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ISPANIJA ATSISAKO PROTEKORATO MAROKE
Pavergtoje Lietuvoje

Vilniaus radijas apie
tariamą religinę laisvę

Vilniaus radijas žūtbūt nori įtikinti užsienyje gyvenančius 
lietuvius, kad Lietuvoje gyvenimas klesti, kad nėra tikėjimo per
sekiojimo, kad žmonės esą laisvi. Galbūt vienas kitas ir patikėtų 
šia propaganda, jei nebūtų kitokių priemonių patikrinti, koks iš 
tikrųjų realus gyvenimas sovietų okupuotoje Lietuvoje.

Tačiau, kai spaudoje skaitome
apie į Sibirą ištremtus mūsų vys
kupus ir kunigus, kai gauname 
žinių apie sandėliais ir salėmis 
paverstas kai kurias bažnyčias, 
kai vartome laiškus, kuriuose 
prašoma pasimelsti už mirusnių- 
jų sielas, nes parapijoje nesą ka
taliko kunigo, — labai paviršu
tiniškai parengta propaganda 
apie tariamą religijos laisvę Lie
tuvoje yra tik eilinis komunistų 
melas, nevykęs jų kovos prieš ti
kėjimą maskavimo būdas.

„Nepersekiojame, tik..."
Didįjį Ketvirtadienį Vilniaus 

radijas nutarė patenkinti visos 
eilės paklausėjų norus ir pain
formuoti apie „religijos laisvę 
Lietuvoje“. Pranešimas, kaip ir 
komunistams tinka, buvo pradė
tas marksizmo išeities tašku: gir 
di Lietuvos žmonės dabar remia
si pažangia materializmo pasau
lėžiūra ir nesilaiką religinių 
prietarų; tikintieji esą nevaržo-

Madridas duoda laisvę Maroku!
MADRIDAS, bal. 3. — Ispanijos vyriausybė šiandien patvir

tino pareiškimą, kuriuo baigiamas Ispanijos protektoratas Maroke 
ir ji pripažįsta Maroko kraštui nepriklausomybę ir vienybę.

Šis įvykis buvo praneštas bai- « - 7^
gus posėdį gen. Frankui su savo'. RllltlirOS namai —

tucija“ garantuojanti religinę 
laisvę... Deja, Stalino konstituci
ja tariamai „garantuoja“ ir pi
liečių laisvę ir atskirų respublikų 
laisvą valią išsijungti iš komu
nizmo tironijos, tačiau pats 
Chruščevas partijos suvažiavime 
patvirtino, kad nekaltai nugala

bytų tarpe esą garsių komuniz
mo vadų, tai ką bekalbėti apie 
paprastus žmogelius. Tegu pa
mėgina kuri „respublika“ išsi
jungti iš Sovietų Sąjungos, — 
tuoj ji pajus kalmukų likimą.

Tačiau, vaizduodamas tariamą 
religijos laisvę Lietuvoje, Vil
niaus radijas patiekė ir tokių ži
nių. Girdi, 1955 m. Kauno arki-

Tornadas Oklahomoje, Šansas, Missouri ir kitose valstybėse atnešė milionus dolerių nuostolių. (1NS)

Daug įdomiau būtų sužinoti, 
kiek 1955 m. buvo palaidota.

Maldos namai
Pranešėja, dar kartą priminu

si komunistų melą, jog seniau ti-

Tornadas pareikalavo aukų

tyti — 11,018 kūdikiai, sutuok
tos 7,520 poros. Visoje Lietuvo
je 1955 m. pakrikštyta 41,720 
kūdikių ir sutuokta 32,110 porų. 

mi; garsioji a. a. Stalino „konsti- Taigi, nelabai jau taip daug.

Katalikų, mokyklos auga
ST. LOUIS, bal. 4. — Ateinančių dešimt metų laikotarpyje 

padaugės katalikų mokyklų. Tokį pareiškimą prel. William Mc- 
Manus patiekė praėjusį antradienį 53-čiame Katalikų Auklėtojų 
draugijos suvažiavime.

Kunigas McManus, Katalikų 
Veikimo Centro auklėjimo sky
riaus direktorius, savo praneši
mą remia šiais faktais:

1. Katalikų pradžios ir augš- 
tesniose mokyklose dabar yra 4 
milionai mokinių. Jei šis skai
čius didės, 1960 m. katalikų mo
kyklose bus 5 mil. mokinių.

2. Penkerių metų laikotarpyje 
veik vienas vaikas iš trijų, gimu
sių JAV, buvo pakrikštytas ka
talikų bažnyčiose. Tas davė prieš 
mokyklinio amžiaus 5,600,000 
katalikų vaikų. Tarp suaugusių 
tik vienas iš penkių yra katali
kas.

3. Pirmojo skyriaus klasės ka
talikų mokyklose dabar yra dvi
gubai gausesnės negu aštuntojo 
skyriaus klasės.

4. Katalikų mokyklose vaikų 
procentas padidėjo. Šiandien 
tarp 11 ir 12 procentų Amerikos 
vaikų lanko katalikų mokyklas.
Už dešimt metų, nuo dabar, tarp 
13 ir 14 procentų lankys katalikų 
mokyklas.

Tas pareikalaus daugiau mo
kytojų, pastatų ir pinigų visų rū
šių mokykloms, — pareiškė kun.
McManus, — bet didžiausia naš
ta tėkš augšt. mokykloms.

Jis pastebėjo, jog katalikų 
augštesniųjų mokyklų sistema 
nėra taip išvystyta, kaip pra
džios mokyklų sistema. Augšt. 
mokyklos susiduria su pastatų 
problema.

Iš 60—65 procentų katalikų 
vaikų, lankančių pradžios para
pines mokyklas, 35—40 procentų 
įstoja į katalikų augšt. mokyk
las. Augšt. mokyklų, — pastebė
jo kun. McManus, statyba dau
giau kainuoja ir jų štabo išlaiky
mas.

Nors yra ir problemų, bet kun.
McManus pareiškė, jog duome
nys kelia optimizmą. Katalikų 
mokyklos, reikalaujant tėvams, 
bus išplėstos, — pareiškė jis. Pa
sauliečių entuziazmas ir dosnu
mas įgalins praplėsti ir sustiprin
ti katalikišką auklėjimą.

vyskupijoje buvę pa'krikštyti j tintieji buvę verčiami naudotis 
9,585 kūdikiai, o sutuoktos 7,592 Bažnyčios patarnavimais, o da-| 
poros; Telšių vyskupijoj pakrikš

Sūkurinė audra (tornadas) 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
pareikalavo žmonių gyvybių ir 
materialinių nuostolių.

. Michigan valstybėje 22 asme- 
bar esą laisvi, užsiminė ir apie' ysžuvo; daugiau šimto asmenų 
Dievo namus - bažnyčias. Gir-j sužeista Hudsonvillėje, Standa- 
di, Tarybų Lietuvoje veikia 812 lėje ir netoli Traverse City. Wis. 
maldos namų“, Kaune tebesanti CQnsin _ 1Q žmonių žuvo; d 
Kunigų seminarija, kuri kiekvie- sužeista Berlyne ir Bancrofte.
nais metais išleidžianti tam tik 
rą skaičių naujų kunigų.

Dar daugiau: kai karo metu

Tennessee — 5 asmenys neteko 
gyvybių; 38 sužeisti Lexingtone 
ir netoli Dyersb^rge. Mississippi

nukentėjo nemaža bažnyčių, jos — 2 žuvo; 4 sužeisti netoli Tuni-
dabar remontuojamos arba visai 
atstatomos. Iš naujai pastatytų

ca. Kentucky — 4 žuvo; vienas 
asmuo sužeistas netoli Hender-

paminėtos bažnyčios Liubave ir son. Arkansas — 5 asmenys su 
Pilviškiuose; iš atstatytų — Vii- žeisti netoli Osceola. Iowa — ke- 
niaus Šv. Petro ir Povilo. Ar tik lėtas asmenų sužeista pietuose

Septyni žuvo tiek?

VIENNA, bal. 4. — 
vengrai anglies 'kasėjai žuvo, kai 
vanduo apsėmė Oroszlan anglies 
kasyklą prie Tatabanya, Buda
pešto šiaurėje.

Pastabus keleivis

ROSELLE, N. J., bal. 4. — Ci
vilis keleivis pranešė policijai, 
kad automobilis pastatytas prie 
miterio, netoli policijos būstinės, 
bet automobilis nebeturi teisės 
ten stovėti, nes miteris „verkia“ 
dėl cento.

Policininkui William Brink- 
mann buvo pasakyta, kad jis nu
eitų ir uždėtų pabaudos tikėtą 
ant atuomobilio. Jis įsakymą 
įvykdė. Tai buvo jo paties auto
mobilis. Policininkas vėliau su
mokėjo pabaudą.

Septyni Į Atmetė narolę 
nvn kai i r • *

atomo šnipui
WASHINGTON, bal. 4. — The’ 

U. S. Board of Parole atmetė pa- 
rolę Dovydui Greenglass, bu v. 
kareiviui, kuris įteikė atomo pa
slaptis sovietų šnipams, kuriems 
vadovavo Julius ir Ethel Rosen- 
bergai. Greenglass jau išsėdėjo 
penkerius metus kalėjime iš 15 
metų paskirtos bausmės. Jis pri
sipažino dalyvavęs šnipų veiklo
je. Rosenbergas 1953 m. birželio 
mėn. buvo pasmerkti miriop už 
šnipinėjimą.

• Vladimir Petrov, buvęs so
vietų šnipas Australijoje, patiek 
po priesaika raštišką pareiškimą 
JAV senato pakomitečiui, kuris 
rūpinasi vidaus saugumo reika
lais.

Alui susimaišius su degtine
BONNA, Vokietija. — Demo- trys Vokietijos. Bavarija—alaus

kratiniais Vokietijos laikais Ade 
naueris buvo Koelno miesto bur
mistras. Hitlerio laikais jis gy
veno savo viloje Rhoendorfe ir 
augino rožes. Du kartu nuo rožių 
buvo nuvestas į gestapo, bet pa
leistas. Kai atėjo amerikiečiai, jis 
taip pat trūsėsi prie rožių, su 
prijuoste ir šiaudine skrybėle. 
Amerikiečių tankas paleido į jo 
vilą tris šūvius. Adenaueris bu
vo lengvai sužeistas ir nugaben
tas į ligoninę. Po kelių dienų 
amerikiečiai jį paskyrė Koelno

Vokietija, Prūsija — degtinės 
Vokietija ir Reino kraštas — vy
no Vokietija. Nacizmas, pasak 
Adenauerio, kilo Bavarijoje, 
Muencheno alinėje: paskui alus 
susigretino su degtine, ir iš to 
atėjo visuotinis Vokietijos pasi
gėrimas. Vienintelė zona, kur ga
li būti Vokietijos sostinė, — tai 
vyno zona. Vynas nepadaro žmo
gaus tokiu kvailu ir įkyriu kaip 
alus nei tokiu laikiniu kaip degti
nė. Vyno kraštas yra sveikatos 
ir džiaugsmo kraštas. Dėl to nau-

nuo Sioux City. Nebraska — vie
nas žuvo susisiekimo nelaimėje, 
bet tai buvo audros kaltė, netoli 
Aubum. Indiana — 10 asmenų 
sužeista netoli Salem. Illinois — 
devyni asmenys sužeisti Chica- 
goje. Oklahoma — žuvo 5 asme
nys. Kansas — 2 žuvo. Texas — 
trys asmenys žuvo susisiekimo 
nelaimėse, nes audrinęs dulkės 
aptemdė jiems kelią.

Vakar dienos duomenimis, 
dviejų dienų tornadas daugiau 
50 asmenų užmušė, daugiau 500 
žmonių sužeidė. Šiandien gali bū
ti priskaityta ir daugiau.

Prezidento atstovas

WASHINGTON, bal. 4. — The 
Evening Star spėja, jog Conrad 
N. Hilton bus prezidento Eisen 
howerio atstovu Monaco princo 
Rainier ir aktorės Grace Kelly 
vedybose. Conrad Hilton yra res 
publikonas ir vienas iš žymiųjų 
viešbučių savinin'kas.

Žemė drebėjo

Tiesos ir garbės žodžių

nėra sovietų žodyne
NEW YORK, bal. 4. — Buvęs 

prezidentas Harry S. Trumanas 
pareiškęs, jog Eisenhowerio ad
ministracija suteikia žmonėms 
netikrą ir optimistinį vaizdą už
sienio politikoje.

„Tik prezidentas gali duoti 
mums faktus apie užsienio poli
tiką, tik prezidentas kuria ame
rikietišką politiką ir niekas ki
tas“, — pareiškė Trumanas.

Trumanas pasakė, jog komu
nistinė strategija yra daug pa
vojingesnė negu betkada nuo II 
pasaulinio karo pabaigos, bet 
valstybės sekretorius Dulles „pa
sakoja mums, kad sovietų poli
tika nepasisekė ir pergyvena 
bankrotą“.

Tiesa ir garbė nieko nereiškia 
komunistams, — pareiškė Tru
manas ir dar pridėjo: „Aš neti
kiu, kad tie žodžiai yra sovietų 
žodyne“. Buv. prezidentas Tru
manas kalbėjo Overseas Press 
klube.

Moterų valdžia
STELLA, Mo, bal. 4. — Stella 

gyventojai, kurių ten yra 250, 
mėgsta savo miesto administra
ciją. Jie perrinko į miesto tary
bą penkias moteris. Tiek ir tėra 
narių taryboje.

• Miss Minnie Mangum, iš 
Norfolk, Va., iškelta byla teisme. 
Ji pavogė iš paskolos įstaigos 3 
mil. dolerių 21 metų laikotarpy
je.

ministerių kabinetu. Tai pada
ryta Maroko sultono Youssef at
vykimo į Ispaniją išvakarėse.

Maroko sultonas jau gavo pa
žadą iš Prancūzijos dėl Maroko 
dalies nepriklausomybės. Maroko 
dalį Paryžius valdė kaip protek
toratą nuo 1912 m.

Dėl šiandieninės deklaracijos 
buvo tartasi kelias savaites tarp 
dabartinės Maroko vyriausybės 
ir Jose de Alcover, Ispanijos ge
neralinio konsulo Rabato mieste.

Maroko sultono Youssef o at
vykimas į Ispaniją siejamas su 
gavimu Franko parašo po dekla
racija.

Ispanijos pareigūnai uoliai 
ruošės dideliam Maroko sultono 
priėmimui.

MADRIDAS, bal. 4. — Maroko 
sultonas Youssef šiandien atvy
ko į Madridą, Ispanijos sostinę. 
Sultonas su 65 tarėjais atskrido 
iš Paryžiaus.

Sultonas karališkai sutiktas 
Madride.

Kuboje likviduotas 
sąmokslas

HAVANA, Kuba, bal. 4. — 
Kariuomenė, vadovaujama prezi
dento Fulgenclo Batistą, likvida
vo „revoliucinę konspiraciją“ 
Havanoje. Tūli armijos karinin
kai, atsakingi už sąmokslą, paso
dinti į kalėjimą.

Kariuomenė ir policija buvo 
pašaukta prie ginklų centrinėje 
Havanoje praėjusio antradienio 
vakare, bet nėra žinių, ar buvo 
kraujo praliejimas.

Paleis 600 žvejų

bolševikų propagandos 
centrai

„LTSR kultūros ministras“ J. 
Smilgevičius skelbia esant numa
tytą „reorganizuoti kaimo kultū
ros — švietimo įstaigų tinklą“. 
Per 3 metus numatoma įsteigti 
visose apylinkėse „kaimo kultū
ros namus“ — jų bus iš viso dau
giau kaip 1,200. Kad komunisti- 
nimas geriau eitų, rūpinamasi 
taip pat „sukomplektuoti tirika- 
mus kadrus“, nes ligi šiol, paties 
Smilgevičiaus pareiškimu, „dau
gely įstaigų dirba silpnai paruoš 
ti žmonės“.

Minimieji „kultūros namai“ 
tėra tik paprasti bolševikų pro- 
pagand. centrai.

Statys Jonui Biliūnui
paminklą Anykščiuose

Iš Anykščių rajono biudžeto 
šiemet 200,000 rublių skirta Jo
no Biliūno paminklui pastatyti, o 
40,000 rub. jo tėvįškės namams 
restauruoti, kuriuęse turėtų būti 
įrengtas rašytojo muzėjus. Bol
ševikai -;kelbia, kad Trakų piliai 
restauruoti apsvarstytas arch. 
Br. Krūminio projektas. Svarsto
mas ir Vilniaus augštutlnės pi
lies restauracijos klausimas...

Trumpai iš visur
• Kolombijoje vyriausybė su

spendavo visus importus neribo
tam laikui. Tai yra įžanga per
žiūrėti vyriausybės reguliacijas 
užsienio pirkiniams.

• George Hemstreet, gyv. Mil- 
tone, Ont., Kanadoje, atšventė 
103 gimtadienį. Jo žmona gegu
žės 22 d. švęs 101 gimtadienį.

TOKIO, bal. 4. — Pietų Korė
ja paleis daugiau 600 japonų žve 
jų, kurie kaltinami, jog jie pažei
dę teritorinius vandenis, pagal . v „ , , . .. . . Abu susituokė prieš 75 metusnaują sutariu su japonais. Apie1 
tai praneša užsienio reikalų mi
nisterija.

Grįš Stalinas
MARGATE, Anglija, bal. 4.— 

Alfred Robens, Britų Darbo par
tijos vadas, pareiškė, jog Krem
liaus dabartinė kolektyvinė va- 
dystė pateks į vieno diktatoriaus 
rankas, kaip buvo Stalino vieš
patavimo metu.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA

burmistru. Kai Koelnasbuvo per-! joji Vokietija turinti kurtis vyno 
duotas anglams, Adenaueris bu-į krašte, o ne bulvių, kurios augi- 
vo atleistas. Anglai aiškino, kad j narnos apie Berlyną, 
jis netinka administracijai. An- Ir Adenaueris energingai ir au
giai buvo teisingi. Adenaueris ne-Į maniai tvarko Vakarų Vokietiją 
tiko miestui valdyti, jam turėjo
būti duota valdyti valstybė.

Adenauerio esanti idėja pada
ryti Vakarų Vokietijos sostine 
Bonnos miestą. Juokais sakoma,
kad Adenauerio supratimu esą liai.

iš Bonnos miesto. •

• Prancūzai praneša, jog Siau
rės Afrikoje 24 valandų laikotar
pyje žuvo kovoje dar 68 sukilė

— Prezidentas Eisenhoweris stovi pirmoje vietoje Wisconsin 
TPAKTcnrrr T n a , x primary rinkimuose, bandydamas jėgas su šen. Kefauveriu (D. 

, A E \7'lra^<, Tenn.). Bet prezidentiniai primary rinkimai demokratams teikia
vilčių ateityje, ypač ūkio rajonuose. Respublikonai Eisenhowerio 
kandidatai gavo 55 procentus visų balsų, o Chaplc apie S proc. 
Demokratai gavo 1/3 proc. visų balsų. Chappcle grupė yra priešin
ga prez. Eisenhowerio užsienio politikai.

— Londone vakar pradėtas svarstyti Jungtinių Amerikos 
Valstybiy taikos planas, kuris kontroliuotų atominius ginklus. 
Harold E. Stasscn įteikė taikos planą, susidedantį iš vienuolikos 
puslapių, Britanijai, Prancūzijai, Sov. Rusijai ir Kanadai. Londone 
prasidėjo Jungtinių Tautų nusiginklavimo pakomitečio konferen
cija. JAV planas numato žemės ir oro inspekcijos sistemas.

— Jungtinių Tautų Saugumo Taryba vakar patvirtino JAV 
pasiūlymą pasiųsti Dag Hammctrskjold su taikos misija į Vidurio 
Rytus. Generalinis sekretorius šį penktadienį išvyksta į Vid. Ry
tus.

Daily Worker, komunistinis laikraštis, grįžo į biznį, kai

bal. 4. — Šiandien Orleansville 
pergyveno didelį žemės drebėji
mą. Ten 1954 m. rugsėjo mėnesį 
nuo žemės drebėjimo žuvo dau
giau 1,500 asmenų.

Raudonųjų laivynas 

sargyboje

TAIPEI, Formoza, bal. 4. — 
Nacionalistinės Kinijos Tatao ži
nių agentūra paskelbė, jog šim
tai raud. Kinijos laivų patroliuo- 
ja prie Fukien pakrantės.

Žinių agentūra skelbia, kad 
laivynas, susidedąs iš mažų jėgų, 
plaukia pietuose iš Chėkiang pa
krantės. Spėjama, kad komunis
tinės Kinijos jėgos bandys inva
ziją į Quemoy ir Matsu salas, bet 
nežinia kada.

• Žemės drebėjimas vakar bu
vo jaučiamas Caseratoje ir jos 
apylinkėje, pietinėje Italijoje.

• Austrijoje Viennos apeliaci
nis teismas vakar išsprendė, kad 
neleistina vestis vedusią moterį 
į teatrą Austrijoje, jei vyras ne
sutinka.

• Nikita Kruščevas, komunis
tų partijos vadas, pagyrė Pran
cūzijos premjerą Guy Mollet už 
kritikavimą vakarų politikos 
JAV žurnale.

• John Roosvelt, vienintelis 
respublikonas tarp mirusio prez. 
Franklin Roosvelto vaikų, giria 
viceprezidentą Nixoną ir reika
lauja, kad jis vėl būtų nominuo
tas.

• Mrs. Julia Chase, 53 metų, 
įėjo vakar į Baltuosius Rūmus ir 
bandė juos padegti. Prezidentas 
Eisenhoweris tuo laiku dirbo sa
vo raštinėje, 80 yardų nuo to 
kambario, kurį moteris bandė 
padegti. Moteris suimta.

Kalendorius
Balandžio 5 d.: šv. Adrijonas

New Yorko federalinis teisėjas atidėjo tateų bylą prieš raudonųjų !r Teofilis, lietuviški: Adakris
laikraštį ir komunistų partiją.

— Jungtinių Amerikos Valstybių kariai neis į karą, — pareiš
kė vakar prezidentas Eisenhoweris, — be JAV kongreso sutikimo. 
Prezidentas pasakė, kad jis neįsakys Amerikos kariuomenei žengti 
į betkokią situaciją, kas galėtų būti išaiškinta kaip ėjimas į karą, 
nepaisant kongreso konstitucinių galių.

ir Giedrė.
Saulė teka 5:29, leidžiasi 6:20.

Oras Chicagoje
Šiandien Chicagoje ir jos apy

linkėje apsiniaukę, mažas pasi
keitimas temperatūroje.
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Redaguoja JONAS ŠOIJCNAS ir VACLOVAS KLEIZA 
Telefonas — PRospect 6 - 2796

Medžiagą siųsti: Jonas Šollūnas, 1218 Makt Str., Urbana, Illinois

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

jaunimui belieka tik ruoštis šiai > mės ir greito sugrįžimo į mūsų 
šventei jr joje gausiai dalyvauti, tarpą.

Ketvirtadienis, balandžio 5, 1956

Ateitininkiškieji parengimai
Jauniausieji vaidina

Programoje* numatomas bend
ras sus'rinkimas, linksmuvaka- 
r!s, šv. Mišios, bendri pusryčiai, 
išvyka gamton ir Motinos die
nos minėj mas. Smulkesnę prog 
ramą si žinosite v'ėliau spaudoje. 
Šventėje bus proga atnaujinti 
senas pažintis, užmegzti naujas, 
pasigrofėti t krai gražiu Illinois 
universiteto miesteliu bei pas
kutini kartą rimtai atsikvėpti 
prieš baigiamuosius egzaminus. 
Tad ruoškimės ir dalyvaukime.

Šis mėnesis Chicagos ateiti
ninkų tarpe pasižymi gausiu pa
rengimų skaičiumi. Turbūt pa
vasario nuotaika į tai turi ne
maža įtakos. Pabudę iš žiemos 
miego, pradėjome versti darbo 
vagą. Sveikintinas reiškinys, 
neg tik dirbdami kopsime aukš
tyn. Dar džiugiau, kad inicia
tyvos beveik visais atvejais, 
imasi jaunieji: moksleiviai ir 
studentai. O kur mūsų vyres
nieji? Atrodo, jog jie mūsų 
šeimoje užima labai nežymią vie 
tą. Gaila, bet faktai kalba už 
save. Kviečiame vyresniuosius 
idėjos brolius ir seseris grįžti 
į aktyvesnį ateitininkikškąjį gy
venimą. Moksleiviai ir studen
tai laukia jūsų paramos. Stu
dentams irgi praverstų daugiau 
susirūpinti savaisiais reikalais. 
Nebūkime tais paukšteliais, ku
rie, tik įgavę sparnelius, išskren 
da iš savo lizdo j’eškoti geres
nės duonos kitur. Argi svetima 
duona skanesnė už savąją?
Prisiminsime Šatrijos Raganą

Balandžio 8 d. Giedros ir Šat
rijos korporacijos ruošia Mari
jos Pečkauskaitės - Šatrijos Ra
ganos minėjimą, kuris įvyks 
Marijos augštesn. mokyklos pa
talpose. Visiems yra žinoma, 
jog Marija Pečkauskaitė buvo 
viena tų lietuvių moterų, kurios 
mūsų tautos istorijoje paliko į- 
rašytą gražiausią lapą. Sekma
dienį paskirkime jos pagerbimui 
ir visi uoliai dalyvaukime mint*' 
jime. Jau praėjo 25 metai nuo 
šios didelės lietuvės mirties. Pa 
rodykime, jog dar ir šiandien ji 
mūsų nėra pamiršta.

Premijos įteikimas

Daug buvo kalbėta apie jauni
mo literatūros premiją, dar dau 
giau rašyta. Ir štai balandžio 
14 d. ši premija bus įteikta lai
mėtojui. Ta proga Šatrijos kor
poracija ruošia jaunųjų meno 
jėgų dainos vakarą Lietuvių au
ditorijoje. Čia turėsime progą 
išgirsti Detroito studentų at-kų 
trio (P. Zaranka, A. ir J. Poli- 
kaičiai), kylančią dainos meni
ninkę A. Gaigalaitę iš Philadel- 
phijos ir chicagietį M. Motekai- 
tį. Tai bus tikrai graži jaunat
viška šventė. Neabejojame, jog 
tiek vyresnieji, tiek jaunesnieji 
gausiai atsilankys. Turėsime ge
rą progą paremti jaunuosius me 
nininkus ir pasiklausyti jų at
siektų laimėjimų.

Cicero moksleiviai at-kai ba
landžio 15 d. stato vaidinimą 
Kiek teko girdėti, į šį parengi
mą žada atsilankyti at-kai ir iš 
kitų, tolimesnių vietovių. Mums, 
vietiniams, tikrai būtų g'ėda ap
sileisti, tuo labiau, kad visą pro 
gramą atliks patys jauniausieji. 
mūsų broliai. Jei beveik kiek
viena proga drįstame juos va
dinti savo viltimi, žiedu ir pa
našiais gražia s žodžiais, tai šį 
kartą drįskime juos ir konkre
čiai paremti. Lietuvybės sėkla 
nėra sėjama žodžiu, bet darbu 

Studentiška šventė
Balandžio 29 d. Chicagos stu

dentų at-kų draugovė švęs sa
vo metinę šventę. Metinė šven
tė visuomet yra didelis įvykis 
ateitininkiško vieneto veikloje 
Čia priimami nauji nariai, se 
nieji nariai atnaujina savo pasi
žadėjimą, apžvelgiamas praei
ties darbas ir pasiryžtama atei
čiai. Tikime, jog ir ši šventė 
sujungs draugovę stipresniais 
ryšiais, sutvirtins pasiryžimus 
ir suteiks jėgų naujam darbui. 

Pavasariškas sąskrydis

Taigi šis mėnesis Chicagos at 
eitininkų 'gyvename t krai dar
bingas. Šita darbingumo dvasia 
vertėtų visiems persiimt ir ją 
išnešti iš minėjimų ir švenčių 
salių į kasdieninį gyvenimą. 
Tuomet tikrai pasiektume kitus 
rezultatus. O gal reikėtų šį dar 
bingumą paversti tradicija?

R

Šį kartą jaunimas pakels spar 
nūs ir suskris į Urbaną, kur
studijuoja gražus studentų at- ___
kų būrys. Jų trad:cija — kiek- i ~ 
vieną pavasarį suruošti sąskry-1 
dį, į kurį suplauktų Chicagos, 
Detroito,. Clevelando, East Chi
cagos, St. Louis ir kitų artimes
nių vietovių studentai at-kai.
Šiais meta’s ta tradicija bu3 tę
siama gegužės 5 — 6 d. d. Ur- 
baniečiai tikisi, jog suvažiuos 
daug svečių, gi kitų vietovių

Rūpestingai ir pigiai taisau
TELEVIZIJOS

APARATUS
Garantuoja darbą ir dalis.

J. MIGLINAS 
Telef. — NUmbold 6-1038

18 ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. Pigus Ir sąžiningos 
pa ta rnavimas.

R. ŠERĖNAS
4546 8. Wood St., Chicago 8,

Illinois, tel. VI 7-2972

MES PRISTATOME ANGLIS BEI]
PEČIAUS ALIEJŲ

'OIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS iį*
Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą blo-l 

*kų ar keliasdešimts mylių. Reikale šaukite mus. j
Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitča pas' 

mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avenue Tel. VIrginia 7-7097į

S.

KRONIKA

— Dar kartą primename stu
dentams at-kams, šiais metais į- 
sigyjantiema mokslo laipsnį, a- 
pie tai skubiai pranešti kol. D. 

Karaliūtei, 816 N. Lafayette PI., 
Los Angeles 26, Calif.

— Indiana Harbor studentai 
at-kai praėjusį pirmadienį tu
rėjo susirinkimą, kuriame daly
vavo ir SAS pirm. Vacį. Kleiza. 
Jis patiekė minčių pluoštą susi
rinkimo dalyviams. Draugovė 
aktyviai veikia ir vis auga na
rių skaičiumi.

— At-kų Federacijos V-ba

ruošia naują statutą Federaci 
jai vadovaujančioms institucį-

— Kaz. Mockus, Bostono sen
draugių skyriaus pirm., paskir
tas atstovauti At-kų Feder. Val
dybą ALRKF 50 metų jubilėji- 
nio kongreso organizaciniame 
komitete. Kongresas šaukiamas 
spalio 12 — 14 d. d. So. Bosto
ne, Mass.

— Elvyra šikšniūtė dalyvavo 
fizinio auklėjimo mokytojų su
važiavime, kuris įvyko praėju
sią savaitę Chicagoje.

— Norintieji gauti mokslei
vių, studentų ar sendraugių žen 
kliukų, prašomi kreiptis į MAS 
Chicagos apygardos valdybos 
ižd. V. Matikiūną, 6602 £o. 
Fairfield Avė., Chicago 29, III.

— Juozas Dėdinas, veiklus 
studentas at-kas, šiuo metu at
liekąs karinę tarnybą Dėdės Ša
mo globoje, išvyksta į Prancū
ziją. Linkime Juozui geros sėk-
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MAROUETTE GELIŲ KRAUTUVE
KORSAŽAI. CELES VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS IR 

KITOMS PROGOMS. Atidarą vakarais ir sekmadieniais.
i Savininkai:* ANDRIUS ir ELENA (BANDOM) STANIULIS
! 2743 West 69th Street Tel. PRetped 6-0781

(priešais Sv. Kryžiaus ligoninę)
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tų surengtas bent viena3 paren- Df. NIlUI KRIAUŠELIŲ KAITĖ 
girnas, kurio pelnas būtų pa
skirtas “Ateities” žurnalo rei
kalams.

— At-kų Federacijos V-ba pri

meną sąjungų centro valdy
boms, kad prisiųstų savo veiki 
mo planus š- m. pirmajam pus
mečiui ir taip pat darbo bei fi
nansines apyskaitas už 1955 m.

— Šatrijos ir Giedros korpo
racijos balandžio 8 d. 10 vai. 
15 min. renkasi Marųuette Par-

(Gydytoja ir Cblrurgč) 
MOTERŲ LIGŲ >K AKUŠERIJOS 

SPECIALI ST®
>760 We»t 71st Street 

(Kampu 71st Ir California)
Tel. ofiso Ir ni. KEpubUc 7-4140 
Vai. 11-1 Ir 8-9 v. t. šešt. 1-4 p. p. 

PrtSminuiB tik pagal susitarimą.

DR. 1. i. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4256 W. 63rd St. 
Ofiso U-L HEllance 5-4410 

Rezid. telef. GRovehlU 0-0017 
Valandų*: 1-1 p. m. Ir 6-8 p. m.

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

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IK VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTU

7166 South Western AvenM
(MED1CAL BUILD1NG) 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo

ko parapijos salėje, iš kur orga- ?,v- ~ 8val- vakare. Trečiad. nuo 
nizuotai eis bažnyčion, kur bus 
atnašaujamos šv. Mišios už Ma
rijos Pečkauskaitės - Šatrijos 
Raganos sielą. 4 vai. p. p. Ma 
rijos augštesn. mokyklos salėje

joms korespondenciniu būdu iš-, įvyks Šatrijos Raganos minėji- 
rinkti. Federacijos valdybos, ta | mas 
rybos ir kontrolės komisijos ka-
dencija baigiasi 1957 metais. No 
rimą dar šių metų pabaigoje 
pravesti papildomus Federacijos 
tarybos rinkimus, kaip numato 
nauja Ateitininkų Federacijos 
konstitucija.

— Poiginį vajų savo organi
zaciniams bei spaudos reika
lams Ateitininkų Federacijos 
valdyba savo kovo 6 d. posėdy
je nutarė pravesti iki š. m. spa
lio 15 d. *

— “Ateities” administracija

kreipėsi į visus ateitininkiškus 
vienetus atskiru laišku prašyda
ma, kad . ir šiais metais visuose 
ateitininkiškuose vienetuose bū-1

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav, 

4058 Archer Avenue
Telefonas VIrginia 7-2481

TAUPYK SAUGIAI, Numesk rūpesčius, 
ilgiau gyvensi.

Dauguma Standard Taupytojų turto yra sudėta į United 

States Gov. Bonds ir Veteranų paskolas, kurios yra 60% 

garantuotos United States Government, kas ir padaro 

STANDARD stipriausią 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 Savings and Loan Insurance Corporation 
JUSTLN MACKIEVVICH, 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.

SUMAUK raiEUAL SAVIM,S

vai. ryto Iki S vai. popiet.
Ofloe tel. RE. 7-1108 

Res. UI. WAlbrook 6-3705

AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
M 4197 ARCHER AVĖ., CHICAGO 37 

PHONE: VIrginia 7-114 1

A. TVERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

Pardavimas ir taisymas
2646 W. 691h SI. REpeblic 7-1941
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PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų ir 

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8415 S. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL.

Telefonas FRontier 6-1882

rel. ofiso HE. 4-H6u9, rez. I’R. 0-78S3

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd.
VAL: 1—4 Ir 6—9 

Šeštadieniais nuo 1 Iki 4 vai. p. p 
IŠBkvrDM ketvirtai!. Ir sekmai!

TeL ofiso YA. 7-5557, rez. RE. 7-4900

DR. FRANK C. KWINN
(KVIEC1NSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1661 West 47th Street

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

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS III PELNINGI PATARNAVIMAL

TAUPYKITE TVIRTAI. APDRAUSTOJ SM.OOO.OOO IŠTAIGOJE. AUKAČil AUSIAS, NAUJAI PADIDINTAS DIVIDENDAS Už PAID UP IN'VESTMEN- 
TŲ SĄSKAITAS, KITI TAUPYMO SKYRIAI: OPTIONAL, BONUS, KALĖDŲ IR VAKACIJŲ SKYRIAI. GALITE TAUPYTI IR PER LAIŠKUS. SU
TAUPYKITE IŠIAIDAS IŠKEIKIANT KFKIUS IR APMOKANT VISOKIAUSIAS BILAS, VEI/TUI PATARNAVIMAS NARIAMS. IŠKEIKTAM IR 
PARDUODA!U VALDŽIOS BONUS. NAMŲ PASKOLOS PRIEINAMIAUSI OM SĄLYGOM. SUŽINOT MOŠŲ A L K ATT Ą DIVIDENDĄ UI KITAS IN
FORMACIJAS PAŠAUKIT — GROVEHILL 8-7578. v «

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTERN AVL
PIRM. 11 VAU — 8 VAL.; ANTRAD. IR PENKT. • Iki 4 VAK.; KET. 9 IKI 8 vai. vak.; Treč. UŽDARYTA VISĄ DIENĄ; ŠEŠT. 9 IKI a POPIET

Ofiso tel. CLdffside 4-2890 
Rezidencijos: LAfayctte 3-1171

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai.; nuo 2 iki 4 Ir 6 iki 9 v. vak. 
šeštad. nuo 2 Iki 0 vai., lšskyr. sek

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 West 16th Street 
Vai.: kasdien 6-8, šeštad. 1-1 

Telef. TOwnhaU 3-0959 
2584 VVest 68th Street 

Vai.: tik Iš anksto susltarua 
Telef. HEmlook 4-7080, ncatsaklua 

skambinti CEntrol 0-2294.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
• — Pritaiko akinius —

6822 So. Westem Avenue
Vai.: kasdien 10-12 vai. ir 7-9 vai. 
vak. Šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PK 8-3229 
Rez telef. UAlbrook 5-5078

DR. IUZC IR KĘSTUTIS 
AGLIRSKŠI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2300 VVest 51ot Street

Vai. pirm. Ir antr. 10 Iki 12 ryto, 
2iki 4 ir 6 iki 9 popiet; ketv. Ir 

penkt. 2 iki 4 ir 6 iki 9 popiet. Šeš
tadieniais 10 Iki 2 vai. popiet.

Ofiso tel.PRospect 6-1795 
Rez. tel. GRovehlU 6-5603

TeL ofiso GR. 6-5399, PR. 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BPEO. CHIRURGINES LIGOS

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

VAL. 2—4 p.p. Ir nuo 6—8 ▼. vak. 
Šeštad. 2—4 popiet 

Trečlad. Ir sekmad. uždaryta

DR. JULIJA M0NSTAVI6IUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

10748 South Michigan Avenue 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 
išskirua trečlad. šeštadieniais nuo 1
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso —- PUllman 5-6768
Buto — ENglevvood 4-4979

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR

SPEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st St 
rel. PRospcct 8-1223 arba WE 6-5577 

Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr., 
Trečlad. Ir Penktad. 6-9 vai. vak. Ir

Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

Tel. ofiso HE. 4-2123, rez. PR. 6-8484

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurginčs ligos 
6255 South Western Avenue 

VAL. kasdien 2—4 p. p. Ir 7—9 vak, 
Šeštad. 2—4 p. p. Trečiad. Ir 

sekmadieniais uždaryta

Ofiso Ir buto tel. HEmlock 4-581B

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IP VIDAUS LIGOS 

6767 South Weatern Avenue
Valandos: pirmad., trečlad., ketvlrt., 
penkt. 6:30—8:80 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. šeštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimą

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso HE. 4-5849, rez. HE. 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Western Avenue 
Chicago 29, UI. 

Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas HEpublic 7 -4900

Rezidencija: Gjlpyehlll 6-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:80 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. 7-6867

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

4055 Archer Avė.
Kampas Archer Ir California Avė. 

VAL.: 2—4 Ir 6—8 v. p. p. 
šešt. 2—7 vai. p. p..
Išskyrus sekmadienius.

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. VVhipple Street
(Arti Archer Avė.)

Valandos: nuo 10 iki 12: 2—6; 7—9. 
šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta.

LAfayctte 3-4949 
Namų — CEdarcrcst 3-7786

Tel. ofiso PRospect 6-9400
Rezid. PRospcct 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičlūtč)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue 

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

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
8259 South Halsted St.

i Kasdien 3—7 vai. vak. šeštad. nuo 
I 1—5 vai. vak.
Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimų 

I Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resid. 2437 
: W. 62nd St., tel. Rcpublic 7-8818.

DR. J. VAITAITIS
GYDYCOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Ct, Cicero
Kasdien 10-12 vai ryto Ir 6-8 vai.

vak. šeštadieniais 10-2.
Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1881

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie Ir Archer).
Vai. kasdien nuo 2 Iki 9 vai. 

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

Tel. ofiso Vlotory 2-1581
Rez. VIctory 2-0741

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West 31st Street 
Kamp. Halsted Ir 31-mos gatvių) 

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

Ofiso t. lef. YArds 7-1166
Bezidencijos — STcvvart 3-4511

DR. JI. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 VVest 35th Street 
(kampas Halsted ir 35-ta gatvO) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Ofloe WAlbrook 5-2670.
Bea. HHltop 5-1500

Dr. Alexander J. Javčlt
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MARGU IMT F: MEDICAL CENTĘR 

6182 South Kedzie Avenue 
▼ai. >—4 p. p. Ir nuo 7—9 ▼. vak.

Trečlad. Ir šeštad, pagal sutarti 

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

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

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

Telefonas GRovehlll 6-1595
DN. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIAUSTR

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: 9—1 2 ir 7—9 v. v. pagal 

susitarimą, išskyrus trečiadienius
2422 VVest Marųnette Rd.

Telefonas REliance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 West 59th Street

VAL. 1—4 popiet, 6:30—8:80 vak. 
Trečiad. pagal sutarti

TeL ofiso Ir huto OLympic 2-4158
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4988 W. 15th St, Cicero 

Kasdien 1—8 v. Ir 6—8 v. vakare.
4 Išskyrus trečiadienius 

Biftaa 1526 So. 49th Avė. 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayctte 3-8210, jei 
neatsiliepta, šaukite KlEdzie 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGUS 

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

Trečiadienį tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR .CHIRURGAS 

Telef. REpublio 7-2290 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2435 We8t 69th Street 

Vai. kasdien 10—12 Ir 6—8 vai. vak. 
išskyrus pirmad. tik nuo 6 Iki 8 v.v. 
šeštad. 10-12 v. Kitu laiku susitarus.

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

keičia stiklus ir rčmus.
4455 So. California Avė., Chicago 

šaukite YArds 7-7381 
Priima: vakarais 6 iki 9; šeštad. 

10 vai. ryto Iki 4; trečiad. ir sekmad. 
tik susitarus.

Tel. ofiso PR. 0-0440, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marąuette Rd.
VAL. 'nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 vak. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

TeL ofiso CL. 4-0253, rez. GR.6-8876

OR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 

4646 So. Ashland Avė., Chicago 
Pirmad., antr., ketv. Ir penk. 

6:30—8:30 vai. vakare 
šešt. nuo 2 Iki 4 popiet.

Rez. 8053 S. Campbell Avė.

Fel. ofiso YA 7-4787, rez. PR 8-1930

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 S. Ashland Avė. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 ir 6—8; trečlad., šeš
tad. ir sekmad. tik pagal sutartį. 

Jeigu neatsilieps vlršminStt telefonai
šaukite Mldway 3-0001

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6658

DR. P. Z. ZALATORIS
Tek ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6658 

1821 So. Halsted Street 
Itezid. 6600 S. Artesian Avė.

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Viri 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1828 
Pritaiko akinius. 
Kreivas akla 

Ištaiso.
Ofisas Ir akinių dirbtuvč 
756 VVest S5th Street 

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki 8, tre
čiad. nuo 10-12, penktadieni 10-2 Ir 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

virs za4T

Palengvinu aklų įtempimą, kuris 
yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo Ir skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegystę ir tollregys- 
tę. Prircnku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
į mokyklos vaikus.

4712 South Ashland Avenue 
Tel. YArds 7-1378 

Vai. 10:30 iki 7 v. vak. šeštad. 10:80 
Iki 6 vai. Sekm. Ir treč. uždara.

DR. S. VAITUSH, OPT.

F. ŠILEIKIS, 0. F.
Orlhop<-das - Protezlstas 

Aparatai-Protezai, Mod. ban
dažai. Spec. pagalba kojom

(Arch Supports) ir tX
Vai.: 9-4 Ir 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOB TECHNIKOS LAfl. 

2850 W. 63rd St. Chicago 28, UI. 
Tel. PRospect 6-5084.

DRAUGAS
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2834 8. Oakley Avė., Chicago 8, III. Tel. VIrginia 7-6641; 7-0049
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BAŽNYČIA IR TAUTYBĖ
Iš komunistinės Kinijos kalėjimo ištrukusio amerikiečio mi

sionieriaus kun. Harold Rigney pagerbimas šv. Kryžiaus para
pijos salėje iškelia ir šį klausimą bei duoda galimybę apie jį 
bent trumpai pakalbėti.

Tame pagerbimo bankete pagrindiniu ir svarbiausiu kal
bėtoju, aišku, buvo pats komunistų kankinys misionierius. Kaip 
vakar rašėme ir šioj vietoj, ir vietos žinių skyriuje, jo kalba 
buvo svarbi ir įspūdinga. Ją negreit užmirš tie, kurie ją gir
dėjo. Ir tikrai būtų gera, kad kiek galint daugiau amerikiečių 
turėtų progą šio kankinio misionieriaus pasiklausyti ir patirti, 
kokius vargus ir kokias kančias atnešė Kinijos žmonėms ko
munistų režimas.

Netenka užmiršti ir Chicagos arkivyskupo kard. Samuel 
A. Stritch kalbos tame pačiame bankete. Jo kalba, kaip ir vi
suomet, buvo nuoširdi ir svarbi. Ji svarbi tuo, kad joje buvo 
išdėstytas Katalikų Bažnyčios nusistatymas žmonijos rasių ir 
atskirų tautų atžvilgiu. Kadangi auditorijoje buvo daug airių 
kunigų klebonų, nemažai kiniečių kunigų, daug apskrities ir 
miesto valdžios pareigūnų, todėl kardinolo Stritch kalba buvo 
ypač naudinga.

Kardinolo pakartotinas pabrėžimas, kad Katalikų Bažnyčia, 
siųsdama misionierius į daugybę pasaulio nekrikščioniškų kraš
tų, neturi tikslo naikinti tuose kraštuose gyvenančių tautų kul
tūros ar papročių. To tikslo neturėjo ir neturi katalikų misio
nieriai ir Kinijoje. Ir kun. Rigney Kinijoj ne tam dirbo ir ne 
tam vadovavo Pekingo katalikų universitetui. Kardinolas aiškiai 
ir įtikinančiai pasakė, kad Bažnyčia nenaikino senosios Kinijos 
kultūros. Priešingai, skelbdama Kristaus mokslą, siekė tai kul
tūrai duoti didesnę prasmę ir troško parodyti žmonėms kelius 
į tikrąjį šios žemės gyvenimo tikslą. Toks yra katalikų misio
nierių tikslas. Kun. Rigney tik dėl to ir tenusikalto komunis
tams, kad jis nešė Kristaus mokslą į Kiniją.

Lietuvių tarpe Amerikoje labai dažnai galima išgirsti tvir
tinimus, kad Katalikų Bažnyčios hierarchija yra nusistačiusi nai
kinti visa tai, ką įvairių tautų ateiviai yra atsivežę iš savo tė
vynių: kalbą, papročius, giesmes, dainas ir t.t. Dažnai pasa
koma ir tai, kad, girdi, vyskupai įsako kunigams naikinti tau
tybę savo parapijose. Esą, jei ir lietuvių parapijų mokyklose 
nedaug lietuviškumo belieka, jei ir lietuvių bažnyčiose rečiau 
lietuviškas žodis begirdimas, jei nulietuvėjimas jaunimo tarpe 
eina gana greitu tempu, tai dėl to, kad taip daryti esą įsakyta 
iš augšto, iš vyskupijų kanceliarijų. Anaiptol!

Kaip įvairiuose nekatalikiškuose kraštuose Katalikų Baž
nyčia pagerbia vietos žmonių kultūrą, papročius ir kalbą, taip 
lygiai ir čia, Amerikoje, ateivijos tarpe dirbdama Bažnyčia lai
kosi panašių principų. Tam tikslui steigė tautines parapijas, 
joms skyrė lietuvius kunigus, rėmė mokyklas ir kitas lietuvių 
katalikų įstaigas. Jei yra nutolstama nuo lietuvybės vienur ar 
kitur, nekaltinkime dėl to vyskupų, bet kaltinkime patys save, 
kad mažiau ir mažiau bevertiname tas brangenybes, kurias mū
sų tėvai atvežė iš Lietuvos, kad patys bandome pabėgti, pabėgti 
nuo ko?... Nuo savęs!

Norėdami tai įrodyti, neikime toli. Štai kovo 18 d. buvo 
šaunus Tėvų Marijonų ir “Draugo” statybai remti banketas. 
Ir ar neatsimename, kad kardinolas Stritch pasakė lietuviškiau
sią kalbą, kurią veik visi dieceziniai savaitraščiai Amerikoje pa
kartojo. Jisai pasidžiaugė visų ateivių katalikų vaidinamu vaid
meniu šio krašto religijos gyvenime, jis pasidžiaugė ir lietuvių 
veikla bei jų įnašu. Kardinolas labai stipriai pabrėžė, kad 
“Draugas” svarbų darbą dirba visais atžvilgiais, kad “mums 
reikalinga lietuvių spauda šiame krašte. Mums taip pat reika
lingi ir kiti tautiniai laikraščiai”.

AUKSO AMŽIUS DARBININKAMS
EDV. SIJLAIT IS, Cicero, III.

Daugeliui iš neseniai į šią ša
lį atvykusiųjų tarpo galbūt yra 
neaišku apie dabartinį čio
nykščių darbininkų atlyginimą 
ir iš jo išplaukiantį gyvenimo 
standartą, jį lyginant su anks
tesniais laikais. Vienas kitas, 
atrodo, yra nepatenkintas savo 
kietai uždirbta, tariamai, ma
žoka algele, nė kiek nepagalvo- 
jant apie bent prieš 16 metų 
gautus darbininkų uždarbius.

Gal ne vienas nustebs suži
nojęs, jog prieš 16 metų JA- 
Valstybių vidutinis fabriko 
darbininko valandinis atlygini
mas siekė tik 66 centus, kai 
šiuo metu jis yra pakilęs iki 
1.93 dol. Angliakasiai prieš 16 
metų tegaudavo 88 centus, o 
tekstilės darbininkai — 49 cen
tus. Dabartiniai šių sričių dar
bininkai gauna 2.68 dol. ir
l. 42 dol.

Šis maždaug trigubas uždar
bio pakilimas, jį skaičiuojant 
nuo 1940 metų, nepaaugo vie
nu kartu, bet buvo įvykdytas 
palaipsniui.

Pavyzdžiui, 1941 m., kada 
pagreitėjo gynybos programa, 
valandinis darbininkų atlygi
nimas buvo pakeltas 7 centais. 
Sekančiais metais jis pašoko 
net 12 centų, o 1943 m. — 11 
centų.

1944 m. atlyginimo pakili
mas buvo paženklintas 6 cen
tais, bet nuo 1949 m. iki 1945
m. jokio algų padidėjimo nesu
laukta, dalinai dėl II Pasauli
nio karo pabaigos ir tuo pačiu 
darbo valandų sumažinimo.

1946 m. naujų suorganizuotų 
streikų pagalba didesnėse pra
monės įmonėse buvo iškovotas 
18 centų algos pakėlimas.

Taip kasmet atlyginimas vis 
didėjo, ypatingai prasidėjus 
Korėjos karui, kada 1951 m.

mus, bet tuo pasidalinę ir su di
džiosios spaudos žurnalistais. 
Be to šie pastebėjo, jog Serovas 
kažkokiais sumetimais visą po
kalbio metą nenusiėmė skrybė
lės, teisindamasis plinkančiu pa
kaušiu, be to, norėdamas pa- 
augštinti savąjį penkių pėdų ke-

jis pakilo 12,5 centais. 1954 m. 
valand.nis atlyginimo pakili
mas jau gerokai sumažėjo ir 
jis tesiekė tik 4 centus, bet 
1955 m. jis vėl truputį pakito 
iki 7 centų.

Taip pat, kalbant apie šiuos 
atlygmimų pakilimus, reikia 
turėti galvoje ir pragyvenimo 
pabrangimą, tačiau jis buvo 
kurkas mažesnis negu 
padidėjimas, imant juos 
centiniu mastu.

Pagal oficialius duomenis 
patiriama, jog pragyvenimas 
nuo 1940 m. iki šių dienų pa
brango nepilnus du kartus ir, 
kadangi algos pakilo maždaug 
3 kartus, darbininko pajamų 
perkamoji galia padidėjo apie 
pusantro karto.

Be šių algų pakėlimo, darbi
ninkams yra suteikta nemaža 
privilegijų bei pagerinimų, ku-

algų
pro-

Dnihnvos ansamblis su 80 choristų dainuos Ateities Šokėjų grupės 15 m. sukaktuvių 
sffciundicnį balandžio 15 <1., 4 vai. vakare, Sokol svu taiii.jp, 2337-45 S. Kedzie Avė.

rengiamam vakare

VAKARŲ AKYS TOLIAU MATO
J. NAVAKAS, Omaha, Nebr.

Kai prez. Eisenhoweris Gene- 
voie davė pasiūlymą rusams ir 
prašė pasisakyti, ar jie sutiktų, 
kad vieni kitų teritorijoje laisvai

riuos taip pat reikia įskaityti ’iš aro galėtų fotografuoti, ką jie 
nori, tai Bulganinas ir jo draugaijų geresnio gyvenimo stan

darto aktyvan. Dabar jau visi
tylėjo ir nežinojo kaip atsakyti. 
Tik parvažiavę Kremliuje sugal-

gauna atostogų mokestį, sutar- Y0.^. neaiškli atsakymą, kuri pa- 
° ’ . teike savo "(parlamente juokųtų šventadienių apmokėjimą, formoje
gyvybės bei nelaimingų atsiti
kimų apdraudą ir kt.

Be to, žvelgiant į šio krašto 
darbininkų rytojų, jame dar 
galima pramatyti ir daugiau 
šviesių spindulių, kurie leidžia 
mus pavadinti dabartinį gyve
nimo laikotarpį aukso amžiu
mi JAValstybių darbininkams.

Kur pigiausia gyventi su 
doleriu?

Keliaujant ir turint ame- 
rikoiiišką doleiį pigiausia ir 
brangiausia pragyventi yra 
pietų Amerikos valstybėse. Jei-

Tai, kas buvo patirta fotogra- duotas JAV aviacijai Europoje ir 
fuojant iš 100 mylių augščio virš Europos NATO nariams. Tas lėk- 
New Mexico dykumos, šiandien tuvas vadinas Republic RF84E 
jau yra praktiškai pritaikinta ka- Thunderflash.
rinėje srityje pradūrimui geleži-i .. x A _
nės uždangos. Tuo būdu, Vakarų . Sis lėktuvas . praplečia NATO 
akys dabar gali pamatyti daug žvalgybos karininkų matymą apie
toliau su pagalba naujų foto-lėk- 
tuvu.

Jei rusai būtų priėmę prez. Ei- 
senhovverio pasiūlymą laisvai iš 
oro fotografuoti vieni kitų terito
rijoje, ką jie nori, tai Vakarai 
būt turėję užtenkamai pasirūpinę 
tam reikiamo pajėgumo priemo
nių.

Tuo tarpu pasiūlymas nuėjo

420 mylių bet kuria kryptimi ir 
per keletą minučių pajėgia gauti 
tikras nuotraukas kariuomenės 
judėjimo ir padarytų įrengimų iš 
10 mylių augščio.

Skrendant tokiame augštyje pi
lotas virš Passau, Vakarų Vokie
tijoje galėtų matyti Čekoslovaki
ją, Vengriją, Lenkiją iki Varšu
vos, Vakarinę Rumunijos ir Uk-

Prez. Eisenhoweris duodamas 
rusams tokį pasiūlymą žinojo, ką 
jis daro ir ką jis turi. „

Šiomis dienomis JAV jūrų lai
vyno tyrimo laboratorija atidengė 
naują išradimą, kaip iš 100 mylių 
augščio galima nufotografuoti 1,-. niekais Bet* karfškos akys NATO rainos dalį. Ekspertai sako, kad 
250,000 kv. mylių žemės plotą vie pajėgų dabar gali matyti keletą ši karinė iš oro padaryta nuotrau- 
nu kartu su specialiu filmavimo gimtų mylių toliau komunistų te- ka įgalins žvalgybos karininkus 
aparatu. < ritorijoje, negu anksčiau, net be nustatyti, kiek daug traukinių rie

Spaudoje neskelbiamos 'visos Į skraidymo už geležinės uždangos.1 da geležinkeliais, pastatus ir bet 
smulkmenos, tik duodama trum- Naujas jet-foto žvalgybos lėk- kuriose vietose kariuomenės jude-
pas fotografavimo apibudinimas tuvas, pagamintas JAV yra per-jimus.__________________________
ir išdavos. 1

Fotografavimo aparatas buvo ’ 
įrengtas rakietoje, kuri buvo pa-,
leista 1954 ,m. spalio 5 d. iš White 
Sands’ N.M.. Kai raketa palengva 
sukdamosi aplink savo ašį pasie
kė reikiamą augštį ir pasidarė ho 
rizantalinėje padėtyje arti trajek-
torijos (kreivosios linijos) viršu- gu pragyvenimą Washingtone nėg, tada fotografavimo aparatas 

žymėsime 100, tai Bolivijoje' įrengtas raketos šone pradėjo pro 
mažą langelį fotografuoti besikei
čiančius žemės vaizdus. Taip fo-

j tūrių colių ūgį, dėvėjo batus gu- 
Taigi Katalikų Bažnyčia niekur neniekina tautinių kultūrų, |miniais padais mažiausiai dar 

kalbų ar papročių. Priešingai, visa tai stipriai paremia. Mes
turime tai žinoti, vertinti ir nebandyti bėgti patys nuo savęs.
Ne vienas augštas civilinės valdžios pareigūnas, ne vienas augš- 
tas Bažnyčios dignitorius pakartotinai yra pasakęs, kad pras
čiausias amerikietis yra tas, kuris paniekina savo tėvų kilmę, 
jų kalbą, jų atvežtus papročius. Juk iš tikro ir nekrikščioniška, 
ir nepatriotiška yra niekinti tai, ką tėvai ar protėviai brangino 
ir kuo galime ir Ameriką praturtinti.

SEROVO vizitas šukele 
AUDRĄ

Posakis — nėra to blogo, ku
ris neišeitų į gerą — vėl pasi
tvirtino visu ryškumu, šiuo at
veju geroji pusė yra ta, jog a- 
merikiečių, o ypač britų didžioji 
spauda vėl pririnrfnė pabaltie- 
čius ir gana garsiai bei efektin
gai supažindino skaitytojus su 
Lietuvą, Latviją ir Estiją išti
kusia nelaime. Priežastį sudai’ė 
sovietų vyr. saugumiečio gen. 
Serovo atvykimas Londonan, 
kuriame jis drauge su anglų po
licija paruošė planu8 Bulganino 
ir Chruščevo apsaugai, šiems be 
silankant anglų salose.

Liberalų “Manchester Guar
dian”, kuris buvo priešingas 
Bulganino vizito atšaukimui net 
ir po to, kai jiedu su Nikita vie
šėdami Indijoje apšaukė anglus 
barbarais, didįjį tautų žudiką, 
didesnį už Beriją, Ježovą ir Ja- 
godą, sutiko antrašte “The od- 
ious gen. Ivan Serov. Konser
vatorių “The Daily Sketch” išsi
tarė, jog Serovas yra “the most 
sinister man in Russia”.

Toliau jau tiek britų, tiek ir 
amerikinė sapuda dabar aiški-

darbavimu sovietų reikalams 
laužiant pasipriešinimą komu
nistams Estijoje, Latvijoje ir 
Lietuvoje, kurias rusai pavergę 
1940 m. Jis kaltas pabaltiečlų 
žudynėmis, kankinimais ir ma
sinėmis deportacijomis Sibiran 
bei vergų darbo parūpinimu 
prie Volgos — Dono kanalų. 
Kaikurie laikraščiai svečią va
dina “Ivan the Terrible”.

Mums visiškai nežinant, kokį 
sutikimą Maskvos svečiams ruo 
šia lietuviai, latviai ir estai (pro
testo masiniai susirinkimai, pi- 
ketavimai, papildomi straipsniai 
laikraščiuose ir pan.), įdomu 
stebėti tą rūpestį, kurį dabar 
turi anglų policija. Spaudoje 
visiškai atvirai rašoma ir vardi
jama, jog labiausiai bijoma lie
tuvių, lenkų ir latvių galimų de
monstracijų.

Sovietinėje ambasadoje buvo 
priimta spauda, kuros kaikurie 
atstovai visiškai nesivaržydami 
pateikė Serovui viršminėtug kai 
tinimus, į kuriuos tautų žudikas 
teatsakęs tik juoku. Gaila tik, 
jog tame būryje nebuvo pabal- 
tiečių laikraštininkų, kurie su »- 
titinkama literatūra būtų supa-

vieno colio storio.
Savo nepasitenkinimą atsiun-

čiant lietuvių tautos genocidinin 
ką aiškiai pabrėžė ir britų už
sienio reikalų sekretoriatas, ku
ris apgailėjo, jog Serovo vietoje 
nebuvo rastas kitas asmuo. Se
rovo atvykimas savotiškai yra 
įžeidęs britus (taip sako jų spau 
da), ir kaip tik dėl to visas Bul- 
gan no ir Nikitos vizitas gali 
praeiti žymiai šaltesnėje atmos
feroje, negu iškart buvo galvo
ta. Blogo įspūdžio jau nepajė
gia išlyginti kad ir kaip malo-i

bus 36,7, Chilėje 62,8, Meksiko
je 72,6, toliau jau Airijoje 85,6, 
CV-aikuJoje 88,1, Brazilijoje 
89,2, Ispanijoje 91,8, Vokieti
joje 93,9, Austrijoje 98,9. Tai 
vis pigiau kaip Washingtone. 
Bet daugelyje kitų valstybių 
išeina brangiau: Anglijoje 107, 
Portugalijoje 110,2, Švedijoje 
113,6, Šveicarijoje 117,6, Itali
joje 126,0, Prancūzijoje 140,9, 
Turkijoje 176,4 ir brangiausia 
Venezueloje 187,2.

MOVI N G

A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus ir pervežamus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

TeL BI. 7-7075 arba 
BE 7-9842

tografuojant virš New Mexico dy
kumos buvo nufotografuota teri
torijos dalis, apimanti astuonias 
valstybes ir daugiau negu pusė 
Meksikos, tokiame diametre, kaip 
nuo Omahos iki Kalifornijos įlan
kos.

Darant šiuos bandymus paaiš
kėjo dar nenumatyta galimyė me
teorologijos srityje. Iškilus rake
tai 100 mylių augštyje buvo nu
fotografuotas debesų įverpetae 
1,000 mylių diametro. Tai buvo 
ciklonas, kuris vėliau užtvindė 
Rosweįl, N.M. Kadangi ciklonas 
ėjo labai augštai, tai meteorolo
gijos stotys nepajėgusios susekti 
jo eigos. Bet raketos pakeltos “a- 
kys’ taip aiškiai parodė, kad me
teorologai tuo labai susidomėjo ir 
tuojau pradėjo aiškintis su jūrų 
laivyno tyrimo laboratorija apie 
galimybę panaudoti raketą pa
prastam oro išžvalgymui.
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FEOERRL 
5RVING

& LOAN ASSK 2202 WEST CERMAK ROAD 
Tel. VIrginia 7-7747 

JOHN J. KAZANAUSKA& Prea.

MUTUAL FEDERAL 
S A V INGS

pataria:
1. Nepraleiskite visų uždirbtų pinigų 

Taupykite nors dalį.

2. Pinigams padėti nereikia važinėti. 
Juos galite pasiųsti paštu.
Mes apmokėsime pašto išlaidas.

3. Planingas taupymas visados moka 
gerus dividendus.

Chartered and Supervlsed by the U. S. Government
(STAIOOS VALANDOS: Kasdien' nuo 9-tos ryto Iki 5 vai. po plotų. Ketv 
nuo 9-tos vai. ryto Ikt 8 vai. Vak. SeStad. nuo 9 vai. ryto Iki 1 vai. po 
pietų. Trečlad. visai neatidaroma.

dr

na, jog Serovo iškilimas be abe- į žindinę ne tik patį Serovą ir į- 
jo turi būti siejamas gu jo pasi-1 rodę faktais visus jo nusikalti-

TELEVIZIJOS
ir Radlo Aparaty Taisymai

Sąžiningai ir garantuotu darbu

Ž?plačios Ml71ZL±i «««»
Al. Gimantas

*******
67 tęsinys

Dar toji artėjanti prieblanda, pilkšvi ir nejaukūs 
šešėliai...

— Eikš! Eikš! — sušunka senis vokiškai, moda
mas man ranka.

Aš atgaunu žadą. Pribėgu prie jo ir imu maldauti, 
kad jis mane kur nors paslėptų. Bent šią vieną naktį!

Tačiau senis manęs visai nesiklauso.
— Padėk man užkelti šitą maišą! — rikteli jis.
Aš vėl jam aiškinu, jog bijau tarp griuvėsių būti, 

jog kiekvienu metu mane čia gali užklupti rusai.
Senis šypteli:
— A! Tu jų bijai? Tai žinok, jei man nepadėsi už

kelti šito maišo, aš juos pats čia atvesiu!
Aš žiūriu į jį, netikėdama savo ausim.
— Na ? — senis vis tebesišypso.
Ir aš pasilenkiu prie maišo.
Geltonasis senis manęs dar ilgai nepaleido. Kaž

kur, tarp griuvėsių, jis buvo paslėpęs kilimą. Aš turė
jau nutempti ten ratukus ir mudu, pasitiesę ant žemės 
kilimą, sušukom jį rutulin. Nelengva buvo seniui įtikti: 
rutulį teko pervynioti kelis kartus, nes šonai vis nely
giai prasikišdavo..;

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

U WGES stoties — Banga 1990 
NUO PIKMAD. IKI PENKTAI). 

9:45 Iki 9:90 vai. ryte 
SESTAD. 8:90 iki 9:90 ryte 

PIHMADIENNIO vak. nuo 7—9 v. 
SEK AP. 8:30—0:80 v. r. U stoties 

WOPA — 1490 kU.
Chlcago 99, .11. HEmlock 4-9419

7191 8o. ROCKWELL ST.

tAes
1

1

Paskui buvo dar vienas maišas.
— Na, dabar gali eiti, — pagaliau sumurmėjo se

nis ir ėmė tempti savo ratukus.
Ir aš pirmą kartą pajutau, jog esu tarp svetimų 

žmonių. Jog toli pasiliko tėvų meilė, toli pasiliko rū
pestis dėl kiekvieno mano žingsnio. Jog nesu nei myli
ma, nei globojama, tik kartais — reikalinga.

Kaip dažnai šis jausmas vėliau mane aplankydavo! 
Ir kiekvieną kartą, vos tik pamatydavau akyse tą nu
jaučiamos naudos ugnelę, tuoj pat man pasivaidindavo
geltonasis Dancigo griuvėsių senis su grūdų maišais.

•
Aš ir vėl imu bėgti per griuvėsius. Vienon pusėn, 

kiton... Pargriūvu ant akmenų krūvos, nusibrėzdoju 
visą kelią. Bet ir vėl pasikeliu, ir vėl bėgu, šlubčiodama 
perštinčia koja.

Staiga atsiduriu kažkokioj sugriautoj pašiūrėj. Jos 
stogas sudegęs, nepaliesta tik užpakalinė mūro siena. 
Prie sienos stovi sukrautos plytos, išsirikiavę tiesiais, 
keturkampiais stulpais.

Pirmoji eilė neperdaug augšta. Aš užsikabinu ant 
jos viršaus — perbėgu į antrąją, užšoku ant trečiosios... 
Ketvirtoji vėl kiek žemelesnė, penktoji kyla smarkiai 
augštyn. •

Dabar esu tarsi kokiame plytų narve, kuris neturi 
tik ketvirtosios sienos.

Ir susmunku pačian jo kampan, ir susigūžiu į ka
muolį, ir, drebėdama visu kūnu, be perstogės kartoju:

— Aš čia sėdėsiu... aš čia sėdėsiu... aš čia sėdėsiu...
Temsta.

MIDLAND
1
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PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA IR 

i PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO

BENDROVĖ

4038 Archer Avcchc Tel. LA3-4719 

AUGUST SALDUKAS Prezidento*
J

SAULĖS RŪMUOSE

Nors mes esam dar tik prieklasėj, bet jau dėvim 
gimnazijos uniformas, tamsiai raudono fetro kepurai
tes ir juodas kojines. Neturim net ir skambučio: bai
giantis pertraukai, seselė Remigija išsiima iš kišenės 
mažą laikroduką, pritaisytą ant juodo kaspinėlio, ir 
ima pliaukšėti delnais. Tada mes susirikiuojam po dvi 
tamsiame paarusio koridoriuje ir einam į klasę. Pro 
virtuvę, pro šnypščiantį karšto vandens baką, pro nau
jokyno seseles — skutančias bulves, aižančias žirnius, 
pjaustančias kopūstų galvas. Praeinam pensionato 
mergaičių valgyklą, ilgus stalus su apvožtais dubenė
liais ir suveriamą langiuką: pro jį virtuvės seselė išdali
na pietus.

Augštyn mus užveda tik vieną kartą į mėneaį: pir
mojo pen'ktadienio palaiminiman.

Kokie milžiniški atrodo tada Saulės rūmai! Mus 
veda ilgais, aidinčiais koridoriais, pro tuščias klases. 
Visa gimnazija jau klūpo salėj. Palubėj įsižiebia didy
sis misingio sietynas ir seselė Anzelmą dalina šapiro
grafuotus giesmynėlius.

Čia pat, už mūsų klasės durų, yra refektoriumas ir 
mes matom, kaip seselės renkasi pietų.

(Bub daugiau)

taiii.jp
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DEENRASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Ketvirtadienis, balandžio 5, 1956

Kanados lietuvių “Varpo” choras Detroite
“Valandėlė Kauno operoje”

Lietuvių Bendruomenės Det
roito apylinkės valdybos pa
stangomis pavyko pagaliau su
sitarti su žymiausiu Kanados 
lietuvių choru Toronte. To su
sitarimo išdava — 1956 m. ba
landžio 14 d. 7 vai. vak. Detroi
te, Westem Hgh School salėje, 
1500 Scotten (prie Vernor Hgw. 
gt.) įvyksta seniai visuomenės 
lauktas koncertas “Valandėlė 
Kauno operoje”.

Įdomu iškelti tą naujenybę, 
jog “Varpas” noriai sutiko mus 
nuvesti į Kauno operą — “Va
landėlė Kauno operoje”. Šioje 
dalyje girdėsime ištraukas iš žy 
miųjų Valstybės Teatre statytų 
operų, būtent: 1) prologas iš 
operos “Romeo ir Julija” — Ch. 
Gounod; 2) pirmojo v. choras 
iš operos “Romeo ri Julija” — 
iš operos “Romeo ir Julija” — 
II v. operos ‘Romeo ir Julija”;

ka iš operos “Marta” — Fr. von 
Flotow ir 13) ištraukos iš ope
ros “Faustas” — Ch. Gounod

Lietuviškų dainų repertuaras
1) “Laisvės Varpas” — A. 

Vanagaičio; 2) “Laisvės tėvy
nei” — J. Žilevičiaus; 3) “Va
liok dalgeli” — J. Strolios; 4) 
“Mergyčiutė” — K. V. Banai 
čio; )5 “Siūbau, lingau paukš
telis” — Juozo Zdanavičiaus; 
6) “Išėj merga” — K. V. Ba
naičio; 7) “Berneli mūsų” — 
A. Aleksio; 8) “Vėtroj gimę” — 
St. Gailevičiaus; 9) “Lietuviais 
esame mes gimę” (žodžiai J 
Sauerveino) — St. Šimkaus.

Kaip matome, dainų repertu
aras žymiai sustiprintas. Mes 
džiaugiamės, kad ir Detroito lie
tuvių visuomenė bent kartą ga
lės pas grožėti ne tik lietuviška 
daina, bet ir pasaulinio garo vo-

TORONTO VARPO ('UOKAS

Be perdėjimo — tai didžiau
sias ir žymiausias visos Kana 5 
dos lietuvių choras. “Varpo” 
choras sudarytas iš vyrų ir miš
raus chorų. Tas žavus vokalinio 
meno reprezentantas sėkminga1 
koncertavo visoje Kanadoje. Y- 
pačiai “Varpo” choras pasižy
mėjo ir išgarsėjo aplankęs Ch: 
cagą, kur dainavo “Draugo” su
rengtame koncerte. Tūkstantinė 
m nia, kuri klausėsi choro kon
certo, labai augštai jį įvertino. 
Šiltai įvertino “Varpo” choro 
pasirodymą Chiragoje mūši} mu 
zikai — recenzentai.

4) vyrų choras iš II v. operos 
“Romeo ir Julija”; 5) vyrų cho 
ras iš operos “Demonas” — A. 
Rubinstein; 6) vyrų choras iš 
operos “Trubadūras” — G. Ver
di; 7) vyrų choras iš operos “Ri 
goletto” — G. Verdi; 8) — dar 
vienas vyrų choro pasirodymas 
iš operos “Rigoletto”. Po trum
po pertraukos: 10) fragmentas 
iš operos “Cavaleria Rustica- 
na” — P. Mascagni; 10) barka
rolė iš operos “Hoffmanno pa
sakos” — J. Offenbach; 11) či
gonų choras iš operos “Truba
dūras” — G. Verai 12) ištrau-

kalinio meno perlais, kuriuos 
girdėsime “Valandėlė Kauno o- 
peroje”. Daugelis mūsų galbūt 
daug sykių girdėjo ir matė mi
nėtas operas, bet tai buvo se
niai... Čia Amerikoje, kada tu
rima tik vieną pastovią operų

New Yorke — “Metropolitan 
Opera Co”. — operos simfoninė 
muzika ir vokalinis menas 
mums liko neįvykdoma svajo
ne. Tačiau šią spragą bent dali
nai užpildys “Varpo” choras.

Dirigentas — muz. St. Gaile- 
vičius; prie piano — K. De- 
buschnen.

Lietuvių Bendruomenės Det- 
roto apylinkės valdyba, ryžda
masi kviesti 73 — 75 žmonių 
chorą net iš Toronto, pasitiki 
Detroito lietuviškąja visuomene 
ir jos kultūriniais potroškiais, 
todėl tikisi gausaus atsilanky
mo. Tai reta proga, kuri bent 
kelių metų laikotarpyje tikrai 
nepasikartos. Tad kas mums 
gali sukliudyti pabuvoti nors 
trumpai Valstybės Teatre Kau
ne — Kauno lietuviškoje opero
je, nors mes ir gyvename Det
roite ?

Rezervuotų vietų biletus ga
lima pirkti iš anksto “Neringos” 
knygyne, 1906 25th Str., telef. 
TA 6-7134. Vaikams betkurios 
vietos biletai yra pusė kainos. 
Lietuviškoje visuomenė prašo
ma LB Detroito apyl. valdybai 
pagelbėti atvyksiančius daininin 
kus aprūpinti nakvyne. Jieškant 
pažįstamų, kreiptis į VI. Paužą 
tel. TA 6-7134), nes “Neringo
je” bus iškabintas choro dalyvių 
sąrašas. VI. Mingėla

LIETUVIŲ VETERANŲ 
VAKARAS •

Gerai susiorganizavę lietuviai 
veteranai šiais metais gana ak
tyviai reiškiasi Detroito lietuvių 
kolonijos gyvenime. Yra įsistei
gęs organizuotas vienetas — m o 
terų grupė veteranams remti, 
kurių rūpesčiu ir pastangomis 

[gražiai pasisekė vakarienė, ku
rios pelnas skiriamas lietuvių 
veteranų namams statyti.

Dabar vėl š. m. balandžio 7 
d. 8 vai. vakare, 13980 Creen-

(Nukelta į 5 pusi.)

Lietuviu Prekybos Namai
VISA GAMTA PAVASARĮ PUOŠIASI ŽALUMYNAIS, 

O ŽMONĖS SAVO NAMUS PUOŠIA

NAUJAIS BALDAIS

VISATAI KAS NAUJAUSIA BALDŲ 
PASAULYJE RASITE PAS MUS !

Inspued by the s.mple charm and funTtionlSiity

crapt"T8'thlsgroupingby master- it i^FT? trulybea room arranger's delight. See 

lt in a color assortment as varied as the rainbovv

v
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. Pradėkit 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 California Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

* OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad.. penktad. ir Troviad. it ryto iki 12 vai., 

fteštad. 'J vai. ryto iki 4.30 p.p. Ketvirtad. 9 vai. iki 8 vai. vak.

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

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

MES PARCPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GELttUCLIAIS. 
AUTOBUSAIS IK LAIVAIS.

Sutvarkome dokumentua norintiems atvažiuoti J Ameriką. Pa
rūpiname dokumentus norintiems išvykti į užsienį. TURIME IR 
LIETUVIŲ Skyrių. Pildome afideivitus. Paainaudokite.

Roosevelt Furniture Miegamo Rakandų Išpardavimas!
11 gabalų — tiktai ui $169.00

Į šį setą įeina lova, dreseris, ko
moda, springsai, 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.
Ui 6 mėnesių išmokėjimus neima
ma jokių nuošimčių. Prieš perkant 
baldus, užsukite į šią lietuvišką 
krautuvę, apžiūrėkite baldus ir pa
tirkite kainas.

ROOSEVELT FURNITURE CO
2810 MEST ROOSEVELT ROAD Tek SEeley 8 - 4711

FeUz Randonla, ■&▼. Ir men&džerla
Krautuv* atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki 4:10.

NARIAI LIETUVIU TAIP. IR SKOUNIMO
B-VTŲ LYGOS, KURIOSB

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00
I R

Paskolos Duodamos Namų Įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6234 S. Westem Avė. Chicago 36, III.

GRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32,11L

DISTRICT SAVINGS A LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, III

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

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

IŠ TOLI IR ARTI 
NAUJI C/O£ll TUOKN-NAUJMM NAAUSTTMO (MHK7AI 

ILGU Merų MTMIMAS-MUS INSĄilNINSAS AATAUNAV/NAt

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tai. VAItaolc 5-9209

SVEČIŲ KAMBARIO BALDUS
jūs rasite įvairiausiuose stiliuose, spalvose, medžiagose ir geriausių Amerikos 

firmų: Karpei, Simons, Pulman, Northome Master eraft, Union, Flextile, Sky-
line ir daug kitų. Dviejų dalių setai nuo ....................................................... $150.00 iki $500.00

MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI
Amerikos ir Europos stilių, raudonmedžio rie šuto, vyšnios, kadugio, klevo, ąžuolo, 

skirpsto ir kitų medžių.
.j dalių riešuto medžio miegamieji su Silver šlifuotu veidrodžiu parduodamas visur 

virš $200 pas mus tiktai .......................................................................................................... $149.00
5 dalių Moderniausi miegamieji su dviem atskiro ,m lovom, Brazilijos raudonmedžio

parduodami virš $500.00 pas mus tiktai ............................................................................. $350.00

TELEVIZIJOS APARATAI:
Geriausių Amerikos Fabrikų: Dumont, Zenith, RCA, Admiral, Syivania, Motorola, 

VVestinghause, General Electric, ir daug kit ų — Traveler 21 inčo puikus mahago- 
ni Kabinetas ant žemės pastatomas, juodu stiklu parduodamas $269.00 pas mus 
tiktai ................................................................................................. ........................................... $175.00

17 inčų mahagoni Kabinetu stalo modelis tik...................................................................... $ 99.00

ŠALDYTUVAI, PEČIAI, AIR GONDITION:
šaldytuvai: VVestinghause, Admiral, Norgc, Gancral Electric, Kelvinator 8 Cub. nuo $175.00 
Pečiai, Crovvn, Universal, Maytag ir daug ki tų. 36 inčų nedūžtamu narcelanu par

duodami po $150.00, pas mus tiktai....................................................................................... $129.00
Air Conditioning apšaldymui viso buto, stumdo mi iš vieno kambario į kitą, pirmą

kartą rinkoje, naujausias išradimas tiktai............................................................................. $2994)0

MATRACAI:

Vatiniai, spyruokliniai, ar pagal mediciną* daktarų receptus. Svečių kambarių 
lempos nėra .mums konkurentų nei skonio nei kokybės atžvilgiu. Kavos staliu
kai: Amerikos ir Europos fabrikų: Puikiau si staliukai nedegamu viršumi rau
donmedžio, riešuto ar ąžuolo medžio tiktai. ...................................................... $15 — $ 29.00

Telefonui staliukai pigesni ................................. .................................... .................................... $ 2.50
Kavos staliukai ąžuolo, ar riešuto ....................:....................................................................... $ 6.50
9x12 linclcirin įvairiausių spalvų ............................................................................................ . $ 5.50

KILIMAI:
įvairiausių dydžių, geriausių fabrikų kaip Bi gelovv, Alexander Siuith, Magce ir ki

tų. Vilnoniai 9x12 nuo .............................................................................................. $39 — $150.C0
Virtuvėn stalai: Formica viršumi su 4 puikiom kedeni parduodami $69.00 pas mus $ 39.00 
7 dalių Chromo stalai parduodami po $130 pas mus ,... -................................................ $ 99.00

KNYGOM SPINTOS IR RAŠOMIEJI STALAI:

Knygom spintos >u stiklo durim, pakeičiamos lentynos — parduodamos $49.04) pas 
mus tiktai ..................................................................................................................................... $ 29.00

Knygom spintos ąžuolo, riešuto ar raudonme džio su stiklo durim parduodamos 
$69.00 pas mus tik ............... .................................................................................................... $ 39.00

Knygų spintos su šlifuoto stiklo stumdome,m durim, europietiško skonio tiktai... $ 75.00 
Visos prekės be sugadinimų, brokų, naujausio stiliaus.
Kainos be užprašymo, klientų sąskaitos neparduodamos Finansų Kampanijom 
Išmokėjimai iki 36 mėnesių ir ilgiau.

FURNITURE CENTER, Ine.
Kreipkitės į prekybos Vedeją

3222-24-26 So. Halsted St. Tel. — VIctory 2 - 4226
Sekmadieniais — 10—5 v. neskaitome taksų. Pirmad., ketvirtad. 9-—9:30. /.

' - ■ '
Kitom dienom 9—6 v.
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JAUNIMO STOVYKLOS REIKALAI
Chicagos, Detroito ir Cleve- 

lando lietuvių viltys turėti jau
nimui stovyklų realizuojasi. 
Vietų jau turime/ Belieka tik j- 
kurti pačių stovyklų. Jaunimo 
stovyklos komitetas šioje sri
tyje yra daug nuveikęs ir tiki
si šių vasarų — apie rugpjūčio 
mėn. pradžių stovyklų atidary
ti.

Š. m. kovo mėn. 18 d. Det
roite, buv. lietuvių svetainės 
patalpose, įvyko informacinis 
susirinkimas į kurį atsilankė 
Nekalto Prasidėjimo seserų 
vienuolijos dvi atstovės iš Put- 
nam, Conn., ir dr. Damušis iš 
Clevelando. Besidominčių būsi- 
mųja stovykla buvo apie 100 
asmenų.

Susirinkimą atidarė ALR 
Kat. F-jos 4 skyr. pirmin. A. 
Ambrosienė. Stovyklos komite
to vadovas Br. Polikaitis sve
čius supažindino su stovyklos 
steigimosi faktais ir su busi
mąja stovyklos administracija. 
Supažindino su seselėmis — lie 
tuvaitėmis, kurios tvarkys sto
vyklą. Jau yra gautas leidimas 
iš dvasinės vyresnybės minėtai 
lietuvaičių seselių okngregac:- 
jai kurtis Detroito diecezijos 
ribose.

Seselė Augusta džiaugėsi lie
tuvių parodyta energija sto
vyklos steigimo reikalu. Ji su
pažindino su kongregacijos is
torija. Vienuolija įsteigta Lie
tuvoje 1918 m. vysk. Jurgio 
Matulevičiaus — Matulaičio, 
kurio beatifikacijos byla vi
siems lietuviams yra gerai ži
noma. Vienuolijos tikslas — 
apaštališkas darbas su jauni
mu, jaunimo auklėjimas ir se
nelių globa. Tai yra grynai 
lietuviška vienuolija, pradžią 
gavusi mūsų gimtoje žemėje ir 
tik vėliau daliai seserų persikė
lus į USA apaštalauti jaunimo 
tarpe, gražiai įsikūrusi Put-

nam, Conn. Šia proga parody
tas filmas aiškiai byloja apie 
seselių nuveiktus darbus. Mer
gaičių pensionatas senelių prie
glauda, spaustuvė ir pagaliau 
neseniai pastatyta koplyčia 
mums užtikrina į kokias geras 
rankas atiduodama ir mūsų 
steigiamos stovyklos adminis
travimas.

Dr. Damušis kalbėdamas 
stovyklos reikalais pranešė, 
kad dalis uždavinių jau įvykdy
ta. Stovyklai remti vajus eina 
geru keliu ir tikimasi reikia
mas lėšas sukelti. Štai Chicaga 
jau turi 48 rėmėjus, Detroitas 
— 36 ir Clevelandas — 35, ku
rie paaukojo arba pasižadėjo 
tuojau paaukoti po x 100 dole
rių. Gaunama ir smulkesnėmis 
aukomis. Sudaryti stovyklos 
planai priimti ir netrukus bus 
pradėti darbai.

Tenka atkreipti visuomenės 
dėmesį į šį didįjį darbą. Nori
si apeliuoti į kiekvieno lietu
vio širdį ir prašyti kuo dides
nės paramos. Čia savaitgalius 
ir gražiausias vasaros dienas 
praleis jaunimas: vyčiai, skau
tai ateitininkai. „Čia užteks vie
tos ir šeimoms, norinčioms pa
ilsėti laukų ramybėje, žodžiu 
čia bus lietuviškas židinys, ku
ris gaivins lietuvio dvasią ir 
kūną. Reikia, kad jis kuo grei
čiau pradėtų veikti.

Kai seselės vyko i Detroitą 
susipažinti su steigiamąja Sto
vykla, jas kelyje užklupo snie
go vėtra. Jų vairuojamas auto
mobilis įklimpo, bet jos nugalė
jo visas kliūtis ir atvyko šim
tus mylių, kad pasiūlytų arti
mo meilės patarnavimą lietu
viškai širdžiai. Ar mums nepri
kaišios sąžinė, jei mes savo 
šaltumu ir nfcsidomėjimu, šį 
gražų darbą sugriausime. St. G. į

Skelbkitės "Drauge” t

Detroit, Mich.
(Atkelta iš 4 psl.)

field, netoli Grand River gat
ves, Amerikos Legiono patalpo
se ruošiamas didelis dovanų į- 
teikimo vakaras. Bus vakarienė 
ir po to — šokiai. Programos 
vedėju yra žinomas sportinin
kas Vincas Banionis. Kalbės ad 
vokatas Uvick. Veteranai lau
kia ir tikisi daug svečių.

TRADICINIS VAKARAS

Pirmasis povelyk nis parengi
mas visuomet būdavo ruošiamas 
Balfo 76 skyriaus. Ši proga leis
davo priminti visuomenei Balfo 
narių ir drabužių vajaus reika
lus, o taip pat painformuoti a- 
pie nuveiktus darbus. Laikantis 
šios tradicijos Balfo 76 skyrius 
ir šiais metais balandžio 7 d. 7 
vai. vakare buv. lietuvių svetai
nės patalpose ruoš a vakarą. 
Svečiai turės progą pamatyti Z. 
Arlauskaitės - Mikšienės reži
suojamą St. Žemaičio 3 v. ko
mediją “Jaunikis iš Kauno”, po 
vaidin mo — pasišokti ir pasi
vaišinti. St. G.

TRUMPAI
— Balandžio pirmosios proga

buvo išleisti du specialūs leidi
niai: “Pavasario Temperatūros” 
ir vos t:k 13 egz. šviesoraščiu 
spausdintas, lyg ir atsakas “P. 
Temperatūroms” — “Termomet 
ras”. Abu turėjo apsčiai links
mų nutikimų, daugumoje liečian 
čių akademinį jaunimą.

— Vacys Mitkevičius, priim
damas JAV plietybę, savo pa
vardę sutrumpino ir atlietuvino 
j Mitkus. Sektinas pavyzdys.

— Antanas Banionis, skautų 
veikėjas, savo metu gražiai liu
dijęs Kersteno komitetui ir dar 
šiandien turįs matomas žymes, 
gautas sovietų tardymo metu, 
gydytojų patartas turėjo atsi
gulti ligoninėn nuodugniems 
sveikatos tyrimams. Tai vis 
raudonojo teroro pasekmės.

I — IHntniolA šemitaitė, tik bai 
gusi larmacijod siuu.jas, šiuo 
metu tarnauja Henry Ford var
do ligoninėje. Jaunoji visuome
nininke gražiai pasireiškia sve
timųjų tarpe savo paskaitomis 
apie komunizmo siaubą.

— Vyt. ir Marytės Petrulių 
j sūnelis Vytautas Leonardas Ve
lykų d'eną buvo pakrikštytas 

Išv. Antano bažnyčioje. Krikšto 
tėvai — R. Augustinaitienė ir 
A. Armalis.

— Windsoro lietuvių veikėjai
turės pasitarimus su Detroito 
atstovais ryšium su rugsėjo mė
nesio pradžioje ruošiama Kana
dos lietuvių diena, kurią norima 
pravesti Kanados ir JAV lietu
vių susiartinimo ženkle.

— Petras Padolskis, Alytaus 
baro savininkas, ALRKF jau
nimo stovyklai paaukojo $lu0.

Los Angeles, Calit
JVYKSTA “ATŽALYNO” 

PREMJERA
Balandžio 8 d. 4 vai. p. p 

Šv. Kazimiero parapijos salėje 
įvyksta ne kasdieninės ir ne eili
nės iškilmės. Los Angeleso Lie
tuvių dramos sambūris prade
da savo sceninį darbą, staty
damas puikų Kazio Binkio 
penkių veiksmų vaidinimą “At
žalynas”. Po vaidinimo bus šo
kiai, M. Krafto kapelai grie
žiant ir veiks gaivinančių gėri
mų bufetas. Įėjimo kaina tik 1 
dol. 25 et.

Pastatyme dalyvauja ponios 
J. Peterienė ir A. Dūdienė, p-lė 
E. Rūkštelytė ir aktoriai: K 
Šakys, L. Jasiukonis, V. Gilys, 
A. Dundzila, R. Dabšys, E. Ra- 
dvenis, Raibys, Marčiuška, B 
Seliukas, ir daug kitų. Suflerė: 
G. Raibienė. Režisuoja S. Ma- 
karevičius, talkininkaujant V 
Giliui.

Visi lietuviai širdingai kvie
čiami dalyvauti toje iškilmin 
goję premjeroje nes visados 
mūsų teatras buvo, kaip mūsų

knyga ir laikraštis, mūsų tau
tinės * kultūros gaivintojas ir 
žadintojas. Tuo tikslu susikū
rė dramos sambūris, kuris vi
sų pirma scenos darbe nori 
veikti žiūrovus gražių lietuviš
kų veikalų pastatymu. Šio pla
no laikantis ir pasirinktas sun
kus ir sudėtingas “Atžalynas”. 
Bet Sambūriui džiugu, kad su 
daugelio nuširdžių rėmėjų tal
ka, viskas pavyko geriausia: 
išspręsti.

Kaip Velykoms kiekvienam 
malonu gauti gražų margutį, 
taip atvelykis irgi nelieka b: 
dovanos Les Angeleso lietu 
viams. Sambūris# dovanoja 
puikų lietuvišką marguti: At
žalyną.

> Seniai užgeso čia teatralų 
iniciatyva rodyti publikai lietu
viškus veikalus: visuomenė pa 
siilgo vaidinimų; sambūris tiki 
kad jo pastangos, jo ryžtas, 
aktorių gabumai ir visų ben 
dras darbas — atneš puikius 
vaisius. Los Angelese įsigyvens 
pastovus kultūrinis vienetas. 
Tad simboliškas “Atžalyno 
vardas tebūna pasisekimo lai
das.

Rengėjai kviečia visus ateiti 
laiku, nes numatoma, kad pu
blikos bus gausu. Atvelykio 
margutis — “Atžalynas”.

Apskrita mokykla 1
Naujai statomoji šv. Patriko 

augšt. mokykla Chicagoje bus 
apskrita. Joje bus vietos 490 
moksleivių. Apylinkėje tėra tik 
dvi kitos apskritos katalikų

mokyklos: viena Kankakee, III., 
kita —- Milės, Mich.

— Jei augs taip . .. Jei Ame
rikoje gyventojai taip augs 
kaip dabar, tai 1976 m. ji turė
sianti 228 su puse milionų.

— ---—rf—«-

The spęęd ofthe modem ELECTRIC rangės! į i,. —, a.v

ČETROIT'o BIZNIERIAI 
IR PROFESIJONALAI

KOKIA YRA

VAIKO
NUSILPIMO
PRIEŽASTIS?

Ar vaikua paliegęs, nejudrus, piktas? Ne
valgo ar nemiega? Gydytojas žino, kad 
šis nusilpimas gali būti nuo {vairių prie
žasčių. Tikroji priežastis dažnai gali l»Qti 
peristaltinis sulletėjimas pasekmėje blogo 
įpročio ar dietos. 6iuo atveju “Gomozo“ 
gali būti reikalingas. Kaip Ir pagal d-ro

GERIAUSIOS
net 8 8 ženklais rašomos muštuos su 
visada naujausiais patobulinimais. 
ROYAL didžiausia firma pasauly. 
Jums pagamins kokiu tik norite rai
dynu Jūsų pasirinktu stilium.

Kaina $69.95 ir aukščiau.

4-jl šimtinė baigiama siuntinėti 
užsisukantiems. Pranešę adresą dy
kai gausite smulkius informacijas ir 
paveikslus per:

receptų, gaunamuose vaistuose, Dr. Peter’s 
“Gomozo” sustatė yra keletas mediciniškai 
užtvirtintų dalykų, kurie: 1) ramina ir 
šildo sutrikusį skrandį; 2) atleidžia vidurių 
išpūtimo skausmus; 3) suteikia, neskubi
nanti palengvinimų nuo sukietėjusių vidų 
rių, kurie yra priežastim aukščiau išvar. 
(tintų simptomų, švelnus. Gero skonio. Iš
parduota virš 20.006,0<i() bonkų. šeimos 
dydžio bonka $1.65 vaistinėse. Bandykite 
Dr. Peter’s “Gomozo”... absoliutiškai nie
kas kitas taip nepagelbės.
.Jei jūsų vaistinė neturi, tad pasiųskite $1 
už 11 oz. bonkų (su j ūsu vardu, adresu) 
Šiuo adresu: GOMOZO, Dept. 671-413 
4541 N. ltavenswood Avė., Chicago 
40, III.

J. L. GIEDRAITIS
1632 Broatl St., Harford 6, Conn.,
kuria “Draugui” žinomas, kaip 
sąžiningas asmuo.

Hot toffee in 1 minute! With today'j

here it a new G.E.

I‘a.skutiiiinIh mi-tuis elektrines 
tai pasikeitusios.

virtuvė:; krosnys yru ncpapi a.‘i-

today- nothing cooksfaster!

Perfect reatt* avery timel 
Thoft the kind of retultt you 
ton e«p«et with O.E.'t new 
eleetrie maat tharmomatar.

Soe your eleetrie appliance dealer

COMMONWEAITH EDISON

Didieji elektros tylimi) ršntrui Išleido naujus "hig!i-sp*e I 
sm-face iirntH”. kurio elektrą pakeičia j virimo karkti per ke
liuk sekundes.

Ko to šiandien naudojant elektrines krosnis jūsų virtuvės 
liūnu vidutiniai in InIpsnių viesesnės. (Ir bevelk du kurt šva

resnės! )

Prie to dar pridekite naujus pagerinimui; tnoilei niškij elek
trinių krosnių . . . automatiftki laiko skaitikliui, "rotlsserlns”, 
"deep we||" puodui. Pusk ul|ė kitę pamatyti savo d.vlerj. Jslti- 
kinklte kaip lengvu yru išgyti naują elektrinę krosu).

DIDI.I.IS si TAI l’V MAS—.Mes apmokame <lal| krosnies įren
gimo Išbildu! Ar Jums reikalingu pravesti naujas elel, virius 
elektros krosniui'.’ .Mes pasidaliname išlaidom su kvalifikuo
tais I. 2 ur 3 kelmą mimų savininkais. Tas gali jutus suma
žinti išlaidus beveik per pusę. Ir Jums Ims daugiau muulos ne
gu pinigų sutaupymas! šis naujas vielų (vedimas pagertos 
Jūsų TV paveikslus, pusknistois šviesus. Pagerins visų prietai
sų veikimą, .lūs taip pat galėsite (rengti 240-voltų e|eg. dtlo- 
vlntuvą, vandens šildytuvą ar air-eonditiouer labai greit ir 
pigiai. (

COMPANY
/.

PUBLIC COMPANY

Jeigu norite pirkti arba parduoti 
namus, sklypus, Biergardenus — 
alines, ūkius ar vasarvietes, kreip
kitės į

ELSEA REALTY & INVEST- 
MENT COMPANY

atstovą
VLADA BARAUSKĄ
Telefonai: Įstaigos VA 2-9790, 

Residencijos — TA 6-4366
Ši įmonė yra pati stambiausia Mi- 
chigano valstijoje. Detroite turi 4 
skyrius ir sėkmingiausiai patar
nauja savo klijentams.

VINCAS KIRŠINĄS 
11420 Steel Avenue 
Detroit 27, Michigan

Tel. WE. 4-6165
GF.NKRAL CONTRACTOR 

Atlieka Jvalrl'is statybos, pataisy
mo Ir pertaisymo darbus — stalinln- 
kystės cemento, mūrijimo, elektros 
plumbingo, dažymo Ir dekoravimo 
Atskirų kambarių .J^ęl butų Jrengimat 

ir »k lepi Tos* ___ _

M. MIŠKINIS, M. D.
GYDYTOJA ir CHIRURGE 

X-RAT
393 VVest Grand Boulevard 

cor. Shady Lane Detroit 16. Michigai 
Namų telef. VI 1-7970 

Pirm. antr. ketv. ir penkt. 12-3 ir 6-8 vai 
Treč. ir šešt. 12-3 vai. 

_________ Telef, TA 6-06R6_________

Klausykite 
LITHUANIAN MELODIES

Ann Arbor' — WPAG — 1050 kiio 
cycles

Sekmadieniais 1:00 — 1:30 p. p
Vedėjas — RALPH VALATKA 

15756 Lesure — Detroit 27, 
Miohigan

*

m

CIZIBPC SELFO SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH D AMEN AVENUE

ALL PHONES — IVALBROOK 5-8202
BALANDŽIO 5, 6 ir 7 d. d.

*

COURVOISIER, Three Star Cognac Fiith $4-38
ASBAC1I URALT Fifth $5-59

METAXA, Three Star Brandy Fifth $4.98

GRAIN ALCOHOL, 190 FROOF USP Fifth $4.89

1952 VINTAGE, Imported Bordeaux
Red or VVhite Wines Fifth 69c

FLORA DELLE ALPI $5.29

CINZANO VERMOUTII
Sweet or Dry Fifth $ -| .39

REMY MARTIN V. S. CP COGNAC Fifth $5-59

DANTSKI VODKA, 80 Prcof Fifth $2-69

GILBEY SPEY ROYAL OR 
NORTH SGOT SCOTCII

i
H

$3.98 

“3F

Sukaktuvinių Metų Dovanos Taupyto j ams
-x’ -A. •'jrf

SI.JP N riJ'JR NEIGHBORHOOO 
Af r- «A7c wiTH

chm: savings-
2555 W. 47»h STREET

IMi

Šiais metais Crane Savings mini savo 30 metų 
sukaktį. Šia proga bendroves 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 bendrovės raktą su termo
metru arba puikią piniginę.

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

8. Kas padės $500.00 ar daugiau, tai gaus saugią dėžę do
kumentams laikyti aiba perlų karolius.

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

2555 West 47ih Street LAfayette 3-1083
II. lt. Metkletvles, pr<-/..; !■;, K. Pletkevvic/., t»ekr. Ir advokatai

Mokame aukštu* dividendus Kešltio|amo čekius. Parduodame 
\r Išperkama valstybė* bonus. Taupytojams patarnavimai veltui. 

ATIDARYKITE N4KKAITĄ 61AMIIKM. APDIlAl KI A IKI >10,000
DARKO VALANDOM: plrmad. Ir k«>tv. nuo 9 Iki 8 vai. vak ; 
antradieni Ir penktadieni nuo 9 iki 5; treriadlenj uždaryta, 
o Šeštadieniais nuo 9 valandos Iki vidudienio.

l
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PAJIEŠKOJIMAS

Pajieškomas Jonas Kondra- 

tas, kilęs iš Papilės mst., Šiau

lių apskr. Rašyti Draugas, Box 

432C, 2334 S. Oakley Avė., Chi

cago 8, III.

Gbninėf, jieško KAZIO BAL

SIO iš Platelių vals., Kret'ngos 

apskr. Atsiliepti: Dr. Antanas 

Razma, 909 S. Kankakee St., 

Wilmingt«n, Ill.f USA. knk(
naujų Bulovų, Itenrus, F.lgin, Gruen, 
lionglnes Wlttnaiw*r nuo *30.05 .ir 
auk.šėlaus. Perka ir pardunda Dei
mantus, Rrilijantus, senų auksų Ir 
gintarus.
Elektriniai sieniniai laikrodžiai 

I»o ......................................... . . .
(laikrodžiai si» gegute po ir

nnlkščinu ' .................................. 6.05
Mašinėlės plaukams kirpti su

žirklėmis ..................................... 3.05

301

1 956 ;

TELEVIZIJOS FONOGRAFAI

ILASSIF1ED AND HELP WANTED AI) S

Mykolas Janušonis, sūnus Ma 
taušo, gimęs 1901 m. Panevėžio ap
skr., Vinslaviškių km. Prieš karą 
gyveno Panevėžyje, Vytauto g-vė 
Nr. 26. Tremtyje, Vokietijoje, gyve
no Hamburge. Kas žino apie ji pra
šau pranešti šiuo adresu — Drevin-

MISCELLANEOUS 

fvairūs Dalykui

Tik pas mus pirkdami gausit LIKT. Al-DRAIDŲ AGENTCRA
i Visų rūšių apdraudos. Automobl-

,• Nemokamai 8-Jų mėn. pilnų, garan i (lų finansavimas. Notarlataa. Valaty- 
I tlją — darbas Ir dalys. bės patvirtintos kalno,
i • Nemokamai vidaus antenų Ir tnsta Prieš darydami apdraudas kitur 

Įlavintas. pasiteiraukite pas mus.
• Iki $100.00 Ir daugiau nuolaidos ui t jovas movimaJJlaų senų televizijų. hr!t u \ «7l’

• Be to, visokiausi radijai, rekordą ’ k R‘5*71
Bl BRIKAS duoda $20.00 už bet rimo aparatai, lempos, baterijos da ! INTERSTATE INSURANCE AGFNCY 
ikĮ senų Jūsų laikrodėli, perkant lys Ir kitų firmų televizijos * 50OO S. Ashland Avė., Clilcago 36, IU.

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKAI ~---------------------------------------------

Frank’s'IVand" Radio PILDYMAS
. A. Stančlauskas Ir A Lapkui

PARDAVIMAS IR taisymas instoliuoja visų geriausių Ameri 
$2.05 i 3240 South Halsted Street kos firmų gazu ir alyva kūrena

REAL ESTATE REAL ESTATE

Baugiausiu sutaupysite pirkdami ir BRIGHTON PARKEparduodami per šia įstaiga, nes čia a , .s™ k
Llucagoj. leiraukites: n i__v. u .___
AEG. BUUDRECKAS 

REAL ESTATE
4081 Archer Avė. (Prie Californijos) 

Telef. LAfayette 3-3384

skas, 86 Green St., 
Conn., USA.

Hartford

Telefonas CAlumet 5-7252
PRANAS KERAIS IR 

PAULIUS P. ENDZEL18

PAJIEŠKOJIMAS
Prašau atsiliept i , PRANĄ JARĄ, 

1927 m., išvykusį į Braziliją, 1942- 
1943 m. gyvenusį Bostone. Yra svar
bių žinių iš Lietuvos. Rašyti Petrui 
Pranekeviėiui, 69 Vietoria Avė., N, 
Hamilton, Ont., Canada.

KVIEČIAME J TRADICINĮ 

BALIŲ!

Akademikų Skautų PAVASARIO 
ŽIEDŲ BALIUS įvyksta balandžio
7- tą dieną, Marine Ballroom, 4721 
West Madison Street. Programoje 
S. Ve’basio baletas, akademiškas 
Trio, premijuojamas rožių vaisas 
ir kitos staigmenos bei siurpryzai.

Šokiams nuo 8:30 valandos gros 
BR. JONUŠO orkestras.

Puikūs bufetas ir gėrimai. Sta
liukai užsakomi telefonais — BO
8- 8319 arba HE 4-0166. Kviečia
me atvykti vakariniais rūbais.
mooocsnocssooaooaooaoooBattn

NEPAPRASTAS
IŠRADIMAS

Franas Bitautas, lietuvis, sako, 
kad nei vienam asmeniui ne
reikia turėti plikės, arba žilus 
plaukus ant galvos.

NEW ERA, privatiška for- 
mula, kurią išdirbėjas vartoja 
per 40 metų. Jis turi sveiką pa
kaušį, turi jauno vyro išvaizdos 
plaukus, neturi nei vieno žilo 
plauko. Daugelis pripažįsta Fra 
no Bitauto teoriją, kad plaukai 
gali slinkti, bet jų vietoj turi 
ataugti nauji. Jeigu nevartosite 
paprasto muilo, tai vartokite 
NEW ERA (Nauja Gadynė) for- 
mula non Detergent Shampoo.

Siųsdami užsakymą, prisiųskit 
$2.00, gausit 8 oz. Liąuid butelį. 
Antrašas:

F. BITAUTAS
302 S. Pearl, Denver, Col.
P. S. Agentai pageidaujami, ap- 
tiekos ir ypatos.

Duonų ir {vairias skoningas 
buLkutes kepa

Žadinimai InLkrod/.ial po .... I.99
Kišeniniai laikrodžiai po .... 1.06
Rankiniai laikrodėliai su ak

menėliais po ........................... 6.00
14 karatų gryno aukso ranki

niai laikrodėliai i>o ...... 20.05
Folding Foto Cumera po .... 0.05
Mažas kišeninis foto aparatas

po ................................................... 1.00
l’nrkcr Parkette rašoma plun

ksna po ....................................... 1.00
Marine lland lūpinės armoni

kos po ....................................... 1.00
t gabalų arbatos setas vertės

$4.00 už ..................................... 1.00
Kata! virti chromu padengtas

pundas vertės $4.00 už .... 1.00
20 gabalų lėkščių setas vertės

$8.00 ti!k po ........................... 4.00
53 gabalų lėkščių setas meniš

kai pagražintas vertės $09.00
tik po .......................................... 20.95

100 gabalų lėkščių setas vertės
$52.00 tik po ......................... 14.05

3 gab. stainless peilių ir šaukš
tų setas vertės $32.95 už... 14.95

53 gab. Pasidabruoti Rogers 
Silvervvare vertės $42.95 tik po 19.95 

Vienam asmeniui setas sterling
silver vertės $32.00 už .... 19.95 

Automatiškas tosteris vertės
$19.95 už ................................... 9.00

\Vaflių keptuvės vertės $12.95
ivž ..................................... .. 5.05

Heatlng Pad (Elektrinės pa
galvėlės) $8.00 už ................ 4.00

ilnonlai blunketui im>................ 3.05
Plunksninės pagalvės po .... 1.95
šilkinės kaldros po ................ 6.95
Paauksuoti cuffllnks setai su 

jūsų lnitialais vertės $4.00
po ................................................... 2.00

Balto plieno ir sidabro tfstan- 
čios laikrodėlių apyrankėlės
vertės $2.50 už ......................... 1.19

Paauksuoto*, laikrodžių gran
dinėlės vertės $3.00 už .... 1.50

Cigarečių žiebtuvėliai $2.50 tik
po ........................................................... 98

Vėliausios mados auskarai ver
tės $2.00 po ..........................  .98

Rožančiai ve-rtės $2.00 už ... .75
Rožančiai vertės $5.00 už ... 2.00
Geltono aukso auskarai vertės

$1.50 už ............................................. 50 j
Perlai vertės $3.00 už......................... 98 j
Plknyko kėdės po ............................... 40
Tapė Reoorderiai vertės $129.

00 už ............................................ 69.95
Automatiški Phonografai ver

tės $59.95 už ............................39.95
Maži nulio nupiginti už ......... 12.05
Radio su baterijoms ir eMLLra 24.05
Televizijos visų žymiausių kompani- | 
Jų už žymiai sumažintas kainas leng
vais išmokėjimais.
Rašomos mašinėlės nuo $35.00 ir 
aukščiau.

Atsinešk ŠĮ skelbimų — gausi dy
kai Lietuviškų Knygų su gaidomLs.

Atdara Pirmadieniais ir Ketvirta
dieniais vakarais iki 9:30. Sekmadie
niais nuo 10 Iki 5 po plet. Kitomis 
dienomis nuo 9-6.

Budriko Radio valanda WHEC iš 
Radio Stoties 1450 K. Ketvirtadie
niais nuo 6-7 vai. vakare.

ioe

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

lOEaoi 30
Telef. REpublic 7-6803 

ADOMAS VAITKEVIČIUS 

ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS 

Visų rūšių namų apšildymo 

sistemos {vedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 

Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas

ATLAS FUEL CO.
Atsto vas

4919 So. Paulina St 

PRospect 6-7960

noi_

ilcmkitc dien. Draugų!

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

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

miestus.

JOS F. BIDKIk. Ine.
3241 S. HALSTED ST.
Telefonas: CAlumet 5-7237

Pirkit Apsaugos Bonus!

mus pečius (fumaees), visų dy 
džių oro vėsintuvus Air condi 
tioners) ir atlieka visus skardo* 
darbus.
1546 S. 49th COURT, CICERO 

Tel. OLymple 2-9311 nuo 8 vai
ryto iki 5 vai. vakaro. 

Telef. nuo 5 vai. vak.: OLvmpl
2-6752 Ir OLymple 2-8492

Prieš pirkdami ar parduodam 
namus, biznais, sklypas ar tūriai 
atlankykite mos.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANOl 

2405 W«rt 51 St. 
WAlhrook 5-6030

PRoepeM 8-3579 (vak. ir

P. STANKOVIČIUS
REAL ĖST. Ir INSUR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 

3133 So. Halsted St.

Ph. DAnnbe 6-2793
pirkltl - parduoti narotM 

aklus, biznius. Parūpina paskolaa 
draudimus ir daro vertimus. Tvarko 
’mlgraciloH dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7.

PAKELIAME NAMUS
Mūsų darbininkai

Lyginimai - Cemento Pamatai — 
Nauji “Piers” - Stulpai - Pripilimai 
Bendri pataisymai.

Žemos žiemos kainos. 
JONAS KOSINSKIS

BOulevard 8-2738

P LU M B I N G
Licensed, bonded plumbers

Joks darbas nėra didelis ar mažas, 
fankite dabar. Kalbame lietuviškai 

Tel. REpublic 7-0844 

WAlbrook 5-3451

Jei turite parduoti ar išnuome 
tl, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje Skelbimu galite perduot 
telefonu: VIrginia 7-6640.

Kas nori namų, farmų ir biznių, 
pirkti bei parduoti, kas nori biznių 
knygua suvesti, INCOME TAKSUS 
UŽPILDYTI. Jums nuoširdžiai patar
naus ir pagelbės.

JUOZAS STANAITIS
COOK COUNTY BUSINESS 

BROKERS
9016 S. Cottage Grove Avė., Chicago 

Tel. HUdson 3-7828
Namų PRospect 8-2530

2-jų BUTŲ — 4 ir 4 kanib. y2 
bloko nuo 26th ir Avers Atremon
tuotas. $13,900, arba duokite pasiū
lymą. SV0B0DA, 3739 W. 26th St. 
LAwndale 1-7038.

AUTOMOIULES — TRUCKS 
Automobiliui — Sunkvežimiai

VIKTORO KOŽICOS 
lietuviška gazolino stotis ir auto 

taisymas
atliekam! motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai ir keičiamos dalys.

CALL-ME-MOTORS CO.
5750 S. WESTF.RN AVĖ., PR 8-9533

ISNUOMUOJAMA

ISNUOMUOJAMA KONCESIJA 
RESTORANUI

Stock Yards rajone. Uždara sekmad. 
ir šventadieniais. Jsigyvenęs, pelnin
gas biznis. Kreiptis — 4236 S. Ash
land Avė._____________

Išnuom. kamb. moteriai prie 2-jų 
moterų. Naudotis visais patogumais. 
Labai nebrangiai. Skambinti tarp 4 
ir 8 v. v. — YArds 7-7926.

Mūrinis 6 kmb., II aukšte, krau
tuve ir 3 kmb. I a. 3000 įmokėti.

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

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

GAGE PARKE:
Medinis 2 po 6 kamb. centr. šil., 

garažas, 33 pėd. sklypas, dideli 
ir šviesūs kambariai.

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

šild., alyva.
KITUR:

Mūr., 6 ir 5 kamb. 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:
Taverna ir 8 kamib. būt. Brigh- 

ton Parke.
Du mediniai namai: 2 butai po 

6 kamb. ir 2 — po 4 kamb. Brigh- 
ton Parke. $200 pajamų į mėnesį.

Turime namų visose kolonijose. 
Pildome Income Tax. Parūpiname 
paskolas.
ŠIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance

2737 W. 43 St., CL. 4-2390

BRIGHTON PARKE
Stiprus mūrinis 12 butų po 6 

kamb. Central, šildymas—stokeris. 
$12,000.00 metinių pajamų. Gali
ma nupirkti tik su $15,000 įmokė- 
jimu.

Labai geras mūrinis arti liet. 
mokyklos. 2 butai po 5. Pastogė, 
rūsys, centralinis šildymas. 2 au
tom. garažas. Dideli ir šviesūs 
kambariai.

Ant Archer’io mūrinis namas su 
patalpa krautuvei ir dviem butais. 
Rūsys, centr. šildymas, garažas.

Biznio gatvėj didelė taverna su 
užkandžiais ir likerių krautuve. 
Galima pirkti su namu arba be 
namo.

Medinis su rūsiu. 3 po 4. Jau
kūs butai, tile vonios ir virtuvės.

Mūrinis su rūsiu ir centraliniu 
šildymu. 4 butai po 6. Visi butai 
dideli ir šviesūs. Kaina $26,000.

VENTA
REAL ESTATE 

4404 So. Fairfield Avė., LA 3-3881 ---------------------------------------------- 1
Nejud. turto pirkimas-pardavimas 
visokių rūšių apdrauda, Notarijata ( 

INCOME TAKSŲ PILDYMAS 
P. LEONAS

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

HELP WANTED — VYRAI

GELEŽIES DIRBTUVĖJE

(FORGE SHOP)
Reikalingi

KAITINTO! AI 

PADĖJĖJAI 

IIAMMERDRIVERS 

1IAMMERSMIT1IS 

SAW MEN

Augšuiuusias utlygininius. Ligoni
nės ir gyvybės draudimai. Apmoka
mi šventadieniai. Apmokamos ato
stogos.

Kreiptis —
ANDERSON SHUMAKER CO. 

824 S. Central Avė.

(Užpakaly 832 S. Central Avė.)
DRAFTSMEN

DESIGNERS

Cliieago Engincering firm offers 
permanent einploympnt for niccha- 
nical, structural and piping design- 
ers and draftsmen on heavy ių- 
dustriai lype \vork.

Pilone HArrison 7-9391

EXPERIENCED
PAPER CIJTTER

Niglit shift. Many company bene- 
fits including hospital, Insurance and 
vacation plan. Apply —

CENTRAI! ENVEI.OI’E & 
1.1THO CO.

7329 W. Harrison, Forest Park 
Forest 63771 ES 91270

ROUTEMEN
The opportanity you have waitcd 

for! Experienced for ųuality retail 
cleaning plant. Kstab'.ished route. 
Job with a future for reliable & 
conscientious man.

Mušt have good references.

Apply
N. PREIB and COMPANY 

4222 West Madison St.

HELP WANTED MOTERYS

IBM KEYPUNCH OPERATOR

No. 024 either Alpha or numerio. 
Experience reąuired.

Secretary for refrigeration 

engineer

Dictaphone Operator

Many Company benefits. Pleasant 
conditions. Call Mrs. Barber for 

appointment HA 1-4222. 
THE CREAMERY PACKAGE 

MFG. CO.

1243 W. Washington

l*/2 augšto medinis namas ant 49 
pėdų sklypo. Daug priedų. Prieina
ma kaina. Arti 63rd ir Kedzie.

Skambinti PRospect 6-9320

BUILDING & REMODELING

i ATTENTION
1 CHILDREN — TEEN-AGERS — 

ADULTS!
Enroll now to appear in the Jo 

Keith Revietv! June 17th at 8th St. 
Theater. Enjoy the glamor of the 
stagė vvhile developing your talcnt 
for dancing, singing, acting, modell- 
’ng & fencing. Call us today or see 
’>s in person. 228 S. Wabash. WE. 
9-6272. Jo Keitli Stiulios

MERGI N Ų 
MOTERŲ

PRUDENTIAL BUILDING 
RESTORANE

ir kitose artimose vidurmiesčio 
vietose dabar samdomos

PADAVĖJOS 
VIRTUVĖS MOKINĖS

VIRALINĖS
PANTRY) TVARKYTOJOS

1. Patyrimas nereikalingas
2. Uždarbiai užtikrinti
3. Valgis ir uniformos duodami
4. Grupinė apdrauda
5. Grupinė hospitalizacija 
5. Patraukli aplinka
7. Progos pakilti
8. Nedirbama sekmadieniais ir šven

tadieniais.
Kreiptis dabar

STOUFFERS
RESTAURANT
PRUDENTIAL BUILDING

(Randolph prie Mlchigan Avė.) 
arba 26 W. Madison

Vnu MII affotd <

flOOR M
in QVQty moin!

BŪT WITHOUT COSTLY DIRT 

COLLECTING PIPES AND REGISTERS

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INC. 
2523 \V. 69 st. Chicago 29, Dl.,

PRospeckt 8-3792 
A. GINTNERIS — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedėjas
Lietuvių Statybos Bendrovė:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• Jrengia aluminijaus langus Ir 

duris.

V. ŠIMKUS

Įvairūs pataisymai ir pardavimas.
Jei norite pirkti ar užsakyti narna 
kuris būtų gerai iftplanuotas, pato
gus, gražus ir pigus, pirkite ar užsa 
kykite pas

Susitarti šaukite RFlianee 5-8202 
nuo 5 vai. p. p. kasdien ir taipgi 
sekmadieniais nuo 10 iki 4 vai.

Adresas: 4645 S. Keating Avė. 

CHICAGO 32. ILLINOISSINCLAIR Gazolino Stotis
"PAGALBA"

Sav. Ant. Stanevičina
Taisome automobilių motorus. Lyginame {danžimus Ir 

{lenkimus. Dažome Ir atliekame įvairius kitus pataisymus.
NEBRANGUS IR GARANTUOTAS DARBAS

Mašinai sugedus, pribūname su vilkiku į įvairias vietas. 
Parduodame akumiliatorius, padangas ir kt automobilių dalis.

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

1 8 =

JONAS GRADINSKAS
N AUT AUSI VOK,SKI uitra hi-fiJ RADIJAI-PATEFONAI

J. G. TELEV1SION COMPANY
2512W. 47th St Tel. FRontier 6-1998

TAISYMAS GARANTUOJAMAS RASTU — 100%

PRANAS SALEM0NAVI6IUS
504 W. 33rd St. (Arti Normai Avė.) 

Susitarimui skambinkite — VIctory 2-3486 
Kainos yra vienos iš žemiausių visame mieste.

Atdara nuo 6 v. r. iki 10 v. v., taip pat šeitad 
ir sekmad. nuo 9 v. r. iki D vai. vakaro.

20 METŲ PATYRIMO

Slegter h not a tpaca beoter that wntn heot op llie (himney 
and on the teiling fordng you to live in ono or two rooms. 
Siegler k not a centrai heatlng plant with expenslvi instollotionsl1 * t
Siegler Is a revolutionary method of 
ĮVARAI FLOOR HEATING..wTSHMtiNivaY«ooi»

•UT WITHOUT COSTLY DIRT COUECTINO PtFES AND REOISTERS

4ND LOOK-dan’t b« confused by BTU Ratingi!
Tkra b BTU INPUT ... there b BTU OUTPUT. būt wlut Letp. your 
(unily w.rm i. BTU USEPUT . • . liw worltia, BTU. that bot your 
koiml Ia BTU USEPUT, Skfkr OUTHEATS *EM ALLI A 30,000 
BTU Slejltr (ives more USABLE HEAT tlun tnuch higher rited ordi- 

' a«ry kcalrn. Any Sif,l« Hc.ter you buy *ill (iv. you much —-rt 
USABLE HEAT tbu »ny othcr beater ei compar.bl. iix

SlsgUr ceeta you so IHtls to 
own and oparata...if poyt for If. 

t telfogain and again wilh the fuel ii xiv.il

GAS HOME HEATER
THE HEATER WITH THE PATENTED 

INNER HCAT TUBES

ANTANAS LOKAS IR SONUS 
2717-19 West 7lst Slresi

BUILDINO CONTRAOTORS 
Stato naujus namus, atremontuo
ja senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmlock 4-5881

Parduodama LIQUOR STORE, ir
2 namai po 5 kamb. 150 pėdų ant 
S. Western Avė. Gerai einąs biznis. 
Kreiptis į savininką tel. FUlton 
5-3594.

= Statybos reikalais kreiptis 
: J reikalų vedėją šiuo adresu: =
| JONAS STANKUS I
E kasdien nuo 4 vai. popiet. = 
E Tel. PRospect 8-2013 
Ę 6800 80. CAMPBELL A VE., =

Chicaeo 29. niinols 
=7iiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiir-

PROGOS — OPPORTUNITIES

0\)R IhlOf,

Perskaitę dienr. “Draugį", duokite jį kitiems.
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SO. BOSTONO ŽINIOS
a.a. aleksandro 

IVAŠKOS LAIDOTUVĖS

Kūnas buvo pašarvuotas J. 
Kaspero koplyčioje. Kovo 30, 
31 ir balandžio 1
daugybė . žmonių. Laidotuvės 
įvyko balandžio 2 d. 9 vai. ry
to. Šv. Petro liet. parapijos 
bažnyčia prisirinko beveik pil
na žmonių. Iškilmingas Šv. Mi
šias atnašavo kun. A. Kontau- 
tas. Asistavo kun. J. Zuroms- 
kis ir kun. A. Kneižys. Specia
liai į laidotuves buvo atvykusi 
T. Pranciškonų delegacija iš 
Kennebunk Port, Maine. T. Jo
nas Dyburys, T. Petras Baniū- 
nas ir T. Kęstutis Butkevičius. 
Palaidotas N. Kalvarijos ka
puose. Palydėjo ilga virtinė au
tomobilių. Prie kapo Balfo ir 
kitų organizacijų vardu pasakė 
atsisveikinimo žodį Ant. Mat- 
joška, o bendruomenės vardu 
— inž. V. Izbickas. Velionis 
buvo apylinkės valdybos vice
pirmininkas. Į laidotuves buvo 
atvykusi velionies sesuo Bronė 
Ivaškaitė-Engels, gyvenanti su 
savo šeima Portland, Me. 26 
Alba St. Po visų Bostone buvu
sių audrų balandžio 2 d. buvo 
graži ir saulėta. Tekią dieną 
bostoniškiai lietuviai palydėjo 
į amžinybę vieną tvirčiausių 
lietuvybės šulų.

landžio 29 d. Pil. klubo salėje. 
Rengėjams vadovauja L. švel- 
nis. Programoj žada būti para
pijos jaunųjų orkestras, J. Gai-

. delio vyrų choras ir kit.d. aDlanke . ... . ... . ,— Moksleivių ateitininkų 

švente numatyta š. m. gegužės 
6 d.

— Žymus latvių dailininkas 
Janis Kuga šiuo metu gyvena 
146 Winthrop Rd. Brookline 
46. Mass. Jis yra vyr. kartos 
dailininkas buvęs, Latvių Dai
lės Akademijos rektorius. Te
bėra aktyvus kūryboj ligi šiol.

—P. Būtėnas jau kuris lai
kas nebeina kalbos taisytojo 
pareigų Liet. Enciklopedijos 
redakcijoj.

— Solistas Stasys Liepas 

persikėlė į buvusį Gustaičių 
butą — 1488 Columbia R. So. 
Boston, Mass.

PARAPIJOS

KUNIGYSTĖS

KLEBONO

JUBILĖJUS

Šįmet sueina 40 metų, kai 
mūsų parapijos gerb klebonas 
kun. Pranciškus Virmauskas 
buvo įšventintas į kunigus, f-

Philadelphia, Pa.
BENDRUOMENĖS BALSUI 

TRYS METAI

JAV LB Philadelphijos apy
linkei besiorganizuojant kilo ir 
savosios radijo valandėlės 
klausimas, nes visiems ben
druomeninį organizacinį darbą 
dirbantiems buvo aišku, kad 
pabirusius po įvairius per du 
milionus gyventojų turinčiame 
Philadelphijos mieste lietuvius 
pasiekti popularinant bendruo
meninę idėją tebuvo Įmanoma 
tik radijo bangomis. Todėl jau 
pirmosios valdybos — Loko — 
pirmuosiuose posėdžiu ose 
(1952 m) kilo sumanymas įs

šventino Bostono kardinolas: teigti savo radijo valandėlę. 
O’Connell 1916 metų birželio Tuo metu jau buvo nutilusi gan 
2 d. Primicijas laikė Brockto- taisyklingai tarusi lietuvišką 
no Šv. Roko liet. parapijos baž- žodį senoji Antanaitienės radi- 
nyčioje birželio 4 d. Asistavo jo valandėlė. Tebeveikė Šv.
kun. K. Urbanavičius, kun. F. Jurgio parapijos vargonininko
Kemėšis ir klierikas J. Navci-, A. Dziko vadovaujama progra- 
kas, visi trys nusipelnę mūsų l ma, kuri buvo gan populari se 
tautos darbuotojai. Vikaru yra’ nųjų ateivių tarpe. Tačiau ji
buvęs labai neilgai, vos kelis 
mėnesius So Bostono liet. pa
rapijoj, o paskui išvyko klebo
no pareigoms į Lawrence, 
Mass. Ten išbuvo ligi 1929 m. 
gegužės 15 d., kai buvo atkel
tas klebonu į So Bostoną ir li
gi šiol ištvermingai bei uoliai 
eina tas pareigas. Parapie- 
čiams dera parapijos klebono 
sukaktį prideramai paminėti. 
Tam tikslui sudaromas specia
lus komitetas.

— Kun. J. Klimas Carney li
goninėje operuotas ir ten tu
rėjo praleisti kiek ilgesnį lai
ką. Dėl jo ligos nebuvo iš
spausdintas ir parapijos savai
tinis biuletenis.

T R U fil P A I

didelio dėmesio nerodė ben
druomeniniams interesams. Tik 
atskirais atvejais tebuvo gali
ma gauti laiko paminėjimams, 
kaip Vasario 16 ir kt., už ką 
tekdavo mokėti. Bet bendruo
menės organizavimosi pradžio
je lėšų klausimui ypatingai 
jautriam esant, atskiros valan
dėlės įsteigimas taip pat atro
dė sunkiai išsprendžiama pro
blema. Nuspręsta tartis su A. 
Dziku dėl desėtko minučių iš jo 
programos gavimo. Susitarta. 
Už 10 minučių teko mokėti 
$15.00, be teisės skelbti rekla
minius apmokamus tekstus 
Tuojau pajusta, kad jaunutė 
bendruomenės apylinkė to mo
kesčio pakelti negalės. Pradėta 
dairytis pigesnės radijo sto
ties. Kun. S. Railai vadovau
jant buvo pasirašyta sutartis 
su WDAS ir 1953 metų balan
džio mėnesio 11 dieną į Phila
delphijos lietuvius prabilo Phi
ladelphijos Lietuvių Bendruo
menės Balsas. Ir taip jis be per
traukos kalbėdamas šiuo metu

Nuo pat įsisteigimo Ben
druomenės Balso programoms 
vadovauja redakcinis kolekty
vas. Pradžioje vadovavo prof. 
J. Puzinas ir K. Ostrauskas. 
Pradėjus veikti Bendruomenės 
Balso vardu, redakcinis kolek
tyvas buvo papildytas ir į jį 
įėjo, be jau minėtų, prof. A. 
Salys, V. Volertas, A. Gaiga
las, A. Klimas ir B. Raugas. 
Vėliau redakcinio kolektyvo 
asmeninė sudėtis kito: į pasi
traukusių vietas buvo kviečia
mi nauji. Nelengva buvo suras
ti asmenis, sutinkančius be at
lyginimo parašyti valandėlėms 
tekstus ir vadovauti Bendruo
menės Balso programai. Buvo 
momentas, kai teliko tik du va
landėlių redaktoriai. Šiuo metu 
valandėlėms vadovauja redak
cinis kolektyvas, Į kurį įeina 
A. Cheledin, A. Gečiauskas, K. 
Kazlauskas, A. Klimas, V. Mu- 
raškauskas, H. Savickas, J. 
Skladaitis, A. Šileika ir B. Rau
gas. Pastarasis Kolektyvui jau , 
ilgesnį laiką vadovauja. Labai 
dažnų valandėlių kultūrinei da
liai tekstus rašo ir juos skaito 
visa eilė vietos akademikų bei 
visuomenės veikėjų. Dažnomis 
įvairių sukakčių bei minėjimų 
progomis kalba prof. Puzinas, 
dr. V. Maciūnas, prof. A. Jurs- 
kis, J. Stiklorius, ir kt. Visa 
eilė atvejų per Bendruomenės 
Balsą buvo girdimas prel. Bal- 
kūnas, kan. Končius, tėvas 
Bružikas, tėvas Sabaliauskas, 
gen. konsulas. Budrys, ir kiti 
pripuolamai besisvečiavę Phila- 
delphijoje buvo kviečiami pra
bilti į Philadelphijos lietuvius. 
Per tuos tris metus susidarė 
šešių pusmečių didelės tekstų 
bylos, kuriuose yra daugybė 
atskirų temų. Daugiausia yra 
literatūrinio bei bendruomeni
nio pobūdžio. Temos imamos 
kiek galint aktualesnės ir po
puliariai perteikiamos. Biznie
riškoji programos dalis paįvai
rinama geros kokybės lietuviš
komis plokštelėmis. Čia tenka 
paminėti, kad muzikinę nemažą 
talką yra davusi ir op. sol. J.

Augaitytė tiek pati dainuoda
ma, tiek pateikdama savo ga
besniąsias mokines, kaip. A. 
Gaigalaitę ir kt.

Pranešimams talkina moterų 
balsai. Čia gražų indėlį yra da
vusios Raugienė, Žilienė, Čepu- 
lytč, Aleknaitė, Romanauskai- 
tė, Jurskytė, Žukauskaitė ir 
Karaliūtė.

Bendruomenės Balso finan 
siniuose reikaluose kurį lai
ką sėkmingai talkino Bendruo
menės Balso rėmėjų klubas, ta
čiau jis pastaruoju laiku nebe
rodo gyvybės ženklų. Atskirais 
atvejais finansinę pagelbą B. 
Balsui suteikia visa eilė nuošir
džių jo klausytojų, kurie daž
nais atvejais yra išsitarę, kad 
tikrai verta dolerį kitą aukoti 
šiai kultūrinio — patriotinio 
pobūdžio radijo valandėlei. Tų 
rėmėjų visi vardai sunku čia 
suminėti.

Bendruomenės Balsas Phila- 
delphijoje atliko ir atlieka di
delį lietuvybės įšlaikymo tar
nyboje darbą. Jį gražiai verti
na viešais savo pareiškimais 
ne vienas klausytojas. Nuošir
di klausytojų šeima, derindama 
net atskirus parengimus bei su- 
sirinkiuus taip, kad nebūtų 
praleista B. Balso programa, 
palaiko B. Balso dirbančiųjų 
nuotaiką bei energiją.
PROF. A. SALIO PASKAITA

Philadelphijos Ateities klu
bas susitaręs su Kultūros tary
ba rengia prof. dr. E. Salio pa
skaitą apie lietuvių knygą ken

čiančioje Lietuvoje. Paskaita 
bus iliustruojama vėliausiais 
okupuotoje Lietuvoje išėjusiais 
leidiniais. Paskaita Įvyks Liet. 
Banko patalpose balandžio 
mėn. 14 d. 7 v. v. Į paskaitą 
kviečiami visi lietuviai.

B. R.

Tarpe JAV gyventojų kiekvie
ną dieną pasireiškia 5,260 naujų 
plaučių uždegimu susirgimo at
vejų.

ĮSIGYKITE DABAR

įsteiki! Lietuvišką šventovę 
Savo Nauuose !

Jei Jūs norite, kad Dievas laimin
tų jūsų namus, Išatatykite Jo buvi
mo žonklų savo namuose. Mums Die
vo gerumų geriausiai primins Jo my
limosios Motinėlės Marijos paveiks
las. Marijos Metais savo namuose 
Įsteikite Marijos šventovę.

Mums lietuviams Dievo Motinėlė 
Itin artima. Mūsų žemė gausi Mari
jos šventovėms, mūsų tauta pavesta 
Jos Nekalčiausios širdies globai. Tal- 

, gi steigdami Marijos metų šventovę 
į savo namuose, padarykite jų kartu
!ir LIETUVIŠKĄ.

1 Įslgyklme Aušros Vartų Marijos 
1 paveikslų Ir itakabinklme garbingiau
sioje vietoje mūsų namuose.

Puikų Aušros Vartų Marijos spal
votų paveikslų 13^4x17% colių ga
lite įsigyti šiam tikslui už $1.00. 

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, Illinois

GU2AUSKŲ
BEVERLY IIILLS GftLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 ĮVEST 63BD STREET 
Tel. PRospect 8-0833 Ir Pll 8-0834

RADIO PROGRAMA
Liet Radlo Programa iš stotie. 

WBMS, 1090 kil. sekmadieniais 12— 
12:30 vai. per pietum liet, muzika, 
dainos, ir Magdutfie Pasaka. Biznio 
reikalais kreiptis Į Steponų Mlnkų. 
Baltic Plorists, Gėlių ir Dovanų Krau
tuvę, 602 E. Broadway So. Boston 
27, Mass. Tel. So. -<-0489. Ten pat 
raunama laik. „Draugas"

tiiiiiiiitmitiiinimiiiiiimiiimimiiiiiimi

Gauta nauja siunta knygelių

KAIP PASIRUOŠTI 
IAV PILIETYBEI

PAJUOKOJ IMAS
Pajieškomas KAZYS PRAVILO- 
NIS, turiu svarbiu žinių. Prašo
mas atsiliepti arba apie jį žinan
tieji pranešti šiuo adresu: J. Rim- 
kūnas, 1021 Ferdinand St., Dettroit 
thJVDHugan.

t

Pranešu giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
šeštad. baland. mėn. 7 d. 7 vai. ryto, Šv. Kryžiaus 
bažnyčioje Chicagoje bus laikomos Šv. Mišios už 
mano mylimo vyro A. f a.

Vet. gyd. KĘSTUČIO KASPONIO 
sielą, vieno mėnesio mirties sukakties proga.

Nuoširdžiai kviečiu, kas gali jose dalyvauti.
Liūdinti žmona Marija

TROOST - PAUHANMS MONUMENTS
6819 So. Western Avė. Tel. GRovehilI 6-3745

Jolin W. Pachankis (Pateli)
Chicagos vienintelis 
lietuvis savininkas

Česlovas Vitkauskas, 
West Suburban atstovas 

Tel. TOunliall 3-3252

GRAŽIAUSIŲ PAMINKLŲ PASIRINKIMĄ 
RASITE PAS MUS.

Į paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 
transportaciją automobiliu.

Atdara kasdien ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet.
Nuo pirmadienio iki penktadienio atdara vakarais. 

IŠSIRINKITE DABAR — BUS PASTATYTA VAINIKŲ DIENOJE!

(Ht-FI) Į 
RADIO SU I

Į Clekpos-dalvs-baterijos) Į
TAISYMAS 

inamuosedirbtuvėse] 
—100% —
LgA RANTO Aj

iliSSml

iLLUtelevision
Ksav. inž. A.Semėnas)| 
l3130S.Halsted-DA6-6887J

a. HK a.

UODfiflO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DOUEKTOR1A1 -

8845 S. Westem — 8 atskiros air-cond. koplyčioa
1-M66 — 7-6661 AntomobHlams virta 
karta gyvena kltoM mleate dalyaai gauztaza

koplyčių arčiau jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Telefonai GRovehilI 6-2345 arba

T0wnhall 3-2109

— Sutvirtinimo Sakramen
tas buvo teikiamas mūsų para
pijoje balandžio 2 d. Teikė 
vysk. Minnihan.

— Kultūros klubo susirinki
mas įvyksta International In
stitute patalpose balandžio 8 d.
3 vai. p. p. Programoje Fausto mfni"trijų metų sukaktį. 
Kiršos paskaita apie dviejų' '
kartų literatūrą ir Vi. Kulboko 
pranešimas apie Lietuvoj da
bar spausdinamas knygas.

— Bendruomenės apylinkės 
metinis susirinkimas kviečia
mas šeštadienį, balandžio 14 d.,
7 vai. 30 min. vak. taut. na
muose 484 E. 4th St. So Bos
ton. Bus pranešimai ir naujos 
vadovybės rinkimai. Parodyki
me dėmesio šiam svarbiam su- 
susirinkimui!

J. Gaidelio vedamo vyrų 
choro koncertas bus balandžio 
15 d. 3 vai. p. p. So. Boston 
High School salėje. Pelnas ski
riamas choro kelionei į dainų 
šventę Chicago, III. Reikia 
laukti, kad koncertas, kaip pa
prastai, sutrauks daug klausy
tojų.

— 'Sėst. lituanistikos mokyk

los senai laukiamas vakaras 
bus sekmadienį, balandžio 22 d.

— A. Kneižio nulipi progra

mai paremti vakaras bus bi-

Klausimai ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. Wells. Kaina 
60 centų.

Pasiskubinkite Įsigyti reikalin
gi knygelę, kuri tikrai palengvins 
įsigyti JAV pilietybę.

Pinigus su užsakymais siųsti: 
DRAUGAS”, 2854 S. Oakley avė.

Chicago 8, UI.
iiniiiuiiiiiiiiiiiitiiiiiiuiiuiliiiiiiiuiiiiHt>

nuo užsisenėjusių 

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT
VIRŲ Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ,
negali ramiai sėdėti Ir naktimis 
miegoti, nes jų užslsenėjusios žaizdos 
niežti Ir skauda. Kad pašalinti tų 
niežėjimų ir skaudėjimų senų atvi
rų ir skaudžiu žaizdų, uždėkite 
LEGULO Olntment. Jos gydymo 
ypatybės palengvins Jūsų skaudėji
mų ir galėsite ramtai miegoti nak
tį. Vartokite Jų taipgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
nležėjluių ilgos vadinamos P8ORIA- 
818. Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE’S EOOT, su
stabdo džiovinimų odos ir perplyšlmų 
tarppirščlų. Yra tinkama vartoti nuo 
Ižiūstančlos, suskilusios odop dedir- 
trinių, odos Išbėrimų ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty- 

Apkainavimą ir Prekių Pristaty- į k'ų- Ji y«* gera gyduolė nuo U 
mą Teikiame Nemokamai , vlršinlų odos ligų. Le

Raštinė atidara kasdien nuo <ul° Olntment yra
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir Į parduodama po 78 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro. 1 ot- M H, ir 80.

įti 1 j Pirkite vaistinėseChl
cagoj Ir apylinkėse—
Mllwaukee, Wlsc.,Oa 
ry. Ind.lrDetrolt, Ml-

P.&J.JOKUBKA te Ir atsiųskite MO
TY, DEIMANTAI IR IATRRODžIAI „rder j

Pardavimu ir Taisymas
4102 Archer Avė., a* Mozart LEGULO, Department D.

Chicago 82, I1L — TeL LA 8-8617 5618 W. Eddy St Chicago 84, III.

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

A. 4_

Izidorius Vaičekauskas
Gyveno 841 W. 33rd St.

Mirė bal. 2 d., 1956, 1 1:45
vai. ryto, .sulaukęs 82 in. amž.

Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 60 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

brolienė Erances VVakas, bro
lio duktė Franees Kuchans ir 
jos vyras Jonas, brolio sūnus 
Juozapas VVakas, sesers duktė 
Beatriče Lopsas, jos vyras 
Alex ir jų šeima, gyvena Foun- 
tatn, Miciiigan, ir Klizuheth Ul- 
katovich ir jos šeima, kiti gi 
minės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Keistučio Pašalpos 
Klubui.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips, koplyčioje, 3307 U- 
tuanica Avė. .

Laidotuvės įvyks penktad., 
bal. 6 d., iš koplyčios 8:30 vai. 
rytd Ims atlydėtas į ftv. Jurgio 
parapijos bažnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielų. Po puntaldų Ims 
nulydėtas į Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Brolienė, brolio
dnktč, brolio sūnus kiti gimi
nės.

laidotuvių direktorius M. 
J’llilIP9. .'J'ę|. 'YArds .7:3410.

ONA GAPŠIS 
Bodkutė

Gyveno 4 237 S. Artesian 
Tel. NVAlbrOok 5-2851 

Mirė bal. 3 d., 1 956, č:15 vai. 
ryto, sulaukus pusės amžiaus. 

Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 40 m. . . 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

3 dukterys: Mario Durneli, žen
tas James, anūkai Patrieia Ja- 
niie ir Betty Anų: Ąnn Pavilk, 
žentas Edward, anūkė Ulaudia. 
Pirman, jos vyras Fred ir Jae 
undine ir Jobu: Antolnnette 
Zaliski žentas Alcx, anūkai 
Alex, Jr., Barbara. Bridget ir 
Birnadette. 2 švogerkirs: (Ina 
Jasudevičius, jos vyras Joseph 
ir Antolnnette Hhimkus, 
vyras Jonas ir Jų šeima. .... 
giminės, draugai ir pažįstami 

Kūnas pašarvotas Petro Bi< 
liūno koplyčioje, 4348 S. ( 
fornia Avė.

Laidotuvės įvyks še.št., bal. 7 
d., iš koplyčios 8:30 vai. ryto 
Ims atlydėta į švč. Panelės Ne
kalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčių, kurioje. įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sielų. 
Po pamaldų ims nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, žentai Ir 
anūkai.

I-uldotuvių direktorius Petras 
ltbl|ūnas. Tel. LAIa\itte 3-357

JOHN F. EUDEIK1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue

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

jos
kiti

'ali-

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS I.IET1VIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AmbulAnsų patama- OjA ^eB ^urtme koplyčias
, rimas dieną ir nak- chicago* ir

I U. Reikale Saukit* Roselando dalyse ir

'nuB- uojau patarnaujame

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. I.Afayette 3-3572

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

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

ALFREDAS VANCE
CARR MOODY 
LUMBER CO-

STASYS LITVINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272

A PIRKITE TIESIOG NUO
MR. NELSOR

— SAVININKO —

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO 

3914 West IIfth StrMt
▼imtas bloku ano kapinių.

MAUanaiu paminklama plaaų 
paairlnrlmm miaato.

TeleL CEdarcrest 3-6335

I g 177 WOODSIDE Rd., Riverside, III. Tel. OLympic 2-5245

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MIC1UOAN AVĖ. TeL COtomodore 4-2228

JURGIS^- RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tek YArds 7-1138-11391

VASAITIS — BUTKUS
1448 S. 50th AVĖ., CICERO, UI. Tel. OLympic 2-1003

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

STEPONAS C. LAOKAWICZ
2424 W. eeth STREET REpabHe 7-1213 (

2314 W. 28rd P1ACE VlrgMa 7-6672,



A DIENRAŠTIS DRAUGAS, CKTCAGC, TLLTU0T9 Ketvirtadienis, balandžio 3, 1936

/ mus
X Kazimieras ir Ona Kale

nąs iš Cicero, III., paaukojo 
100 dol. nupirkdami bronzinį 
pastovą didžiajam altoriui nau
jai Tėvų Marijonų koplyčiai. 
Tėvai Marijonai nuoširdžiai dė
koja.

X Inž. Antanas Tumosa ir 

d r. Vaclovas šaulys, paremda
mi ALRK Federacijos organi
zuojamą stovyklą, imokėjo sto
vyklos reikalams po 100 dole
rių.

X Pianistas Andrius Kupre
vičius koncertuos Šviesos sam- i 
būrio rengiamam vakare ba
landžio 7 d. Western Ballroom 
salėje, išpildydamas Čiurlionies 
ir kitų kompozitorių kūrinius.

X Diskusinė paskaita, “Vil
nius Mindaugo ir vėlesniais 
laikais”, bus skaitoma balan
džio mėn. 7 d. 7 vai. vakaro 
Lietuvių auditorijos salėje. Pa
skaita bus pavaizduota brėži
niais. Visuomenė kviečiama da
lyvauti.

X Balerina Violeta Ka rusai
tė pašoks charakterio šokių In
diana Harbor Balfo rengiamam 
vakare, kuris įvyks balandžio 
7 d. 6 vai. 30 min. vakare Šv. 
Pranciškaus parapijos salėje.

N
X Dail. Adomas Varnas sun

kiau susirgo ir visa šeima liūd
nai praleido šventes. Gydosi 
namuose dr. J. Adomavičiaus 
priežiūroje. Atrodo, turės pa
gulėti ilgesnį laiką.

X Kun. Petras Patlaba, nau
jasis Šv. Antano parapijos vi
karas, jau spėjo įsijungti į or
ganizacinį darbą. Šiuo metu 
talkininkauja Vysk. M. Valan
čiaus kuopos moksleiviams atei
tininkams vakaro paruošime, 
kuris įvyks š. m. IV. 15. 5 vai. 
vak. Šv. Antano parapijos sa
lėje.

X Aleksas Lauraitis, buv. 
garsiojo mūsų krepšinio pen
ketuko Kovas Vokietijoje na
rys ir dabartinis Chicagos s. k. 
Neris pirmininkas, yra vyr. 
Vl-jų Š. Amerikos liet. sporto 
žaidynių iždininkas, šįmet lie
tuvių sporto žaidynės įvyksta 
Chicagcje, Foster Parke, prie 
83-čios ir Loomis gatvių. Šven
tė bus balandžio 21—22 d.

X 25,000 parašų Lietuvai. 
Prieš keletą dienų lietuviškoje 
spaudoje buvo pranešta apie 
lietuvių jaunimo peticiją, skir
tą Jungtinių Valstybių prezi
dentui Dwight D. Eisenhowe- 
riui Lietuvos reikalu. Š. m. ko 
vo mėn. 24 d. Chicagoje įvyko 
Peticijos Akcijos Centrinio Ko
miteto pasitarimas, kuris pe
ticijos eigai tvarkyti išsirinko 
sau keturių žmonių egzekuty- 
vą, susidedantį iš V. Adamka- 
vičiaus, pirm., A. Lauciaus, V. 
Šoliūno ir R. Tallat-Kelpšos. 
Peticijos darbai numatomi už
baigti birželio 1 dieną.

Studentai ir ne studentai, su
interesuoti peticija ir galį pa
rinkti jai parašų, prašomi 
kreiptis adresu: Lietuvių Jau
nimo Peticija, 6755 S. Western 
Avė., Chicago, III.

Peticiją remia ir jos prave- 
dimu rūpinasi sekančios orga
nizacijos: Akademinis Sambū
ris “Šviesa”, Akademinis Skau
tų Sąjūdis, Lietuvių Skautų 
Brolija, Lietuvių Skautų Sese
rija, Lietuvių studentų Korp. 
“Varpas”, Lietuvių Studentų 
Sąjunga JAV, Lietuvių Studen
tų Santara, Lietuvių Tautinių 
Korporacijų Sambūris, Lietu
vos Vyčių, Moksleivių Ateiti
ninkų Sąjunga, Studentų Atei
tininkų Sąjunga,

Ateities šokėjų grupė rengia koncertą balandžio 15 d. Sokolų svetainėje

X Aušros Vartų parapijoj 
Šv. Mišios balandžio 6 d., pirmo 
penktadienio proga, bus 7 vai. 
30 min. vakare.

X Prel. VaJančiūnas, o ne
valančius, kaip klaidingai bu
vo paskelbta, saleziečių dar
bams paaukojo 1,000 dolerių.

X Studentę Kunigundą Gar
mutę ištiko nelaimė. Ji slidinė
dama kalnuose, į šiaurę nuo 
Montrealio, nusilaužė koją.

X Vincas ir Agnė Paruliai,

Worcester, Mass., paaukojo 
$500 statomai Tėvų Marijonų 
vienuolyno koplyčiai. Tėvai 
Marijonai nuoširdžiai dėkoja.

X Cecilija Ramanauskas iš 
Chicago, III., paaukojo $30 nu- 
pirkdama du mišiolu naujai Tė
vų Marijonų koplyčiai. Tėvai 
Marijonai nuoširdžiai dėkoja.

X Lietuviai tėvai Jėzuitai iš 
Chicagos padegėliams lietu
viams saleziečiams prie Cedar 
Lake, Indiana, su užuojautos 
žodžiu prisiuntė $50 auką.

X Chicagos lietuvių futbolo

klubo Vainutas futbolo koman
dos pirmasis pasirodymas vie
tos amerikiečių futbolo lygoje 
įvyks šį sekmadienį, balandžio 
•mėn. 8 d. 1 vai. p. p. aikštėje 
esančioje prie 59-tos ir Paulina 
gat.

X Studentų trio Chicagoje. 
Pirmą kartą Chicagoje jauna
sis Detroito studentų at-kų trio 
dalyvaus Chicagos studentų 
at-kų Korp! Šatrija ruošiamam 
koncerte balandžio mėn. 14 d. 
Lietuvių auditorijoje. Trio su
daro: Pr. Zaranka, Antanas ir 
Juozas Polikaičiai.

X Filatelistų Draugija “Lie

tuva” pastarajame savo susi
rinkime nutarė ruošti Lietuvos 
pašto ženklų parodą ir kartu 
paminėti dešimts metų draugi
jos sukaktį.

Paroda įvyks spalio 20 ir 21 
d. Lietuvos Vyčių svetainėje, 
2453 W. 47 St. Ženklų rinkėjai, 
norėdami išstatyti parodai sa
vo rinkinius, prašomi iš anksto 
juos tvarkyti. Neužilgo bus pa
skelbtas parodos komitetas.

X Pranas Zaranka kovo 
mėn. 20 d. kartu su kitais Det
roito muzikos konservatorijos 
“Opera Workshop” studentais 
išpildė programą Statter hote- 
lyje vykusios Rotary klubo va
karienės metu. Zaranka daina
vo Rudolfo ariją iš operos “La 
Boheme” pirmo veiksmo, taip
gi su Mimi išpildė duetą. Tą 
pačią ariją išgirsite Šatrijos 
korporacijos koncerte balan
džio 14 d., šeštadienį, Lietuvių 
auditorijoje.

X Dr. VI. Viliamas, Liet 
Krikščionių Demokratų S-gos 
Centro sekretorius ir tarptau
tiniame Krikšč. Demokratų są
jūdyje lietuvių delegatas, ge-

IŠ ARTI IR TOLI
ITALIJOJ

— Algirdas Žemaitis ir Jadzė 

Kybartaitė praneša giminėms, 
kad jų jungtuvės įvyksta Ro
moje, Šv. Petro Bazilikoj ba
landžio 5 d. 10 vai. Algirdas 
Žemaitis studijuoja teisę Bon- 
noje, Vokietijoj, o Jadzė Ky
bartaitė meną Chicagoj. Jų da
bartinis adresas yra: Via Ca- 
salmonserrato 20, Roma 28, 
Italija.

VOKIETIJOJ
— Koenigsteine (prie Frank

furto) birželio 1—3 d. šaukia
mas Vokietijos Ateitininkų 
sendraugių suvažiavimas, į ku
rį yra kviečiami visi Europoje 
gyvenantieji ateitininkai: moks 
leiviai, studentai ir sendrau-j 
giai. Ne visų ateitininkų adre
sai yra Valdybai žinomi, tad, 
ši žinia yra kartu ir kvietimas 
kiekvienam ateitininkui, ku
riam, adreso nežinodami, ne- 
galime asmeniškai pranešei ir 
pakviesti. Maloniai prašome 
apie savo atvykimą pranešti 
vėliausiai iki š. m. gegužės 5 d. 
valdybai: P. Narutis, (14a) 
Boeblinven, Reussensteinstr. 
35. Pranešę gaus smulkesnę in
formaciją. (Kas gali skirti su
važiavimui lėšų, prašome siųs
ti juos tuo pačiu adresu).

— Šv. Kazimiero minėjimas 

Vasario 16 gimnazijoje, š. m. 
kovo 4 d. Vasario 16 gimnazi
jos at-kai suruošė šv. Kazimie
ro šventės minėjimą. Minėji
mas buvo pradėtas šv. Mišio- 
mis vokiečių katalikų parapi
jos bažnyčioje. Mišias atlaikė 
kuopos dvasios vadas kun. dr. 
J. Petraitis, pasakydamas gra
žų ir išsamų pamokslą.

15 vai. gimnazijos salėje įvy
ko minėjimas. Salė buvo pačių 
at-kų iniciatyva gražiai deko
ruota ir išpuošta. Minėjimą ati
darė kuopos pirmininkas V. 
Bartusevičius. Svečias kun. D. 
Kenstavičius skaitė paskaitą! 
apie šv. Kazimierą. Pradėda
mas nuo jo vaikystės, gražiai 
apibudino jo visą gyvenimą. Iš
kėlė šv. Kazimiero meilę Die
vui ir Jo Motinai Marijai, o jo 
dorą, heroišką gyvenimą nuro-

rai pažįstąs tarptautinę ir Lie
tuvos padėtį, iš New Yorko at
vyksta į Chicagą ir š. m. bal. 
7 d. (šeštadienį), 7 vai. vak. 
Don Varnas posto salėje, 6816 
So. Western Avė., padarys spe
cialų pranešimą.

Visi, kurie nori išgirsti š) 
pranešimą ir nori dalyvauti 
Chicagos krikščionių demokratų 
vienminčių vyresniųjų ir jauni
mo bendrame pobūvyje-pasi- 
linksminime ten pat 7 vai. vak., 
prašome registruotis pas K. 
Povilaitį, 6538 So. Western 
Avė., tai. PRospect 8-3684.

CHICAGOS ŽINIOS
Vėjas nupūtė šaligatvį Peršovė plėšiką
Smarkus vėjas, 39 mylių Chicagos policija peršovė 

greičio per valandą, nuvertė plėšiką Joseph Jalonski, 46 m.
amžiaus, gyvenantį 1224 W. 31

dė pavyzdžiu visam lietuvių 
jaunimui. Po kun. Kenstavi- 
čiaus paskaitos sekė meninė 
dalis, kurioje vyr. at-kai gra
žiai atliko kuopos globėjo mo
kytojo V. Natkevičiaus susta
tytą montažą: “Šv. Kazimieras 
mūsų Globėjas”. Jį paruošė 
.mok. L. Skeivalienė. Po monta
žo sekė eilėraščiai. Meninės da
lies pabaigai at-kų choras, ve
damas muz. Motgabio, sugie
dojo keletą giesmių.

laikiną šaligatvį į 35 pėdų gilu
mo duobę; buvo sužeisti 9 žmo
nės. Nelaimė atsitiko Chicagos 
vidurmiesty. Laikinas medin.s 
šaligatvis buvo prie pat iškas
tos pamatų duobės. Trys iš su
žeistųjų pasiliko ligoninėje, ki
ti po pirmosios pagalcoš grįžo 
į namus.

Šešioliktas kūdikis
Juozapo Linares šeimoje, 

7935 S. Parnell, susilaukta še
šiolikto kūdikio. Vienas ber
niukas mirė mažas, bet 15 da
bar auga. Naujagimis atsirado 
South Chicago ligoninėje — 
mergaitė, sverianti 6 svarus ir 
8 uncijas. Vyriausiam vaikui 
yra 26 .metai; jis jau tarnauja 
kariuomenėje. Motina turi 43 
m. amžiaus.

Lėktuvu į pagerbimą
Armour bendrovės preziden

tas Fred Specht su savo žmo
na lėktuvu atskrido iš Baha
mas salų, kad galėtų dalyvauti 
komunistų kalinto misionie
riaus tėvo Rigney pagerbime 
Chicagoje. Tėvas Rigney da
bar kaikurį laiką vazinės po 
Ameriką su paskaitomis, steng 
damasis atskleisti komunistų 
klastas.

Nukirto koją
Policija sulaikė Jack Perkins, 

50 m. amžiaus, kurio mašina, 
važiuodama 65 mylių greičiu 
ties Clark ir Adams gatvių 
sankryža, užgavo du žmones, 
kurių vienam, Tomui Harold. 
65 m. amžiaus, buvo nukirsta 
koja. Yra pavojus jo gyvybei. 
Kaltininkas Perkins policijai 
jau žinomas iš prohibicijos lai
kų dėl savo ryšių su Al Capo- 
nės gengsteriais.

Palikimas studentams
Mildred Zelosky, mirdama, 

paliko turto $600,000, kurs, 
pagal jos testamentą, bus pa
naudotas lenkų studentų moks
lui Amerikos universitetuose.

New York N. Y.
Jaunimo linksmavakaris

Balandžio 7 d., šeštadienį, 6 
vai. skautų būkle, 195 Grand 
Str., Brooklyne įvyks viešas 
jaunimo vakarais. Atsilankiusie
ji matys įvairiaspalvę progra
mą: skaučių Dubysos draugovė 
ir skautų Šarūno draugovė duos 
po trumpą scenios vaizdelį, ku
riuos paruošė akt. K. Vasiliaus
kas; pirmą kartą pasirodys 
skaučių tautinių šokių grupė, 
vadovaujant p. Matulaitienei. 
N. Y. skautų vyčių oktetas pa
dainuos dar New Yorke negir
dėtų dainų: “Ei, stovyklon!”, 
“Partizanų dainą”, “Vabalą” ir 
kitas; jūrų skautai, vadovau
jant S. Jankui, pašoks jūrininkų 
šokį, o vilkiukai visiems atsi
lankiusiems žada padaryti staig
meną.

Po programos bus šokiai, dai
nos ir žaidimai. Mamytės ruo
šia įvairių valgių bufetą, o sk. 
vyčiai rūpinasi gėrimais. Tėvų 
ir rėmėjų komitetas bei skautų,- 
čių vadovybė maloniai kviėčia 
New Yorko ir apylinkių visuo
menę gausiai dalyvauti.

Gardner, Mass.
trumpai

— Vietos vyčiai kartu su 
Athol vyčiais, kun. Jankausko 
lydimi, padarė kelionę į tris ne
seniai pastatytas bažnyčias: 
Šv. Kryžiaus, E. Templeton, 
Šventosios Dvasios, Gardner, ir 
Šv. Edvardo, Westminster. Ka
pelionas davė palaiminimą ir 
visi skirstėsi dvasiškai atgai
vinti.

— Kun. J. Jutkevičius, Šv. 

Kazimiero par. vikaras, Wor- 
cester, Mass, kovo 26 d. aplan
kė Gardnerio lietuvius naujoje 
parapijoje ir jiems suteikė dva
sinius patarnavimus. Naujajai 
parapijai žemės sklypą paau
kojo Veronika Geigalauskienė

Garbės lentoje stambių au
kotojų lietuvių tarpe !yra A. 
Kraakauskas, Remidis su šei
ma, Andrikis su šeima, Jonai
tienė, Krasauskienė, ir Griga- 
lausko šeima.

— Mirė Marė Klimauskienė,
64 m. amžiaus ir Ch. Kod!s su
laukęs 45 m.

Vytis

KANADOJE
Montreal, Que.

Liūdesio manifestacija

Š. m. kovo 18 d. ukrainiečių 
moterų organizacijų sąjunga su 
ruošė Montrėalyje liūdesio ma
nifestaciją. Jog viešai pareiškė 
protestą prieš nežmonišką ko
munistų elgesį malšinant strei
ką šarvuotais tankais.

Praėjusią vasarą vienoj sto
vykloj Sibire kaliniai paprašė 
pagerinti nepakenčiamas gyve
nimo sąlygas. Atsakymą gavo 
neigiamą. Tada įvyko riaušės, 
kurių metu įvyko dar didesnių 
reikalavimų — laisvės!... Suki
limo malšinti atvažiavo tankai. 
Moterys, norėdamos apsaugoti 
stovyklą, susitvėrė eilėmis ir su
darė užtvarą. Tankai pralaužė 
gyvų kūnų sieną ir sutriuškino 
500 beginklių ukrainiečių mote
rų. Kalinės savo mirtį priėmė 
didvyriškai: sako, nebuvo gir
dėti aimanų ir skundų, tik bu
vo girdėti kaulų traškėjimas ir 
kraujo čiurkšlenimas...

Lietuves moteris atstovavo 
(kviesta) Katalikių Moterų Dir- 
ja, nusiųsdama ten dvi savo 
atstoves.

Atstovė Aldona Morkūnienė 
anglų kalba pareiškė viešą už
uojautą šiais žodžiais: “Man 
tenka didelė garbė pareikšti 
jums mūsų nuoširdžiausią už
uojautą 'jūsų liūdesio manifes
tacijos proga.

Penkių šimtų ukrainiečių mo
terų tragedija, kurios žuvo Sibi
re rusų tankų suvažinėtos, yra 
žmoniškumo ir visų okupuotų 
kraštų tragedija. O juk kiek
vienas žmogus gimsta gyventi 
laisvu ir tog privilegijos niekas 
neturi teisi* atimti,

pi., kai jisai bandė atimti pini
gus iš taksi šoferio, užpuolęs jį 
ties 25 gatve ir Emerald. Plė
šikas pasišaukė taksį ties Ar
cher ir Halsted, ir paprašė nu
vežti į kampą ties 25 gatve ir 
Emerald. Čia sustojus jis ištie
sė revolverį, reikalaudamas pi
nigų. Tuo metu pro šalį važia
vo policija ir pareikalavo plėši
ką mesti revolverį. Plėšikas gi 
šovė į policininkus. Tada de
tektyvai paleido tris šūvius į jį 
ir viena kulka peršovė kairį šo
ną. šoferiui buvo grąžinti pa
grobti pinigai, o plėšikas pa
guldytas į Brideivell ligoninę

Krepšinio čempionai
Chicagos augštesniųjų mo

kyklų krepšinio čempionatą lai
mėjo šv. Elzbietos katalikų parapijos salėje, 
mokyklos komanda, santykiu 
64:61 nugalėdama Dunbar mo
kyklos krepšininkus. Žaidimas 
vyko Chicago Stadium patai-i 
pose. Jo žiūrėti buvo susirinkę 
11,896 žmonės. Pelnas eina me
ro Daley įsteigtam fondui jau
nimo reikalams.

Susidūrė du autobusai
Lincoln Parko rajone Chica

gos miesto autobusas, vairuo
jamas Konrado Webel, 23 m. 
amžiaus, atsitrenkė į stovintį 
Wilson bendrovės autobusą.
Buvo sužeisti šeši žmonės.

20 metų kalėjiman
Seržantas John Nall nuteis

tas 20 metų kalėjimo už tai, 
kad išsigėręs lapkričio 29 d.
Highland Parke nušovė darbi
ninką Dante Rubenilli, 46 m. 
amžiaus.

Balandžio 10 d. — pirmieji 
balsavimai

Jau stipriai ruošiamasi pir
miesiems balsavimams Chica
goje. Jie įvyks ateinantį antra
dienį, balandžio 10 dieną.

Ar gali laisvasis pasaulis įsi
vaizduoti, kad penki šimtai be
ginklių ukrainiečių nekaltų mo
terų taip žiauriai išžudytos tik 
dėl to, kad jos troško Ukrainai 
laisvės, kurią atgavę galėtų 
dirbti savo šeimos ir krašto 
gerovei.

Mes žinome jūsų herojišką 
kovą prieš baisųjų terorą, kurio 
tikslas yra visiškas humanišku- 
kumo, religijų ir tautų laisvės 
sunaikinimas.

Tad aš dar kartą reiškiu jums 
mūsų nuoširdžiausią užuojautą, 
ir mes liūdime drauge su ju
mis”.

Mūsų atstoves ir jų žodį uk
rainietės prėmė labai šiltai. Jos 
užkvietė lietuves moteris da’y- 
vauti viso laisvojo pasaulio mo
terų kongrese, kuris įvyks šį ru
deni ir kur bus pasakytas pa
saulinis moterų protesto žodis 
prieš tironiją ir bara bar iškurną.

M. G

Pojieškojimai
LIETUVOS KONSULATAS 
PAJIEŠKO ŠI V ASMENŲ:

Stepanavičienė-Ridnbrmtė Marytė 
iš Vilkaviškio nps.

Šalkauskas Vytautas Simonas, 
Ipolito sūnus.

Tamašauskai Simas ir Vincas, 
Jono sūnūs.

Tamošiūnai Rapolas ir .Tonas, My
kolo sūnūs, išvykę iš Lietuvos apie 
1910.

Tamošiūnas Stanley, gyvenęs 
Archer Avė., Argo, III.

Vasiliauskienė Marija, atvykusi
Amerikon 1952-3 nt.

Vaškelis Vladas, išvykęs iš Vo
kietijos 1949-50 m.

Viečinskienė - Sidabraitė Uršulė 
iš Vilkaviškio aps.

.Tieškomieji arba jų adresus ži
nantieji prašomi atsiliepti.

LIETUVOS KONSULATAS,
6147 So. Artezian Avė. 

Chicago 29, III.
Telef. — REpublie 7-Š334.

KAS KĄ IR KUR
— Futbolninkų susirinkimas.

Balandžio mėn. 7 d. 5 vai. vak. 
Marųuette Parko aikštėje 67-tą ir 
Kedzie Avė. įvyks Chicagos Lietu
vių Futbolo Klubo futbolo koman
dos susirinkimas ir treniruotė. 
Priklausantieji šiai komandai žai
dėjai turi būtinai dalyvauti. Tai 
bus paskutinis pasiruošimas pir
menybių rungtynėms šį sekmadie
nį. . Vadovybė

Manigirdns Motekaitis, studijuo
jąs muziką Chicagos De Paul uni
versitete, skambins solo ir akompa
nuos dainininkams koncerte, kurį 
ruošia stud. at-kų korp. Šatrija ba
landžio 14 d.

ALUMNŲ ŽINIAI
— Lietuvių Akademinio Alumnų

klubo Chicagoj steigiamasis susirin
kimas įvyks š. m. balandžio 8 d. 12 
vai. Lietuvos Vyčių salėje, 2453 W. 
47 Rt. Visi baigusieji aukštąsias mo
kyklas, arba tęsiu studijas angštes- 
niem mokslo laipsniam įgyti, kvie
čiami atsilankyti. '

Organizatoriai
— Šv. Kazimiero Seserį} rėmėjų 2 

skyriaus susirinkimas įvyks balan
džio ti d. 8 vai. vakaro šv. Jurgio

Ona Kazlauskaitė

Laimėjo respublikonai
Rinkimuose į Cicero miesto 

vadovybę respublikonai surinko 
dvigubai tiek balsų, kiek de
mokratai. Miesto prezidentu 
išrinktas Henry J. Sandusky. 
Tai buvo pirmieji šių .metų rin
kimai JAV-se ir iš jų spėjama, 
kad ateinančiuose rinkimuose 
respublikonai gali surinkti 
daug laimėjimų.

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka, 

nes jis yra plačiausiai skaitomas 

lietuvių dienraštis, o skelbimų 

kaina yra prieinama visiems.

GYVOJO ŽODŽIO 
SIMFONIJA

Kazio Bradūno

Devynios Balades
Turinio skyriai: Prologas, Variaci

jos, Apeiginė, Metamorfozė, Milžin
kapiai, Lunatikai, Kapinės, Vitražas, 
Grabdirbis, Apuolė, Epilogas.

Tai yra poezijos knyga, kuri nori 
atsimerkti skaitytojui kūdikiška šyp
sena ir pasakyti jam stebuklingąjį 
iml|.

IJetuviškos Knygos Klubo leidinys,
141 psl.. dail. V. Petravičiaus aplan
kas, kaina $2.00.

Lietuviškos literatūros ugdymas 
nėra vien rašytojų uždavinys.

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
2834 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, I1L

DARBO TEISEt ŽODYNĖLIS
Spaudai paršuošė Pr. Sulaitis

ANGLIŠKU ŽODŽIU BEI IŠSIREIŠ
KIMU PAAIŠKINIMAI

Šiame ŽODYNĖLYJE telpa tie 
Anglų kalba žodžiai bei iėalreiftklmai, 
kurie yra įgavę specialinę rėlkftmę; 
kai kurie paimti ift veikiančių {sta
tymų. Spausdinami žodžiai anglų 
kalba Ir patiekti platūs paaiftklnlmal 
lietuvių kalba.

Leidinys 116 pnil. Kaina >1.00.
Pinigus au užsakymais siųsti: 

"DRAUGAS”
ŠSS4 S. Oakley Ava, 

Chicago 8. m.

Geriausia knyga vasaros atostogoms 
ALOYZO BARONO

SODAS UŽ HORIZONTO
Romanas

A. Baronui nepritrūksta naujų 
santykių su aplinka Ir naujų Iftralft- 
koe priemonių tiems santykiams ift- 
retkfttl. Gyva knygos tema, {domite 
personažai ir spalvinga kalba padės 
jums praleisti atostogas.

Knygos aplankas dail. Algirdo Ku- 
rausko. JI iėleiata Lletuvlftkos Kny
gos Klubo 1965 m., 264 psl., kaina 
1.60 dol.

Knyga gaunama:

DRAUGAS
2334 So. Oakley A ve., 

Chicago 8, m.


