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MIKOJAN JAU INDIJOJE TVARKO REIKALUS
Pasakoja apie Biržų kraštą...
Laisvuosius Vakarus yra pasiėkusi viena moteris, kuri visai 

neseniai dar buvo Lietuvoje ir šiemet yra atvykusi į Vak. Vokie
tiją. Jai plačiau pažįstamas Biržų kraštas.

Atvykusios pareiškimu, žmo-
___nės ten vargsta, didelis nedarbas. plitę kyšiai. Žmonės taip ir kai-

Į vieną laisvą vietą dirbtuvėse iba’jog iš nepragyvensi,
bei fabrikuose laukia po 20 kan- *° be kysi° ~ nelaimėsi. Prie viso
didatų. Gauti darbą įstaigose lie
tuviui beveik neįmanoma. Lietu
voje daug prilindę rusų. Lietu
vius, jieškančius darbo, tesiun
čia tik į kolchozus. Rygoje ir ki
tuose Latvijos miestuose yra 
lengviau su darbais, todėl ten ne
maža lietuvių ir vyksta. 

Krautuvės Lietuvoje tuščios
Prie duonos ir kitų būtinų reik 

mių — didelės eilės. Žmonės ren
kasi į jas nuo pusiaunakčio. Cuk
raus ir baltų miltų tegalima gau
ti tik prieš didžiąsias valstybi
nes šventes, bet ir tai ne po didelį 
kiekį. Kartą eilėje (tai buvo Bir
žuose) prie muilo žmonės išlaužė 
parduotuvės duris ir išdaužė lan
gus, nes buvo muilo atgabenta 
maža, o daug kas norėjo jo gauti. 
Yra žmonių, kurie nuo vokiečių 
okupacijos metų nėra ragavęs 
cukraus. Kiti būtiniausias reik
mes ar pinigų atsiunčia net iš Si
biro.

Vargsta ir karo veteranai
Štai vienas jos pažįstamas te

gauna pinigų tik 120 rublių į mė

ALGERIAN NATIVES 
REVOLT AGAINST 

-j RULE OF FRANCE

=5 GREEKS ON CYPRUS 
— ‘REVOLT’AGAINST 
— RULE OF BRITISH

Čia grafiškai pavaizduotos problemos, kurios pasidarė labai aktualios per paskutines savaites. (INS)

Palyginus su Foster Dulles,
rusas suliktas kaip savas

NEW DELHI, kovo 28. — Iš Pakistano Sovietų vicepremjeras 
Mikojanas atvyko Indijon ir tuojau pradėjo pasitarimus su prem
jeru Nehru dėl abiejų kraštų ūkinių santykių sustiprinimo.

Mikojanui rūpi išderėti Rusi-
jai gerą vietą Indijos antrąjį Į rlCldŲ tragedijato prisideda ir „visuomeninio 

turto grobstymas“, nes piliečiai, 
neturėdami iš ko išgyventi, yra 
priversti šį tą maistui „susior
ganizuoti“. Nuotaikos prastos. 
Ką rašo spauda Sov. Lietuvoje, 
tai žmonės viską vis atvirkščiai 
vertina.

Krašte labai prasta su gyvu
liais, o ir patys komunistų vado
vai konstatavo, kad jų skaičius 
pernai dar daugiau sumažėjo. 
Mažėja ir arkliai. Kolchozuose 
gyvuliai labai vertinami.

Ir šiam siūlymui

trūksta šonkaulių
LONDONAS, kovo 28. — JAV 

atstovas Stassenas nusiginklavi
mo komisijoje padarė ketvirtą 
pasiūlymą netikėto užpuolimo 
baimei sumažinti — nusiginkla
vimo sutartį pasirašą kraštai tu
rėtų pasižadėti pranešti pasau
liui iš anksto, kad savo karines 
pajėgas siunčia už savo sienų 
ore, jūroje ar sausumoje.

Kiti trys pasiūlymai yra šie:
nesį, o turi išlaikyti žmoną su bandomųjų inspekcijų plotų įren- 
vaikais. Tiesa, kad turguose ga-, girnas JAV ir Rusijoje, pasikeiti- 
Lma visko gauti, bet kainos labai mas techniškomis misijomis kon- 
didelės. Už cukraus kg tenka mo- tolei tame plote vykdyti ir di- 
kėti 20 rublių, o prieš didžiąsias džių jų valstybių karinių pajėgų 
šventes jo kaina pakyla net iki j sumažinimas iki 2>/2 mil. karių. 
30. Dešros prastos — daugiausia
iš arklienos. .

Kolchozininkams už darbą pa
grindinis atlyginimas mokamas 
javais, nors šiuo metu primoka 
ir pinigais. Bet iš to uždarbio pra 
gyventi vis tiek negalima, todėl 
kiekvienas visaip kombinuoja, 
bet ne visiems pasiseka. Visas iš
ganymas — tai gauti žemės skly
peliai. Į tą plotą įskaitomi trobe
siai ir sodai. Sodai duoda šiek 
tiek pelno, nes vaisius veža į Ry
gą ir kitur parduoti. Vargingiau
siai gyvena tų vietovių kolchozi- 
ninkai, kur yra prasta žemė Pa
statų kolchozininkai neremon
tuoja, nors ir savuose namuose 
jie gyventų. Nėra medžiagos, 
žmonės neturi laiko ir intereso, 
nes visur žada statyti grupines 
sodybas. Darbas kolchozuose ati
ma-visą laiką, nes didelės nor
mos. ^odėl savo darbus kolchozi-

White buvo didele
žuvis sovietų tinkle

WASHINGTONAS, kovo 28.— 
Senato vidaus saugumo komisija 
paskelbė pluoštą dokumentų, pa
imtų iš White namų jam paslap
tingose aplinkybėse mirus po to, 
kai buvę sovietų šnipai Elzb. 
Bentley ir Whittaker Chambers 
1948 m. jį apkaltino buvus so
vietų patikėtiniu.

I .
White turėjo daug svarbių pa

reigų, daug santykių su užsienie
čiais, bet tvirčiausiai sėdėjo iždo 
departamente Morgenthau sekre- 
toriavimo laikais. Dokumentai 
rodo, kad 1941—46 m. jis turėjo 
53 susitikimus su sovietų parei
gūnais, kurių tarpe buvo amba
sadoriai Litvinovas ir Gromyko, 
o iš amerikiečių visi tie, kuriuos

ninkai yra priversti dirbti nakti- fvėliau Elzb. Bentley pavadino so- 
mis ir šventadieniais. Visur pa- | vietų špionažo informatoriais.

A.

Tas helikopteris atveža prisikabinęs ir nuleidžia 2,000 svarų amunici
jos. Jį operuoja sraujo* transporto daliniai. (INS)

Malenkovas surimtėjo
jėgainę pamatęs

LONDONAS, kovo 28. — An
glai parodė Malenkovui savo sta
tomą atominę jėgainę, bet daug 
rusų patiektų klausimų įmonę be
lankant liko be atsakymo. Tuo 
pačiu atsilyginę ir rusai, kai bu
vo klausinėjami apie tai, kaip to
li pasistumta atomines jėgaines 
statant.

Malenkovas buvęs labai rim
tas, nes, spėjama, Anglijoje ma
tyti toje srityje dalykai jį kiek 
pritrenkė — iš jo reagavimo bu
vę galima spręsti, kad Rusija čia 
stipriai atsilikusi. Žinoma, jis to 
įsakmiai nepasakė, bet nesigynė, 
kad rusai galėtų daug ko pasimo
kyti, nors ir patys jau esą padarę 
daug gerų dalykų. Labai pagei
dautų, jei galėtų pasidalinti pa
tyrimais. Anglai šį kartą jiems 
techniškų detalių neparodė ir ne
paaiškino.

Kartotekų vagys
suspėjo pabėgti

i BONNA, kovo 28. — Praėjus 
' maždaug mėnesiui laiko po įsi- 
I laužimo į V. Tarybos būstinę 
Reutlingene bolševikų agentai 
labai rafinuotu būdu buvo įsilau
žę ir į Laisvųjų Demokratų Par
tijos (FDP) centrinę įstaigą Bon 
noje, iš kurios nedegamosios 
spintos išnešė svarbių dokumen
tų. Vokiečių policija pranešė, kad 
įsilaužikai į Vykd. Tarybos būs
tinę esą jau išaiškinti. Tai yra 
persų tautybės Izmail Resaja, ru
sų kilmės be pilietybės Viktor 
Maslov ir lenkų kilimo P. Halu- 
nowski.

Visi trys gyveno Muenchene ir 
prie Stiegelmaierplatz laikė nedi
delį moteriškoms kojinėms taisy
ti kioską. Naktimis Resaja, gau
jos vadas, su savo bendrininkais 
lankydavosi įvairiose vietose ir 
lauždavosi į emigrantų įstaigas. 
Gautąjį grobį padėdavo sutarto
je vietoje prie Muencheno — 
Stuttgarto autostrados, iš kur jį 
pasiimdavo sovietinio saugumo 
agentai. Vokiečių policija išleido 
įsakymą šiuos tris piktadarius 
areštuoti, bet jie suskuho pa
sprukti į sovietinę zoną.

Kalendorius

Kovo 28 d.: iv. Jonas Kapis- 
tranietis. Lietuviškas: Vygan
das, Gerutė.

Oras Chlcagoje

Apsiniaukus, šalčiau. Tempe
ratūra apie 40 laipsnių.

Saulė teka 5:42, leidžiasi 6:12.

Sovietui padedant, arabai
nudelsė taikos misiją

NEW YORKAS, kovo 28. — Sovietų atstovui remiant, arabų 
kraštų delegacijoms pasisekė nudelsti J. Tautų gen. sekretoriaus 
misiją į Vid. Rytus padėties ištirti ir taikos atstatymo priemonėms 
pasiūlyti.

Saugumo Tafybai JAV atsto-> T tF
vas Cabot Lodge pasiūlė tuojau 
pritarti rezoliucijai, kad gen. 
sekr. Hammarskjold siunčiamas 
padėties prie Izraelio sienų iš
tirti ir pasiūlyti priemones tikrai 
taikai užtikrinti.

Cabot Lodge teigė, kad padėtis 
ten yra tiek rimta, jog nebega
lima tenkintis tik atskirų ginčų 
tvarkymu, bet reikia angažuoti 
visą Jungtinių Tautų autoritetą 
visai problemai sutvarkyti. Todėl 
šį kartą nė vienai pusei nedaro
ma priekaištų, nė vienai nerašo
mas kaltinamasis aktas, tik siū
loma pagrindiniai pažiūrėti į vi
są reikalą ir pajieškoti priemo
nių tai pavojingai tendencijai ten 
sulaikyti.

Arabų bloko atstovai dėl kaž
kurių priežasčių Dag Hammars- 
kjoldo kelionę nutarė uždelsti ir 
per Persijos atstovą (S. Tarybos 
narį) paprašė rezoliucijos svars
tymą atidėti bent savaitei. Per
sijos atstovą tuojau parėmė Sov. 
Rusijos atstovas, nes jis prieš 
balsavimą nori žinoti, ką tuo 
reikalu mano suinteresuotos ša
lys.

Rusui nusileista ir posėdis pa
skirtas balandžio 3 d. Diskusijo
se dalyvauti, be S. Tarybos na
rių, leista Izraelio, Egipto, Liba
no, Syrijos ir Jordano atstovams, 
jiems to įsakmiai prašant. Būtų 
labai gerai, jei rezoliucija būtų 
balsuojama balandžio 3 d. 

Geras gyvenimas
Tifliso studentų...

MASKVA, kovo 28. — Gruzi
jos kompartijos laikraštis Zaria 
Vostoka daugiau šviesos palei
džia ant Tifliso universiteto stu
dentų papročių ir nuotaikų. Iš 
laikraščio aprašymų a šku, kad 
jie ten kažką darė, bet nesako
ma, kad Stalino garbė buvo jų 
išdaigų priežastis.

Tik, rašant apie universiteto 
kompartijos celės sekretoriaus

mėn. buvusios apleidinėjamos be 
jokios priežasties.

Universiteto statistika rodan
ti, kad nuo pereitų metų rugsėjo 
1 d. iki gruodžio 31 d. studentai 
praleido 94,033 valandų pamokų. 
Jie organizavosi grupėmis ir vie
toje ėję paskaitų klausyti eida
vo į kiną, o profesoriai skaitę pa
skaitas tuščiose auditorijose. To
kiu elgesiu ypač pasižymėję V. 
Europos kalbų ir literatūros fa
kulteto studentai, o juos uoliai 
sekę ir fizikos - matematikos stu
dentai.

Susipratimo ženklas •
PARYŽIUS, kovo 28. — Klau

simais prispaustas, Prancūzijos 
premjeras turėjo pasakyti, kad 
į Alžyrą reikia siųsti daugiau ka
rių todėl, jog iš ten reikia išvežti 
visus marokiečius, kurie kovose 
su partizanais pasirodė neištiki
mi -— arba tiesiog su karišku 
turtu bėga pas partizanus, arba 
visokiais kitais būdais nuo savo 
uždavinio išsisuka, tai yra prie
šui padeda netiesioginiai. 

Pavergtųjų Tautų
europine sesija

NEW YORKAS, kovo 28. — 
Š. m. balandžio 12—16 d.d. Stras- 
burge šaukiama speciali Paverg
tųjų Europos Tautų europinė se
sija. Sesijos dąrbotvarkėje nu
matomi svarstyti šie klausimai: 
bendrosios diskusijos dėl laisvi
nimo politikos paskutinių tarp
tautinių įvykių šviesoje; sovieti
nis kolonializmas; Europos inte
gracija ir Europos Taryba; trem 
tinių problemos: komunistinė 
„grįžimo į tėvynę“ akcija, trem
tinių teisinis statusas ir medžia
ginė būklė, tremtinių kultūriniai 
reikalai, jaunimas. Darbotvarkė 
dar gali būti pakeista ir papildy
ta.

Lietuves delegaciją minimoje 
S sesijoje sudarys 6 asmenys, jai

penkmečio planą vykdant. Prin
cipe seniau sutarta, kad rusai sta 
to Indijoje didelį plieno fabriką, 
duodami paskolą ilgam terminui 
ir mažais procentais. Bulganinui 
su Chruščevu lankantis pažadėta 
geromis sąlygomis duoti Indijai 
vieną milioną tonų plieno. Indija 
jau linkusi pirktis Rusijoje naf
tos pramonės ir kasyklų mašinų, 
nes tų šakų sovietų technikai 
jau yra Indijoje patarėjais.

Atrodo, kad Mikojanas atvyko 
visų reikalų smulkiai aptarti ir 
formalių susitarimų pasirašyti.
Vakar tie pasitarimai yra prasi
dėję, dalyvaujant dideliam būriui 
indų iš visų ūkiškų ministerijų: 
prekybos, pramonės, geležies ir 
plieno, finansų, gamtos turtų ir 
kitų.

Indams, žinoma, rūpi ne tik so
vietiškas prekes geromis sąlygo
mis gauti, bet ir savo prekių Ru- Lehmanas peikė, kad 
sijon įvežti, kad už rusiškas ture- U

NEW YORKAS, kovo 28. — 
Vakar grįžo į Ameriką Herman 
Field su šeima iš Anglijos, kur 
jis buvo laikinai sustojęs iš Len
kijos kalėjimo paleistas. Ten jis 
prieš kelis metus areštuotas, sa
vo brolio Noel nuvykęs jieškoti.

Hermaną paleidus, neilgtrukus 
ir Vengrijos komunistai paskel
bė, kad Noel Field yra pas juos 
kalinamas, bet paleidžiamas ir 
apsisprendęs apsigyventi Vengri
joje. Grįžęs Hermanas abejoja, 
ar jo brolis (taipgi su žmona) 
yra likęs Vengrijoje savo valia.

Noel Field santykiai su Vaka
rais ir Rytais visuomenei tebėra 
paslaptis. Tik jis pats ar jo rei
kalus žiną giminės galėtų ką pa
sakyti. Bet viešai kalbai, turbūt, 
dar nėra laikas atėjęs.

tų kuo mokėti. Dabar ir bus su
tarta, ko ir kiek Sov. Rusija iš 
Indijos pirks.

Mikojanui dar esant Indijoje 
bus pasirašyta laivininkystės su
tartis, kuri. tvarkys susisiekimą 
tarp Indijos ir Rusijos Juodosios 
jūros uostų padidėjusią prekybos 
apyvartą tvarkant.

Mikojanas priimtas Indijos sos 
tinėje su dideliu dėmesiu — su 
daug didesniu ir mandagesniu už 
tą, kuris buvo rodomas neseniai 

i ten lankantis JAV valstybės sek
retoriui Dulles. Jis ne tik tiesiai 
buvo nuvežtas pas Nehru, bet šis 
jam surengė tą patį vakarą vai
šes, kuriose dalyvavo visi Indijos 
ministeriai ir kiti augšti parei
gūnai. ’

Mikojanas jau aerodrome pa
reiškė, kad ryšiai tarp Indijos ir 
Rusijos yra labai stiprūs. Juos 
tokiais padariusi Nehru viešnagė 
Rusijoje ir sovietų vadų lanky
masis Indijoje. Mikojano kelionė 
Indijon iš dangaus neiškrito — ji 
buvo tyliai iš anksto parengta. 
Pripažintina, kad Maskva ten pa
siuntė ir tinkamą atstovą — sa
vo geriausią užsienio prekybos 
specialistą, mokantį prekybą ge
rai sujungti su politika.

• Lenkijoje vėl nuteistas kalė
ti visą gyvenimą asmuo, neva at
vežtas iš Vokietijos kaip ameri
kiečių šnipas.

žydai neginami
WASHINGTONAS, kovo 28.— 

Šen. Lehmanas senate sakytoje 
kalboje voktu* puolė Saudi Arabi
ją ir valstybės ^departamentą. 
Piktumo priežastis — žydai Ir 
arabai.

Mat, JAV turi Saudi Arabijo
je nedidelę karinę bazę ir dar 
karinę misiją, kuri moko arabus 
kariškų dalykų. Lehmanas pa
skelbė, kad joks Amerikos žydas 
negalįs patekti į tarpą tų ameri
kiečių, kurie turi tarnybas Saudi 
Arabijoje. Tai esą netoleruotina. 
Bet dar labiau esąs peiktinas 
valstybės departamentas, kuris 
su tokiu Saudi Arabijos reikala
vimu sutinka.

Malenkovas nesaugus?
LONDONAS, kovo 28. — Lon

dono Daily Mail skelbia, kad jis 
turįs patikimų žinių, jog pasta
ruoju laiku dingę visa eilė arti
mų Malenkovo draugų. Laikraš
tis mano, kad čia esanti pirmoji 
Chruščevo akcijos dalis siekiant 
prieiti prie paties Malenkovo. Tie 
dingusieji pirmiau buvę pašalin
ti nuo turėtų pareigų. Jų tarpe 
esą žymių partijos pareigūnų.

• Italijos komunistai ilgai ir 
karštai ginčijosi, bet visi parla
mento nariai balsavo už naujos 

i Maskvos linijos priėmimą.

pašalinimą," jam prikišama, kad P/mininkau., V. S dzikanakas.
Kiti delegacijos nariai yra iš Eu
ropos.nepajėgė jiems sėkmingai per- 

tiekti komunistinio mokslo ir ne
sunaikino juose tautinio bei rasi
nio išdidumo. Marksizmo - leni
nizmo ir dialektinio materializ
mo pamokos nuo pereito rugsėjo

• Tuniso parlamento rinki
muose nebalsavo tik 7 proc. ga
lėjusių balsuoti. Komunistai ne
turės nė vieno atstovo.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Mokesčių rinkimo pareigūnai vakar New Yorke ir 

kitur konfiskavo komunistų partijos ir jos laikraščio nuosa
vybes už mokesčių nesumoksimą. Turto mokesčių esą užsi
likusių už kelis metus.

— Gerai dalykus ištyrus paaiškėjo, kad Korėjos karo metu 
suorganizuota American Peacc Cruvade, kuri rinko parašus po pe
ticija visame krašte labai nekaltais tikslais prisidengusi, buvo ko
munistų fronto organizacija amerikiečių nuotaikoms prieš Korėjos 
karą sukelti.

— Maltos salos gyventojų dauguma pasisakė ui įjungimą į 
Angliją, kuries parlamente Malta galės turėti tris atstovus. Vieno
je ir kitoje pusėje sugriaunama daug senų tradicijų.

— Japonijoje vis dar lyja radioaktyviu lietumi. Nėra abejo
nės, kad tai yra pereitą savaitę kažkur Sov. Rusijoje vykdytų ato
minių sprog ir) įimų rezultatas.

— Šiandien baigiasi JAV ir Meksikos prezidentų bei Kanados 
premjero pasitarimai W. Virginijos kalnuose. Niekas ikšiol nega
lėjo pasakyti apie ką konkrečiai buvo kalbama. Iš prez. Eisenho- 
werio pu.r's * f) Įsakmai pabrėžinėjama, kad tai buvęs tik gerų 
kaimynų artimesnis susipažinimas, bet tarptautinė padėtis tikrai 
buvo apžvelgta.

— Rusijos atstovas vakar įteikė savo nusiginklavimo pasiūly
mus, kas reiškia, jog vakariečių pasiūlymai jai nepriimtini kaip 
diskusijų pagrindas.
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Medžiagą siųsti šiuo adresu; ALF. KERELIS, 4105 So. Albany St. 

Chicago 32, Dl. Telefonas LAfayette 3-0547

IŠ BRIDGEPORTO SKAUTŲ 
VEIKLOS

D. L. K. Vytenio D-vė dalyva
vo tunto š /cntėje ir tunto suruoš 
tame konkurse. Šiais metais drau 
govė laimėjo III vietą.

Veiklas tėvų komitetas, kuris 
rūpinasi ne tik skautais, bet ir 
visu jaunimu. Gavėnia praėjo rim

PAPILDYMAS
Š. m. vasario mėn. 22 ęlieną 

„Draugo“ nr. 44 buvo aprašyta 
Chicagos Jūrų skautų šventė.

Kadangi šiame straipsnyje ko- 
resp. „Perkūnas“ prasilenkė su 
faktais, yra padaromi sekantys 
papildymai:

1. „Baltijos Jūros“ Tuntas įsi

šventimo augščiau paminėtų j. be šio charterio jokis veikimas 
skautų vadovų. Negalime užmirši nebūtų buvęs įmanomas.
ti p. M. Vaidylą, sponsoriaus, ku
rio dėka „Kap. M. Kukučio“ lai
vas gavo Charterį pas B. S. A.,

Jūrą Skautą skyr. Vedėjas, 
j. sktn. L. Knopfmileris

(Nukelta į 7 psl.)

Chicagos skautininkų Romove veikia

steigė iš keturių vienetų. 
2. „Kap. M. Kukučio“

tu susikaupimu ir nuotaikingu 
darbu. Kas neprisimena Velykų 
švenčių Lietuvoje su visu jų links vad j' p^ktn. A. tvanas 
mumu ir įvairumu. Tėvų komi
tetas pagal Lietuvoje Velykų

Laivo

I'el. ofiso HE.' 4-H6v», rez. PR. 6-7833

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1957 W. Garfield Blvd.

VAL: 1—4 Ir 6—9 
Šeštadieniais nuo 1 Iki 4 vai. p. p. 

IšakyruH ketvirtad. Ir aekmad.

3. „Nidos“ Laivo vad. vyr. valt. 
J. Merkelis, kuris išsiskyrė iš 
„Kap. M. Kukučio“ laivo.

4. „Žilvino“ jaunių j. skautų 
laivo vad. E. Šimaičio.

Skautininkų Romovei priklau-1 vimus, įvairius kursus ir 1.1 vis- . ..
so apie 60 narių, šį skaičių suda- ką ruošti skautams ir skautėms įVcnclU paprocius’ Velyk^ Pirm{* 
ro Chieagoje ir jos apylinkėje gy drauge. Ir į pradėtus drauginin- idwną r^Š!a rnarSucl'I vakarų 
venantieji skautininkai. Pašto- kių pasitobulinimo kurselius tuoj1 Vlsam Chlcagos Jaunimui. Pro- 
viai susirinkimus lanko mažesnis įjungti ir Lituanikos tunto drau-i gramoJe numatyta: trumpi skau 
skaičius, bet aktyvūs nariai yra gininkus. Siūlė tuntams paruošti tų Pasir3dymai- turtinga loten-1 5. Budžių vieneto vad. vyr.

................ kuo d įau ja, yra daug labai vertingų dova- valt. A. Snarskio, J. Sktn. Dr. K.
nų, kurias suaukojo Bridgeporto Aglinsko dėka buvo įsteigti Jau- 
prekybininkai ir verslininkai, už niai j. skautai. Brolių A. ir K. 
tai jiems ačiū; ir šokiai, kuriems Aglinskų ir kitų j. Skautininkų 
gros visų mėgstamas Balio Pakš- iniciatyva ir pastangomis įsteig
to orkestras. Vakaro pradžia 7 tas pirmasis j Budžių vienetas 
v. v. Lietuvių auditorijoje. Be to, įr sudarytos sąlygos'J. Skautų 
tėvų komitetas primena, kad stu- Tunto steigimui 
dentams, moksleiviams, skau
tams, ateitininkams ir sportinin
kams įėjimo mokestis yra žymiai 
atpigintas.

pasiryžę visu atsidėjimu dirbti 
skautiško jaunimo gerovei. Šiuo 
tikslu skautininkai nuolat jieško 
priėjimo kelių prie skautiško jau

stovyklai planus, 
padėti tuntams.

Romovės valdyba pažadėjo, 
kiek tai bus galima, stengtis įgy

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 So. Western Avenue
Vai.; kasdien 10-12 vai. Ir 7-9 vai. 
vak. Šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: P R 8-3229 
Re» telef. UAlbrook 6-5O7I

UR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

7166 South Western Avenne
IMEDICAL BUILDING) 

Plrmad., antrad., ketv. Ir penktall 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. tr nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. I1 
vai ryto Iki 3 vai. popiet.

Oflce tel. RE. 7-1168 
Res. tel- WAlbrook 5-3765

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St
Ofiso tel. REIlance 3-4-110 

Rezid. telef. GRovehill 0-0617 
Valandos; 1-8 p. m. Ir 6-8 p. m 

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

Ofiso tel. CLiffside 4-2896 
Rezidencijos: LAlajctle 3-1172
DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 West 47th Street 

(Kampas 47th Ir Hermltage)
Vai.; nuo 2 iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak. 

Šeštad. nuo 2 Iki 6 vai., išskyr. sek

nimo, jieško patrauklių būdų ir vendinti skautininkų pageidavi- 
priemonių pertiekti jaunimui mus. 
bendro auklėjimo dėsnius ir skau
tavimo išmintį. Rūpinasi pinigo 
įsigijimu, kad galėtų jaunimui 
padėti ir materialiai: teikti pre
mijas už skautišką pažangumą, 
už pasikėlimą auklėjimo lygyje,

Pageidavimas sesėms

Buvo pasidžiaugta ir Chicagos 
Alto pirmininko p. D. Kuraičio 
mostu skautams. P. D. Kuraitis, 
per Romovės valdybą, pakvietė

„Baltijos Jūros“ Tuntas būtų 
neįmanomas be išvardintų nau
jai įsteigtų vienetų ir be pasi-

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2800 YVest Street

Vai. pirm. ir antr. 10 iki 12 ryto 
21kl 4 ir 6 iki 9 popiet; ketv. Ir 

penkt. 2 iki 4 Ir 6 Iki 9 popiet, Soš-
1 tadleniais 10 iki 2 vai. popiet.

Ofiso tel.PItospect 6-1793 
Rez. tel. GRovehill 6-5603

Tel. ofiso YA. 7-5557, rez. RE. 7-4966

DR. FRANK C. KWINN
(KVIECLNSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 Weet 47th Street

LIGONIUS PRIIMA. Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:30 
Uždara treč. visa diena ir šeštad. vak.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 West 16th Street 
Vai.: kasdien 6-8, šeštad. l-i 

Telef. TOwnhall 3-0959 
2534 We»t 68th Street

Vai.: tik iš anksto susitarus. 
Telef. HEmloak 4-7080, neatsakius 

_____ skambina CEntral 6-2294.

padėti įsigyti sporto priemones Chicagos visų trijų tuntų tunti- 
*r t-t- ninkus ir draugininkus - kės pas

Aušros Vartų sk. tunte veda gave paviešėti ir pamatyti kultū- 
draugininkių pasitobulinimo kur- rinę filmą j0 paties suktą kelio. 
sėlius. Romovės valdyba šių kur-' njų meįu Afrikoje.

TeL ofiso G R. 6-5399, PR. 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8PEO. CHIRURGINES LIGOS 

2423 West 63rd Street 
(Kampas 63rd ir Artesian) 

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

Trečiad. ir sekmad. uždaryta

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
bendra praktika ih 
SPEC. MOTERŲ LIGOS

Ofisas Ir rezid.: 2410 W. 51st St 
rel. PRospect 8-1223 arba WE 6-5577 

Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr., 
Trečiad. ir Penktad. 6-9 vai. vak. ir

šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

sų vadovu pakvietė gilvelio kur
sus baigusį sktn. kun. J. Vaišnį. 
Kursų programa yra paremta 
daugiau praktiškuoju momentu: 
pavyzdinėmis sueigomis, praktiš
kais užsiėmimais. Siekiama nau
doti metodus skatinančius pačius 
vadovus.

Š. m. kovo mėn. 18 d. Skauti-

Tenka pastebėti, kad skauti
ninkai su brolišku nuoširdumu 
pasigedo sesių skautininkių Ro
movės sueigoje. Siūlė: jei sesės 
turi reikalų svarstytinų tik joms 
vienoms, tesudaro sekciją Romo
vės ribose, te neveikia atskirai, te 
neskaldo jėgų.

Sesės skautininkės te išgirsta

Seimininkės,

ninku Romovė turėjo sueigą, kur t)roiių teisingą sprendimą ir
be visos eilės bėgamų reikalų bu
vo gyvai aptartas ir Skautų Są
jungos naujo statuto projektas. 
Šiuo reikalu pranešimą padarė 
statutui ruošti komisijos narys 
sktn. teisininkas A. Aglinskas, 
pranešimą papildė antrasis komi
sijos narys — sktn. E. Korzonas. 
Vadovaujantis pranešimu nauja
sis Sk-tų Sąjungos statutas yra 
sudarytas remiantis Lietuvos 
Skautų Sąjungos statutu ir atsi
žvelgiant į laiko ir aplinkos rei
kalavimus, pav.: Panaikinti Pir- 
miją, jos funkcijas atliks Tary
ba, kuri taip pat sumažinta: 10 
asmenų rinktų ir 6 exoficio — 
vyriausi skautininkai, kapelionai 
ir kt. Panaikinta vadeivės - vos. 
Palikti sąjungos patikėtiniai —

nuoširdų kvietimą veikti drauge, Į 
teįsijungia į skt. Romovę, te gau
siau lanko sueigas, kur jos yra 
brolių taip nuoširdžiai kviečia
mos ir laukiamos. Vienybėje ga
lybė!..

A. BeržienėI

BRANGIOSIOS SESĖS,
Priimkite mano ir LSS Vadi- 

jos seseriškus sveikinimus šv. 
Velykose.

Velykos — Didysis Prisikėli
mas. Jis sutampa su mus apsu
pančios gamtos atbudimu, prisi
kėlimu. Visa, kas tik turi gyvy
bės pradų, pakyla naujam gyve
nimui, pasipuošdamas akims ma
loniu žalumu ir ištisomis jūromis 
žiedų. Šios nuostabios Kūrėjo

Rajonų vadai. .simfonijos dalimi esame ir mes
I sąjungos statuto rėmus jkcl- . J
c ryvrHi nni nes oovn lOlinot.

ta: Tėvai, Rėmėjai, Akademikai,
Skautininkų Ramovė. Skautinin
kai naują statuto projektą užgy- 
rė, kaip atitinkantį skautiškos 
veiklos reikalavimus ir dabarti
nio gyvenimo sąlygas.

Pasikeitimai ir nauji nariai

— vienos žydinčios savo jaunat
ve, kitos jaunos savo dvasia. Su 
džiaugsmu ir ryškiai dalyvau
kime toje simfonijoje. Kaip at
bundanti gamta išnyra vaiski, 
nusikračiusi ją slėgusių dulkių, 
taip ir mes pakilkime savo dva
sioje tyros, kaip ką tik prasisklei

_ .. . , . . • • „ dę žibučių žiedai, nusikračiusiosI sueigą atsilankė ir naujai pa-1 y 1 , . ’. , .
kelti paskautinlnkai: R. Mieže- S Šv V
lis, R. Mišauskas, ir R. Račiūnas 8kautę’ slėgusių seselių.lykų ryto giedri ir skaisti nuo

taika — linksmas Aleliuja telydiRamovės pirmininkė Z. Juškevi
čienė naujuosius narius pasveiki-■ . „
no ir R. Mieželį tuoj pat įtraukė! ";us p8V“t?a ±,'
į darbą -pakvietė sekretoriauti stovyklaujant bei iškylaujant
sueigai Paakiu. R. MiSauskas mlelą» vasaf’: . ...

6 . ...... .... Šia proga taip pat sveikinameitin gyvai reiskesi skautiškų rei- 1 h ,J * j . ... * Sąiungosvadovybę.broliusskau-kalu aptarime bei jų sprendime. „ , . , ■ . •c, • • i t A ■ f * tus, skaučių skautų tėvus, reme-Sueigoje sktn. Or.ntas aUista- •
lydino, Ik Romovės iždininko pa- y g Q
reigų, priežastis — susilpnėjusi 
sveikata. Jo vietą užims vienas 
iš esamų dviejų kandidatų į val
dybą.

Vyriausioji Skautininkė

Susirinkusieji skautininkai R. 
valdybai siūlė jieškoti glaudes
nių santykių tarp brolių ir sesių. 
Ir ką Romovė neberuoštų; išky
las, ekskursijas, auklėjimo subu-

Sfčajsrsj&fsjsrajsftissi

P.&J.JOKUBKA
TV, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIA 

Pardavimas Ir Taisymas 

4102 Archer Avė., »♦ Mozart 
CMeAgo 82, III. — TeL vA S-Ml

JONAS GRADINSKAS
VOKIŠKI ULTRA HI-FI 

RADIJAI-PATEFONAI 

J. G. TELEVISION COMPANY

2512 W. 47th St Tel. FRontier 6-1998
TAISYMAS GARANTUOJAMAS RASTU — 100%

NAUJAUSI

Savo rūpesčius, kaip pasiruošti Velykų šventėms, pali
kite mums sutvarkyti.

Atsilankykite į mūsų krautuvę ir čia rasite viską, kas tik 
reikalinga Velykų stalui paruošti. Kumpių, dešrų (virtų ir 
rūkytų) medžioklinių skilandžių, kastinis (žemaitiškas svies
tas), saldžių sūriu, varškės, riebių sūrių — pintinėlės pa
ruoštos Velykų dovanoms ir visokių prieskonių saldainių, 
medaus ir kitų produktų.

FARM FOOD COMPANY
STASYS IR MARIJA METRIKIAI 

1804 West 47th Street, Chicago
Telefonas — YArds T - 8393

NARIAI LIETUVIŲ TAUP. IR SK0UN1M0
B-VIŲ LYGOS, KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00
I R

Paskolos Duodamos Hamg Įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO i SAVINGS & LOAN ASSN.
6234 S. We.tem Avė. Chicago 36, UI.

CHANE SAVINGS t LOAN ASSN.
2565 W. 47th St. Chicago 32, UL

DISTRNT SAVINGS t LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8,111

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

Rooseveit Furniture Miegamo Rakandtj Išpardavimas!
11 gabalų — tiktai už $169.00

Į Sį setą įeina lova, dreseris, ko
moda, springsal, matrasas su vidu
jinėm spiruoklem, 3 vanity stiliaus 
lempos, 2 miegamos pagalvės ir 
kilimas. Didelis pasirinkimas ir 
kitokių baldų. Galima užeiti vaka
rais. Parduodame išmokėjimais.
Už 6 mėnesių išmokėjimus neima- 
me jokių nuošimčių. Prieš perkant 
baldus, užsukite J šią lietuvišką 
krautuvę, apžiūrėkite baldus ir pa
tirkite kainas.

ROOSEVELT FURNITURE CO
■>810 WR8T ROOSEVELT ROAD TeL SEeley 8-4711

Fcltz Rmiduntn, aav. Ir menadžerlz 
KrautuvS atidaryt* sekmadieniais nuo 11 Iki 4:30

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PEI NINGI PATARNAVIMAI.

LAUPYKITE TVIRTAI. APDRAUSTOJ SM,000,000 IŠTAIGOJE. AUKŠČIAUSIAS, NAUJAI PADIDINTAS DIVIDENDAS Už PAID UP INVESTMEN 
IS’.Tl BONUS. KAI.F UV ir VAKACMŲ SKYRIAI. GALITE TAI PYTI llt PER LAIŠKUS. SU

8 IR A»’M°RANT VISOKIAUSIAS BILAS, VELTUI PATARNAVIMAS NARIAMS IAKEICIAM II
PARDUODAM VALDUOS BONUS. NAMŲ PASKOLOS PRIEINAMIAUSI OM SĄLYGOM 
FORMACIJAS PAŠAUKIT — GROVEHII.L 6-7675, SUŽINOT MCHŲ AUKŠTA DIVIDENDĄ IR KITAS IN

CHICAGO SAVIHGS and LOAM ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTERN AVĖ.
• IKI š vai. vak.: Treč UŽDARYTA VISA DIENA: ŠEŠT. • IKI 9 POPIETPIRM IV V*I, _a vai,.: aNTRAD IR PENKT. 9 Iki 4 VAK.: KFT

DR. VL BLAŽYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti- 

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rez.: WAlbrook 5-3048 

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 YVest 71st Street
Vėl. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Vntr. 1-5, treč. Ir šešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

6317 South W e steni Avenue 
Chicago 29, UI. 

Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas REpubllc 7-4900 

Rezidencija: GRovehill 6-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ik CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:20 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutarti 
• Ofiso tel. VIrginia 7-0036 
Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

Tel. ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-8867

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spec. moterų Ilgos Ir akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Calitornia Avė. 

VAL.; 2—4 ir 6—8 v. p. p. 
šešt 2—7 vai. p. p., 
išskyrus sekmadienius.

Ofiso t.itef. YArds 7-1166 
Rezidencijos — 8Tcwart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampas Halsted ir 35-ta gatvN) 

VAL. 1—4 ir 6:30—8:30 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai.

Ofloe WAlbrook 5-2670.
Rez. HUltop 6-1560

Or. Alexander J. Javelr
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
štARQUETTE MED1CAL OENTER 

6132 South Kedzie Avenue 
Vai. 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak 

Trečiad. Ir šeštad. pagal autartj

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 West 63rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. tr 7:30 
Iki 9 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta 

Telefonas GRovehill 6-1596
OR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SrFCIALIST.

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 

susitarimą išskyrus trečiadienius
2422 West Marųnette Rd.

Telefonas REIlance 6,1811

DR. WALTER 1. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 West 59th Street

VAL. 1—4 popiet, 6:30—8:80 vak. 
Trečiad. pagal sutai'tj

I>1. ofiso ir luito Obymplc 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ.“ 
4938 W. 15th St, Cicero 

Kasdien 1—3 v. Ir 6—8 v. vakare. 
Išskyriia trečiadienius 

Butas 1526 So. 49th Ava. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite K Edžio 3-2868
DR. EMILY V. KROKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieni tik susitarus

Dr Nina KRIAUCELIOMAITg
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

MOTERŲ LIGŲ IR AKUŠERIJOS 
SPECIALIHTft 

8750 West 71»t Street 
(Kampas 71st Ir Callfornl*)

Tel. ofiso hr rez. REpubllc 7-4146 
Vai 11-2 Ir 8-9 v. v šešt 1-4 v o

Pnšmlinaa tik pagal Susitarime.

DR. JULIJA MONSTAVIŠIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 

10748 South Michigau Avenue 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 
lšskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUUman 5-6766
Buto — ENglewood 4-4979 

Ofiso ir buto tel. HEmlock 4-5815

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

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

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURQAI 
3259 South Halsted St.

Kasdien 3—7 vai. vak. šeštad. nuo 
1—5 vai. vak.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resid. 2437 
W. 62nd St., tel. Rcpublic 7-8818.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer).
Vai. kasdien nuo 2 iki 9 vai. 

Trečiad. ir 'sekmad. tik eusitaruk

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpubllc 7-2290 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2435 West 69th Street 

Vai. kasdien 10—12 Ir 5—8 vai. vak. 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHtCAGO, ILLINOIS
A

JAV POLITIKA IR SOVIETAI
Jvykiai Sovietų Sąjungoje ryšium su, anot Chruščevo, pami

šėlio Stalino pasmerkimu, Chruščevo ir Bulganino naujos kelionės 
(Anglijon) ir kaikurie kiti pasireiškimai užsienio politikoje, pusėti
nai ištempė laisvųūį kraštų žmonių nervus. Vieni norėtų suprasti, 
kad visais tais įvykiais yra laužomi ledai komunistų ir Vakarų de
mokratijų koegzistencijai, nes sovietijoj padėtis jau „pagrindinai 
keičiasi", vadinas, taikingas sugyvenimas jau bus galimas. Kiti 
visai kitaip galvoja. Jie mano, kad nauji Kremliaus ponų posūkiai 
nėra nauji. Jų siekimai pasilieka tie patys. Sugalvota tik nauja 
taktika, surastos naujos priemonės komunistiniems sąjūdžiams 
užsienyje sustiprinti, neutraliesiems kraštams arčiau savęs pa
traukti ir dar kartą bandyti prigauti Vakarų diplomatus.

Mus vis tik ramina tas faktas, kad Jungtinių Valstybių vy
riausybės viršūnės supranta naujus Maskvos manevravimus. Tai 
pastebime iš prezidento Eisenhowerio ir valstybės sekretoriaus 
John Dulles vėliausių pareiškimų spaudos konferencijose ir per 
televiziją bei radijo. Labai gera, kad tuos jų pareiškimus, kaip 
mums praneša, Amerikos Balsas (Voice of America) yra perdavęs 
už geležinės uždangos gyvenantiems ir kenčiantiems žmonėms.

Prez. Eisenhoweris savo vėliausiame pareiškime yra pabrėžęs 
savo įsitikinimą, kad Amerikos sąjungininkų galvosenoj, bent tų, 
su kuriais jisai kalbėjęsis ,nėsą jokių abejonių, kad pagrindinis ko
munistų tikslas nėra pasikeitęs ir todėl jis netikįs, kad tai leistų 
jų budrumui neatsargiai ir nerūpestingai sumažėti. Jis betgi mano, 
kad prieš tą tenka prieš — pastatyti aiškų mūsų motyvų ir mūsų 
pačių idėjų ir planų supratimą. „Mes žinome, kad mes norime tik 
taikos“ — kalbėjo prezidentas — „mes norime taikių santykių su 
tomis tautomis pasaulyje, kurios bus draugiškos su mumis. Mes 
norime skatinti prekybą; mes norime skatinti apsikeitimą kelio
nėmis ir idėjomis, pasikeisti mokslo informacija ir viskuo, kas, 
mūsų manymu, keltų žmonijos lygį.“

Reikia manyti, kad prezidentas Eisenhoweris tikrai gerai nu
simano, kad su Sovietų Sąjunga ir jos satelitais tie visi dalykai 
nėra įmanomi ir nebus įmanomi, kol Kremlius neatitaisys pamišė
lio Stalino padarytas klaidas ir skriaudas keliolikai valstybių, ku
rių laisvą ir nepriklausomą gyvenimą jisai likvidavo.

Prezidentas priminė, kad Jungtinės Valstybės yra įsipareigo
jusios naudoti kiekvieną taikią priemonę, bevykdant savo politi
ką. Reikią remti Jungtines Tautos, nes jos yra tam sukurtos. Sa
lia to turima trišali 1950 metų gegužės mėnesio deklaracija, kurią 
tenka labai rimtai vertinti. Tikima, kad bet koks didesnis karo 
veiksmų prasiveržimas toje srityje būtų katastrofiškas pasauliui.

Kad prezidentas stovi užnugaryje sekr. Dulles daromų žygių 
užsienio politikoje, labai ryšku iš to, jog jis labai vertina jo pada
rytuosius asmeniškus kontaktus su kitų kraštų vadais. Esą tuo 
keliu einant įgijama geresnį bendrųjų problemų supratimą, negu 
pasitikint vien normaliais diplomatiniais susirašinėjimais. .

Grįžęs iš savo didelės kelionės Tolimuose Rytuose sekr. Dulles, 
kuris dalyvavo JsSEATO (Pietryčių Azijos organizacijos) posė
džiuose, optimistiškai pareiškė, kad ši organizacija auganti gaivu
mu, kad ji ir kitos mūsų saugumo sąrangos parūpina prieš gin
kluotą agresiją skydą, už kurio auga nepriklausomybė ir ekonomi
nė bei socialinė gerovė.

Sekr. Dulles yra daugiau pasaulio apkeliavęs, negu bet kuris 
kitas valstybės sėkretorius praeityje. Kaip kitomis, taip ir savo 
valiausiąja kelione jis bus daug gero pasiekęs. Tai supratome iš 
jo plataus pranešimo, padaryto praėjusį penktadienį per radiją ir 
televiziją.

Taigi, bent tuo tarpu galime pasakyti, kad užsienio politikos 
vairas yra gerose rankose.

V. JfiZUS PAS PILOTĄ

Žydų tanios vyresnioji tarėsi prieš Jėzų jį nužudyti. Tr surišę jie jį nuvedė ir įdavė valdovių Pontijui Pi
lotui. Tenai žydų tautos vyresnieji ėmė skųsti jį, sakydami: Radome kad šis kelia sumišimų mūsų tauto
je, draudžia mokėti mokesčius ciesoriui ir sakosi esąs Kristus karalius. Pilotas jiaklausč jį: Ar tu esi žydų 
karalius? Atsakydamas jis tarė: Tu sakai. Tuomet Pilotas pasakė vyriausiems kunigams ir minioms: Aš 
nerandu šitame žmoguje jokios kaltės. Pilotas norėjo paleisti Jėzų, bet minia šaukė: Ant kryžiaus, ant 
kryžiaus jį. Tuomet Pilotas nusprendė padaryti, kaip minia reikalavo. Pilotas pabudo jiems Rambų, įmestą 
už žmogžudystę ir maištų į kalėjimų, o V. Jėzų padavė savo kareiviams Jį nukryžiuoti.

Dr. Pierre Barbet

JĖZAUS KŪNIŠKOJI KANČIA
Sulietuvino DR. DOMAS JASAITIS, Tampa, Fla.

(Tęsinys)

AR GAVAI LAIŠKĄ?
A. GINTNERLS. Chicago, UI.

Neseniai Chicagos Balfo aps
krities vadovybė yra išsiunti- 
nėjusi miesto ir apylinkės gy
venantiems lietuviams sveiki
nimo laiškus Velykų švenčių 
proga ir kartu priminė, kad 
švenčiant Velykas sočiai, sau
giai ir linksmai, reikalinga pri
siminti ir savo brolius pasiliku- 
sus tremties sąlygose: vieni li
goninėse, kiti sanatorijose, tre
ti senelių prieglaudose ir pana
šiai Velykas švenčia. Tai žiau
ri gyvenimo tikrovė, kuri su
griovė visas jų viltis gyventi 
kartu su mumis laisvame pa
saulyje.

Atsakyk į laišką

Mat, Velykos jau čia pat. Nė
ra laiko galvoti, kai reikalinga 
vykdyti. Dar šiandien reika
linga patikrinti savo paštą ir 
skubiai atsakyti į Balfo laišką. 
Taip reikalauja lietuvio garbė 
ir mandagumas. Atsakyti 
trumpai ir be jokio pasiteisini
mo rašto. Toks paprastas ir 
lengvas atsakymas. Juk vis
kas apgalvota ir parengta dar
bo žmogui. Nieko nereikia ra
šyti ir daryti. Ta niekas nepra
šo ir nepataria. Čia laikas yra 
pinigas. Taigi paimk tą voką 
ir įdėk savo kuklią auką pa
galbos reikalingiems žmonėms.- 
Paremk šalpos darbą našles 
skatiku, kuris pas Dievą turi 
tūkstantinę vertę.

Tik po žaliuką
Atliekant savo pareigą nie

kas neprašo šimtinių ar dešim
tinių. Užtenka ir mažų aukų. 
Svarbu, kad jas duoda visi ir 
nepasilieka neatsakytų laiškų. 
Juk šalpos darbas gula lygiai

ant visų lietuvių, nežiūrint jų 
politinio ar religinio įsitikini
mo. Kiekviena didesnė lietuvių 
šventė lai supurto lietuvio šir
dį. Tegul jisai atidaro savo pi
niginę ir ištiesia ranką savo 
broliui. Ir duokite tik po vie
ną žaliuką. Juk kas greitai duo
da — dvigubai duoda, sako 
priežodis. Taigi nelaukime 
rytojaus, bet jau šiandien dė
kime į paskyrimo voką ir siųs- 
kime Ignui Daukui, 3339 W. 
Ewergreen Avė., Chicago 51, 
III.

Būk ištikimas sąžinei 

Sakoma, kad laimingiausi
yra tie žmonės, kurie turi ra
mią sąžinę. Jei tave pasiekė 
Balfo laiškas ir jisai iki šiol 
pasiliko pamirštas ir dar neat
sakytas, tai skubink greitai tai 
padaryti. Juk kiekvienam yra 
maloni ramybė Velykų švenčių 
metu. Nebūk sau priešu. Pa
vasaris čia pat ir Velykos už 
durų. Terieda margučiai ir te- 
džiugina pavasaris geros valios 
lietuvius Velykų šventėje! Ir 
Balfui laišką įmeskime į pašto 
dėžutę bent švenčių metu.

Kryžiavimas
Kraujas srovena iš naujo. Jį 

paguldo ant nugaros. Ar paliko 
Jam siaurą rūbų juostą, kurią 
žydų gėdingumas palieka pa
smerktiesiems mirti? Aš pri
sipažįstu, kad aš nežinau. Bet 
tai yra visiškai nesvarbu. Viso
kiu atveju Jis savo Drobulėje 
yra nuogas. Jo nugaros, šlau
nų ir čiumų žaizdos apdulka, į 
jas patenka žvyro dalelės. Jį 
paguldė prie dybos. Jo pečiai 
buvo paguldyti ant sijos — pa- 
tibulum. Budeliai baigia pasi
ruošimus. Grąžtu jie padaro me
dyje lizdus įkaltinoms vinims. 
Ir pradedamas žiaurus veiks
mas.

Pagelbininkas ištiesia delnu 
augštyn vieną Jo ranką. Bude
lis paima vinį (ilgą, aštria vir
šūne, keturkampę vinį, kuri vir
šuje prie galvelės buvo 8 mm 
storumo), įsmeigia į riešo sąna
rio priešakinį įlinkį. Tą vietą jis 
atpažino iš prityrimo!

Vienas stiprus jo didelio kūjo 
smūgis... ir vinis jau medyje... 
Dar keli energiški pykšt, pokšt, 
ir vinis stipriai ir galutiniai į- 
kalta.

Jėzus nesuriko, bet jo veidas

ties ir žybtelėjo smegenyse. Tai 
nepakeliamas skausmas, kuris 
atsiranda didžiuosius dirksnius 
sužeidus. Beveik visuomet tuos 
sužeidimus lydi apalpimas. Bet 
Jėzus nenorėjo netekti sąmonės. 
Dar taip baisu nebūna, jei dirgs 
nis tampa staiga visiškai nu
trauktas. Bet aš iš prityrimo 
žinau, kad šiuo atveju jis buvo 
tik dalinai sužalotas. Sužaloto 
dirksnio kamienas paliko sąly
tyje su vinimi. Kuomet Jo kū
nas buvo pakabintas, dirksnis 
tapo įtemptas kai psmuiko sty
ga. Kiekvienas kūno sudrebėji- 
mas, kiekvienas judesys sukel
davo siaubingą sopulį. Ir tai už
truko net tris valandas!M

Kitą ranką ištempė budelio pa

šventovė Madonai
Italijos mieste — Syrakuzuo- 

se — statoma didžiulė šventove 
verkiančiai Madonai, kuri sudo
mino pasaulį prieš trejetą me
tų, kai iš statulos per keturias 
dienas tekėjo ašaros. Naujojoj 
šventovėj, į kurią bus pernešta 
ta statula, galės tilpti 20,000 
žmonių. Jai projektus atsiuntė 
580 architektų iš 36 tautų; net 
51 architektas savo projektus 
nusiuntė iš JAV.

aidėjo. Kristaus prikalimas prie braukymu pašalinti ncatlaidų 
kryžiaus užtruko tik dvi minu- raumens traukulį, 
tęs. Tuomet atėjo dviejų latrų Bet pažvelkite! Tas pat ne- 
eilė. Greitai stovėjo trys kry- lauktas, bepriežastingas šlaunų, 
ž:ai dievžudiš.iO m.esto akivaiz- blauzdų raumenų traukulys, ko- 
doje. jų nykščių sukreivėjmas. Vhuo-

NrrJausykimc betriumfuojan- tiną raumenų traukulį mes vadi- 
e;ų žydų, kurie įžeidžia Jo sopu- name teianija— mėšlungiu, Štai 
liūs. J .s jau atleido jiems, nes jie jo vaizdas. Pilvo raumenys su
neš.no, ką j.e daro. kietėja sustingusiomis bangomis.

Prad^.oje Knatus nurim i. Tie- Vėliau tai atsitinka su tarpion- 
kos kankin ir.ų išvarg.ntam, iš- kaul'n’ais, kaklo ir kvėpavimo 
eikvotam kūnui tasai nejudėji- raumenimis. Jo alsavimas tampa 
mas atrodė, kaip savotiškas po- vis trumpesnis ir paviršutinesnis. 
ilsis, juo lab.au, kad jis sutapo Jo šonkauliai, iškelti ištiestų ran 
;u Jo vitalin.o atsparumo mažė- kų tempimu, dar labiau pakyla, 
jimo pradžia. Bet Jis jaučia troš- Epigastrium įdumba, virš abiejų 
kulį. Jis atsisakė raminančio gė- ra.itikaulių atsiranda gilūs grio- 
raio • vyno, sumaišyto su myra vėliai. Oras įeina švilpdamas, bet 
r tulžimi — kurį atnešė ga.La- beevik negali išeiti.Atsiranda oro 

širdingos Jeruzalės moterys. Jis troškulys. Jo išblyškęs veidas 
nori išgyventi visą savo kančią, šiek tiek parausta, vėliau tampa 
Jis žino, kad Jis ją apvaidys. Jis ivioletifikai purpurinis ir galop 
trokšta. Taip, „Adhaesit lingua'melsvas. Jis dūsta. Jo plaučiai, 
mea faucibus meis" (Mano liežu- sprogstantys nuo susitelkusio

Jo kūnas kybojo. ..
Kūnas kabantis ant rankų, ku

rios buvo įstrižai ištemptos, pa
sviro truputį į priešakį. Jo pečiai 
buvo sužaloti smūgių ir skaudžiai 
nubrūžinti nešant sunkią, nely
gią, kietą kryžiaus skersinę siją.
Aštrūs erškėčių vainiko dygliai 
dar giliau smigo į kaušą. Jo varg
šė galva svirdėjo į priešakį, nes 
storas ir dygus vainikas neleido 
ją padėti ant medžio. Kiekvieną
kartą, kuomet Jis ją prie dybos 1 didybės, Dievo, norinčio išgelbėti 
priglausdavo — Jis sudrebėdavo savo brolius. Jis kenčia troškulį.

vis prilipo prie mano gomurio, 
Ps. 21, 6). Jis nieko negėrė ir 
nieko nevalgė jau nuo paskutinio 
vakaro. Jau pusiaudienis. Jo kru 
vinas prakaitavimas Getsemano 
sode, visi Jo nuovargiai, gausus 
kraujo plūdis pretorijoje ir kito
se vietose, Jo dabartinių žaizdų 
kraujavimas atėmė gerą Jo krau 
jo dalį. Jis trokšta. Jo bruožai 
įtempti. Jo išblyškęs veidas iš
raižytas sukrekėjusio kraujo sro
vėmis. Jo burna pusiau atdara 
ir Jo žemutinė lūpa žemyn nusvi
rusi. Šiek tiek seilių, susimaišiu
sių su krauju, srovenančių iš su
laužytos nosies, nuteka į Jo barz
dą. Jo gerklė sausa ir dega, bet 
Jis negali nuryti.

Jis trokšta. Kas gi galėtų atpa
žinti tame sutinusiame kruvina
me ir deformuotame veide žmo
gaus gražiausią vaiką? „Vermis 
sum et non homo“ — „Esu slie
kas, bet ne žmogus“ (Ps. 21, 6). 
Būtų tikrai baisu, jei nepavyktų 
įstebėti pro tą visą žiaurų vaiz
dą išsiskleidimo Dievo giedrios

oro, negali jo iškvėpuoti. Jo kak
ta išberta prakaito lašais. Jo iš
sivertę akys vartosi. Koksai 
žiaurus sopulys skelia Jo kaušą! 
Jis miršta! Gal ir gerai... Ar Jis 
nepakankamai kentėjo? Bet ne, 
Jo valanda dar neatėjo. Nė troš
kulys, nė kraujavimas, nė dusi
mas, nė skausmas negalės būti 
Jo mirties priežastimi... Jis mirs, 
nes toksai buvo Jo noras. Todėl 
Jis ir prisikels! Alleluja!..

Kas gi įvyksta? Lėtai, lėtai, 
viršžmogiškomis pastangomis, 
Jis atsiremia savo kojų žaizdo
mis ir jas perveriančią vinį... Ko
jų keliai šiek tiek išsitiesia, ir 
visas kūnas pakyla, o ištiestų 
rankų tempimas sumažėja. Tuo
met mėšlungis atslūgsta, raume
nys, ypatingai, krūtinės, atsilei
džia. Kvėpavimas tampa erdves
nis, plaučiai išsivėdina, ir veidas 
vėl tampa išblyškęs.

nuo aštrių dūrių.
Jo kūnas kabojo tik ant dviejų 

vinių, kurios per rankų riešo są
narius buvo įkaltos į kryžiaus 
skersinę siją. Jis galėjo laikytis 
be jokių kitokių priemonių. Bet, 
pagal nukryžiavimo taisykles, tu 

gelbininkas. Tie patys veiksmai rėjo būti pritvirtintos ir kojos.
buvo pakartoti. Tie patys sopu
liai varstė Jo kūną.

Tam tikslui užtenka pakankamai 
sulenkti žudomo kėlius, kad pė
dos plokščiai paliestų kryžiaus 
išilginę siją. Pirmiausiai pride
dama prie medžio kairioji pėda. 
Užtenka vieno prityrusio plak
tuko smūgio, kad vinis (tarp an
tro ir trečio metatarsinio kaulo) 

Stokimės!” Budelis ir jo pa-, perskrostų perdėm pėdą. Vėliau

Bet šį kartą, tik pagalvokite 
gerai, Jis žino, kas Jo laukia. 
Dabar Jis jau pritvirtintas prie 
skersinės sijos. Jis jau sudaro 
kryžių.

gelbininkas paima už galų sker
sinę siją, tiesina ir kelia pa 
smerktąjį, pradžioje pasodina, 

skausmingai susitraukė. Bet aš. vėliau pastato stačią ir, sumda- 
pamačiau tame pat akimirks-, mi atgal, priglaudžia prie dybos 
nyje, kad Jo nykštys jėgingu ir Išilginė kryžiaus sija nėra per-
valingu judesiu atsidūrė opozi- daug augšta. Budeliai greitais smūgis, ir vinis, persmeigusi abi- 
cinėje delnui padėtyje. Buvo pa ir tiksliais judesiais pritvirtina dvi pėdas, lenda į medį. Tuomet

pagelbininkas, atitinkamai su
lenkęs kitos kojos kelią, prideda 
jos pėdą prie kryžiaus, tuomet 
budelis pritaikytai priglaudžia 
prie jos jau vinies persmeigtą 
kairią pėdą. Antras plaktuko

liestas Jo medianinis nervas! Aš 
jaučiu tai, 1<4 Jis iškentėjo: neiš 
sakomą, žaibingą skausmą, ku
ris pasklido Jo pirštuose, išsiplė
tė kaip ugnies srovė iki Jo pe-

patibulum prie augštutinės dy
bos dalies. Prie jos viršūnės 
prikala keliomis vinimis nukan
kinto titulus, parašytus trimis 
kalbomis.

vinis smarkesniais smūgiais įka
lama iki norimo gylio.

Kojų perskrodimas vinimi ne
sukelia ypatingų sopulių. Bet, 
Dieve mano, kančia dar tik pra-

Ir, vykdydamas Rašto pranaša
vimus, Jis tuoj tai pasakys. Vie
nas kareivis, savo užuojautą slėp 
damas pajuokoje, sumirkė kem
pinę acte ir, užmovęs ją ant nen
drės, davė Jam gerti. Ar Jis nu
rijo nors vieną lašą? Žinovai 
teigia, kad skysčių tose sąlygose 
įėmimas būna mirtingo apalpimo 
priežastis. Tad tokiu būdu palie
tęs lūpomis kempinę Jis galėjo 
dar du ar tris kartus kalbėti? Ne, 
ne, Jis mirs. Savo valandoje. Da
bar Jis trokšta.

Mirčiai artėjant 
Ir štai tatai prasideda. Bet vie

ną akimirksnį vėliau mes paste
bime keistą ręiškinį. Jo rankų 
raumenys patys susitraukia. Ta
sai susitraukimas plečiasi, kaip 
vandens bangos. Jo dėltojidiniai, 
Jo dvigalviniai raumenys įsitem
pia ir sukietėja. Jo pirštai su- 
linksta kabliukais. Traukulys. 
Kiekvienas iš mūsų, daugiau ar 
mažiau, yra išgyvenęs tą aštrų ir 
augantį skausmą ar tai blauzdo-

— Austrijos parlamente ne
seniai buvo svarstomas Austri
jos krašte gyvenančių pabėgė
lių iš anapus geležinės uždan
gos klausimas. Ta proga Aust
rijos kancleris Raah užtikrino, 
kad jo vyriausybė visuomet 
griežtai laikysis 1954 metų rug
pjūčio 26 d. ratifikuoto tarptau 
tinio susitarimo, kuriuo yra ga
rantuojama visiems politiniams 
pabėgėliams juridinė apsauga. 
Dar daugiau, — pareiškė kanc
leris Raab, — Austrijos vyriau
sybė yra nusiteikusi duoti ap
saugą ir kiekvienam kitam as.me 
niui, kuriam jos reikia ir kuris 
jos nusipelno, nors tai ir nebūtų 
numatyta tarptautine pabėgėlių 
konvencija.

— Darbininkai pas popiežių
Pijų XII. Šiomis dienomis popie 
žius Pijus XII specialiose audi
encijose priėmė keletą didesnių 
darbininkų grupių. Joms pasa
kytose kalbose ir pasikalbėji
muose su paskirais darbininki
jos atstovais Šv. Tėvas išreiškė 
Bažnyčios rūpestį darbininkų 
reikalais ir tėviškai paskatino 

su-
se, ar tarp šonkaulių, ar kaiku 
riose kitose kūno dalyse. Tuomet siekti visų klasių darnaus 
reikia viską mesti į šalį ir lengvu gyvenimo bendruomenėje.

BIRUTE PŪKELEVlčtOTt

62 tęsinys

Geri! Puikiai aptempia visą pėdą, priglunda prie 
kojos iškilimo, lyg mano pačios būtų tai batai. Ir gra
žūs! Labai gražūs. Aš net pasukinėju koją, pati jais 
pasigėrėdama.

— Matai! — nusijuokia Vasilijus. — Ir suradom!
Aš vėl pasuku pėdą, pakrutinu pirštus.
— Man kairysis lyg spaudžia, — sakau, užgriebda

ma batą ranka.
Vasilijus priklaupia ant žemės.
— Kur? Ar čia? — klausia jis, — atsargiai lytė

damas pačią bato nosį ir vis dar tebežiūrėdamas man į 
akis. Paskui jo plaštaka staigiai nuslysta mano blauzda 
augštyn ir kita ranka jis vienu judesiu parmeta mane 
ant čiužinio. Aš net atsidaužiu galva į briaunos lentą.

Bet pašoku žaibo greitumu.
Ir stoviu. Stovim mudu abu. Žiūrim vienas į kitą.
Vasilijus! Puikus bernas. Rimtas bernas. Žmona 

džiova mirė...
— Kaip tu drįsti! — prakošiu pro dantis ir einu 

prie jo artyn. — Gyvuly! Kas aš tau ? Boba iš kolchozo, 
ką?

Staiga ant manęs siūbteli toji pati iškalbingumo krautos lėkštės.

banga.
— Ar tu žinai, kas aš esu? Arminai, kvaily tu? 

Ar tu bent manęs pasiklausei ?
Dabar jau vėl — nei žodžiais, nei sakiniais man 

rūpintis nereikia!
— Aš gi esu pianistė! Pasaulinio garso meninin

kė! Man ne tokie, kaip tu, scenon rožes mėtė. Šitaip 
va, — pašluoju rankom per orą. — Apmėtydavo grindis, 
kad aš net peržengti negalėdavau. Klaupėsi, rankas 
bučiuodavo, maldaudavo, girdi — maldaudavo, kad aš 
į juos bent pažvelgčiau!

Rusas stovi visiškai apstulbęs.
— Netiki? — sugriebiu jį už rankos. — Eikš, aš 

tau parodysiu savo nuotraukas.
. Mudu susėdam ant tos pačios lovos krašto.

Visos mano nuotraukos sudėtos rankinuky. Aš iš
sitraukiu jų glėbį ir imu žarstyti ant kelių. Jaučiu, kad 
mano pirštai dreba. Kad tik ką nors surasčiau, kad tik 
ką nors surasčiau...

— Štai!- — atkišu vieną Vasilijui. — Matai, čia 
man suruošė vakarienę. Po koncerto. O, koks tai buvo 
koncertas! Mane ant rankų išnešė.

Ir, staigiai išsigandusi, nutylu. Aš nežinau, ar mo
teris šitaip nešioja...

Bet Vasilijus užsigula ant nuotraukos.
Tai mamos vardinės. Tąsyk pas mus buvo labai 

daug svečių; mes visi sėdim aplink ištemptą valgomojo 
stalą, lūžte lūžtantį valgiais. Matosi ir gėlių puokštės, 
ir keliaaugščiai tortai ,ir gėrimų bonkos ,ir vaisiais ap-

Nors rūsyje prieblanda, bet viską galima įžiūrėti.
— Va! — baksteliu pirštu. — Va, čia aš sėdžiu.
Vasilijus dar nespėja gerai susigaudyti pirmojoj 

nuotraukoj, kai aš surandu jam kitą. Ten mes nusifoto
grafavę Kėdainiuose. Mudu su tėčiu atvažiavom aplan
kyti Vlado; jis gavo kuopos vado fajetoną ir su savo 
draugu pasitiko mus stoty.

— O čia, matai, aš važiuoju į koncertą. Į užsienį. 
Matai ? šitaip marfe atvežė stotin, — ir parodau į Vlado 
draugą. — O, kaip tas karininkas buvo mane įsimylėjęs! 
Iš proto ėjo! Žudėsi!

Pagaliau užgriebiu tai kd, iki šiol beviltiškai jieško- 
jau: prie pianino! Aš sėdžiu svečių kambary, prie pia
nino...

— Na, turbūt, šitos tau aiškinti nebereikės.
Vasilijus pagarbiai apžiūri visas nuotraukas ir grą

žina man jas atgal.
— Nepyk, — sako jis, — aš nesu gyvulys, kaip tu 

tik ką pasakei. Zinai, žmogus aš prastas, bet dabar, per 
karą, pasižymėjau. Gavau net leitenanto laipsnį, — 
išdidžiai parodo jis savo antpetį. — Man tu patikai. Aš 
maniau...

— Kas jums visiems pasidarė? Argi kitaip jūs 
nebemokat prieiti prie moters?

Vasilijus šypteli. Nesako nieko.
Atslūgstu ir aš. Tik juntu, kad mano rankos vis 

dar dreba.
— Ar tu turi papirosų? — paklausiu nei iš šio, nei 

iš to.
(Bus daugiau)
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MOŠŲ KULTŪRINIAI ĮVYKIAI
J. JASAITIS, Chicago, III.

Mūsų lietuviškasis tautinis ir 
kultūrinis darbas turėtų eiti 
dviem kryptim. Viena, turėtu
me stengtis išlaikyti lietuvių 
tautos gyvastį savųjų tarpe. 
Antra, savas kultūrines verty- j 

bes parodyti plačiajai svetimų-! 
jų visuomenei. Šios abi lietu- - 
viškojo darbo kryptys viena su j 

kita yra glaudžiai susijusios. I 
Neturėdami gyvos lietuvių tau
tos neturėsime savų vertybių ir 
neturėsime ką parodyti sveti
miesiems. Tuo pačiu neturėsime 
ką įdėti į bendrą viso pasaulio 
tautų kultūros lobyną.

Išgarsindami savąjį kultūrinį 
turtą pasirodysim, kad esame 
ne menkesni nei kitos tautos ir 
tuo pačiu susigrąžinsime į savo 
bendruomenė daug nusigręžu
sių nuo savo tautos lietuvių.

Reikėtų sveikinti Lietuvių 
Tautinę Sąjungą, kad šiais me
tais vėl ruošia JAV sostinėje 
lietuvių kultūrinį pasirodymą. 
Toki pasirodymai parodo šio 
krašto gyventojams ne tik mū
sų tautos kultūrą, bet ir mūsų 
tautos gyvumą ir organizuotu
mą šiame krašte. Tuo būdu mū
sų tautinė grupė atkreipia šio 
krašto visuomeniniam gyveni
mui vadovaujančių asmenų dė
mesį, kas ypatingai svarbu ir 
naudinga Lietuvos laisvinimo 
darbui.

Šią vasarą organizuojami ir 
kiti du dideli įvykiai mūsų išei
vijos gyvenime. Tai pirmasis iš
eivijoje Lietuvių Kultūros Kong 
resas (gal būt pirmasis viso pa
saulio išeivijos tarpe), kuris su
trauks į Čikagą Šiaurės Ameri
kos ir Kanados kultūrininkus 
išdiskutuoti ir aptarti lietuvių 
tautinės kultūros išlaikymo, ug
dymo ir paskleidimo problemas. 
Tuo pačiu aptarti ir lietuvių 
tautos gyvybės išlaikymo sve
timuose kraštuose .klausimus. 
Kultūros Kongresas duos dva
sinės stiprybės mūsų tautinio- 
kultūrinio darbo darbininkams.

Nemažesnės reikšmės už Kul 
tūros Kongresą yra tuo pačiu 
metu ruošiama JAV ir Kanados 
lietuvių chorų Dainų Šventė. 
Kultūros Kongresas prisijungė 
prie anksčiau užplanuotos reng 
ti Dainų Šventės pasirenkant 
tą pačią vietą ir datą ir derinant 
savo programą su Dainų Šven
tės programa. Dainų Šventė, be 
abejo, turės labai didelės reikš
mės mūsų išeivijos gyvenime. 
Yra lietuviškų chorų, kurie jau 
buvo bepradedą išjungti iš savo 
repertuarų lietuvišką dainą, nu
sprendę dalyvauti Dainų šven
tėje su dideliu užsidegimu pra
dėjo mokytis Dainų Šventės re
pertuaro dainų. Tai yra laimė
jimas lietuvybės išlaikymo dar
be, nes ne vieno širdyje per dai
lią bus įžiebta lietuvių tautos 
ir kalbos meilės ugnelė.

Kultūros Kongresas ir Dainų 
Švente įvyksta tuo pačiu metu 
Čikagoje, birželio 30 ir liepos 
meri. 1 dienomis. Tai duos pro
gos daugeliui kitose vietovėse 
gyvenančių tautiečių vienu žy
giu dalyvauti Kultūros Kong
resuir Dainų Šventėje. Šių dvic 
jų įvykių suderinimas padidina 
jų svarbą. Kultūros Kongresas 
sutrauks dviejų Amerikos kraš
tų lietuvius kultūrininkus teo

retiniai gvildenti letuvybės ir 
lietuviškosios kultūros išlaiky

mo problemas, o Dainų Šventė 
parodys lietuvių tautos dalies 
esančios išeivijoje gyvumą. Nes 
jei yra lietuviškai dainuojančių 
chorų, tai yra ir žmonių, kurie 
jų dainų klausosi lietuvišką dai
ną suprantančių ir remiančių 
lietuvių.

Nei Kultūros Kongresas nei 
Dainų Šventė daug neprisidės | 
prie kitataučių supažindinimo 
su mūsų kultūros vertybėmis, 
bet turės milžinišką reikšmę lie
tuvybės išlaikymui ir savos tau
tinės dvasios sustiprinimui.

Lietuvių Tautinės Sąjungos 
organizuojamo sąskrydžio Wa-' 
shingtone paskirtis daugiau! 
būtų lietuviškosios kultūros pa
rodymas svetimiesiems. Šiuo at
veju Tautinės Sąjungos darbą 
reikėtų, remti kaipo naudingą 
lietuvių emigrantiniam gyveni
mui ii' Lietuvos laisvinimui. Tik, 
deja, ar tai dėl rengėjų neap
dairumo, ar dėl kurių kitų pr e- 
žasčių sąskrydžiui numatytas 
labai netinkamas laikas; tik dvi 
savaitės prieš Kultūros Kong
resą ir Dainų Šventę.

Tautinės Sąjungos nariams 
priderėtų dalyvauti sąskrydyje. 
Bet ar daugelis iš dalyvavusių 
sąskrydyje VVashingtone po 
dviejų savaičių galės dalyvauti 
Kultūros Kongrese ir Dainų 
Šventėje Čikagoj? Aišku, kad 
ne. Nebent tik vietoj gyvenan
tieji. Tuo būdu daug Tautinės 
Sąjungos narių, kurie dalyvaus 
savo organizacijos rengiamam 
sąskrydyje neturės galimybės 
dalyvauti Kultūros Kongrese 
ir Dainų Šventėje. Ir atvirkš
čiai.

Kultūros Kongresą organizuo 
ja JAV Lietuvių Bendruomenės 
valdyba, Dainų Šventei rengti 
yra sudarytas komitetas, kuris 
turi pritarimą visų didžiųjų lie
tuviškų organizacijų, sąskrydį 
Washingtone organizuoja Tauti 
nė Sąjunga pati viena nešdama 
visą atsakomybę už pasekmes. 
Tiek Dainų Šventės, tiek Kultū
ros Kongreso rengimo data bu
vo numatyta, paskelbta ir dar
bas pradėtas dirbti daug anks
čiau nei Tautinės Sąjungos są3 
krydžio. Taigi, ar vertėjo Tau-

D £ M E S I O !

APSIVEDIMO TIKSLU noriu su
sirašinėti su panelėms ir našlėms 
(nodivorsiiotom.s) ir tik katalikėmis, 
kurios niėgtų gorų gyveninių. Rašy
damos laiškus prašome pažymėti am
žių ir užsiėmimą. Turtas nesvarbu, 
pinigų netruks. T. J., 7215 S. Sac- 
įamcnto Avė., Chicago 29, III.

AR GI NETEISYBE,
kad Velykoms labai graži dova
na operos sol. V. Jonuškaitės 
plokštelių albumas gaunamas 
visuose knygynuose ir pas J. 
Karvelį, 3322 So. Halsted St., 
Chicago 8, 111. Tel. YA 7-0677.

P. S. Naujas lietuviškų plok
štelių, knygų ir gintaro katalo 
gas tik 90 centų.

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

U W(1ES stoties — Banga !»»<» 
NUO PI KM AI). IKI PENKTAU

6:45 iki 9:30 vai. ryte 
• FIESTA D 8.30 iki 9:80 ryte

PIKMĄDIENNIO vak. nuo 7—8 v 
SERAI). 8:30—0:30 v. r. IA Btothf į

WOPA — 1490 ktl.
Chicago 29. 'I. HKmlock 4-241»

7121 8o HOCKMTKLI 8T.

SEGHETTI TRAVEL BUREAU
2451 So. Oakley Avenue Tel. YArds 7-3278

ĮSsąĮI

Fulgencio Batistą, Kubos prezi
dentas, pudtųęsj gėlių vainikų prie 
Jose Marti statulos, kalba Sea- 
breeze lligb St'hool, Daytona, Fla., 
mokiniams. (1NS)

tinei Sąjungai rengti sąskrydį 
dviem savaitėm anksčiau Kul
tūros Kongteso ir Dainų Šven
tės? Dėl šio Tautinės Sąjungos 
veiksmo nukentės nę tik Kultū
ros Kongresas ir Dainų Šventė, 
bet ir pats sąskrydis.

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR IŠ TOLIAU

K. EIDUKONIS

Turiu naują didelį sunkvežimį 
ir apdraudas

2313 W. 91st St. Chicago, III. 
Tel. PRescott 9-2781

PADEKIME ARTIMIESIEMS 
LIETUVOJE IR SIBIRE

Priimame žodžiu ir raštu pil
nai apmokėtus medžiagų, ava
lynės, maisto ir vaistų užsaky
mus, parinktus katalogų, iš
valome ir persiunčiame varto
tus drabužius į Lietuvą, SSSR 
teritorijas ir visą Europą. Tu
rime didelį patyrimą visame 
Amerikos žemyne. Garantuoja
me 100%. Siuntinius išsiunčia
me kasdien. Lietuviškas ir są
žiningas patarnavimas.

Dirbame 6 dienas savaitėje: 
8:30—6:30 vai.
PATRIA GIFT PARCEL CO. 

3741 W. 26th Street, 
CHICAGO, ILL.

Tel. CRawford 7-2126

MOKAMI KORĖJOS BONAI
1955 metų Connecticut Dela- 

ware valstybių legislatūrų. ak
ta s jose yra pradėti mokėti 
bonai tarnavusiems krašto gin
kluotose pajėgose Korėjos kon
flikto laikotarpyje.

Cennecticut valstybės moka
mieji bonai yra patvirtinti Pub
lic Act’u 218—1955, kuris su
teikia teisę už kiekvieną karinės 
tarnybos mėnesį tarp 1950 m. 
birželio mėn. 27 d. ir 1953 m. 
spalio mėn. 27 d. gauti po 10 
dolerių. Norintjsis gauti šiuos 
bonus turi būti ištarnavęs ma- 
ž'aus'a 90 dienų minėtame lai
kotarpyje ir turėti geresnį ne
gu “negarbingą” atleidimą. 
Taip pat prieš įstodamas į kari
nę tarnybą turėjo būti Connec
ticut valstybės gyventoju vie
nerius metus.

Šiuo reikalu reikia rašyti: 
Veterans Bonus iDvision, office 
of the State Treasurer, 189 
Church St., Hartford, Conn. 
Visi pareiškimai bonų gavimo 
reikalu pateikiami iki 1957 m. 
liepos mėn. 1 d.-

Delaware valstybės Korėjos

bonai, patvirtinti House BiH’iu 
151—1955, įgalina tarp 1950 m. 
birželio mėn. ir 1955 m. sausio 
mėn. 31 d. karinėse pareigose 
tarnavusius vyrus gauti sekan
čias sumas: už tarnybą JAV 
ribose po 15 dol. mėnesyje (iki 
225 dol.) ir už tarnybą užjūry
je po 25 dol. mėnesyje , (iki 
300 dol.). čia taip pat 1 me
tų gyvenimo Delaware valsty
bėje prieš įstojant į kariuome
nę sąlyga yra privaloma.

Paskutinė data pareiškimams 
užpildyti yra 1957 m. sausio 
mėn. 1 d. Laiškuose pareiški
mams gauti re:kia pažymėti jog 
norima Korėjos benų blankų ir 
juos pasiųsti: Executive Chair- 
man, Veteran’s Military Pay 
Commission, Wilmington, Dela- 
ware.

Taip pat Delaware valstybė 
atnaujimo II Pasaulinio karo 
bonų mokėjimą, kuriems pra
šyti terminas buvo pasibaigęs 

1 1951 metais. Nauji pareiški
mai bus patenkinti, jeigu jie bus 
gauti iki 1957 m. sausio mėn. 
1 d. II Pasaulinio karo bonus 
turi teisę gauti tarnavusieji ka-

riuomenėje tarp 1940 m. rugsė
jo mėn. 16 d. ir 1946 m. birže
lio mėn. 30 d. Mažiausias tarna
vimo laikas turi būti 90 dienų 
ir atleidimo rūšis geresnė negu 
“negarbinga”.

Su Connecticut ir Delavvare 
valstybių Korėjos bonų patvir
tinimu šiuo metu JAV yra 10 
valstybių mokančių šiuos bo
nus. Kitos valstybės ir bonams 
gauti pareiškimų padavimo pa
skutinės datos yra: Massachu- 
setts (neribota), Vermont (ne
ribota), Indiana (1956 m, birže
lio mėn. 30 d.), Lousiana (1956 
m. gruodžio mėn. 31 d.), Michi-

j gan (1957 m. kovo mėn. 7d.), 
! New Hempshire (neribota), 
South Dakota (1956 m. liepos 
mėn. 1 d.), VVashington (1957 
m. gruodžio mėn. 31 d.).

Edv. bulaitis

~ TAISYMAS ~ , 
įnamuosedirbtuvėse]

„ 100% <.garantija
ZENITH [GEj

OE3OV=
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TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausit
• Nemokamai S-Jų mjn. pilnų garan 

tijų — darbas ir dalys.
• Nemokamai vidaus antenų Ir lnvta 

liavimas.
• Iki $100.00 Ir daugiau nuolaidos ui 

jūsų senų televizijų.
Be to, visokiausi radijai, rekordą 

vimo aparatai, lempos, baterijos, da 
lys ir kitų firmų televizijos

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKAS 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 South Halsted Street
Telefonas CAliunet 5-7252

PRANAS KERJSIS IR . 
PAULIUS F. ENDZEL1S

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atidara kasdien nuo 

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

Illlllllllllllllllllllllllilillllllllllllllll...... .

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

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
3415 S. LITUAMCA AVĖ., CHICAGO, ILL.

Telefonas — FRontier 6-1882
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

Pardavimas ir taisymas
2646 W. 69th St. REpublic 7-1941

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
(lraiula. Pigus ir sąžiningus 
patarnavimas.

R ŠERĖNAS
454(1 S. Wood St., Chicago #,

Illinois, tel. VI 7-2972

Dama
TELEVISION

(sav. inž. A. Semėnas n
l3130S.Halsted-DA6-6887

STEPHENS LIQUOR$fi

Choro vedėjas
K. Steponavičius,

savininkas

4134-36 Archer Avenue
(Kampas Francisco gatvės)

GĖRIMAI VELYKŲ 

ŠVENTĖMS

Visi patogumai: gražus baras ir bufe
tas.

ASBACII URALT, triginalinis vokiškas
konjakas Fifth $5-59

SPIRITAS — Grynas — 190° Fifth Š4..85
IMPORTUOTAS ITALIŠKAS KONJAKAS,

10 metų senumo Fifth $3-89
PORTUGALIŠKAS KONJAKAS,

10 metų senumo 5th $3.89
PRINZ, VOKIŠKAS KONJAKAS,

10 metų senumo 3th $4.29
GOLDWASSLR, vokiškas likeris 5th $5.95
COINTREAU LIKERIAI

Įvairių skonių 5th $3.59
KRUPNIKAS, lietuviškas skonis 5th $3.39
ZUBROYVKA, su ūnportuuta žole 5th $3-49
MIDUOLI3, lietuviška:, receptas 5tli $3-52
KIJAFA, Daniškas vynas 5th $1.55
VERA2OUTII, Importuotas Vynas Kv ortą $1.23Sukaktuvinių Matų Dovanos Taupytojams

DIDELIS “PAIIKING LOT” NEMOKAMAI

nao1

SKCP IN YOUR NSI6HBORK&i)B 
AND SAVE WITH

Šiais metais Crane Savings mini savo 30 metų 
sukaktį. Šia proga bendrovės vadovybė nutarė 
duoti dovanų visiems naujiems ir seniems tau- 
pytojams. Štai jos:

1. Kas atidarys naują sąskaitą arba padės į senąją $50.00 
ar daugiau, tai gaus dovanų bendroves raktą su terrno 
metru ai ha puikią piniginę.

2. Kas padės $150.00 ar daugiau, tai gaus stiprų ir paran 
kų plastikinį arba nailoninį shopping bag (krepšį pirki
niams).

3. Kas padės $500.00 ar daugiau, tai gaus saugią dčž? do
kumentams laikyti arba perlų karolius.

CRANE SAVINGS
AND 10AN ASSOCIATION 

2555 We$t 47th Sireet LAIayelte 3-1083
B. K.. Plelkirukz, jiiez.; |„ U. PleikeiMkr. Ir Mdvuknlas

Mokame aukAlim divldeudua. K.AItjoJaine čekius. Parduodame 
ir ISperkame valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSliAU ) MANDIEN. APDRAUSTA IKI 810,0011

DARBO VALANIMJH: plrniad, Ir ketv. nuo 9 Iki 8 vai. vak i 
antrarllenj Ir penktadieni nuo 9 iki B; trečlailionj uždaryta, 
o AeAtadienlala nuo 9 valandos iki vidudienio.

B UIC K ’ AS

LIETUVIŠKAS

2555 W, 47th, STREET

MES PARŪPINAME K KUONĖS LĖKTUVAIS, GEE2KELIAIS. 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

Sutvarkomo dokumentus norintiems atvažiuoti į Ameriką. Pa 
rūpiname dokumentus norintiems išvykti į užsienį. TURIME IR 
LIETUVIŲ Skyrių. Pildome afideivitus. Pasinaudokite.

AUTOMOBILIS

MES PRISTATOME ANGLIS BEI

PEČIAUS ALIEJŲ
9I0ELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS ! į

Mes taingi |>erk raustomo jūsų baldus saugiai — keletą blo 
'•»U ar keliandcšimta mylių. Reikale-šaukite ruim

Vieno kambario baldus arba vigo namo — kreipkite* pat' 
mus, Tur) daug metų patyrimo perkraustymo darbe.

STASYS FABIJONAS
2146 S». Moyne Avenua Tel. Vlrginia 7-7097,
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ŠVIESA IŠ PAVEIKSLO
Kas ką bekalbėtų, kaip be-, 

vertintų ir kokius priekaištus 
bedarytų lietuvių religinio me
no parodai, vistiek tai yra di
delis darbas, sutelkęs jei ir ne 
visus, tai didelę daugumą daili
ninkų, parodančių, kad religi
ja ne vieno jų yra mėgstama! 
tema. Praėjusį sekmadienį da-į 
lyvaujant šimtinei meną mėgs-į 
tančios visuomenės, buvo įteik
tos premijos, kurias suaukojo 
kun. dr. J. Prunskis $500, kun. 
A. Linkus, Šv. Kryžiaus para
pijos klebonas, $100 ir Lietu
vių Dailės Institutas taip pat 
$100. Kaip jau buvo skelbta 
pirmąją premiją laimėjo Vyt. 
Kasiulis $300; kitas premijas 
po šimtinę, gavo dailininkai: 
Petravičius, Mončys, Augius ir 
Br. Jameikienė.

Padėkos, sveikinimai ir 
pageidavimai

Premijų Įteikimo momentą 
pradėjo parodos organizacinio 
komiteto pirmininkas dail. A. 
Valcška, pakviesdamas dail. J. 
Pilipauską perskaityti jury ko
misijos protokolą. Po to tarti 
žodį buvo pakviestas kun. dr. 
Juozas Prunskis, kaip stam
biausios sumos aukotojas. Me
cenatas pastebėjo, kad lietuviai 
vaikystėje pirma žodį perskai
tydavo iš maldaknygės ir pir
mi paveikslai kuriuos jie pa
matydavo buvo kryžiai ir baž
nyčių ^vitražai. Relig.nis menas 
buvo pirmo meninio supratimo 
mokykla ir šiandien miela, kad 
religinis menas ir religine tema 
lietuviui dailininkui nėra sve
tima. “Kur yra paveikslas, ten 
yra mintis”, pabrėžė kun. 
Prunskis. Mecenatas labai 
džiaugėsi dailininkais sukūru
siais tiek daug religinių pa
veikslų, kurie yra reikalingi 
lietuvio krikščionio dvasiai pra
turtinti. Mecenatas dėkojo vi

siems, kurie surengė šią paro
dą ir tuo plačiąjai visuomenei 
leido pasigrožėti vertingu kri
kščionišku menu.

Dail. Valcška, priminė, kad 
parodos surengimas žymiai 
priklausė nuo kun. J. Prunskio, ; 
kuris religinio paveikslo premi-! 
javimui paskyrė stambią su-' 
mą. Valcška taip pat dėkojo 
ir jury komisijai, kuriai teks 
daugiausia atsakomybės, nes 
reikia, bent dvidešimt premi
jų, kad visus būtų galima pa
tenkinti. Paskirstymas premi
jų nėra lengvas dalykas, nes 
įvairūs žanrai, dydžiai ir skir
tingi atlikimai labai premijų 
paskirstymą sukomplikuoja. 
Paskirti objektyviai gana sun
ku, tačiau apsilankę užsienie
čiai, nieko bendro su lietuviais 
neturį, beveik šimtaprocenti
niai su premijų paskirstymu 
sutiko.

Dail. A. Valeškai pareiškus 
pageidavimą religinio meno pa
rodos atidarymo proga, kad jis 
atsisakąs nuo prėmijos, jury 
komisija premijoms skirti savo 
posėdyje jo kūrinių neįtraukė 
į premijuotinų darbų sąrašą.

Kelias neužkirstas

Kultūros Tarybos atstovas 
D. Velička taip pat priminė, 
kad ši paroda atsirado dėka 
kun. J. Prunskio, kuris paau
kodamas sumą atliko didelį ir. 
galbūt, nepasikartojantį žygį. 
Jis priminė, kad tos parodos 
organizavimą apsiėmė Kultū
ros Taryba, kuri ir pasirinko 
tos tarybos narį dail. Valešką 
Taip pat pastebėjo D. 'Velička, 
kad priekaištai dėlto, kad ne 
visi dailininkai dalyvavo paro
doje, neturi jok’o pagrindo. 
Durys buvo visiems atviros, o 
antra dar ir dabar niekas nie
kam nėra uždraudęs nei tokias 
parodas rengti, nei premijas

aukoti ar skirti. Visuomenė ir 
Kultūros Tayba būtų tu: pa 
tenkinta ir' sveikintų tokį žy
gį-

Dr. P. Daužvardis sveikinda-! 
mas parodos rengėjus, premi- 
ninkus ir mecenatus, pastebė-, 
jo, kad premijų laimėjimas už-1 
deda nemažą pareigą stengtis 
ir dirbti. Linkėjo, kad Dievas 
padėtų dirbti ir kurti.

Norėčiau pasidalyti su visais

Premijas laimėjusių vardu į 
žodį tarė Br. Jameikienė. Ji 
taip pat dėkojo visiems mece
natams pastebėdama, kad pre
miją norėtų pasidalinti su vi
sais kitais dailininkais, nes ki
ti dailininkai nėra blogesni. Ji 
priminė, kad iš dabar dar mo
kyklos suole tebesėdinčio daili 
ninko mokykla rsikalauja vie
no, visuomenė kito ir pats kū
rėjas iš savęs trečio. Galimas 
daiktas, kad ne vienas premijų 
paskirstymu bus nepatenkin 
tas, ne tik iš dailininkų, bet ir 
iš visuomenės. Dailininkė pa
sižadėjo ją pasitikėjusių neap
vilti ir dirbti, nors darbas nėra 
lengvas ir bet ką nors pasiekti 
reikia atsižadėti ne tik pramo
gų, bet ir kultūrinių parengi
mų.

Trumpu dail. Valeškos žo
džiu LUvu UŽOcligUlS M.S lietuvių 

menui ir kultūrai* reikšminga.; 
momentas.

I
Ir būtų gera, kad tie, kurie 

kitiems pradėjus dirbti bando 
trukdyti ir reikšti jokių rim
tesnių argumentų neturinčius 
priekaištus ar pageidavimus, 
patys ką nors nu,ve ktų. Bet 
koks darbas nebebus įmano
mas, jei kaip ir šios parodos 
rengimas neapseis be intrigų ir 
be nuoširdaus bendradarbiavi
mo ir retas kas bepanorės im
tis tokio didelio ir sunkaus

darbo. Prisimindami viename 
dienrašty išskaičiuotus daili
ninkus, kurie dėl kokių tai prie
žasčių nedalyvavo parodoje, 
galima prakartoti Kultūros Ta
rybos nario D. Veličkos saki
nį, kad jis mielai matytų tokią 
parodą su kitais žmonėmis ir 
kitais paveikslais. Kultūrinių 
darbų niekada nebuvo ir nebus 
perdaug. Tegu, kaip kun. dr. J. 
Prunskis pasakė, šviesa iš pa
veikslo sklinda į lietuvio sielą.

Ai -
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MAROUETTE GELIŲ KRAUTUVE
KORSAŽAI, CELES VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS IR 

KITOMS PROGOMS. Atidarą vakarais ir sekmadieniais. 
Savininkai: ANDRIUS ir ELENA (SANDOM) STANIULIS

2743 West 69th Street Tel. PRospect 6-0781
(priešais Sv. Kryžiaus ligoninę)
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KAS SUKELIA

VIDURIŲ RŪGŠTIS, 
IŠPŪTIMA

IR SUTRIKIMĄ?
Išpūsti viduriai, deginanti nevirškinimo 
skausmai, skrandžio sutrikimas, galvos 
skaudėjimo negalavimas. Gydytojas Jfcino, 
kad šie simptomai gali būti nuo daug' įvai 
rių prležaščių. Tikroji priežastis dažnai 
gali būti peristaltinis sulietėjinias nuo blo
go įpročio ar dietos. Šiuo atveju “Gomozo” 
gali būti reikalingas. Kaip ir pagal recep
tu gaunami vaistai. Dr. Peter's “Gomozo” 
sąstate yra keletas mediciniškai užtvirtin
tų dalykų, kurie: 1) ramina ir šildo su. 
trikusi skrandi; 2) atleidžia vidurių išpū
timo skausmus; 3) suteikia neskubinantj 
palengvinimą nuo sukietėjusių vidurių, ku
rie yra priežastim aukščiau išvardytų simp 
tomų. švelnus. Gero skonio. Išparduota 
virš 20.000,000 bonkų. šeimos dydžio ban
ką $1.65 vaistinėse. Bandykite Dr. Peter’s 
“Gomozo*'.,. absoliutiškai niekas kitas taip 
nepagelbės.
Jei jūsų vaistinė neturi, tad pasiųskite $1 
už 11 oz. bonką (su jūsų vardu ii adresu)
šiuo adresu: GOMOZO, Dept. 671-ttO 
4541 N. Kavensvvood Avė., (Jhicugo 40. III.

MOVI NG
A. BENIULIS atlieka įvairius 

perkraustymus ir pervežimus 

iš tolimų ir artimų atstumų.

TeL BI 7-7075 arba 
RE 7-9842

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVE

4038 Archer Avenue Tel. LA3-Č7P 

AUGUST SALDUKAS Prezidento.

BILL K S LIQUOR & TAP ROOM
4644 So. Paulina Street

(Town of Lake kolonijoje)

Per su virš 10 metų aptarnavo šimtus 
savo klientų įvairių rūšių gėrimais, 
kaip vietiniais taip ir užsieniniais ir 
už žemesnes kainas, negu kitur.

Prašome ir jus, jeigu dar nesate mūsų klientu persitikrinti mūsų 
kainas ir pasinaudoti mūsų lietuvišku patarnavimu, ypač dabar 
Velykų šventėms.

SAVI PAS SAVUS!
MNLLIAM KAREIVA, užeigos savininkas

NUO UŽSISENfiJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kuri* kenčia nuo SENŲ AT

VIRŲ Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai sėdėti Ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaizdos 
niežti ir skauda. Kad padalinti tų 
niežėjimų ir skaudėjimų senų atvi
rų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGUDO Ointment. Jos gydymo 
ypatybės palengvins jūsų skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jų taipgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimų ligos vadinamos PSORIA- 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE'S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos Ir perplyšimų 
tarppirščių. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančios, suskilusios odos dedir- 
vinlų, odos išbėrimų ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
sirodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų. Ji yra gera gyduolė nuo iš
viršinių odos ligų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
Ct., |1.25, ir $3.50.
Pirkite vaistinėse Chi 
cagoj ir apylinkėse—
Milvvaukee, Wisc.,Ga 
ry. Ind.ir Detroit, Mi- 
cbigan arba rašyki
te Ir atsiųskite Mo- 
ney order t

LEGULO, Department D.
5618 W. Eddy St. Chieago 34, UI.

Pradekit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ’.
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirniad., antrad., penktad. ir 
šeštad. U vai. ryto iki 4;3O p.p.

Trečiad. 9 ryto iki 12 vai.. 
Ketvirtad. 9 vai. iki 9 vai. vak.

K

£

SINCLAIR Gazolino Stotis

"PAGALBA"
Sav. Ant. Stanevičius

Taisome automobilių motorus. Lyginame jdaužimus ir 
įlenkimus. Dažome ir atliekame įvairius kitus pataisymus.

NEBRANGUS IR GARANTUOTAS DARBAS
Mašinai sugedus, pribūname su vilkiku į įvairias vietas. 

Parduodame akumiliatoriua, padangas ir kt automobilių dalis.

2641 West 71st St. (kampas Talman Avė.)
Tel. PRospect 8-9842, Namu tel. WAIbrook 5-5934

NELAIKYKIT PINIGU NAMIE!
PASIDERITE SAUGIOJ ST. ANTHONY SAVINGS BENDROVĖJE - MES MOKAME SAVO TAUPYTOJAMS DIDESNIUS DIVIDENDUS

VELTUI PLIUSINIS ZUIKUTIS VAIKUČIAMS
įpratinkite savo vaikučius pradėti taupyti Dabar. Atidarykite sąskaitą su $5.00 ir gaukite "Taupymu Maniją".

VELTUI PERLU KAROLIAI, ATIDARANT NAUJA SĄSKAITA 
ARBA PAPILDŽIUS TUKIMĄ $100.00 AR DAUGIAU.'

St. Anthony Savinas and Loan tssociation
1447 So. 49th Court

Telefonai: TOwnhall 3 - 8131 - 8132

Cicero 50, Illinois
RAŠTINE ATIDAKA KASDIEN; UŽDARA VISĄ DIENĄ TRETIADONIAIS JUOZAS GRIBAUSKAS, Vedėjas

MALONIAI KVIEČIAME JUS, KAIP KLIJENTUS IK ESAME DĖKINGI UZ TOLIMESNJ BENDRADARBIAVIMĄ SU MUMIS

į



1

DTENRAATTS DRAUGAS, CHICAGO, TLLTNOTS Trečiadienis, kovo 28, 1956

PAJIEŠKOJIMAI
Julius Sketerrkas iš Avilių, Zara
sų apskr.
Danielius Mičells, sūnus Antano, 
iš Sudeikių, Utenos apskr. 
Danielius ir Jurgis Romeliai, sū
nūs Kazio, iš Utenos.
Albinas ir Povilas I’ranrkėnai iš 
Užpalių.

Pajieško giminės iš Lietuvos. 
Rašyti — Zigmas Bakaitis, 3237 
»S. Lituaniea Avė, Chicago 8, III.

ELENA ANDRULIENE, Juozo I 
duktė, gimusi 1895 m., kilusi iš; 
Raseinių apskr., Tytuvėnų mies
telio. Iš Lietuvos išvykusi apie 
3914 m. Gyvena Chicagoje. 
JONAS PIKELIS, Juozo sūnus. 
Iš Lietuvos išvykęs su seserini E- 
lena Andruliene. Gyvena Chica
goje. Atsiliepti šiuo adresu: Genė 
Bernotienė, Birutės gat. Nr. 33, 
butas 1, Šiaulių miestas, Lithua
nia. -

PAJIEŠKOJIMAS
ANTANAS BALČIŪNAS, kilęs iš 
Panevėžio apskr. ir vaisė., Karsa
kiškio par., Velniakių km.. Gyve
na Chicagoj. Jieško mirusio brolio 
Jono duktė Jane Balčiūnaitė Stul
pinienė, Valančiaus gatvė Nr. 10, 
Šiaulių miestas, Lithuania.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškomi VACYS GECEVf- 

ČIUS, sūnus Česlovo, STASE GE- 
CEVICIŪTE, duktė Česlovo, mo
tina BRONE GECEVIČIENE, d. 
Juozapo. Pranešti šiuo adresu: A. 
B. Akaveckienė, Salduvės gatvė, 
Nr. 7, Šiauliai, Lithuania.

PAJIEŠKOJIMAS
JULIUS IR KOSTAS NOVOO- 

ROSKIAI, kilę iš Kretingos apskr.. , 
prašomi atsiliepti šiuo adresu — O. i 
Kreivėnienė, 715 Mcllvain St„ Ches- j 
ter, Pa.

PAJIEŠKOJIMAS
ŠVENCICKIAI —JURGIS, ZIG

MAS IR STASYS. MARGELIS 
(MARGELEVIČIUS) JUOZAS iš
Virbalio. Žinantieji jų adresus pra
šomi pranešti — Antanui Sūnaičiui, 
6631 S. Maplewood Avė., Chicago 
29, III.

PAJIEŠKOJIMAS
Noraišių šeima, kilusi iš Klapa- 

tinės kaimo, Veliuonos valse., Kau
no apskr., jieško savo artimųjų, 
esančių Amerikoje. Kasyti adresu.
Stefanija Riekutė, 3230 S. Lituani- 
ca Avė-, Chicago 8, III.

CLASSIFIED AND HELI’ W A N T E D A DS

PAJIEŠKOMAS
JACHENSO SOFŲ A (JANUŠO
NYTE ZOSE) gimusi apie 1905-. 
1907 m., kilusi iš Vozbučių km. 
gyveno Kuršėnų miestely, Šiaulių 
apskr. iš kur išvyko su savo sese
rim Janušonyte Maryte, apie 1925 
m. Prašau pranešti sekančiu adre
su: Jule Lukijanovienė, Karolio! 
Požėlos gat. Nr. 10, Šiaulių mies
tas, Lithuania.

Duona ir Įvairias skoningas 
bulkutes kepa

BRUNO'S KEPYKLA
3339-41 S. Lituaniea Avė.

Tel. Cliffside 4-6376 
Pristatome 1 visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat Iš
siunčia J visus artimuosius 

miestus.

JOS. F. BUDRIK FVRNITI RF, INC.

Didžiulis pasirinkimas Naujausio 

stiliaus baldų Pavasario Šventėms

Kainos Žemiausios Chicagoje.

SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI
Už $100.00 vertės parduodamos sofos, nakčiai lovos

pas mus ........................................................................ $ 59.00
Už $200.00 vertės parduodamos sofos ir foteliai Nylon

ar vilnos naujausių stilių pas mus................ ............. $129.00
Už $600.00 parduodami svečių kambarių baldai Kroehler,

Pullman ir kitų geresnių Amerikos fabrikų — mes 
parduodam tiktai už .............................................. $329.00

MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ SETAI
Už $150.00 vertės parduodami 3 dalių miegamieji ąžuolo

ar riešuto medžio pas mus tik .................................. $ 99.00
Už $300.00 vertes parduodami miegamieji 4 dal. pas mus $199.00

Už $800.00 vertės parduodšmi, Francūziško stiliaus ir ga
mybos 9 dalių miegam, su puošimuosi stalu pas mus $390.00

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI
Už $150.00 vertė !s parduodami 5 dalių valgomojo

baldai pas mus .... ................................................. $ 89.00
Už $250.00 vertės parduodami 6 dalių ąžuolo ar rau

donmedžio baldai, su nedegamu stalo viršumi 
pas mus tik ................................. ......................... $179.00

Už $600.00 vertės parduodami 9 dalių valgomojo vė
liausio stiliaus iš augšiausios rūšies pas mus 
iki Velykų tiktai ................................................... $375.00

VIRTUVES STALAI
Už $69.00 vertės siūlomi parduoti 5 dalių Formica

stalai ir 4 kėdės, įvair. spalvų ir stiliaus pas mus $ 39.00
Už 99.00 vertes siūlomi 7 dalių virtuvėms setai su

chromo ar juodo metalo kojom pas mus tik .. $ 69.00
Už $150.00 vertės siūlomi 7 dalių Formica setai me

tiniai, ąžuolo su nedegamu viršumi pas mus tik $ 89.00

ŠALDYTUVAI — PEČIAI
Už $199.00 vertės parduodami 8 cub. šaldytuvai vi

sų firmų, pas mus parduodami tiktai ............. $159.00
Už $250.00 vertės siūlomi 9 cub. šaldytuvai General

Electrię ir kitų pas mus .....................................  $199.00
Už $120.00 vertės parduodami virimui porcelano

pečiai pas mus tiktai ...................... .'....................  $ 89.00
Už $200.00 vertės parduodami virimui pečiai Tappan,

Universal ir kiti pas mus tiktai ......................... $139.00

KILIMAI
9x12 Capri tiktai ............................................................ $22.00
6x9 kilimai parduodami tik pas mus .......... . .$12.95
9x12 vilnoniai kilimai parduodami po $89.00 pas mus $49.00
9x12 parduodami po $129.00 Bigelow, Lees ir kitų

žymių firmų pas mus tik .......... ........................... $79.00

ATIDARYTA: Pirmadienį ir Ketvirtadieni 9—9:30 
Kitom dienom 9—6 ir Sekmadieni 10—5.

JOS. F. BIDRIK FURNITURE, INC.
3241 So. Halsted St. Tel. CAlumet 5-7234

Budriko Radio Valanda ii stoties WHFC, 1450 kil. 
Ketvirtadieniais 6 vai. vakare.

TAUPYK SAUGIAI, Numesk rūpesčius, 

ilgiau gyvensi.

Dauguma Standard Taupytoji) turto yra sudėta j United 
States Gov. Bonds ir Veteranų paskolas, kurios yra 60% 
garantuotos United States Government, kas ir padaro 
STANDARD stipriausių Taupymo Įstaigą visoje Amerikoje.

Turtas virš ....»............... . .#57,000,000.00

Atsargos Fondas ....................... #4,500,000.00

CHARTERED AND SUPERVISED BY THE 
UNITED STATES GOVERNMENT

Member of Federal Savlngs and Loan Insurance Corporation 
JUSTIN MACKIEWICH, President

Įstaigos valandos: Kasdien, įskaitant šeštadienius nuo 9 vai. 
ryto iki 4 vai. po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Trečiadieniais visai neatidaroma.

STANDARD FEDERAL SAVINGS
AND LOAN AS SOČI ATI ON 

OF CHICAGO
. .11111 1 I rUMUITi 4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32

PHONE: Vlrginia 7-1141

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ'

V. Adamkevičiaus apianka 
dsakymus su pinigais siųskite:

259 p«L, kaina $2.50 
ORAUGAS, 2334 S. Oakley Avė.. 

Chicago 8. 11L

Sioo nuostabios ir nepaprastos an 
<os personažus šitaip Įvertina rs 
šytojas Gliaudą: “...YVelsaa — pa 
niekintas niekintojas, bet turte 
savyje Fra Angelico angelų varst 
gama, Tatjana—nesuprantanti šie 
los sąvokos, bet myllatl skalsčl> 
meile Pagaliau Julius.. pasiilgę' 
skaistumo Ir nesuvokiąs jo esrašr 
drąsus be drąsos, nesuprantąs pa 
rojaus beprv lAJlmo procese’

MOVIMO

“ » 15 TOLI IR ARTI 'U
NAUJI OIDEU TPOKAI-NAUJAUSI KRAUSTTMO (RANK/AI 

ILGU METU PATEKIMAS-PI6US IR SĄŽJNIN6AS PATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. VAIkmok 5-9209

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

R fi A L E S T A T E HELP WANTED MOTERYS

UIT. APDRAUDŲ AGENTŪRA 
Visų rūšių apd raudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlata*. Valsty
bes patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudae kitur 
, pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENC1 
5900 S. Ashlund Avė., Clilcatto 36. III

ŠILDYMAS
A. Stančlaoskas ir A. Lapkui

mstoliuoja visų geriausių Ameri 
kos firmų gazu ir alyva kūrena 
mus pečius (furnaces), visų dy 
džių oro vėsintuvus Air condi 

| tioners) ir atlieka visus skardo* 
darbus.

j 1546 S. 49th COURT, CICERO
Tel. OL.vmpic 2-9311 nuo 8 vai

ryto iki 5 vai. vakaro. 
Telef. nuo 5 vai. vak.: OLvmpl

2-6752 ir OLympic 2-8492

P. STANKOVIČIUS
REAL ĖST. ir INSUR. BBOKBBIB 

LIETUVIŲ AUDITORIJA, 
3133 So. Halsted St.

Ph. DAnube 6-I79SN
•■adeda olrkltl - parduoti namu. 
Bklus, biznius. Parūpina paskolas 
draudimus Ir daro vertimus. Tvark 
'migracijos dokumentus. Ofisas atds 
-as kasdien nuo 10—7

BRIGHTON PARKE
Mūrinis, 3 butai po 6 kamb. centr. 
šildymas, gražios išvaizdos namas.

Medinis, 2 po 6 kambarius, cen- 
tralinis šild. gazu, garažas, 50 pė
dų sklypas, arti mokyklos.

Medinis, 5 ir angį. skiepe 3 
kmb., centr. šild., garažas, prie 
pat mokyklos.

Medinis 2 po 5 kamb., centr. 
šild., šviesūs butai.

MARQUETTE PARKE:
Mūrinis, 2 po 6 kamb. centr. 

šild., alyva.
Medinis, 6 ir 5 kamb. centr. šild. 

garažas.
KITUR:

Mūr., 6 ir 5 kąmb. 56 ir Throop 
apyl., centr. šild. dideli kamb.

Mūr., 2 po 4, 53 ir Union apl. 
centr. šild., alyva, 60 pėdų skly
pas 4 auto garažas.

BIZNIO NAMAI:
Trys namai, 8 butai ir krautu

vės patalpa Brighton Parko cent
re. $500 pajamų į mėn. 150 pė
dų sklypas.

Du mediniai namai: 2 butai po 
6 kamb. ir 2 — po 4 kamb. Brigh
ton Parke. $200 pajamų į mėnesį.

W0MEN & GIRLS WANTED
FuII or pnrt i line. For pleasnnt 

Duy or evenings .
eounter work iit lee Crenrn store.

Apply —
6956 Ogden Avc., Berwyn 

B I L L E R
Rupid gnnving, near nortli aulo 

ageney. Air conditioned otliee; lios- 
pitalizat iou & group insitrntice. 
('onvenient tiinis;K>rtutioii. .Mušt 
liave aulo experience. 9—6.

Mrs. Pasley. Bittersweet 8-9000
ACCOUNTING CLERK

Career opportunity in advertising 
ageney for yonng indy tvith book- 
keeping experienee. Mušt be able to 
type.

Call HArrison 7 3700
Ext. 254

VYRAI IR MOTERYS

IŠNUOMUOJAMA
Vyrui išimom, kamb. su atskiru įėji
mu ir vonia. 7238 S. Francisco Avė. 
PR. 8-3782, Kreiptis po 6 v. v.

AUTOMOBILES _ TRUCKS 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KOI1 C O S 

Uetuvlška gazolino stotis Ir auto 
taisymas

atitekami motoro remontai, lyginimo 
dažymo darbai Ir keičiamos dalys

CALL-ME MOTORS C0.
5759 S. WESTERN AVĖ.. PR 8-9533

Turime namų visose kolonijose.
Pildome Income Tax. Parūpiname 
paskolas.

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance

2737 W. 43 St., CL. 4-2390
"■'■t' - ■ — I .....

ATREMONTUOTAS — modem- 
ized — 2-jų butų mūrinis — 5 ir 
5 kamb. Arti 28th ir Trumbull. 
Naujas centrinis šildymas. Gara 
žas. Daug priedų. Savininkas par
duoda nebrangiai. Tik $15,500. 
SVOBODA, 3739 W. 26th Street 
LAvvndaJe 1-7038.

REAL ESTATE SALESMEN
Man or vvoman mušt be experiene- 
ed. Mušt liave car. Full tiine only. 
Good eoinmission to produeers. 
Established ol'l'ice South \Vest.
Call GIEREK. HlUtop 5-8944

PROGOS OPPORTUNITIES

MEAT MARKET CONCESSION 
IN SUPER MART

Available to reliable party. Excel- 
lent opportunity for good mereban- 
diser. Call COmmodore 4-9207.

Prieš pirkdami ar parduodai 
uamus, biznais, sklypus ar ūkiu 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-IN8URAN01 

8405 Weet 51 St.
. WAlbrook 5-5030 

PRospeet 8-3579 (vak. Ir

DISTINCTIVE
POSITION

With long established Co. We will 
train you professionally in edu- 
cational field. Age 30—55. If you 
want long lasting seeurity tvith 
liberal sommission and bonus.

Call Amelia BARRETT 
DE 2-6030 for appointment.

HELP YVANTED — VYRAI *

UNIVERSAL SAVINGS PASKELBĘ DIDESNIUS 
DFVIDENDUS VISIEMS INDĖLIAMS!

Kas, perkant arba parduodant na 
mus, norit sąžiningo Ir lietuviška 
nuoširdaus patarnavimo krelpkltts

VENTA BEAL ESTATE

4409 S. Fairfield, tel. LAf. 3-3881
VaL Kasdien nuo 9—12 Ir 4—7 vai 
vak. Seštad. nuo 9 v. r. Iki 8 v. v 1

Trečladinelals uždaryta 
---------------------------------------------------------- i
Nejud. turte pirkimas-pardavimas 
visokių rūšių apd rauda, Notarijata

INCOME TAKSŲ PILDYMAS 
P. LEONAS 

REAL ESTATE 
2735 W. 71st St. — WA1. 5-6015

NATIONAL MANUFACTURER 
WILL PLACE

TW0 MEN WITH CARS
Loeally to call on Established 
Trade. Will Start at $99 weekly, 
plūs $33 expense allowance. Mušt 
be honest and have good char- 
acter references.

CALL MR. BIRD AT
GLadstone 3 3968

6 to 7 P.M. Any Evening

BUILDING Si REMODELING

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INC. 
2523 W, 69 st. Chicago 29, III.,

PRospeekt 8-3792 
A. GINTNER1S — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedšjas
Lietuvių Statybos RendrovS:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• įrengia aluminijaus langus Ir 

duris.

DIDESNI DIVIDENDAI JAU BUS MOKAMI KOVO 30 D.
• Visi Jūsų indėliai yra apdrausti J. A. Valstybių agentūroje.
• Jūsų padėti pinigai tuojau yra skolinami namams pirkti, naujiems namams sta

tyti ir seniems'taisyti.
• Mūsų atsargos kapitalas yra didesnis negu 10% visų sudėtų pinigų. Kad galėtume 

taupytojams tuojau išmokėti tai laiko me virš 15% cash bankuose ir J. A. V. val
džios bonuose. Be to, Federal Home Loan Bankas,* kurio nariu esame, visuomet gali 
mums paskolinti apie 2 milijonus dolerių. Todėl visi indėliai yra 100% apsaugoti 
nuo visokių netikėtinumų.

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1800 So. Halsted Street Tel.: HAymarket 1-2028
Atdara pirmadieniais, antradieniais ir penktadieniais nuo 9 ryto iki 4 vai.; ketvirtadieniais nuo 9 
ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; trečiadieniais uždaryta.

V. S I M K U 8 

Įvairūs pataisymai Ir pardavimas.
Jei norite pirkti ar užsakyti namą 
kuris būtų gerai Išplanuotas, pato 
gus, gražus Ir pigus, pirkite ar užsa 
kyklte pas

Susitarti šaukite REliance 5-8202 
nuo 5 vai. p. p. kasdien Ir taipgi 
sekmadieniais nuo 10 Iki 4 vai.

Adresas: 4645 S. Keating Avė. 

CHICAGO 32. ILLINOIS

ANTANAS LUKAS IR SŪNŪS 
2717-19 West 7lst Street

BUILDING CONTRACTORS 
Stato naujus namus, atremontuo 
ja senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmlock 4-5881

MAINTENANCE MAN
27—44. General- maintenanee; also 

some powcr plaut cxpericnce. Steady 
work, good pay.

THE PULLMAN C0.
4310 Shields Avenue 

RATE MAN
Experieneed man, eapable typist; 

afternoon sliift.
Contaet Mr. Cucnlic.

At REliance 5-1400

CHARLES F. CARPENTIER 
Secrctary of State

’i

'JĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIimilllllllllllllllllllllllu 
LIETUVIU STATYBOS 

BENDROVE

MŪRAS
BUILDERS, INC.

Stato gyvenamuosius ns =
E nūs, ofisus ir krautuves pa

_ Chicago 29. Illinois 
EiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiT

Rcmkite dien. Drauge

Mechanical advances have natur- 
ally done much in recent years to 
add to the safety as well as the 
comfort of late model automobiles. 
One safety device added to the 
newer cars is the automatic turn 
eignal. The Importance of this me
chanical aid is well known.

Before the advent of the auto
matic turn signal many motoristą 
negleeted to give a hand signal be
fore turning thelr vehicles. With 
some of these drivers it was sheer 
carelessness, while others negleeted 
to give the proper hand signal if 
the weather was Inclement. The 
driver of a vehiele eųulpped with 
the automatic devises has no ex- 
cuse for not glving the proper sig
nal when turning.

Būt even with the automatic turn 
signal, some accldents are being 
caused by thelr ūse. These occur 
when a driver gives the signal for a 
turn one way and then turns ln the 
opposlte dlrection. The value of 
the automatic turn signal Is lošt If 
the motorlst does not ūse it prop- 
erly.

A copy of the completely new 
“Rulee of the Road” booklet wlll 
be sent to you free upon reųuest. 
Wrlte to CHARLES F. CARPEN
TIER. Seeretary of State, Sprlng- •eLŠ niioola



Trečiadienis, kovo 28, 1956
DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

MŪSŲ KOLONIJOSE
Los Angeles, Calif.

sirūpinta atgaivinti L. Vyčių nelgienei, Onai Sliterienei, Na-Danutę Dulytę, v. si. Aldoną La- 
chorą. L. Vyčių apskrities pirm. Į talijai Satunienei, Teklei Sipa- banauskienę iš Baltimorės, Jonę
V. Liubertas sutiko suorganizuo. vičienei, Petronėlei Du’cinskie- 
ti chorą. Choro repeticijoms nei, Sofijai Giržadienei ir Al-eina pilnu tempu. Keliskart sa

vaitėje Šv. Kazimiero parapijos duodama nemokamai L. Vy binai Poškienei, 
scenoje vyksta repeticijos: ar gįų svetainė.
tai paskirų veiksmų, ar ištisai., išrinkti atstovai į Nekalto 
Čia Dramos sambūris naudojasi Prasidėjimo seserų gildos seimą 
klebono kun. J. Kučingio prie- įr paskirta auka.

velykį stato Kazio Binkio pen- lankumu, kas irgi yra Dramos Gera naujiena, kad šiomis die 
kių veiksmų vaidinimą “Atžaly- sambūrio darbo mecenavimas. ‘ nomis vyčiai sendraugiai susi
ną”. Tai nėra eilinis įvykis vie- Tokia pat scenos darbui tai- organizavo ir Clevelande. Sten- 
tos lietuvių kultūriniame gyve- ka tenka laikyti vietos radijo gjamasi visuose miestuose, kur 
nime. Losangeliečiai jau smar- valandėlės savininko Br. Gedi- gyvuoja vyčiai, suorganizuo- 
kiai pasiilgo savo scenos, savo mino prielankumą teatrui ir gar Įį Vyčių sendraugių kuopas. Rei- 
vaidlnimų. Dramos sambūris e-j sinimą per radiją. 1 kia daugiau pasišventimo ir no-
nergingai stengiasi užpildyti šią Sambūrio paskleistas šūkis —| ro dirbti, o tada viską bus gali- 
tuštumą mūsų kultūriniame gy-j Atvelykis su “Atžalynu! — pri-j ma padaryti..

gijo plačioje visuomenėje. Tas 
šūkis yra kartu ir kvietimas at
silankyti ir maloniai praleisti

Laukiama Atvelykio su 

“Atžalynu”

Kaip žinoma, Los Angeles Lie 
tuvių Dramos Sambūris per At-

Janulevičienę iš New York, Ra
mintą Mantautaitę - Molienę iš 
AVorcester, Sofiją Laukaitienę iš 
Muenchen.

Ta pačia proga apdovanoti šie 
rėmėjai ir vadovės: Ordinu „Už 
nuopelnus“ Jonas Janonis ir Jo
nas Čaplinskas, Diepholz; Bronė 
Jucėnienė, Hartford; Antanina

Dėkui ir p-lei Estelle Jan- 
čius, kuri pavaduodama savo 
sunegalėjusią motinėlę p. K.
Jančienę, kuopos iždininkę, 
darbavosi nuo ankstybo ryto 
su pardavimu. Dėkui ir jos pa
dėjėjoms: A. Wolk, N. Saturne-; Mačiuikienė; Chicaga. ,,Vėlia- 
nei, B. Grebliunienei ir Alb. vos“ ženklu — valt. Vida Ka- 
Poškienei. ' minskaitė, Huettenfeld.

Korespondentė

Pinigai moksleiviams
venime.

“Atžalynas” pasirinktas dėl 
to, kad tai yra puiki proga su
burti į dartią didelį būrį scenos laiką, kartu yra ir priminimas 
mėgėjų — lietuviškąjį jaunimą,, pareigos nenuslopinti lietuviško- 
o kartu dėkinga dirva plačiajai J° teatro savo neatbojimu ir ne- 
publikai parodyti veikalą, kuris sidomėjimu juo.
persunktas gražiomis idėjomis Mielus svečius priimt Dramos
in suteiks tikrą malonumą atsi
lankiusiam žiūrovui.

Veikalo siužetas sujungtas su 
jaunųjų gyvenimu, jų problemo
mis ir pastangomis tas proble
mas išspręsti. Dalyvauja dide
lis būrys aktorių, jų yra net 
per 30 asmenų. Ruošiamos vi
siškai naujos dekoracijos (S. Ma 
karevičiaus darbo). Vyr. pasta
tymo režisorius — Stepas Ma- 
karevičius ir režisoriaus padėjė
jas — Vladas Gilys. Jaunos ir 
energingos jėgos, pasiryžusios į- 
veikti betkuriuos sunkumus, pa 
sitaikiusius kelyje. O sunkumų 
daug — jaunam, bekylančiam 
teatrui labai jautrus finansų 
klausimas. Savo laiku buvo pa
garsinta, kad didelį patarnavi
mą tas padarys lietuviškai kul
tūrai, kas taps teatro mecenatu. 
Kvietimas nebuvo bergždžias, ir 
žinomas vietos kolonijos veikė-

sambūris rengiasi ko geriausiai. 
Po vaidinimo bus šokiai, gro
jant žinomai M. Krafto kapelai. 
Bufete bus galima atsigaivinti.

Galima dar pridurti, kad įėji
mo biletas tekainuos $1-25.

Atvelykis su “Atžalynu”!

Chicagoje

jas inž. Vikt. Petrauskas pasisiū 1 
lė talkon padėti “Atžalynui” at
eiti scenon. Ačiū!

Tuo tarpu veikalo repeticijos

Bitė

Iš L. Vyčių sendraugių kuopos 

veikimo

Lietuvos Vyčių sendraugių 
kuopos susirinkimas buvo kovo 
20 d. L. Vyčių salėje. Daug 
kalbėta ir svarstyta, kaip iš
plėsti platesniu mastu veikimą, 
kad sutraukus neorganizuotą į 
jaunimą ir pagyvinus ir sendrau 
gių kuopą.

Artinantis L. Vyčių seimui, 
kuris bus Chicagoje, jau ruošia
masi. Nusamdyta Marijos augš- 
tesn. mokyklos salė. Programą
išpildyti pakviestas Dainavos an | Wolk, Barborai GrebEūnienei, 
samblis ir Algirdas Brazis. Su- Onai Čepaitienei, Agotai Mi-

Nariai, nepamirškite lankyti 
vyčių sendraugių susirinkimus, 
kurie būna k ekvieno mėnesio 
trečią antradienį. Juo gausiau 
lankysimės, juo sklandesnis bus 
darbas. O. A.

Mūsų pramoga buvo įdomi

Moterų Sąjungos 67-ta kuo
pa kovo 18 d. buvo surengusi 
namie keptų gaminių išparda
vimą — Bake Sale, kuris įvyko 
Švč. P. Marijos Gimimo parap, 
salėje, Chicagoje.

Šis namie keptų gaminių iš- 
pardąyimas gana sėkmingas 
buvo. Dėlto mes ir nuoširdžiai 
dėkojam kleb. kan. J. Paškaus- 
kui ir kunigams — asistentams 
už parašymą šios pramogos j 
parapijos laikraštėlį bei kovo 
18 d. paraginimą (po kiekvienų 
Mišių parapiečių atsilankyti ir 
paremti šį mūsų parengimą.

Tenka ir giliai padėkoti 
šioms narėms, kurios kaip bite 
lės nors nedideliu skaičium, 
bet pasiaukojo kepdamos viso
kių skanumynų ir visas suda
lytas išlaidas su kepimu paau
kojo kuopos naudai. Tad ir 
širdingai dėkojam čioms na
rėms: K. Jančienei, Adelei

Morton Arboretum, Illinois 
Technologijos institutas, Ame
rikos Architektų institutas, 
Chicagos Statybininkų kongre
sas ir Mokslo bei Pramonės 
muzėjus paskelbė konkursą 
moksleiviams — nupiešti gra
žių, patogių namų vaizdą. Pir
ma premija — $100, antra $50 
ir dar 16 — garbės diplomų su 
$10 dovana.

SKAUTAI
(ALke’ta iš 2 p3l.)

*■' IV

PATIKSLINIMAS
1. Skautininkų Ramovė „Litu- 

anicos“ tunto konkursui paauko
jo $5, o ne $35.

2. Praleistas, aiškumo dėliai' 
„Lituanica“ tunto vardas, aiški
nant konkurso reikalą.

PAKĖLIMAI IR 
APDOVANOJIMAI

LSS Pirmija, Vyriausios Skau- 
tininkės pristatymu, šv. Kazimie- 

įro šventės proga į augštesnius 
laipsnius pakėlė šias vadoves:

Į skautininkėa laipsnį: ps. So
fiją Jurkynienę, ps. Antaniną 
Kliorienę, ps. Teklę Žukienę, vi
sos iš Chicagos, ps. Danutę Zub- 
rickaitę - Fidlerienę iš Anglijos.

RADIO PROGRAMA
Liet. Radio Programa Ii stotie* 

WBMS, lovo ktl. sekmadieniais 12— 
12:20 vai. per pietus: liet. muzika 
dainos. Ir Magdutės Pasaka. Bizni, 
ieiadlal*> kreiptis j Steponą Minką 
Baltlc Florists, Gėlių Ir Dovanų Krau 
‘uvę, 202 E. Broadway So. Bostoi 
27, Masa. Tel. So. 8-0489. Ten pa’ 
Kaunama lai K. ..Draugas“.

If W ‘A* 'A*W W W W W W W W W W W1w .▼. —
GUDAUSKŲ

BEVERLY HILLS GftLINYCIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 WEST #3RD STREET 
Tel. PKOspeet 8-0833 ir l’R 8-0834

Vesiuviy nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav,
4058 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-2481

PADĖKA
Š. m. kovo iii. 6 d. mirė mūsų myilma žmona, mamytė, uošyė ir 

močiutė

A^ A.

JADVYGA VAZBIENĖ
Mieliems giminėms, bičiuliams, draugams ir pažįstamiems, atsi- 

liinkiusienie į šermenis, aukavusiems šv. Mišias, siuntusiems gė'.es, 
pasiiucldusieius už velninės sielų jier gedulingas šv. Mišias Šv. 
Marijos Gimimo gažiiyčioje, jmlydėjusiems į šv. Kazimiero kaili
nes ir kitokiais būdais jų pagerbusiems, o mus didelės nelaimės 

prislėgtus ažjautusieins nuoširdžiai dėkojame.
Gerbiamiesiems klebonui .1. Paškauskui, kunigams L. Vaišvilai, 

,T. Makarui ir kan. V. Zakarauskui už religinę pagalbų jos pasku
tinėj žemiškoj kelionėj, Kun. V. Zakarauskui už pritaikintų pa 
mokslų, vargonininkui A. Giedraičiui, solistams S. Baranauskui il

tį. Giediaitienei, A. Martinkui, įrekordavusiain gedulingas šv.- 
Mišias, Pr. Čepėnui ir A. Mačiuikienei, tariiisiems kapinėse atsi
sveikinimo žodį ir rūpestingam laidotuvių biuro direktoriui St. 
Lackaiviez'ui reiškiame taip |>at nuošinlžių padėkų.

Te Dievas jums visiems suteikia Savo palaimos.

Nuliudusi ŠEIMA

LIŪDESIO VALANDOJ

MAŽEIKA * EVANS
LAIDOTUVIŲ DUBKTOBIAI'

6845 S. Western — 3 atskiros air-cond. koplyčios
7-MM — 7-6661 AotomobOiaina vteta 

T*---- . kori* gyvena kito** mtMta daly**; gaualaM
koplyčia arčiau Jūsų namų. ____

M' u esu

Į paskautininkės laipsnį: po- 
nią Juzę Daužvąrdienę, v. si. Ni- 

įjolę Jankutę i P-v. Si. Gabrielę 
j Prialgauskaitę iš Chicagos, v. si.

$

%

M
in nwry roomf

BŪT WITHOUT COSTLV DIRT 

COLLECTING PIPES AND REGISTERS

TELEVIZIJOS
Ir Radio Aparatų Taisymas

Sąžiningas ir garantuotas darbas 
M. RIMKUS, 4617 S. Sawyer St 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-3087

Siegler costs you >o little to 
own and operete...ir payifor «'r-

t mIE ogain and again wilh Iha f utį ii lavatl 
I

Siegler b not a špate healer that wastes heat up the thimney 
ond on the ceiling forcing you to live in one or two rooms.1 
Siegler is not a centrai heating ploni with expensive installationsl

Siegler ii a revolutionary methed of 
ĮVARAI FIOOR HEATING ■ PUTSHEATMEVERYROOMI
BŪT WITHOUT COSTLY DIRT COLIECTINO PIPES AND RtOISTERS

AMD LOOK-don't bt tonfustd by BTU Ratingi!
There b BTU INPUT . • . there is BTU OUTPUT, būt what kerpi youf 
family warm b BTU U’SEPU’T ... the. working BTU’l that heat youf 

Bnme! Ia BTU USEPUT. Siegler OUTHEATS TM ALŲ A 50,000 
BTU Siegler givei more L'SABLE HEAT than much higher rated ordi- 
Bary heaten. Any Siegler Heater you huy will give you much more 
VJSABLE HEAT than any other heater of comparahle liže.

JAS HOME HEATER
THl HEATER WITH THE PATEHTED 

JNNER HEAT TURĖS

TBE

Vytauto Augustino
Lietuvos Vaizdų Albumas

LIETUVA
yra geriausia dovana visokiomis 

• progomis. Alinimo vaizdui kalbu apie 

i Lietuvą visiems .suprantama kalba, 

todėl .jis tinka visiems, kas kokia 
kalba bekalbėtų.

Albumas Lietuva 
yra gražiausia dovana 

Kiekvienam verta šį gružų leidinį 
paeiliui Įsigyti ir kitam dovanoti. 

Išleido ATEITIS. Jį galima gauti:

ATEITIES adaiinistracyoj 
916 Willoughby Avė. 
l’.KGOKĖYN 21, X. Y.

Kaina 6 dol.

Rūpestingai ir pigiai taisau

TELEVIZIJOS
APARATUS

Garantuoja darbą ir dalis.

j. MIGLINAS 
Telef. — NUmbold 6 1038

■O* - --- = " '■■■■ ■■■

ĮSIGYKITE dabar

DARBO TEISU ŽODYNĖLIS
Spaudai paršuose Pr. Sulaitis

ANGLIŠKŲ ŽODŽIŲ BEI ISSIRE1A- 
KIMŲ PAAIŠKINIMAI

Siame ŽODYNĖLYJE telpa tl 
anglų kalba žodžiai bei išsireiškimai 
kurie yra įgavę specialinę reikšmę- 
kai kurie paimti iš veikiančių jsta 
tymų. Spausdinami žodžiai anglų 
kalba ir patiekti platūs paaiškinimai 
lietuvių kalba.

Leidinys 116 pnsl. Kaina $1.00.
Pinigus su užsakymais siųsti: 

"DRAUGAS”
2334 S. Oakley Avė.,

Chlcago 8. III.

iiiiiiimtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiii

Gauta nauja siunta knygelių

KAIP PASIRUOŠTI 
JAV PILIETYBEI

Klausimai ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
gėjas Alfonse F. Wclls. Kaina 
60 centų.

Pasiskubinkite įsigyti reikalin
gą knygelę, kuri tikrai palengvins 
Įsigyti JAV pilietybę-

Pinigus su užsakymais siųsti: 

DRAUGAS”, 2334 S. Oakley avė.

Chlcago 8, UI.
iiiiiiimimiiiimiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka 
'nes jis yra plačiausiai skaitomas 

lietuvių dienraštis, o skelbimų 
įkaina yra prieinama visiems.

e* L >♦ V • ‘ - i • i’ 1

'--'F

Y
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PIRKITE TIESIOG NUO 
KR. NELSON

— SAVININKO —

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO 

NU Wsi» II Ilk SIfmI
▼lenas Blokas ano kapinių.

ptdžlanaiiu parniūkiama plaaą 
peairlnkistaa mieste.

TaM. CEducnit 3-633S

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 
CRIGAGO, ILL. GICERO, ILLl X

Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba 
T0wnhall 3-2109

JOHN F. EIIDEIK1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermitage Avenuo

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851
4330 34 South California Avenue

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI TRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LA1DOTUVIĘ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulanaų patarna

vimas dieną ir nak
tį, Reikale šaukite 

mua.

Mes turime koplyčias 

visose Chicagos ir 

Roselando dalyse ir 

uojau patarnaujame

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfsyette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. EITUANICA AVĖ. Tel. VArils 7-3401

PETRAS P. GU R S KIS
659 Wcst 18th STREET Tel. SEcley 3-5711

ALFREDAS VANOE
177 WOODSIDE Ild„ Riverside, UI. Tel OLyiupic 2-5245,

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. IIALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICH1GAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUOMIN
3319 S. EITUANICA AVK Tel. YArds 7-1138-11391

VASAITIS — BUTKUS
1446 8. 50th AVĖ., CICERO, UI. Tel. OLympic 2-1003 ,

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

STEPONAS C. LACKAWTCZ
2424 W. 69th STREET REpubUc 7-12131
2314 W. Mrd P1<ACE Virinis 7-6672,

Biznieriams apsimoka skelbtis tlinir. “Drauge”.
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I. A. VALSTYBĖSE
— Lietuvos ūkio įjungimas į 

Federalinės Europos ūkį. Freei 
Baltic House, New Yorke, Lie
tuvos Ūkio Atstatymo Studijų 
Komisijos Prekybos-Ekonomi- , 
nė sekcija kovo 17 d. buvo su
rengusi viešas diskusijas tema: 
Lietuves ūkio įjungimas į Fe

IR TOLI

X šv. Jurgio parapijos pra
džios mokyklos lituajiist'nę 
klasę lanko 112 mokinių. Tenai 
mokoma lietuvių kalba žodžiu ' deralinės Europos ūkį. Klausi- i
ir raštu, tėvynės pažinimas — 
geografija ir istorija ir dainos. 
Dirba mokytoja Gr. Meiliuvie- 
nė ir turi savaitėje 20 norma
lių pamokų. Pasirodo, kad ši
tas skaičius vaikų sudaro tik 
60(/c to amžiaus vaikų, kurie

mą referavo dr. Jurgis Budzei- 

ka. Referentas konstatavo, kad 
ligi 1939 m. Europoje buvo tau
tiniai ūkiai. Daugiausia valsty
bių savo ūkius tvarkė autarki- 
niai. Buvusios klaidos turėtų 
būti nebekartojamos, Europą

turėtų lankyti tokią lietuvišką nuo bolševikų išlaisvinus. Tatai
verčia ne tik saugumo bei šiaip 
politiniai sumetimai, bet ir 
technikinė ūkio pažanga. Eu
ropoje yra išsemti energetikos 
šaltiniai. Ateina atominės ener
gijos išplėtimo laikotarpis. 
Produktyviausiai šią energiją 
bus galima panaudoti tiktai di
deliuose ūkiniuose vienetuose. 
Vienai, ypač mažai valstybei, 
atominė energija vargu bus 
lengvai prieinama. Antras yra 
masinės gamybos principas, 
kuris dabar yra plačiai išplės
tas didelėj ūkio rinkoj Jungti
nėse Amerikos Valstybėse. Au
tomatiniai fabrikai, muitų sie
nų panaikinimas irgi svarbūs 
būsimos Europos ūkio elemen
tai.

Ši visa technikinė ir ūkine 
pažanga sudarysianti sąlygas 
masinei pigiai gamybai ir ra
cionaliam gėrybių paskirsty
mui.

Lietuva dąugiau žemės ūkio 
kraštas. Mes savo ūkio gami
nius muito sienų nevaržomus 
galėsime nekliudomai pristaty
ti visai didžiosios Europos rin
kai. Galėsime žemės ūkį dau
giau specializuoti, plėsti žemės 
ūkio pramonę ir augštos pro
dukcijos gaminiais turtinti sa
vo kraštą. Stambioji pramone 
mūsų kraštui nebus galima pri
taikyti, bet smulkiąją pramonę 
savo krašto žaliavos šaltiniais 
mes irgi galėsime plėsti, jei ne 
eksportui, tai bent savo rinkai 
patenkinti. Nuo federacijos for
mos priklausys valiutos pro
blema. Jei federacija bus cen-

pradžios mokyklą.
X Ralio Brazdžionio paga

minta spalvota filmą iš Chica- 
ges lietuvių kultūrinio ir visuo
meninio gyvenimo, kuri buvo 
pavadinta “Lietuviškoji Chica- 
go” ir du kartu jau parodyta 
Lietuvių auditorijoje kovo mėn.
11 d., dar bus galima matyti 
Chicagoje. Ji bus parodyta 
.kiekvienoje lietuvių kolonijoje, 
nes kiekvienas lietuvis nori sa
ve pamatyti ekrane. Jau kelios 
lietuvių kolonijos B. Brazdžionį 
pakvietė tokią filmą parodyti 
Chicagoje ir provincijoje.

X Kun. Petras Patlaba kovo 
22, 23 ir 24 d. d. pravedė įspū
dingas ir turiningas rekolekci
jas moterims ir mergaitėms in
teligentėms, kurios gausiai su
sirinko į Šv. Kazimiero Seserų 
vienuolyno salę. Rekolekcijų 
dalyvės pareiškė pageidavimą 
syki mėnesyje susirinkti ir iš
klausyti rimties valandai pri
taikytą pranešimą.

X Salomėja Nasvytytė-Va- 
liukienė, Liet. operos solistė, 
pirmą kartą Chicagos lietu
viams dainuos Dantų Gydytojų 
Dr-jos koncerte balandžio 28 
d. Ji yra baigusi Roosevelto 
universiteto konservatoriją ir 
keletą koncertų įvairiuose mies
tuose yra davusi amerikie
čiams. Amerikiečių publikos ji 
buvo visur labai maloniai su
tikta.

X Jono Gradinsko televizi
jos prekyvietėje šiuo metu 
vyksta prieššventinis televizi
jos ir radijo aparatų demonst
ravimas. Demonstruojami ne
tik Amerikos, bet taip pat ir . „
užsieninių firmų gaminiai. Įdo-, _ u ___ ______
mu susipažinti ką šioje srityje
yra laimėjusi Vokietija, pir
maujanti technikoje Europos 
valstybė.

X A. a. pulk. Jurgio Bobelio 

dviejų metų mirties sukaktis.

X Balio Pakšto populiarusis 
orkestras gros šokiams po Chi
cagos studentų at-kų KorpI 
Šatrija koncerto. Meno vaka
ras, kurio metu paaiškės jau
nimo literatūros premijos lau
reatas, bus balandžio mėn. 14 
d. Lietuvių auditorijoje.

nuo mirties buv. Kauno komen 
1 danto ir ilgamečio Savanorių-
Kūrėjų S-gos pirmininko pulk. 

Jurgio Bobelio.

Gedulingos mišios už jo vėlę 
bus Bostone ir Baltimorėje, 
kur šiuo metu gyvena jo našlė 
ir vaikai. Nors ir toli būdami 
nuo Chicagos, pasirūpino savo 
brangaus vyro ir tėvelio kapą 
papuošti gėlėmis.

X Juzė Daužvardienė, žino

moji kultūrininkė ir visuome- 
X Lietuvių Akademinio nininkė, kuri šiuo metu akty-

Alumnų klubo Chicagoje stei
giamasis susirinkimas bus š. 
m. balandžio 8 d. 12 vai. L. Vy
čių salėje. Visi, įsigiję mokslo 
laipsnius augštosiose mokyklo
se, kviečiami dalyvauti šiame 
steigiamajame susirinkime.

X Vilniaus Krašto Lietuvių 

Sąjungos komitetas, besirūpi
nąs išleisti dr. A. Šapokos kny
gą “Vilnius lietuvių gyvenime”, 
posėdžiavo Chicagoje ir numa
tė būdus, kaip platinti knygą. 
Posėdyje dalyvavo A. Dundulis,
A. Sirutis, Z. Dailidka ir A. iI
Gintneris.

X Dipl. arg. Alfonsas Mu- 
reiis, baigęs buhalterijos kur
sus, šiuo metu lanko chemijos 
kursus ir studijuoja anglų kal
bą Chicagos vienoje kolegijo
je-

X Liudvika šeputienė, ilga
metė Šv. Kazimiero Seserų Rė
mėjų draugijos 9-tojo skyriaus 
pirmininkė, Cicero, III., serga 
ir guli Loretto ligoninėje. Kam
barys 418.

viai dirba Skaučių Seserijos 
vadijoje, eidama Tarptautinio 
skyriaus vedėjos pareigas, LSS 
Pirmijos nutarimu pakelta į 
puskautlninkės laipsnį.

X Dr. A. Narbutas įteikė 
Balfui $20.00, Velykų švenčių 
proga, kad palengvinus likusių
jų Vokietijoje būklę. Gustavas 
Peržinskas prisiuntė Balfui 
$12.00 likusiems Vokietijoje 
paremti.

X Kas pamiršo vieną knygą 
Lietuvių auditorijoje Rašytojų 
draugijos suruošto vakaro me
tu, prašomas kreiptis į Gr. Bx- 

brauskienę, 1436 So. 50 Avė., 
Cicero, III., arba telef. T0wn- 
hall 3-1253.

X Kun. Juozas Budzeika,

MIC, pravedė Chicagos Augš- 
tesniosios Lituanistikos mo
kyklos mokiniams įspūdingas 
rekolekcijas.

X Onai Iastauskienei yra

laiškas “Draugo” administra
cijoje.

tralizuota, valiuta, kaip ir ka
riuomenė, galės būti tik viena.
Bet jei federacija būtų tik 
tam tikriems funkcionaliniems 
veiksmams, kiekvienas kra.šias 
galėtų turėti nuosavą valiutą.
Svarbu, kad ji būtų pastovi ir 
laisvai keičiama.

Kalbėdamas bendrai apie fe
deraciją, kurioje būtų įjungtas 
ūkis, prelegentas paminėjo ga
limybes: a. Pabaltijo valstybių 
federacija, b. Rytų Europos 
valstybių Rusijai vadovaujant 
federacija, c. Vidurio Europos 
valstybių federacija, d. Pilna 
visos Europos valstybių fede
racija. Prelegentas priimtiniau
sia laiko šią pastarąją formą.

Išklausius referatą susirin
kusieji aktyviai dalyvavo dis
kusijose. Diskusijose dalyvavo 
pp. Šimutis, Bielinis, prof. Ka
minskas, Galminas, Šova, Bra- 
kas, Audėnas.

— Velykinė “Ateitis” jau iš
siuntinėta skaitytojams. Turi
nys įdomus ir margas: T. Vik
toras Didžiūnas, O. F. M., —
Velykų džiaugsmas; dr. J. Vaiš
noras, MIC, — Pijaus XII dar
bo diena; Alfa Sušinskas —
Mes ir jie; Paulius Jatulis —
Didvyriai, šalys ir nuotykiai 
(serija straipsnių iš misijų 
kraštų); Gediminas K. Kijaus- 
kas, S. J. — Pažinti, perkeisti, 
apaštalauti; Indrė Paliokaitė 
— Margučiai ir cukrinis avinė
lis. Dailiosios kūrybos patie
kia: Danutė Aleksandravičiūtė- 
Beržas, E. Rataiskienė-Marke- 
vičiūtė — Tėviškės prisimini
mai, O. Tamulytė — Svajotojo 
malda, poezijas rašo: Nerimą 
Narutė, K. Dainytė, Danguolė 
Sadūnaitė. Knygų skyriuje ap
žvelgiama Ign. Šlapelio knyga 
“Juozas Pautienius”, prof. M.
Biržiškos “Senasis Vilniaus 
universitetas”, Lazdynų Pelė
dos “Klaida”, Bern. Brazdžio-
nio redaguojamos "Lietuvių American Airllnes lsk, 
Dienos”. Virsel, punšu, nuota- Unija iįties8 raud 
kinga Vyt. Mazebo nuotrauka 3utikdama sveflą ir tuo kilimu

KIEKVIENAM PASKIRTAS UŽDAVINYS

Melsouglilin Seimą Netv Yorke. Kiekvienas šeimos narys turi ženklą, kuris pasako, koki patarnavimjTsJp 
mos narys privalo suteikt, dvidešimtajam vaikui. Mr. ir Mrs. McLoughlin šešiolika vaiku gyvena penkio
lika matome nuotraukoje. 1 ’ 1

CHICAGOS ŽINIOS
IŠ kinų kalėjimo į Chicagą ir apie komunizmo baisumą

Pas savo motin, į Chicagą T5vas Rigney Prasitlr5' kad 
atvyko Kinijos raudonųjų ka
lintas misionierius kun. Harold 
W. Rigney. Devynerius metus 
jau jis nebuvo lankęs Chicagos.
Jį sveikino šimtai žmonių aero
drome ir gatvėse. Atskridęs į 
Chicagą nuvyko į Techny, sa
vo vienuolyną, kur buvo įšven
tintas. Dabar jis turi 55 metus 
amžiaus. Kinijoje buvo rekto
riumi katalikų universiteto Pei- 
pinge.

Aerodrome jį sutiko motina,
77 metų amžiaus. Ji verkė iš 
susijaudinimo. Nežiūrint savo 
senyvo amžiaus, ji tris kartus 
buvo nuvykusi į Washingtoną 
prašyti, kad JAV vyriausybe 
išlaisvintų jos sūnų iš raudo
nųjų kalėjimo.

Negyvas gydytojas 
viešbuty

Atlantic viešbuty, esančia
me 316 S. Clark, Chicagoje, 

jis yra šalininkas socialinių re- rastas negyvas gydytojas Ho-

KAS KĄ IR KUR
““ Padėkime mūsų jaunimui.

visi rūpinamės ir sielojamės mū
sų priaugančia karta — jaunimu, 
kad kaip nors ilgiau jį galėtume 
išlaikyti sau ir mūsų tautai, kad 
Jis nenutolsiu nuo lietuvybės ir 
nežūtų svetimybių jūroje, šiam 
kilniam auklėjimo darbui tęsti tė
vams į pagalbą ateina Skaučių Se
serija, kuri savo pasišventimu ir 
auka atlieka milžinišką darbą, Ta
čiau labai puikūs ir gražūs suma
nymai bei tikslai dažnai lieka ne
atsiekti tik dėl lėšų stokos. Todėl 
š.m. gegužės mėn. 5 d. Chicagoje 
gražioje Western Ballroom salėje 
(3504 o. Western Avė.) Skaučių 
Seserijos Vadija rengia pavasario 
balių, kurio visas pelnas skiriamas 
skautiškai veiklai pagyvinti bei 
skautybei jaunimo tarpe ugdyti. 
Balių globos skaučių bičiulių-re- 
mėjų komitetas, vadovaujamas Lie 
tuvos konsulo dr. P. Daužvardžio 
su žmona. Programa bus įvairi ir 
nuotaikinga. šokiams gros pa
didintas p. Jonušo orkestras. Bus 
dovanų paskirstymas, bufetas ir 
kiti netikėtumai. Baliaus komite
tas ir Skaučių Seserija nuoširdžiai 
kviečia visą plačiąją Chicagos lie
tuvių visuomenę skirti tą vakarą 
mūsų jaunimui. Savo atsilankymu 
kiekvienas prisidės prie kilnaus 
auklėjimo darbo. Rengėjos

— Studentų dėmesiui, š.m. ba
landžio mėn. 2 d. 7:30 vai. vak. 
Dood Fellow Lounge, 45 St., ir 
Fairfiėld Avė., ruošiamas studen
tiškas “Mid-semestri” vakaras.

Visa studijuojantis jaunimas 
kviečiamas atsilankyti. Iki malo
naus pasimatymo!

C.L.S.S. Valdyba

Pavasarėjant, o žurnalo straip
snius — dail. Ados Korsakai
tės piešiniai.

— Alfa Sušinskas, jaunimo 
mėgstamas rašytojas ir katali
kiškosios spaudos bendradar
bis, pastoracinį darbą dirbąs 
Pittsburghe, Visų Šventųjų pa
rapijoje, lankėsi New Yorke ir 
Brooklyne, kur Pranciškonų 
spaustuvėje spausdinama jo 
knyga “Jaunystės maršas”. 
Knygą leidžia prel. Pr. Juras 
ir tikimasi, kad su gegužės žie
dais “Jaunystės maršas” jau 
kvies jaunuosius skaitytojus 
ereliu kilti augštyn. Formatu 
ir išoriniu apipavidalinimu kny
ga bus panaši į dr. Zenono 
Ivinskio “Šventą Kazimierą”, 
spausdintą toje pačioje TT. 
Pranciškonų spaustuvėje Brook 
lyne.

— Pavasarinis “Ateities” 
koncertas rengiamas Brookly
ne, Apreiškimo parap. salėje, 
gegužės 12 d. Koncertą puoš 
pirmieji gegužės žiedai, jauki 
pavasario nuotaika ir visų lau
kiami menininkai: sol. V. Ve- 
rikaitis, sol. Aldona Stempu- 
žienė ir p.anistė Jul.ja Rajaus- 
kaitė. Už da nų ir muzikos žie
dus newyorkiečiai menin nkams

nuėjo pasveikinti atvykstančio 
jo trys seserys.

Kai buvęs kalinys atvyko į 
savo vienuolyną, visi vienuo
liai, drauge su juo nusiskubino 
į bažnyčią, kur buvo atgiedota 
Dievui padėkos giesmė. Tėvas 
Rigney pasakė trumpą pamok
slėlį, dėkodamas visiems už pa
rodytą susirūpinimą kalinamo 
misionieriaus likimu. “Jeigu ne 
tas rūpestis, aš dar tebebūčiau 
kalėjime”, — kalbėjo jis.

Pasilsėjęs tėvas Rigney yra 
pasiryžęs pavažinėti su paskai
tomis, aiškindamas amerikie
čiams apie tas didžias laisves, 
kuriomis žmonės čia džiaugiasi,

cinius-ekonominius reikalus. Į 
jo išsiuntinėtus “Eglutės” rei
kalu lanškus daugelis jautriai 
atsiliepė, siunčia aukų ir nuo
širdžiausių patarimų, kad “Eg
lutė” vis gražiau žaliuotų ir 
džiugintų jaunuos'us skaityto
jus.

PRANCŪZIJOJ
— Vid. ir Rytų Europos la:s- 

vųjų žurnalistų unija Paryžiuje 
š. m. kovo 6 d. suruošė paskai
tą “Komunistinė propaganda
už emigrantų sugrįžimą į sa- 

žada atsilyginL gausiu dalyva- j vuosius kraštus”. Paskaitos 
vimu ir pirmais.a.s pavasario metu Vid. ir Rytų Europos tau-
žiedais. Koncerto orgin žavimu 
ir jo sėkmingumu rūpinasi 
“Ateities” žurnalo admin.stra- 
torius kun. Viktoras Dabušis, 
talkinamas jaunimo.

— Kum. Vaclovas Paulaus
kas, gyvenąs Putnamo pašonė
je Thompsone, Conn., religinius 
patarnav.mus te kia N. P. Se
serų vedamoje senelių prie
glaudoje, o atliekamu laiku 
įsijungia į Naujosios Anglijos 
lietuvių kultūrinį-visuomeninį 
gyvenimą. Šiuo metu j sai yra 
ir vaikų laikraščio “Eglutės” 
reikalų vedėjas, pasiryžęs su
tvarkyti laikraščio administra-

tų atstovai apibūdino paskirai 
savo krašto padėtį ir išeivių, 
nuotaikas, ryšiumi su minima 
propaganda. Iš lietuvių pusės 
pranešimą patiekė dr. S. Bač- 
kis.

ARGENTINOJE
— Lietuvis Maukus įstojo į 

Augštąją Buenos A re3 polici
jos mokyklą. Kai ją baigs, Ar
gentinoje bus apie 10 lietuvių 
augštesniųjų policijos pareigu 
nų. Augštąją policijos mokyk
lą yra baigęs ir Vyt. Gabrėnas.

bart *H. Todd, kurs kiek anks
čiau buvo kaltinamas nužudęs 
savo žmoną. Jokio raštelio ne
rasta, tačiau tardytojas spėja 
kad tai saužudybė. Prieš mirtį 
gydytojas buvo pasiuntęs vieš
bučio patarnautoją į vaistinę 
su receptu — atnešti 36 barbi
tūrato tabletes. Receptas buvo 
išrašytas jo žuvusios žmonos 
vardu.

Namų už $10,000,000
Chicagos meras Daley ir že

mės Išpirkimo komisijos pir
mininkas J. Ross Humphrey 
pranešė, kad pietinėje Chica- 

juos seka kitas plėšikas, auto- gos dalyje> tarp 35 gatvės, Cot- 
mobiliu važiuodamas iš pas-1 tage Grove’ 37 gatvčs ir South 
kos. Pirmasis plėšikas atėmė iš I Park Wa/ bus už S5’000’000 iš
jos rankinuką su pinigais ir Pirkta žemės ir už kitus $5,- 
sėdo į antrojo mašiną. Vaisti- 000’000 Pastatyta apie 500 nau- 
ninkė įsitėmijo mašinos nume- tūtų.
rį ir tuojau juodu policija su-. Teismas už spausdintą 

prisipažino nusi-į šlamštą

formų, rasių lygybės. Visi tu
ri būti aprūpinti tinkamais bu
tais ir mediciniška pagalba. Jis 
prisiminė, kad bolševikai jam 
kalbėjo, jog už 10 metų komu
nizmas užimsiąs Ameriką.

Areštavo plėšikus
Policija suėmė du plėšiku: 

Greg Demos, 23 m., ir Llewel- 
lyn Lovehr, 23 m. Jiedu prisi
taikė pasekti Anabelę Stasiuk, 
23 m. vaistininkę, kuri gabeno 
pinigus į banką. Vos ji išlipo iš 
mašinos netoli banko, kaip vie
nas banditas įsakė jai eiti pa
skui jį. Sulaikytoji matė, kaip;

Akių tyrimai
Amerikiečiai per metus iš

leidžia $12,000,000 akių kosme
tikai, o tik ketvirtadalį to — 
akių ligų tyrimui. Tą pareiškė 
dr. F. M. Foote akių priežiūros 
konferencijoje, Palmer viešbu
tyje, Chicagoje. Konferencijoje 
svarstytas ir aklųjų reikalas. 
Nustatyta, kad apie 750,000 
amerikiečių prieš savo mirtį 
dar taps akli.

Skautės lankys veteranus
Skautės, veikiančios Marijos 

Krikščionių pagalbos parapijo
je, Velykų proga lankys ser
gančius karo veteranus ligoni
nėse, besistengdamos juos pra
linksminti.

ėmė. Abudu 
kaltę. Chicagoje patraukta į teis-
Mažiau suvažinėja gatvėse mą trys vyrai- gabenę nešvari^ 

j literatūrą iš kitų valstybių.
Mirtinos nelaimės Chicagos Tajpgį turės atsakvti teisme 

gatvėse mažėja. 1952 metais trys leidėjų ir platintoju ben.
jų buvo 458, gi 1953 tebuvo droVgS uį tą patį nusikaltimą 
440, sekančiais, 1954 metais — 
sumažėjo iki 416, o pereitais 
metais susisiekimo nelaimėse 
Chicagoje žuvo 385 žmonės 
Tačiau automobilių nelaimių 
skaičius paaugo; pvz. 1954 me
tais buvo 85,483, o jau parei
tais metais buvo jų 91,152. Pa
didėjo ir sužeidžiamų žmon ų 
skaičius per automobilių nelai
mes: 1954 metais buvo sužeis
ta 29,375, o 1955 metais — 34,- 
367.

Butų ir sodnų paroda
International Amphitbeatre 

patalpose, Halsted ir 42 gatvė, 
Chicagoje, balandžio 7—15 die
nomis bus modernų butų ir sod
nų paorda. Joje bus įrengtas 
ir -pavyzdinis Angelo Sargo 
našlaityno sodnelis.

Mirė meno mecenatas
Passavant ligoninėje mirė 91 

m. amžiaus sulaukęs Charles 
S. Worcester, kurs tapo turtin
gas iš medžio ir pop erio gami
nių, ir kurs 1954 metais Meno 
institutui Chicagoje padovano
jo piešinių, kurių bendra vertė 
siekia arti $4,000,000.

AKADEMIKŲ BALIUS
Maloniai kviečiame atsilan

kyti j Tradicinį Akad. Skautų 
PAVASARIO ŽIEDŲ BALIŲ 
š. m. balandžio mėn. 7 d., Mari
ne Ballroom. Programoje S. Vėl 
basio baletas, Akademiškas 
Trio, premijuojamas rožių val
sas ir kiti siurpryzai. Šokiams

Centriniame departamente din i gros Br. Jonušo orkestras. Sta
bą Grigaitis. Visi gražiai kai- liukai užsakomi telefonais

PAJIEŠKOJIMAI

Jonas, Antanas Mačiuliai kilę iš 
Penkvalakiu — atsiliepit! Jieško 
jūsų seni tėvai.

A. KREGŽDYS

6614 S. Marshfield Avė. Chicago 
36, III. Tel. HE 4-8799.
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PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijom 
-inkinya. Nedidelis skaičius iiot 
knygos gautas šiomis dienomis 
‘Drauge”, 2334 So. Oakley Avė 
CHICAGO 8, ILL. Knygos kaina 
kietais viršeliais $2.
'IIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKIIIII

VELYKINES SVEIKINIMO 
KORTELES

Pieštos amerikietės lietuvaitės dai
lininkės Elenos Putris, gaunamos 
Drauge. Kortelės kelių spalvų, 
kaikurios aukso pakraščiais, su 
kiškučiais, margučiais, rožėmis, 
spalvingomis gėlėmis ir kaligrafiš
kai įrašytais specialiai parinktos 
prasmės lietuviškais teksttais. Dė
žutės su 8 spalvotom kortelėm 
kaina $2.00.

Užsakymus Ir pinigus siuskite
DRAUGAS 

2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL.

ba lietuviškai. BO 8-8319 arba HE 4-0166.
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GERAS PASISKAITYMAS

UTHUANIA, (Paveiksluose, $6.00 
Fotografavo V. Augustinas

POPULAR LITHUANIAN 
RECIPES ................................ $2.00

Redagavo J. DaužvardlenS

LTTHUANTA THROUGH 
THE AGES ....................... $3.50

Paraftfi Or. A. Šapokas

THE STORY OF ART
and JUOZAS PAUTIENIUS, $5.00

Paraftfi Ig. šlapelis

LITHUANIAN SELF- 
TAUGHT ................................ $1.25

Iftleldo Marlborough

LTTHUANIAN-ENGLISH and 
ENGLTSH-I .ITHUANIAN 
DICTIONARY ..................... $4.50

Iftleldo Mnrlliorough 

Šias knygas galima gauti dien
raščio DRAUGO knygų kioske — 

2334 South Oakley Avenue, 
Chicago 8, Illinois

zvzvzs zv/V< vaa f

Jau išėjo iš spaudos
ANATOLIJAUS KAIRIO

4 veiksmų istorinė pjesė iš 1863 
metų sukilimo ir spaudos 

uždraudimo laikų

LAISVES MEDIS
Reikalaukite visuose knygynuose, 

kaina tik $1.00
Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS.

2334 So. Oakley Avė. 
Chicago 8. Iii.

iiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii 
GYVOJO ŽODŽIO 

SIMFONIJA
Kazio Bradūno

Devynios Baladės:vy,
Turinio skyriai: Prologas, Variaci

jos, Apelginfi, Metamorfozfi, Milžin
kapiai, Lunatikai, Kapines, Vitražas, 
Grabdlrbis, Apuolfi, Epilogas.

Tai yra |*oeztj<>* knyga, kuri nori 
atsimerkti skaitytojui kūdikiška šyp
sena Ir pasakyti Jam stebūklingųjl 
iod|.

IJetuvIškos Knygos Klubo leidinys,
141 psl., dali, V. Petravičiaus aplan
kas, kaina fž.OO.

Lietuviškos literatūros ugdymas 
nčra vien rašytojų uždavinys,•

Užsakymus su pinigais siųskite:
DRAUGAS 

2S34 So. Oakley Ava. 
Chicago 8, DL
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