiais mokslo metais parengimas jaunimui! 

Premijų Įteikimo Vakaras! 

I 

Kas laimėjo rašinio "Kodėl aš pri
klausau lietuviškai katalikiškai orga
nizacijai" arba "Kodėl aš esu ateiti
ninkas?" konkursą? Konkurse daly
vauja šios kuopos: 

Kun. Alfonso Lipniūno, Vysk. M. 
Valančiaus, Šv. P. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo, šv. Kryžiaus, Vilniaus 
Aušros Vartų, Šv. Kryžiaus ir Die
vo Apvaizdos. 

Premijos už geriausius rašinius: 
1 premija — Vasaros stovykla ir 

kelionės išlaidos! 
II premija — Pusė vasaros stovyk

los ir kelionės išlaidų! 
m premija — Lietuvių Poezijos An

tologija ! 
IV premija — Pavasaris prie Vardu

vos. 
V premija — Sugrįžimas! 

Programoje: Dr. A. Baltinio žodis, Po programos šokiai. Šokių pradžia 
iškilmingas premijų įteikimas ir I-mo- 6:30 vai. vak. Veiks bufetas. Vieta: 
šios PREMIJOS rašinio skaitymas! šv. P. M. Nekalto Prasidėjimo par. sa-
Po nmtosios programos dalies bus pa- * 2745 W. 44 St. (kampas California 

ir 44 St.). Laikas: Sekmadienį — ge-rodyta filmas: ŽENKLELIŲ PRISE-
GIMO ŠVENTĖ, MOKSLEIVIŲ TAU
TINIS ANSAMBLIS ir mažiesiems 
svečiams linksmas filmas iš žvėrių pa
saulio. 

gūžės 30 d., 5 vai. p. p. punktualiai. Įei
nant aukoja: suaug. $1 - moksl. 25c. 
Visus lietuvius maloniai kviečiame da
lyvauti ! 

MA& Chicagos Apygardos Valdyba 
# 


