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PREZ. EISENHOVERIO VETO ŪKIO ĮSTATYMUI
Atskleidžiami klastingi Sovietų 

Rusijos vadų žingsniai
S per. Eltos atstovas iš Strasburgo

STRASBURGAS, bal. 16. — Jau buvo minėta apie Strasburge 
vykusią Pavergtųjų Europos Tautų antrąją specialiąją sesiją. Spe
cialus Eltos atstovas Strasburge mums toliau praneša:

Kai pavergtųjų sesija buvo iš gavo nusikaltimus, bet ir jo poli
tikos tęsėjai — Chruščevas su 
savo sėbrais. Tie patys sveikinto
jai dar pabrėžė, kad sirenų balsai 
iš rytų tėra vien sovietinė takti
ka. Neturi reikšmės ir jokios kal
bos apie koegzistenciją, kol tarp 
rytų ir vakarų nebus geros va
lios ir pasitikėjimo tarpusavyje.

kilmingai atidaroma Strasburge, 
debesys prasisklaidė ir devynių 
pavergtų vėliavos iškilmingai bu
vo pakeltos ligi pusiau stiebo.
Nors šį kartą Pavergtosios Tau
tos buvo susirinkusios nebe Stras 
burgo centre, bet gražiame par
ke apie 4 ml. nuo miesto, pilies 
ir tvenkinio aplinkoje, tačiau lai
koma, kad šiais metais sesijos 
sėkmė dar didesnė. Ir daugiau su
sirinko delegatų su svečiais, dau 
giau buvo sveikinimų, daugiau sve^^ maloniai buvo sutiktas ir 
reikšmingų nutarimų ir, paga- ^uroPos apjungimo veikėjo ir 
liau, žymiai įdomesnė tarptauti- Paver§'tųj9 draugo — buv. min. 
nė padėtis. Į Georgės Bidault sveikinimas raš-

• . tu. Jis nurodė, kad nežiūrint visų
Jaunimas tautos laisvinimo nepavykusių konferencijų ir įvai 

darbe rių pasivažinėjimų, ir toliau lie-
Lietuvių delegacijos sąstatas į rea^y^e y tai milionų euro- 

buvo jau paminėtas. Čia verta į P*e^*l pavergimas, 
atkreipti dėmesys į du dalykus: i Atidaręs sesiją latvis Masens 
lietuviškojo jaunimo ir socialis- pareiškė, kad pavergtieji ir to- 
tinio sąjūdžio atstovo dalyvavi- liau sieks išlaisvinimo ir juos 
mas. Vis labiau pripažįstama, nuolat jungs bendradarbiavimo 
kad jaunimo vaidmuo savo tau- dvasia, 
tos laisvinimo darbe yra ir reikš-mincas ir reikalingu Todrl ni- ' V U dev>n"J taut1 atstovai sa mingas ir reikalingas. Todėl pa- v0 tarpe rei4kia3i solidariai. Nuo 
m, kartą lietuvių delegacijos na- lat gali pasteb4ti beinekuiiuojan 
ny tarpe matome bene pati jau- čius įvairių Uutybių. at3tovus.

Bendras solidarumas jungia vi
sus. Štai, matai besikalbančius

Bendradarbiavimo dvasia 
Pavergtųjų tautų atstovų ir jų

Northwest oro linijos lėktuvas, įkritęs ir sudužęs Puget įlankoje, Washington, iškeliamas iš 400 
dų vandens gilumos. Nelaimė įvyko bal. 2 d. Lėk tuvas vežė 38 asmenis. Tada nelaimės metu penki 
paskendo. (INS)

pe-

niausią sesijos dalyvį lietuvį me 
dicinos daktarą Zigmą Brinkį iš 
Madrido. Jis ir pasireiškė savo 
kalba antrame sesijos posėdyje. 
Antra, kai sovietai pradėjo kelti 
mintį bendradarbiauti su socia-

savo tarpe lietuvį ir lenką veikė
ją, ir lietuvių vėliava, nuleista 
pusiau stiebo, plevėsuoja tarp

a . . ■ , . latvių ir lenkų tautinių vėliavų,
botais ir siekt, savo-mėgstamo Kova ui savų tautų išlaisvinimą,
arkliuko, vadinamojo „liaudies 
fronto“, svarbus ir socialistų pa
sireiškimas pavergtųjų tautų vei 
kloję. Šioje sesijoje ne tik daly
vavo vidurio ir rytų Europos so
cialistų unijos delegatai, bet so
cialistai veikėjai įeina ir į daugelį 
delegacijų sudėtį. Iš lietuvių pu
sės tokiu delegatu, Vlikui, jo pre
zidiumui pristačius, buvo pa
kviestas žinomas lietuvių veikė
jas iš Londono J. Vilčinskas. Ir 
jis aktyviai reiškėsi pavergtųjų 
sesijoje ir iškėlė aikštėn sovietų 
kląstą, nusikaltimus jiems ke
liant tremtinių klausimus.

Pavergtųjų tautų sesiją Stras
burge sveikinę minėtini šie as
menys: Strasburgo vyskupo at
stovas prel. Maurer, miesto bur
mistras ir savivaldybės atstovas 
— senatorius Paul Wach ir se
natorius, buv. ministeris — Ro- 
ger Duchet. Sveikintojai nurodė, 
kad ne tik Stalinas atsakingas už

bendri tikslai jungia delegatus.
Sovietų taktikos tas pats 

variantas
Ir lietuviai delegatai labai sėk 

mingai įsijungė į sesijos darbus.
Dar pirmąją dieną — balandžio 
12 d. — pranešipius patiekė du 
delegacijos nariai — pulk. J 
Lanskoronskis iš Paryžiaus ir 
Vliko užsienių tarn. valdytojas 
dr. P. Karvelis iš Vokietijos. Pir
masis kalbėjo per pirmąjį posėdį, svarstytas antrasis dienotvarkės 
kai buvo svarstomas Europos in- punktas — pavergtųjų padėtis

Pulk. Lanskoronskis palietė 
dabartinę politinę padėtį ir nu
rodė, kad sovietų naujas posūkis 
tariamo leninizmo keliu tėra tos 
pačios sovietų taktikos tas pats 
variantas. Sovietai ir toliau sie
kia plėsti savo ekspansiją ir vyk
dyti savo senus tikslus. Mums, 
pavergtiesiems, pirmoje eilėje 
yra, pasak Lanskoronskio, užda
vinys ne integruotis, bet dezinte- 
gruotis, kitaip tariant — išsilais
vinti iš sovietų jungo. Visai Eu
ropos neišlaisvinus, negali ir būti 
kalbos apie Europos apjungimą.

Antram posėdžiui pirmininka
vo žinomas čekų politikas, dr. 
Stefan Osusky.

Sovietu doktrina lieka 
nepasikeitusi

Antrame posėdyje, pirmąją pa
vergtųjų posėdžių dieną, buvo

tegracijos klausimas ir paverg 
tieji. Šiam posėdžiui pirmininką 
vo žinomasis pavergtųjų veikė 
jas M. Dimitrov iš Bulgarijos.. 
Pagrindinį pranešimą ir labai 
efektingai, gražia iškalba ir įti
kinamu žodžiu patiekė rumunų 
pavergtųjų veikėjas Grigore Ga- 
fenco. Po lenko Zdziechovskio, 
gavo žodį lietuvių atstovas pulk. 
J. Lanskoronskis.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Į Jungtines Amerikos Valstybes atvyko nacionalistinės Ki

nijos augšti armijos pareigūnai. Jie susipažįsta su JAV karinių 
lavinimų metodais. Jie yra gen. Maxivell D. Taylor, JAV armijos 
štabo viršininko, svečiais.

— Sudanas, priėmė iš Sov. Rusijos techninę pagalbų, — pa
reiškė premjeras Izmail ei Azhari. Čekoslovakija pasiūlė Sudanui 
ginklų parduoti.

— Alžiro Nacionalinis Išlaisvinimo frontas pareiškė, kad jis 
nepadės ginklų tol, kol Prancūzija nepripažins Alžirui nepriklau
somybės.

— Buvęš Egipto karalius Faroukas atvyko į princo Rainier ir 
Grare Kelly vestuves.

— Prezidentas Eiscnhcnvcris vakar vetavo naują šėmės ūkio 
įstatymą ir patiekė savo pasiūlymus įstatymo pagerinimui.

— Senatorius Humphrey (D., Minn.) pareiškė, kad jis balsuo
tų už JAV ginkluotų jėgų intervenciją, jei tikra agresija išsiveržtų 
vidurio rytuose.

— Indonezijos prezidentas Soekarno rugsėjo mėn. vyks į So
vietų Rusiją.

— Britanijoje ir Europoje jaučiamas bulvių trūkumas.
— Vakarų Vokietija praves naujus 900 mylių kelius, kurie kai

nuos 1.3 bilionasdolerių.
— Sovietų premjeras Nikolai A. Bulganin ir Rusijos komunis

tų partijos sekretorius Nikita Chruščev rytoj atvyksta į Britaniją 
10 dienų vizitui.

— Syrija ir B urmą nutari užmegzti diplomatinius santykius.

Izraelio karinis paradas
TEL AVTV; Izraelis, bal. 16. — Izraelis pirmadienį suruošė 

karinių pajėgų paradą savo krašte, kur kitas šūvis gali suliepsnoti 
dideliu karu.

Izraelis kariniu paradu atšven
tė savo valstybės nepriklausomy
bės aštuonerių metų sukaktį. Žy
dų valstybė gimė karo sūkuryje 
su keturiais arabų kaimynais —
Egiptu, Jordanu, Syrija ir Leba- 
nu.

Paradas suruoštas Dag Ham-

Prezidentas vakar kalbėjo
WASHINGTONAS, bal. 16. — Senatas ir kongresas balandžio 

11 d. priėmė 1956 m. žemės ūkio rėmimo programos planą 1956 m., 
kuriuo einant žemės bankas yra įgaliotas išmokėti ūkininkams 
vieną bilioną ir 200 milionų dolerių paramos.

Naujas įstatymas atmeta Ei- 
senhowerio administracijos siū
lytą sąlyginį žemės ūkio produk
tų rėmimo planą ir pakelia para
mą už javus iki 90 proc..

Įstatymas duoda teisę prezi
dentui numušti kaikurių produk
tų hiperprodukciją, išmokant 
ūkininkams atitinkamą pašalpą 
ir paliekant jų laukų dalį neap
dirbtą.

Žemės ūkio įstatymą priėmė 
senatas 50 balsais prieš 35 bal
sus, o atstovų rūmai 237 prieš 
181 balsą.

Prezidentas Eisenhoweris ve
tavo šiandien šį naują žemės 
ūkio įstatymą ir pasakė žemės 
ūkio įstatymo reikalu kalbą per 
radiją ir televiziją.

WASHINGTONAS, bal. 16. —
Prezidentas Eisenhoweris šian
dien pasakė kalbą, kodėl jis ve
tavo naują žemės ūkio įstatymą, 
ir nurodė, jog šis įstatymas pa
žeistų ūkininkų ir vartotojų in
teresus. Jis pranešė, kad pasiruo
šęs tuojau pakelti kaikuriems ja
vams kainas, ir paprašė kongre
są patiekti atskirą žemės banko 
planą.

pastarųjų tarptautinių įvykių 
šviesoje. Čia pagrindinį praneši
mą patiekė vengrų delegacijos 
narys George B. Bessemyey. Vie
nas pirmųjų kalbėtojų šiuo klau
simu buvo Vliko V. Tarybos na 
rys dr. P. Karvelis. Jis savo pra
nešime plačiai išanalizavo Mas
kvos 20 partinę konferenciją ir 
ten pasakytas Chruščevo, estų 
tautos išdaviko Kebino’ir lietu
vio Sniečkaus Maskvoje kalbas.

Karvelis nurodė, kad sovietai 
toliau siekia inscenizuoti spek
taklius, siekiančius įrodyti, kad 
tariamai keičiama sovietų poli
tika. Chruščevo kalba Maskvoj 
mums buvo aiškus liudijimas, 
kad tradicinė sovietų doktrina ir 
toliau lieka nepasikeitusi. Sovie
tai ir toliau siekia užvaldyti pa
saulį. Ir pats Chruščevas yra at
sakingas ne tik už nusikaltimus 
Ukrainoje, bet ir Pabaltijo kraš
tuose.

#10.00 už miegą
HARTFORD, Conn. — John 

Feeney užsimokėjo $10.00 pa
baudą už užmigimą, kai jis kepė 
paršiuką. Teisėjas pareiškė, kad 
dėl jo miego kiti gyventojai nu
kentėjo.

, 11 paskendo
LIMA, Peru, bal. 16. — Vie

nuolika asmenų vakar paskendo, 
kai laivas apsivertė Callao įlan
koje.

Vėl tornadas
BIRMINGHAM, Ala., bal. 16. 

— Būriai vyrų šiandien jieškojo 
įžūlios audros aukų apgriautuose 
namuose.

Didelė audra praėjusį sekma
dienį nusiaubė priemiestį. Aud
ros metu mažiausia 18 asmenų 
žuvo ir daugiau 200 kitų buvo su
žeisti. 400 žmonių liko be pasto
gės.

“Mažas Stalinas” krito
BELGRADAS, Jugoslavija, bal. 

16. — Vulko Chervenkov, komu
nistinės Bulgarijos premjeras, 
šiandien atsisakė iš premjero pa
reigi), — pasak pranešimo iš So
fijos.

Chervenkov jau kuris laikas 
buvo atakuojamas komunistų 
partijos centrinio komiteto, kaip 
„mažas Stalinas *.

Spėjama, kad Chervenkovo kė
dėn atsisės Anton Jugov, 55 me
tų amžiaus.

Tik klausyti
DĖS MOINES, Iowa. — Drake

marskjoldo atvykimo išvakarė
se į Izraelį tartis dėl pašalinimo 
konflikto tarp Arabų ir Izraelio.

Jau savaitė kaip Jungtinių 
Tautų generalinis sekretorius 
Da^ Hammarskjold atieka taikos 
misiją vidurio rytuose. Nors 
Egipto ir Izraeio rubežinė apy 
linkė aną savaitę buvo palygina 
mai rami, bet nelengva JT gene
raliniam sekretoriui.

Egipto vyriausybės pranešė 
jas kaltina Izraelį, kad šis pažei
dęs Hammarskjoldo naujus pra 
šymus nustoti šaudžius. Egiptas 
sako, kad Izraelis paskutiniųjų 
48 valandų laikotarpyje aštuonis 
kartus paleidęs kulkas į Egipto 
kareivius.

Egipto vyriausybės pranešė
jas pareiškė, kad Izraelis sekma
dienį paleido šūvius penkis kar
tus į Egipto Gazos ruožą ir Izrae
lio du lėktuvai šeštadienį skraidė 
penkias minutes virš Gazos ruo
žo.

„Mes laikomės savo žodžio, 
duoto JT gen. sekretoriui Dag 
Hammarskjoldui, ir neatsakėm 
nė vienu šūviu į Izraelio pusę“, 
— jis pasakė.

Komunistai 
bendradarbiausią su
' socialdemokratais

MASKVA. — Išeidama iš pas 
kutinio komunistų partijos suva
žiavimo nutarimų , Maskvos 
„Pravda” Nr. 91 rašo, kad dabar 
svarbiausias uždavinys esąs su
jungti pasaulio darbininkiją ir to 
siekiant — sudaryti „veiksmin
gą ir nuoširdų bendradarbiavimą 
tarp socialdemokratų ir socialis
tų... Gyvenimas reikalauja suda
ryti kontaktus ir bendradarbia
vimą tarp įvairių darbo klasės 
politinių partijų.”

Straipsnyje gėrimasi, kad kai- 
kur, kaip Rytų Vokietijoje, ko
munistų su socialdemokratais 
sukurta bendra partija, bendra 
darbininkų unija. Tai, esą, stip-

Trumpai iš visur
• “Heilsingin Sanomat”, did

žiausias suomių dienraštis, kurio 
tiražas siekia 250,000 egz., š. m. 
balandžio 6 d. paskelbė praneši
mą apie prof. Antano Žvirono 
mirtį Sovietų Rusijos kalėjime, 
taip pat apie lietuvių diplomato 
V. Čarneckio ir buv. vid. reik. 
min. A. Endziulaičio likimą.

• JAV 6-tas laivynas Vidur
žemyje esąs ne pasivažinėjimui, 
— pareiškė šen. Humphrey (D., 
Minn.) Bostone, Mass., reikalau
damas parodyti pasauliui, kad 
mes nesame už agresiją vidurio 
rytuose.

• Liberijos negrų respublika 
atmetė Maskvos siūlomą drau
giškumo ir pagalbos sutartį.

• New Yorko komunistų par
tija ir „Daily Worker“ atsisakė 
parodyti knygas, iš kur jie gau
na pinigus.

• Kipro salos teroristąi ap
šaudė ligoninę ir teatrą. Kovoje 
žuvo du policininkai.

. • Adlai Stevensonas, kandida
tas į JAV prezidentus, pasisakė 
už ginklų siuntimą Izraeliui.

• JAV senato nuolatinių ty
rinėjimų komitetas iškėlė naujų 
nemalonių dalykų, aprūpinant 
kariuomenę uniformomis. Uni
formų pardavime buvę naudoja
ma kyšiai ir šantažas.

• Dr. Paul Hutchinson/65 me
tų, buvęs The Christian Century 
žurnalo redaktorius, mirė balan
džio 15 d. Beaumont, Tex.

• Kas šeimininkas f D. Brita
nijos premjeras Anthony Ede
nas prabilo parlamente, kad už 
Sov. Rusijos vadų Churščevo ir 
Bulganino viešėjimo programą 
Anglijoje yra atsakinga tik D. 
Britanijos vyriausybė. Turėda
mas galvoje Maskvos vadų nepa
sitenkinimą šia programa, Ede
nas pabrėžė, kad dar niekur ne-

riną socialistų ir komunistų po- girdėta, kad svečiai, o ne šeimi-
ninkai, tvarkytų priėmimą.

• Norvegijos parlamentas su 
darbiečių dauguma nutarė nepar 
duoti ginklų nei Izraeliui, nei 
Egiptui.

• 20 bilionų išleido. J AV ketu
riasdešimt aštuonių valstybių 
vyriausybės fiskaliniais metais, 
baigiant praėjusių metų birželio 
30 d., išleido $20,357,000,000, 
kiekvienam vyrui, moteriai ir kū
dikiui atsėjo po $127. Komerci
jos departamentas praneša, kad 
valstybės turėjo $19,667,000,000 
pajamų.

• Dulkių audros. JAV Agri
kultūros departamentas prane
ša, kad šiais metais iki balandžio 
1 d. dulkių audros ir smarkus vė
jas sužalojo 7,237,000 akerių že
mės Amerikos centro vakaruose 
(Great Plains).

Oras Chicagoje

Chicagoje ir jos apylinkėse 
ir „Iltasanomat“, š. m. balandžio Išiandien apsiniaukę ir šalta, ry- 
5 ir 6 d. d. komentuodami tą'toj apsiniaukę.
„Stockholms Tidningen“ paskelb

zicijas. Ypač gėrimasi komunis
tų ir socialistų bendradarbiavi
mu Italijoje.

Šitokiu būdu, esą, bus sugriau 
tas mitas, kad Sovietų Sąjunga 
atsiskyrusi nuo kito pasaulio 
Geležine Uždanga. Šis terminas 
sovietams, matyt, labai ne prie 
širdies.

Numatytasis šachmatų ėjimas
Tarp pabaltiečių kelia gyvą susidomėjimą šveicarų dienraščio 

„Neue Zuercher Zeitung“ 1956. IV. 6 iš Stockholmo paskelbtoji 
žinia apie galimą Pabaltijo valstybių dabartinės juridinės padėties 
pakitimą.

Dienraštis, pasiremdamas šve-‘ 
dų „Stockholms Tidningen“ pra-

universiteto klasėje rastas tokio ne§įmu gkelbia, kad galima lauk- 
turinio raštelis: „Aš tikrai noriu 
įsirašyti į pasikalbėjimo kursą, 
bet vyras sako — ne. Jis pareiš
kęs, kad man reikia tik klausyti“.

Maistas nemokamai
ALBANY, N. Y. — The Na

tional Commercial Bank ir Trust 
Co. čia savo 200 tarnautojų mai
tina nemokamai nuo 1907 m. Tar 
nautojai gauna įvairios rūšies 
valgių.

Kalenaortus

Balandžio 17 d.: šv. Anicetas, 
popiežius; lietuviški: Trabua

Saulė teka 5:10, leidžiasi 6:33.

planuotasis pakitimas, kaip pa
žymi „NZZ“, iš tikro Pabaltijo 
kraštų sovietinime nieko nepa
keistų ir tesąs tik prieš Vakarų 
valstybes numatytasis šachmatų 
ėjimas, nes jos nepripažįsta Pa
baltijo aneksijos į Sov. Sąjungą. 

Suomių* „Helsingin Sanomat“

ti Pabaltijo respublikų politinia
me statuse didelių.pakitimų.

Švedų dienraštis paskelbė iš 
tariamai gerai informuotų šalti
nių Londone sužinojęs, jog per 
Sovietų Sąjungos k p 20-jį suva
žiavimą Maskvoje buvusi priim
ta slapta rezoliucija, kuria arti
miausioje ateityje dabartinės 
trys sovietinės respublikos, bū- tą žinią, be kita ko, pažymi, jog Įtenykšč.u gyvenimu 

tuo reikalu slaptu antspaudu už
antspauduotas pranešimas atė
jęs tiesiai iš Maskvos. Daugumas 
komunistų vadų Pabaltijo vals
tybių sostinėse yra lyg netekę 
galvų, ir kai kurie iš jų laiko rei
kalinga apsilankyti šiapus gele
žinės uždangos ir susipažinti su

tent: Lietuva, Latvija ir Estija 
būsiančios formaliai paskelbtos 
suvereninėmis valstybėm^ Ryti
nių kraštų satelitų pavyzdžiu. To 
paties švedų dienraščio informa
cijomis, latvių kp vadovybė Ry
goje š. m. kovo viduryje jau bu
vusi apie tai painformuota. Su-

Jei pasiro
dytų, kad toji žinia yra tikra ir 
planas būtų vykdomas, tai toks 
žygis tarpt, politikoj sukeltų di
delį atgarsį.

Galvojama, jog šių nepriklau
somų valstybių okupavimas 1940 
m. gali būti apašuktas Stalino 
įvykdyta klaida.,.
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^BRašo DR. AL. RAČKUS

SVEIKATA BRANGUS TURTAS
'■ 1 4342 Archer Avė., Chicago, 32 'B1F

Apie miegę ir nemigę
Jaunikliai, kai miega, tai sal-i priemonėmis knark mą galima 

džiai miega. Vaikai ir jaunik-1 aptildyti. Daugumas knark:an- 
liai, jei koki nors rūpesčiai jųičių knarkia tik tada, kai guli 
galvos nekvaršina, tai nori ii-j augštelninkas. Jei knarkiantysis1 
giau pamiegoti negu seniai. Daž prieš eidamas gulti kokiu nois
nai senstelėję net pavydi vai
kams, kai vaikas saldžiai knar
kia saulei tekant. Kartais koks

būdu užsiriš mazgą t'es nugara 
arba guminį sviedinį prisisius i 
ties nugara, tai neleis tuometi

norg šen s ir neiškenčia nesušu- j augštelienkam miegoti ir ne
kęs: “Kelkis vaike, jaunystėlę knarks. Kadangi knarkimo gar- 
pramiegosi!” Įsai yra miegančiojo gomuryje,

Tėvai dažnokai klaidą daro, kai bealsuojant minkštasis lie-
neleisdami savo vaikui kiek rei
kiant išsimiegoti. Daugelis ma
no, kad jei va:kas trumpiau mie
gos, tai mažiau išdykaus, bus 
padoresnis, išmintingesnis, ge
riau užgrūdintas, sveikesnis ir 
žmoniškiau išauklėtas. Tai ne
sąmonė. Nokturninės disc pil
nos mastas gali būti reikalingas 
asketams, bet tik jau ne norma
liai augantiems vaikams. Mo
kyklinio amžiaus vaikas norma
liai privalo pamiegoti bent 10 
valandų. Kolegiją ar universi
tetą lankantysis studentas pri
valo miegoti 9, mažiausiai 8'/« 
vai. į dieną. Kas trumpiau mie
gos, tam sunkiau mokslas sek
sis ir sunkiau bus kvotimus iš
laikyti.

žuvėlis plerpia, tai tūli chirur
gai mėgino operaciniu būdu su
trumpinti tą liežuvėlį, tačiau pa 
sirodė, kad tokios operacijos ge
rų pasekmių nedavė. Ž nau ir 
tokį atsitikimą, kad dėl vieno 
persmarkiai knarkiančio tame 
name niekas negalėjo užmigti, 
visus išbudindavo. Išbudintiems 
iš saldaus miego telikdavo vie
nintelė išeitis — tai patį knar
kiantį išbudinti. Būdavo ir pik
ta, ir gaila. Vienas sumanė už
sikimšti vata ausis prieš eida-

ŠIMTAMETIS JURININKAS

’ k

Kanadietis jūrininkas B. Sphears traukia cigarą savo 107 m. su
kaktuvių proga. Paklaustas ilgo gyvenimo paslapties atsake, 
kad jis rūkąs cigarus nuo 60 metų ir geriąs tik gerą degtinę. Jo 
tėvas mirė turėdamas 105 metus. (INS)

gali pagelbėti, bet ligos visiškai ūh Nina KRIAUčELIŪNAITI 
’ nepagydo. Patarčiau tamstai iš
šiaurės kraustytis ten, kur kli
matas yra netoks žiaurus. Tu-

(Gydytnja Ir Chirurgė) 
MOTERŲ UGV IK AKUŠERIJOS 

s erzi auste
8750 West 71st Street 

bėk vilti gydykis, nes medici- oftoo u REpubUo 7-4146
nos mokslas progresuoja, ir kar- Val- Į1-* v> D D
tais gal netikėtai bus išrasti
vaistai, kuriais bus galima tą 
skaudžią ligą visiškai pagydyti.
Nors ir dabar yra gana gerų 
vaistų tai ligai gydyti, bet' juos 
reikia vartoti gydytojo priežiū
roje ; ne vien tik vaistai, bet ir 
tinkama dieta bei kitos priemo- 

I nės ligos gydymui yra labai 
svarbu.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Clilrurgė) 

KŪDIKIŲ m VAIKŲ UGŲ 
SPECIALISTE

T156 South We stern Avenue
(MEDICAL BUILD1NG) 

Plrmad., antrad., ketv. Ir ponktad 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nut 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nui 
11 vai. ryto — Iv. p. p. Šeštad. 1 
vai. ryto Iki 8 vai. popiet.

Ofloo tel. RE. 7-1168 
Res. tel. VVAlbrook 5-3705

l'el. ofiso ME. 4 -orvt>, re*. I’R. 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Šeštadieniais nuo 1 Iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvirtad. ir sekmad.

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IK 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6X22 So. Wėstera A venų®
Vai.; kasdien 10-12 vai. Ir 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais 10-1 vai. Trečla-. . , , • . »-» , i ____ c , • i 1 vau. sestaaieniais iv-i vai. trecia-nieko ypat n^o nėra. f*alaukęs nervus. Suvartojau didelį kiekį dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus

kelias savaites ir jausdamasis) kapsulių, tačiau nepagelbėjo, 
blogiau, vėl į daktarą kreipiau- i Dabar pajudinus pirštus vyksta 
si. Vėl tas pats —.sako, nieko keistas braškėjimas, taip pat ir 
blogo. Kai nustojo pėdas deg- visame kūne pakėlus lankas, 
ti, tai pradėjo pakink ai degti, krūtinės kaulai girgžda, bet krū 
Po dviejų savaičių nustojo de- tinės neskauda. Blogai jaučiuo- 

mas gulti ir knarkimo negirdė- §?< bet kojų padus ryte atsikė- si vakare; ryte — kiek geriau, 
jo bei geriau išmiegoti galėjo, lūs kaip adatomis badydavo, kol
Paskui ir kiti užsikimšinėjo sa-1 prasivaikščiodavau, ir taip kan- 
vo ausis vata, kad knarkiančio 1 k nausi iki gruodžio pabaigos, 
negirdėtų. Tai va, kokiom s prie I Tuomet skausmas metėsi į strė-

Ofiso telefonas: P R 8-3229 
Re» telef. VVAlbrook 5-5074

Nėra laiko; jei ilgiau miegosi, mo garsų.
monėmis ginamasi nuo knarki- nas žemai abiejose nugarkaulio 

pusėse, ir jau reikėjo nuo darbo
tai kada suspėsi pamokoms pa 
siruošti' ar darbą padaryti? 
Taip dažnai galvoja amžinai sku

Ar kenkia žmogaus sveikatai, pasitraukti. Šaukiausi daktaro,
jei staiga jį iš miego pabud nsi, 
ir kaip kenkia? Kaip galima vi-

hą žmonės. Toki užsimiršta, kad dunaktį išsibudinus vėl užmig-
gerai išsimiegojusio galva yra 
blaivesnė. Bla viai galvai geriau 
sekasi galvoti, blaivios galvos 
ir rankos geriau klauso. Yra 
pastebėta, kad gerai išsimiego
ję geriau mokosi ir j'ems ge
riau darbas sekasi, ir jie yra 
linksmesni. Kas geriau miega, 
tas geriau mokosi; gi kas geriau 
mokosi, tas ramiau ir geriau 
miega. Tą faktą privalo žinoti 
kiekvienas mokinys ir tėvai, ir 
mokytojai.

Geru miegu skaitosi ne kaip 
ilgai miegi, bet kaip gerai mie
gi. Jei miegamo kambario oras 
bus tvankus, jei lova bus girgž
danti ir patalas netikęs, jei už- 
klodalai bus persunkus, jei vi
soks triukšmas ir visoki garsai 
ar kaimyno knarkimas budins 
tave, tai, nors ir ilgai tokiose 
sąlygose miegotum, vistiek tin 
karnai neišsimiegosi ir gerai ne
pailsėsi. Bet apie tai teks kitą 
sykį plačiau pakalbėti.
Ar knarkiantis žmogus saldžiau

ir geriau miega?
Ne. Daug knarkiančių žmo

nių tik atrodo, kad smarkiai 
miega, bet jų p3Čių knarkimas 
juos išbudina ir paskui jau ne
gali užmigti. Knarkiančio mie
gas yra blogas miegas.
Ar knarkimas yra pagydomas?

Ne. Jokiais vaistais knarki
mo nepagydysi. Tačiau tūlomis

ti? Ar kenkia sveikatai varto
ti migdomas tabletes ar kapsu
les? Apie tuos bei kitus klausi
mus jau čia vietos pristigo ra
šyti. Gal kitą sykį tai aptar
sime.

DAKTARU ATSAKYMAI Į 
KLAUSIMUS

sakė, jog gali būti “arthritis 
Buvau 7 dienas ligoninėje. Davė 
“Cortisone”, tačiau negelbėjo. 
Bandė “gold salt”, tačiau ir tai 
negelbėjo. Išsiuntė pas specia-

Svoris normalus, apetitas ge
ras, kartais miegu gerai. Tai 
mat, pone daktare, ištuštėjo su- 
taupos besigydant ir nežinau, 
kas yra. Turiu nemažą šeimą, 
o liga ir šeimai rūpestį sukelia; 
valgyti juk visiems reik'a. Dir
bau aukso kasyklų malūne, čia 
Kanados šiaurėje, mažame mies
telyje, kur yra keli kompensa
cijų daktarai, o pas gerus dak
tarus važiuoti neturiu sutaupų.

DR. JUZĖ IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2300 West 51 ’t Street

Vai. pirm. ir antr. 10 Iki 12 ryto. 
21ki 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. GRovehUl 6-5603

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street
Vėl. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-5, treč. ir šešt. pagal sutarties

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St 
Ofisu U-l. IlEUance 5-4410 

Rezkl telef. GHovcblll 0-0017 
Valandos: 1-8 p. m. Ir 6-8 p. m 

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

l'el. ofiso ¥A. 7-5557, rez. RE. 7-490*

DR. FRANK C. KWINN
(KVIEČ1NSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 West 47 th Street

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

Ofiso tel. CLiffsiile 4-2890 
Rezidencijos: LAfayette 3-1179

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 Mest 47th Street 
(Kampus 47th Ir Hermltage)

Vai.; nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak 
Šeštad. nuo 2 iki 6 vai., išskyr. sek

DR. FL TALLAT-KELPšA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telef. TOsnliall 3-OU59 
2534 Mest 68th Street 

Vai.: tik Iš anksto susitarus. 
Telef. HEmlock 4-7080, neatsakius 

skambint] CEntral 0-2294.

^/OT)|
IV.RADIOSU

Į (lehpos-oalys-baterijos) 1
TAISYMAS A* 

įnamuosedirbtuvėsej
—-100% —R ANTIKA

[ge;

DGina
TELEVISION

Csav. inž. A. Semėnas)

l3130S.Halsted-DA6-6887j

iCA]

Tel. ofiso PRoj-pect 0-2240
PRospect 6-173

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

5700 S. Wood Street
Priėmimo vai. tik pagal susitarimą 
nuo 2—4 vai. kasdien ir nuo 6 iki S 
vai. pirmad. ir penkt. Trečiad ir sek. 
uždaryta

DR. JULIJA M0NSTAVI6IUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

10748 South Michigan Avenue 
Vai.: kasdien n«o 6 v. v. iki 9 v. v., 
išskirufl trečiad. Šeštadieniais nuo 1
iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUllman 5-6766
Buto — ENglewood 4-497*

Ofiso ir buto tel. HEmlock 4-581S

DR. Ai NARBUTAS
PLAUČIU IP VIDAUS LIGOS 

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

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

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

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

šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

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

DR. V. P. TUMASOMIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurginės ligos 
6255 South Western Avenue

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

sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

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.

Kiaušis.- A. S. — Mano šeima 
labai mėgsta vietoj visokių “ce- 
real” valgyti aviž'nę košę kas 
rytą. Aš esu kažkur girdėjusi, 
kad perdaug jos valgyti yra ne
sveika. Ar tai būtų tiesa ir ko
dėl?

Atsakymas A. S. — Netiesa.' 
Visoki javai, įskaitant ir avižas, j 
yra ne nuodai, bet maistas, ge
ras maistas. Dietet kos fadistai, 
apie medicinos mokslą nedaug 
ką išmaną, kartais apie paski
rus valgius visokių nebūtų daly
kų prasimano ir niekus tauškia.

Klausia K. B, — Esu 35 me
tų. Prieš 2'A m. atvykau į šį 
kraštą iš Anglijos. Visą laiką 
buvau sveikas ir jokių ligų ne
turėjau. Tik pern&i apie liepos 
mėn. staiga nutirpo kairė koja 
nuo kelio. Porą savaičių vėliau 
tas pats įvyko ir su dešine. Ko
jos pasidarė sunk os ir pavargu
sios; abiejų kojų pėdos pradėjo 
karščiu degte degti. Degė visą 
savaitę ir kartu niežėjo, paka
sius sutindavo. Kreipiausi į dak
tarą; jis ištyręs kraują ir kitus 
dalykus nieko nerudo, sakė —

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

listą, kuris apžiūrėjęs nieko ne- Malonėkie, p. daktare, man pa- 
nustatė, nors kojos buvo ištinu 
sios. Pradėjau dirbti ir skaus
mai pradėjo lipti ir tarpupetį ir 
pečius. Rankos muskulai pradė
jo drebėti, rankų delnai pradėjo 
karščiu degti, o rankų viršų ė- 
mė skaudėti. Pradėjo ir pirštus 
skaudėti. Visame kūne vyksta 
koks tai raumenų drebėjimas.
Bandžiau “butazoiidine” ir 
“Lordex” tab. Nepadėjo. Krei-
piausi į kitą daktarą. Pripažino

dėti. Prašau pareikšti savo nuo
monę, ar yra galimas dalykas, 
kad arthritis keleto mėnes'ų lai
kotarpyje išsiplėtotų po kitus są 
narius ir ar tiesa, kad “Cortiso
ne” veik a trumpą laiką? Lauk
siu atsakymo sveikatos skyriuje 
“Draugo skiltyse.

Atsakymas K. B. — Iš patiek 
tų laiške duomenų atrodo, kad 
tamsta kamuoja polyarthritis. 
“Cort.sonas” laikinai šiek tiek

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Western Avenue 
Chicago 29, 1U. 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas REpubUc 7-4900 

Rezidencija: GRovehlU 6-8161

DANTISTAS

DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 S. Whipple Street

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 iki 12; 2—6; 7—9 
šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta.

LAfayette 3-4949 
Namų — CEdarcrest 3-7786

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

DR. ONA VAsKEVIČIUS
(Vaške vielutė) . 

GYDYTOJA IR CHIRURŲE 
6248 South Kedzie Avenue

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

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Prez.

3039 So. Halsted St.
Tel. VIctory 2-1272

į Apkainavimą ir Prekių Pristaty
mą Teikiame Ncftiokamai

Kastinė atidara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

l ^Sr:- ■■

TAUPYK SAUGIAI, Numesk rūpesčius, 

ilgiau gyvensi.
t

Dauguma Standard Taupytojų turto yra sudėta i 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......................04,500,000.00
CILYRTERED AND SUPERVISED BY THE 

UNITED STATES GOVERNMENT 

Mcmber of Fedcral Savings and Loan Insurance Corporation 

JUSTIN MACKIEUICH, 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.

STANhAHI) FEIOAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
Į'i 4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 

PKONE: Vlrginiu 7-7 147

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii':
MARQUETTE GĖLIŲ KRAUTUVĖ

KORSAŽAI, GfiLRS VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS IR 
KITOMS PROGOMS. Atidara vakarais ir sekmadieniais. 

Savininkai: ANDRIUS ir ELENA (BANDOM) STANIULIS

2743 Wesl 69th Street Tel. PRospect 6-0781
(priešais S v. Kryžiaus ligoninę)

Ūlllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAL
TAUPY KITE TVIRTAI. APDRAUSTOJ Sl«,0(H>,000 IŠTAIGOJE. AUKSCIAUHIAS, NAUJAI PADIDINTAS l»lVII>KNDAs Ut PAID UP INVE8TMEN- 
TŲ SĄSKAITAS, KITI TAI PY.MO SKYRIAI: OPTIONAL, BONUS. KALĖDŲ IK VAKACIJŲ SKYRIAI. GALITE TAI PYTI IR PER LAIŠKUS. SU
TAUPYKITE IŠLAIDAS IŠKEIKIANT ČEKIUS III APMOKANT VISOKIAUSIAS BILAS, VEI/TUI PATARNAVIMAS NARIAMS. IŠKEIKIAM IR 
PARDUODAM VALDŽIOS BONUS. NAMŲ PASKOIA4S PRIEINAMIAUSI OM SĄLYGOM. SUŽINOT MCSŲ AUKŠTĄ DIVIDENDĄ IR KITAS IN
FORMACIJAS PAŠAUKIT — GROVEHILL 6-7676.

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH W£STERN AVĖ.
PIRM. 12 VAL.—8 VAL.; ANTRAD. IR PENKT. 9 Iki 4 VAK.; KRT. 9 IKI 8 vai. vak.; Trnč. UŽDARYTA VISĄ DIENĄ; ŠEŠT. 0 IKI 2 POPIET

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:80 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutartį 
Ofiso tel. Vlrginla 7-OO36

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

Tol. ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-6867

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

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Calitornia Ava. 

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

Ofiso t.ief. YArds 7-1166 
Bezidcncijos — KTcivurt 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S5th Street 
(kampas Halsted ir 35-ta gatvė) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Ofloe R’Albrook 5-2670.
Bes. Hllltop 6-1561'

Or. Alexander I. Javolt
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
5fARQUE7TTE MEDICAL CENTER 

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

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutartį

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St. 

Kasdien 3—7 vai. vak. šeštad. nuo 
1—6 vai. vak.

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Ofiso telefonas — Illshop 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 VIctory 2-1581
Rez. VIctory 2-0742

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublie 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 rėmus.
4455 So. California Avė., Chicago 

Šaukite YArds 7-7:181 
Priima: vakarais 6 Iki 9; šeštad. 

10 vai. ryto iki 4; trečiad. ir »ekmad. 
tik susitarus

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-3160

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 Mest Marųuette Rd.
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.: 6 Iki 8 vak 

Trečiad. ir šeštad pagal sutarti

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6669

DR. P. Z. ZALATORIS
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6669 

1821 So. Halsted Street 
Rezkl. 6000 S. Artesian Avė.

VAL. 11 v. r. Iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GYDYTOJAS)

2500 Mest 63rd Street
VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:80 1 
Iki 9 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta i

Telefonas GRovehlll 6-1596
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALIST1

PRITAIKO AKINIUS
Valandos: 9—1.2 Ir 7—9 v. v. pagal 

susitarimų išskyrus trečiadienius
2422 West Marųuette Rd.

Telefonas RElianco 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 West 59th Street

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

Atoslogosc nuo blil. 22 iki g< g. 7 d. 

Tel. ofiso Ir huto OLyniplo 2-416*
DR. P. KISIELIUS

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

Kasdien 1—3 v. Ir 6—8 v. vakare 
Išakytus trečiadlentua

butas 1526 So. 49th Avė. 
šeštadieniais 12 Iki 4 noplst

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

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURGU) 

4645 So. Ashland Avė., Ohicago
Pirmad., antr., ketv. Ir penk.

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

Rez. 8053 S. CampbeU Avė 

Tel. ofiso YA 7-4787, rez. PR 6-1930

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 S. Ashland Avė. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 Ir 6—8; trečiad., šeš

tad. ir sekmad. tik pagal sutartį. 
Jeigu neatsilieps viršmlnėtl telefonai

šaukite Mldway 3-0001

P. ŠILEIKIS, O.P.
Orthopcdiis - Protezlstsa 

A pa ratai-Protezai, Mod. ban
dažai. Spec. pagalba kojom

(Areli Supports) Ir IX
Vai.: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
GRTHOPKRIJOS TECHNIKOS IiAB. 

2850 W. 63rd St. Ulileagn 29, UI. 
Tel. 1’Rospi‘ct 6-5084.

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzio 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ)

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v 
Vak. pirm., antr., ketvlrt. 6-8:20 v. 

Trečiaūifciiį tik suslLuu*

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 26 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

Ištaiso.
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 Mest S5th Street 

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki 8, tre- 
čiad. nuo 10-12, penktadienį 10-2 Ir 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.
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PAŠAUKS TALKON PRANCŪZIJOS KRIZĖ
Amerikos Lietuvių Tarybos Vykdomojo Komiteto nariai pe

riodiniai nuvyksta į Washingtoną, aplanko savo draugus val
džios įstaigose ir jieško naujų draugų Lietuvos išlaisvinimo by
lai paremti.

Tokiu pat tikslu lankytasi sostinėje ir balandžio 12 — 15 .
dienomis, šį kartą prisidėjo ir kitas svarbus reikalas — pasi- cuzus* ^alP pagrindinius Vaka- 

- «)ų kultūros reprezentantus,

Ligšiolinis vaidmuo 

Esame pratę žiūrėti j pran-

tarti su Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto Prezidiumu, 
kuris taip pat turėjo atlikti kaikuriuos darbus JAV sostinėje. 
Pasitarime daug kas buvo iškelta, daug kas apsvarstyta. Kai 
visi gyvena mintimi, dirba tam pačiam tikslui, pasitarimai eina 
sklandžiai ir dėl bendradarbiavimo nėra sunkumų susitarti. Ir 
Vlikas, ir Altas, dirba išimtinai Lietuvos išlaisvinimo darbą, turi 
daug ką bendro, todėl jiems yra reikalinga kiek galima dažniau 
susitikti ir pasitarti.

Šį kartą tenka kalbėti ne tiek apie Vliko — Alto pasitari
mą, kiek apie vieną reikalą, kurio užnugaiyje yra atsistojęs Al
tas. Būdamas dėkingas savo nariui ir bendradarbiui Antanui 
Rudžiui už sumanymą pataisos prie “Foreign Aid” įstatymo Se
nate, ir senatoriui Paul Douglas, kuris jo prašomas sutiko pa
taisą pateikti Senatui, Alto Vykdomasis Komitetas jieškojo ke
lių, kaip būtų galima talkinti senatoriui svarbųjį reikalą pravesti 
atitinkamuose komitetuose ir pačiame Senato plenume. Atsilan
kius šen. Douglas kabinete ir pasikalbėjus su juo pačiu, kaip 
vakar jau buvo pranešta mūsų dienraštyje, pataisai jau yra duo
ta atitinkama forma. Ji netrukus formaliai bus įteikta Senatui. 
Atlikdamas šį žygį, šen. Douglas pasakys išsamią ir svarbią 
kalbą tarptautinės politikos klausimais, paliesdamas aktualiuo
sius pavergtųjų tautų išlaisvinimo reikalus.

t

Po šito akto pataisa eis į užsienių reikalų ir taisyklių komi
tetus, kad gautų jų pritarimą, be kurio Senato plenume ji nebūtų 
iš viso svarstoma. Ir, anot šen. Douglas, čia kaip tik bus reika
linga viso Alto, visos už Lietuvos išlaisvinimą kovojančios lie
tuvių visuomenės talka, galbūt tokia pat didelė talka, kokia 
buvo reikalinga taip vad. Kersteno rezoliucijos pravedimui. Šį 
kartą bus reikalinga talka ir kitų tautų, kurias paliečia pataisa. 
Todėl būkime pasiruošę tokion talkon įsijungti, kai būsime jon 
pašaukti.

Kalbėdami apie p. Rudžio iniciatyvą ir šen. Douglas žygį, 
norime konstatuoti vieną labai gražų reiškinį.

Nors ir ne taip jau dažnai, bet visdėlto mūsų tarpe pasitai
ko “grupinių solistų” ar “asmeninių solistų”, kurie, vykdydami 
savo sumanymus ne per bendruosius mūsų veiksnius ar mus vi
sus vienijančias organizacijas, bet juos ar jas paneigdami, paro
do, kad mūsų tarpe nėra solidarumo ir tai be abejo kenkia Lie
tuvos išlaisvinimo darbui. A. Rudžio garbei tenka pasakyti, kad 
jis jau ne vieną gerą ir Lietuvai naudingą sumanymą yra iš
kėlęs ir jį vykdęs Alto ar kitų organizacijų ribose. Šiais laikais 
mums visiems yra reikalinga eiti šiuo vieningu keliu.

Kiek vėliau paskelbsime Douglas rezoliucijos tekstą. Atėjus 
t'.nkamam laikui reikės atlikti tam tikrus žygius, apie kuriuos 
būsime painformuoti ir tomis informacijomis pasidalinsime su 
visa visuomene.

Reikia pasakyti, kad šiuo metu ir politiniu, ir kitais atžvil
giais šen. Paul. H. Douglas rezoliucija — paramos užsieniui įsta
tymo pataisa — yra pats svarbiausias reikalas, nustelbiąs visus 
kitus smulkius sąjūdžius. Čia yra visų bendras darbas ir jam 
įgyvendinti reikalinga visų lietuvių talka.

kaip į tautą, kuri pirmoji su
organizavo stipriai centralizuo
tą ir pajėgią valstybę po Ro
mos imperijos žlugimo, šie 
galų palikuonys, gavę kiek 
priemaišo iš germanų ir kitų 
atėjūnų, ištikrųjų, savo veiklu
mu ir gabumais yra esminiai 
prisidėję prie sukūrimo to, kas 
paprastai laikoma esminiais 
Vakarų kultūros bei civilizaci
jos bruožais. Tos tautos kalba, 
turinti savo pagrindu lotynų 
kalbą, bet pritaikinta šio meto 
reikalavimams, per šimtmečius 
dominavo ne tik Vakarų, bet 
net ir Rytų Europos didinu rū
mus.

Mūsų jauna atsikūrusi vals
tybė dar taip neseniai buvo mė
ginusi prancūzų kalbą įvesti 
kaip pagrindinę augštesnėse 
mokyklose, o iš kiekvieno kan
didato į diplomatus nirmoj eile] 
reikalavo gero prancūzų kal
bos mokėjimo bei su tuo mokė
jimu surišto elgesio. Didelė da
lis mūsų studentų, vykdami 
studijuoti į užsienius, traukė j 
Prancūziją.

Tai darėme ne tik mes. 
Taip darė ir kitos tautos prieš 
antrą Pasaulinį karą ir dali
nai . daro dabar. Pavyzdžiui, 
dailės studijoms į Prancūziją 
kasmet nuvyksta apie tūkstan
tis JAV studentų. Esama jų ir 
kitose srityse. Buvusioje Ge- 
nevos Tautų Sąungoje vyravo 
prancūzų kalba ir respektas 
šiai tautai, pakėlusiai iš eilės 
kelis germanų tautų puolimus 
Ir išėjusiai laimėtoja iš pirmo
jo Pasaulinio karo.

K. MOCKUS,, Boston, Mum.

akių. Deja, perilgai liūtą su
sirišus su perdėtai suprasiu 
konservativizmu, vengta drą
sesnių reformų ir todėl visuo
menine, ypatingai politine pra-

ri užima raktinę poziciją šiau
rės Atlanto sąjungoj. Kartais 
didesnės suirutes metu, dėl di
delio vald.į-os nepastovumo 
(maždaug kas pusmetį keičia- 

sme nustota daug įtakos. Jicš-! vyriausybe) žvalgcmasi j
kotą kelio atgauti įtaką sie
kiant krikščioniško atgimimo 
per kultūrinę veiklą, per iškėli
mą ryškių asmenybių įvairiose 
kultūrinio gyvenimo srityse. 
Šitokioje situacijoje užklupo 
prancūzus reikiamai nepasiruo
šusius, tebegyvenančius dar 
pirmojo Pasaulinio karo atsi- 
miiumalh antrasis Pasnulfetfs 
karas. Kainavęs daug kančių 
ir aukų karas su buvusiomis

kietesnės rankos asmenis, ku-Į 
rie pajėgtų išvesti j kiek aiš
kesnį rytojų. Savo laiku tok*ų 
vilčių dėta į gen. de Gaulie. 
Bet šis vyras nepajėgė ligi galo 
atlikti pasiimtą uždavinį ir jo 
vaidmuo, atrodo, yra jau pra
eities dalykas. Kai prieš keli;* 
mėnesius tam kraštui grėsė su
irutė, amerikiečių spauda buvo 
ėmusi daugiau linksniuoti 
maršalo Juin pavardę. Sako-

DU STIPRUS VYRAI

Hoeky Marciano, boksininkas, sveikinasi su Domininkonų res
publikos generalisimu Rafael L. Trujillo. (INS)

okupacijomis ir pastangomis ] ma> kad tas maršalas neturįs 
vėl atsigauti žymiai ryškiau diktatūrinių intencijų, bet bū- 
parodė tikrąją tos malonios Į tų pajėgus apjungti prancūzus
tautos padėtį ir pavojus, su 
kuriais ji turi skaitytis.

Pokarinis prityrimas

Vidaus politikoje pokarine 
Prancūzija stengėsi ir stengia
si atgaivinti buvusios trečiosios 
respublikos tradicijas. Tai ei
na sunkiai. Sistemos negala
vimai dabar jaučiami žymiai 
ryškiau, negu prieš karą. Poli
tinis susiskaldymas dabar yra 
žymiai pavojingesnis, negu jis 
buvo tada. Didžiosios parti
jos Įėmusios jos gyvenimą 
prieš 1939 metus, sunkiai pajė
gia atgauti savo įtaką. Radi- 
kalsocialistai, tipiška buržuazi
nė liberalinė partija, pirmame 
pokario parlamente visai skur
džiai atrodė, dabar kiek pa- 
stiprėjo, bet tebėra savo tarpe 
suskilę. Naujas yra dalykas 
vadinamo respublikoniško są
jūdžio atsiradimas, kuris fak
tiškai jungia didelę dalį akty
viųjų krašto katalikų jėgų. Bet
tas sąjūdis nerodo tendencijos 

Savo politine sistema pran- [ stiprėti. Pradžioje gana paj3- 
cūzai ilgai buvo pavyzdžiu ki-. giai pasireiškęs dabar atstovų 
toms Europos tautoms. Jų re- skaičiumi nesiekia šimto, vadl-

TOGLIATTI RŪPESČIAI

Paskutinis Kremliaus posūkis, 
puolant Staliną ir vadinant jį 
žmogžudžiu, italų komunistų va. 
dui Togliatti sukėlė naujų ir di
delių rūpesčių. Pirmiausia jis 
mėgino sumažinti Stalino kulto 
sunaikinimo reikšmę. Tačiau, 
kaip balandžio 7 d. "The Tablet” 
rašo, šitas jo manevras nepa
vyko:

“Senų dievukų atmetimas se
nųjų partijos narių tarpe sukė
lė nemažą dvasinį sąmyšį. Lie
čiant tai, kas jiems rūpi, jie su
abejojo dviejų dešimtmečių so
vietų istorija. Liko užminuotas 
jų pasitikėjimas vadovybe ir pa
čia komunizmo dogma”.

Dėl to tada, kada Signor Tog
liatti susidūrė prie stalo su par
tijos vadovais, jo uždavinys bu
vo nelengvas. Pirmiausia jam 
buvo padarytas priekaištas, ko
dėl sovietų komunistų vadovy
bė veikusi, neatsiklaususi šia
pus geležinės uždangos veikian
čių kom. partijų nuomonės? 
Antra, kaip galėjo atsitikti, kad 
net jis pats, Togliatti, nežinojęs 
arba tylėjęs apie naują Krem- 
l'aus taktiką, kai tiek laiko bu
vęs Sovietų Sąjungoje?

“The Tablet” pažymi, kad 
Togliatti mėgino save gelbėti, 
aiškindamas, kad partija, nau
dodamasi absoliučia laisve, galė
jusi ir net turėjusi veikti sava
rankiškai ir kitaip, negu sovie
tų komunistai, “kad jis ir Mau- 
rice Thorez prašė sovietų vadus 
susilaikyti nuo pranešimų apie 
Staliną, tačiau jie atsakę, kad 
Sovietų Sąjunga buvo reikalin 
ga tokio sukrėtimo ir užsienio 
komunistų partijos tam taipgi 
pritarusios".

Signor Togliatti teisino da
bartinės sovietų komunistų par
tijos, o taip pat ir savo pasistū
mėjimą, bet kartu ir kritikavo 
nusikaltimą “prieš revoliucijos 
tęstinumą”. Pagaliau pats teisi
nosi, kad, būdamas paprastas 
užsienietis, neturėjęs teisės kri
tikuoti Stalino.

Pažymėtina, kaip minėtas laik 
raštis tvirtina, kad ir kiti italų 
komunistų partijos vadai, o taip 
pat ir Signor Nenni, Stalino 
taikos premijos “laureatas” ir 
entuziastingas Stalino kulto pa
laikytojas, jaučiasi sukompro
mituoti ir neturį rankose stip
rių ginklų prieš Togliatti.

Tačiau Italijos komunistų rū
pesčiai tuo nesibaigia: Stalino 
kulto nuvertimo pasekmėje To- 
rino “Fiat” darbininkai įmonių 
komitetų rinkimuose pasirodė 
nepateisiną komunistų lūkesčių. 
Nors komunistų agentai vedė 
agitacijas darbininkų namuose, 
į jų kalbas nebuvo kreipta dide
lio dėmesio. “Fiat” darbininkai 
iš patirties pasimokė, kad jiems 
labiau apsimoka vedant dery
bas, negu vedant karą klasių 
kovos vardu. Netolimi Torino 
administratyviniai rinkimai ga
li dar ką nors naujo parodyti.

J. Kuzndonis

voliucija, įvykdyta prieš abso
liutizmą ir feodalizmą XVIII 
šimtm. pabaigoj, daugiau inte
resavo europiečius, negu žy
miai anksčiau panaši revoliuci
ja įvykdyta D. Britanijoj ar 
Jungt. Amerikos Valstybėse. 
Parlamentinė demokratija lai
kyta šios santvarkos modeliu 
ir neperdaug domėtasi anglo
saksų patirtimi. Vis labiau 
šaknis įleidžiąs liberalizmas, 
niekeno nekontroliuojamas, pa
lengva mažino krikščionybės 
įtaką šios katalikiškos tautos 
gyvenime, rengdamas dirvą 
moraliniam smukimui ir kraš
tutinėms įtakoms iš kairės, ku
rios ryškiau pasireiškė tik po 
antrojo Pasaulinio karo.

Dar prieš tą karą gyvieji to 
krašto katalikai juto pavojų it 
jieškojo būdų jam užbėgti už

Kad būtų tikrai sėkmingas 
troškimas išvengti karo, augš 
Čiau visų kitų priemonių reikia 
rūpintis ta dvasine tautų ane
mija, tuo nežinojimu individo 
atsakomybės prieš Dievą ir 
žmogų, tuo stokojimu krikš
čioniškos tvarkos, kuri viena 
tegali garantuoti taiką. Tam 
reikalui Bažnyčios resursai yra 

1 dabar nukreipti. — Pijus XII.

įvairiuose vandenynuose. Indo
kinija dalinai atiduota komu
nistam, dalinai perleista ameri
kiečių įtakai.

Vistiek Prancūzija dar yra

komunizmo grėsmės atveju. |
Paryžiuje yra NATO centrine 
buveinė su amerikiečiu genero
lu pryšakyje. Amerikiečiams čia ir kitas Europos valstybes, 
ne vistiek, kas vyksta Prancū- neišskiriant ir Anglijos. Gyve-

Stalino įpėdiniai burnoja ant 
jo paties, bet jo imperijos 
griauti nesirengia.

Linkėkime, kad Prancūzija 
atsigautų dvasiškai, kad natu- 

didelė valstybė, nors jos, kaio raliai įsitikintų, kiek ji viena 
vienos pačių didžiųjų pasaulio bėra pajėgi atsilaikyti ir imtųsi 
valstybių, vaidmuo mažėja ir
mažės. Tas pats procesas lie-

zijoje.

naši, nesiekia penktadalio visų 
balsuotojų. Turint galvoj, kad 
po šio karo įsijungė moterys 
balsuotojos, sąjūdžio įtaka ga
lėtų būti didesnė. Jis, atrodo, 
dar ne visai yra suradęs pa
stovius vidaus programos pa
grindus, o tarptautinėj politi
koj jau yra pasireiškęs pozity
viu suvienytos Europos formų 
jieškojimu. Socialistai, pajė
gę stipriau atsijungti nuo ko
munistų, skaičiaus atžvilgiu 
taip pat yra mažiau pajėgūs už 
prieškarinį metą. Konjunktū
ra dažnai juos iškelia į priekį. 
Taip yra ir šiuo metu. Gausiau
sia atstovais yra komunistų 
partija. Kas ketvirtas prancū
zas rinkimų metu balsuoja už 
komunistus.

Tai sukelia rimto rūpesčio ir 
dar rimtesnių pavojų šaliai, ku-

Teritoriniai nuostoliai

Pačioje Prancūzijoje gyven
tojų dabar esama apie 42 mi- 
lionai. Tas skaičius nerodo di
desnės tendencijos didėti, nes 
gimimai nėra gausūs. Tuoj po 
karo prancūzai dar turėjo ko
lonijinę imperiją su maždaug 
60 milionų gyventojų. Jusdami 
metropolijos nusilpimą, koloni
jiniai kraštai vis drąsiau kelia 
galvas ir siekia išsilaisvinimo, 
o visur siekianti rusiškojo ko
munizmo ranka ateina su savo 
agitacija.

Ypač daug sunkumų prancū
zai turi šiuo metu netolimoj 
kaimynystėj, Viduržemio jūro3 
pakrašty, su muzulmonais ara
bais ir jiems artimomis tauty
bėmis. Praradę Siriją ir Le- 
banoną, prancūzai dabar yra 
priversti duoti vis daugiau sa
vivaldos Marokui ir Tunisui 
(esančiam buvusios Kartagi
nos vietoj).

Tie kraštai derlingumo ir 
klimato atžvilgiu nėra taip 
įdomūs, kaip jie buvo prieš po
rą su viršum tūkstančių metų, 
bet jie turi savo strateginę 
reikšmę, kuri interesuoja ir 
amerikiečius. Nusileidę Maro
ke ir Tunise, prancūzai visomis 
galiomis laikysis Alžire, kuris 
jau ilgą laiką laikomas metro
polijos dalimi, nors gyventojų 
daugumas nėra prancūzai. 
Ten jie turi jau apie 400,000 
kariuomenės. Per Alžyrą pran
cūzai pasiekia savo negrų ap
gyventas kolonijas Vakarų ir 
Vidurio Afrikoj, kur esama 
daug žemės turtų ir kur gyve
na apie 20 mil. žmonių. Yra 
dar Madagaskaras su apie a 
mil. gyventojų, yra eilė salų

name valstybių — kolosų gady
nę. Nebūtinai turi nykti mažou 
tautos ar valstybės, bet jos ne- 
išvengimai turi jungtis į dides
nius junginius.
Europos Jungtinių Valstybių 

kūrimas

Ši idėja buvo gyva jau prieš 
antrąjį Pasaulinį karą. Bet 
nacionalizmas ir jį lydintis mi- 
litarizmas sukurstė Europos 
tautas į naują karą ir atvede 
jas į šiandieninę situaciją. To
ji situacija reiškia faktinį va
dovybės praradimą pasaulio 
politikoj, užleidžiant tai Ame
rikai ir Rusijai. Trečioji jėga 
gali tapti efektyvi tik susitai
kius vokiečiams su prancūzais 
ir sukūrus realią Europos fe
deraciją, į kurią įeitų pirmoj 
eilėj visos dar laisvėj tebesan
čios Europos tautos, 0 prie to 
prisidėtų ir šimtas milionų ru
sų pavergtų europiečių, kurie 
natūraliai priklauso į tą fede
raciją. Pabaltijo valstybės ir 
Skandinavija būtų tolimiausi 
tos federacijos nariai Šiaurės- 
Rytų Europoj, o pietryčiuose 
siektų Turkiją bei Juodąją jū
rą.

Tokiai federacijai amerikie
čiai yra palankūs ir padėtų jai 
susikurti. Tuo pačiu ameri
kiečiams atkristų didelė našta 
rūpintis tąja Europos dalimi, 
kuri didele dalimi dėl pačių 
amerikiečių to meto politikų 
neatsargumo buvo padaryta 
nepajėgi atsispirti rusų kolo
sui, išplėtusiam jau antrą sykį 
per du šimtmečius savo hege
moniją viršum Europos konti
nento, o šiuo metu didele dali
mi ir ant Azijos kontinento. 
Carienė Kotryna II ir Stalinas 
iš esmės siekė panašių dalykų 
ir pasiekė. Maža ką šiandien

sykiu su Vokietija, Italija Ir 
kitomis šalimis jungtis į pla
tesnį ir pajėgesnį junginį. Toks 
jungimasis žymiai padėtų išeiti 
iš krizės pačiai Prancūzijai ir 
būtų palaimingas visam tam 
kultilriniam palikimui, kurio 
sudaryme prancūzai užima la
bai reikšmingą vietą.

Trumpai iš visur

— “Amerikiečių dypukai”—
Rep. Sidney R. Yates (D.-—III.) 
taip pavadino amerikiečius, ku
rie sulaukę 65 metų tartum iš
vejami iš savo krašto, nes dar
bo jiems jau neduodama. Jis 
siūlo įsteigti biurą, kuris rūpin
tųsi surasti senesniem žmonėm 
darbą, jei dar gali dirbti.

— Washingtone vienas vieš
butis pasiskelbė, kad priims, 
nakvindins ir valgydins vaikus 
80 metų nemokamai, jeigu 
ateis su savo tėvu ar motina. 
Viena tokia pora atsirado iš 
Seattle duktė 82 metų, tėvas 
106.

— Jungtinių Tautų viena ko
misija, neturėdama ką veikti, 
svarstė klausimą įvesti visame 
pasauly bendrą “vaiko dieną" 
panašiai, kaip yra motinos die
na. Vienas laikraštis ta proga 
pasiūlė paskelbti, kad “bleu 
Monday” yra Jungtinių Tautų 
diena.

— Pirmasis katalikų univer

sitetas pasauly buvo įsteigtas 
Aleksandrijos mieste, Egipte, 
vardu “Didaskaleion”.

— Ispanijos vyriausybė turi 
apie 2,000 negyvenamų pilių. 
Už 15,000 dol. gali imti, kas tik 
nori, bet nėra norinčių.

Kaip gilios ir turtingos ga
limybės — meilės, gerumo ir 
dievotumo — miega vaiko šir- 
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— Jūs esat šiukšlės! — šaukia Steponas Tvar- 
dauskas, mūsų konstitucijos mokytojas. — Jūs esat 
buržuazijos raugas, puvėsiai prisisiurbę proletariato 
kraujo!

Klasėj visiškai tylu.
Puvėsiai... Dar vakar buvom tautos žiedas, tautos 

ateitis.
Ant suolų guli konstitucijos knygos: prabangūs 

leidiniai, vyno spalvos viršeliais. Kietos jų nugaros 
grikši, lyg laužomi stuburkauliai; aitrus spaustuvės da
žų kvapas ir raudono šilko juosta puslapiams atžymėti.

Klasėj niekas nesijuokia, nors mokytojas Tvar- 
dauskas, lyg tyčia, smarkiai švepluoja ir įsikarščiavęs 
švirkščia seiles pro dantis, apspjaudydamas žurnalą.

Tai mažutis tipas, paraudusiais akių obuoliais, lie
sas ir per anksti pliktelėjęs. Bet net ir ugningiausios 
kalbos metu jo žvilgsnis nesikeičia: žydros akys tebe- 
prašo išmaldos. Šitaip žiūri visi užguiti padarai — vai
kų žaidimuose apstumdyti berniukai, ujami gyvuliai... 
Ir tik toli, už baimės ir tylaus nuolankumo, dega pa 
gieža visoj nevykėlio aistroj.

Ir mano klasė tyli. Dvidešimt mergaičių ir vie- tę, kuri pardavinėja Kauno pakraščiuose sklypus, nes
nuolika berniukų.

Girdisi tik ping - pongo sviedinukų taukšėjimas. 
Salėj vyksta jaunių turnyras.

Irkos tėvas suimtas. Aldonos namuose vakar buvo 
krata. Mano tėtis taip pat kabo ant plauko’— kadrų 

į viršininkė jį du kartus apklausinėjo.
Pro atdarus klasės langus dvelkia lengvas vėjas, 

tas pats skaidrus rugsėjo oras. Dvelkia mėlyna rudens 
diena, kai sielvartingai klykia išskrendančios gervės, 
kai laukinių bičių medus kvepia atolo dobilais ir raudoni 
vijoklių lapai skamba, lyg variniai skatikai.

Bet šįmet mūsų gimnazija vadinasi Kauno Aštun
toji. Mes būsim pradinė abiturientų laida: be Lietuvos 
istorijos, be lotynų kalbos ir be tikybos.

Ir mes tylim.

Aš galvoju apie Irką. Ir apie save.
Apie žiemos vakarus, kai, pasibaigus operai, Mies

to sode mūsų laukia pulko arkliai ir užsnūdęs kareivu
kas. Visa mergiočių gauja sulipa į roges ir nulekia ap
snigta Laisvės alėja. Gatvių sankryžose tirta melsvos 
gazo liepsnelės — ten pardavinėja karštas dešreles... 
Sušalusį kareivuką paleidžiam tik po vidurnakčio. Jis 
mus visas išvažioja po namus.

Ir todėl mes tylim. Turim tylėti.
Pirmajame suole sėdi Mopsas, naujasis mūsų kla

sės draugas — Vytas Giedraitis. Ir krapšto nosį.
Kažkodėl mane paima staigus pyktis, žiūrint į jo 

rausvas, švelnias ausis ir į kojas, tingiai pratiestas veik 
iki pat lentos. Mopsas tėvų neturi, tik turtingą močiu-

vaikaičiui reikia kišenpinigių. Jam reikia šviesios odos 
portfelio su aukso monograma ir madingų kaklaraiš
čių, užveržiamų plona kilpa.

Mopsas žioplas, lepių sąnarių ir nejaukiai balto kū
no. Jis žviegia nesavu balsu, jei jį kas pakutena, mėto 
sviedinį užsidėjęs pirštines, idant nesusiteptų rankų; 
rytais močiutė jį dar girdo ovaltinu — lyg kūdikį.

Bet Mopsas yra geriausiai apsivilkęs Kaune vaiki
nas. Vakarais jis veda pasivaikščioti savo šunį Mopsą, 
rūkydamas ploną, angliškos mados pypkutę ir ruošiasi 
diplomatinei tarnybai. Ruošėsi, nes kas bus dabar — 
nežinia.

Ir mes tylim. Argi vien dėl to turim tylėti?
Ar tikrai mūsų rankos tuščios, ar jauna jėga nieko 

nežadanti, ar tikrai — visi troškimai menkaverčiai?
Aldonos namą jau paėmė valdžia. Puikų namą Per

kūno alėjoj, žėrintį prasisiekėlio prabanga: inkrustuoti 
raudonmedžio staleliai, vonia išklota rožiniu marmuru, 
svečiai sudeda vizitines savo korteles ant sidabro pa
dėklo. Ir gimnazistiški mūsų robaksai tviska visom iš
lepusio Kauno spalvom. Sodo medžiuose kabo kinietiški 
žiburėliai, lyg uždegtos daugiaspalvės armonikos, mes 
valgom juodas vynuoges ir mažus sumuštinius su ikrą; 
mus šokina patys šauniausi Kauno bernai — krepšinio 
žvaigždės.

Todėl Aldona mokosi groti citra, nes pianinu skam
bina jau pernelyg daug mergaičių. Mokėsi, nes kas bus 
dabar — nežinia.

(Bus daugiau)
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Laiškai iš Afrikos

EUROPIETIS ISLAMO KRAŠTE
Mieloji Ada,

nepatikėsi, turbūt, kai imsiu 
skųstis, kad labai sunku rašy
ti apie dalykus, apie kuriuos, 
palyginti, daug žinai ar nusima
nai. O tuo tarpu tai gryniausia 
teisybė: man, pavyzdžiui, leng
viausia skaityti paskaitas apie 
tuos Prancūzijos istorijos am
žius, kurie neįeina į mano spe
cialybę, ir atvirkščiai — pats 
didžiausias sunkumas pastatyti 
tiltą iš XVII-jo amžiaus į XIX- 
jį, nes reikia perlipti per XVIII- 
jį, prie kurio teko ištisai kelis 
metus pasėdėti.

Taip ir su Egiptu, ir, iš viso, 
su Artimaisiais Rytais, šeši me
tai gyvenimo Aleksandrijoj, ku
riuo metu daugiau domėjausi, 
tiesa, žmonėmis negu pamink
lais, bet domėjausi, atviromis 
akimis, dairiausi ir stebėjau, 
kas aplink mane darosi, — duo
tų jau, rodos, teisę pakalbėti 
apie šį kraštą. Bet kaip nepames 
ti kelio dėl takelio? Kaip nepa
leisti fantazijos ir plunksnos, 
kuri pati nori bėgti popierių, 
perdėdama, pagražindama, jieš- 
kodama būdingų, pitoreskiškų 
detalių, darydama paveikslus ir 
scenas iš to, kas iš tiesų yra gy
vas gyvenimas?

Štai kad ir su Aleksandrija. 
Neseniai rašiau, kad tai mies
tas, padalintas į du priešiškus, 
nesutaikomus lagerius. Bijau, 
kad tu, skaitydama, nepradė
tum klausti savęs: jeigu iš tik
imųjų tokia neapykanta skiria 
žmones į dvi puses, tai kodėl 
jie vieną dieną ima ir neišsipjau 
na? —• Atsakymas labai leng
vas: kadais, prieš kokį dešimt 
metų žiūrėjau žemėlapyje į be
sikuriančią Izraelio valstybę, ir 
galvojau sau: šitokia valstybė 
negali išsilaikyti. Vieną gražią 
dieną arabų masė sukils ir su

į nuolatinius paklausinėjimus 
gatvėje: kuri valanda? Keistas, 
kai pagalvoji, tiek rytiečių, tiek 
ir rusų susidomėjimas laiku ir 
laikrodžiu: skirtumas tiktai
toks, kad vieni tiktai pasiklau
sia laiko, kiti, sako, drauge ii' 
laikrodį pasiima. Dar keistesnis 
susidomėjimas dėl to, kad vi
siems tiems ryttiečiams laiko 
sąvoka, kaip jau sakiau, neeg
zistuoja, kad jie visi turi laiko 
marias. Apsiginklavęs tokio-

PRIEŠKOMŲNISTIS SĄJŪDIS 

CHICAGOJE
Chicagoje, salėje 5454 S. Sho-| rėš nešti raudonųjų viešpatavi- 

re Drv., penktad enio vakare bu-j mą į pasaulį.
Lenkijoje yra 170 kone. sto

vyklų, kuriose laikoma 150,00C 
žmonių.

Matilde Ernestine savo paskai 
toje priminė Lietuvą, kad ten

Antradienis, balandžio 17, 1956
kiam režimui. Sov’etai tuii sa
vo liniją dėl jaunimo madų, dė' 
džazo, dėl kitų dalykų, kas ne
siderina su jaunimo polinkiais. 
Stud. Haida reiškė nuomonę, 
kad komun'stams nepavyks pil
nai perauklėti jaunimo.

Ne pėsčia

Paryžiaus kavinėje sėdi Mar- 
lene Dietrich su vienu artistu. 
Tuo tarpu ateina kita artistė. 
Beplepėdama ši sako:

Taip nebūna
Mikaičiai jau dveji metai ve

dę ir dar nei karto nesusibare 
Draugė klausė Mikaitienės, kaip 
jie taip gražiai sugyvena.

— Labai paprastai. Juozas 
visada prisipažįsta, kai yra ne
teisus ir tuojau atsiprašo.

— Gerai. Bet kai tu kada bū
ni neteisi?

— Taip dar niekad nepasirai- 
kė...

vo pradėtas diskusijų sąjūd s, 
siekiant amerikiečiams nušvies- 
ti komunizmo pobūdį ii pavojus.

Tų diskusijų organizatorė yra
spaudos darbuotoja ir paskaiti- utviuvų, aaa ten| " “*^aiyvavo oauųjį
ninkė Matilda Ernestus. Ji jau'žemės ūkio darbininkai negali atstove Profesorė Tima-
1947 metais Chicagoje pradėjo keltis iš vienos vietos į kitą. Ci- ševski. Ji pabrėžė komunLtų ne 

antikomunistini forumo tavo Kublickio pranešimą apie pakeičiamą siekimą įsigalėti vi- 
žiaurias sąlygas kone. stovyklo- į same pasaulyje. Jie gali keisti 
se, apie šimtus tūkstančių iš- Į takt ką, bet ne pagrindinius sie- 
vežtų į Sib rą.

Priminė, k3d Čekoslovakijoje 
nebeužtenka Hitlerio kone. sto
vyklų, jų skaičius padidintas.
Čekai miršta nuo radiumo spin
dulių uranijaus kasyklose. Če
koslovakija gabena ginklus Egip 
tui. Čekoslovak'joje yra 20 mo
torizuotų rusų divizijų.

Toliau paskaitininke peržvel 
gė šiurpią padėtį Rumunijoje,
Vengrijoje, Ukrair oje. U1OID iiiiuiicniis; užsieniui gi tuo i lJ®tuvos nepri

Pabrėžė, kad koegzistencija, Stalino kulto griovimu sovietai |fiavo "kmatų^ir 
su sovietais tegali būti laikina;! nori sudaryti įspūdį, kad jie da-Įjiu licjo krauj? 
komunistų planas — užgrobti bar pas’neša demokratiškesne
pasaulį. Prelegentė skatino ati-į kryptimi; tuo norima palengvin- 
dengti komunizmo klastas ir ko- ti bendrų frontų politiką, kurią 
voti su juo. šiuo metu komunistai laiko sau

Čekų studentas apie jaunimą būsiant naudingesnę; taipgi pa- 
Čekas studentas Jan Ilalda žymėjo, kad revoliucija (be ka- 

papasakojo, kad Čekoslovakijo- riuomenės, polic jos ar MVD pri 
je įsigalėję komunistai didelę sidėjimo) Sovietų Sąjungoje ne-

------
pirmą antikomunistini forumą 
ir tada ji buvo pakvietusi eilę 
kalbėtojų, kaip pabėgusią iš Če
koslovakijos buv. Prahos bur- 
mistrę Ruzeną Pelantcvą, buvu-|UU8uę rvuzeną reiantcvą, buvu- mis pagrindinėmis arabų kalbos Į sį Cekoslovak jos atstovą prie 

žiniomis, trali drąsiai velianti I ” - •žiniomis, gali drąsiai keliauti 
skersai ir išilgai Egiptą (teisin 
giau pasakius — tik išilgai, nes 
skersai pasukus — visur tik 
smėlis) ir jaustis kaip namie.

Kai sakau, kad laisvai važinė
ti po visą Egiptą, tai, žinoma, 
tas laisvumas labai reliatyvus 
ir ribotas. Tai reiškia, kad gali 
važinėti traukiniais, autobusais 
ir automobiliais, kad gali vaikš
čioti po pagrindinių miestų cent 
rus. Turiu čia vieną draugą, la
bai didelį pasivaikščiojimų mė
gėją. Tai jis, vargšas, per šešis 
Aleksandrijos gyvenimo metus, 
jau, turbūt, kelis ar keliolika 
tūkstančių didelių ratų padarė 
vis tomis pačiomis europiečių 
apgyventomis gatvėmis — ten 
ir atgal, ten ir atgal. O pasi
vaikščiojimui tinkamo rajono ri 
ba labai lengva nustatyti pagal 
gatvėse sutinkamų marškinių 
ir kelnių proporciją. Einant iš 
miesto centro į pakraščius, kel
nių skaičius pamažu mažėja, ir 
kai atsiduri gatvėje, kurioje do 
minuoja marškiniai, — apsisu
ki ir grįžti namo. Nereik:a, ži
noma, manyti, kad, ten pakliu
vus, ims tave ir užmuš. Nebū-

_ » J.
Vatikano dr. Francis Schwart- 
zenbergą ir eilę kitų asmenų iš 
anapus geležinės uždangos.

Matilda Ernestine yra para
šiusi knygą “Heroes from the 
Red Heli — True Stories from 
Behind Iron Curtain”.

Dabar, atgaivinant tą paskai
tų — diskusijų ciklą, buvo susi- 
sir.'nkę įvairių pavergtų tautų 
atstovai: čekų, rusų, rumunų ir 
kt. Lietuvius atstovavo dr. Juo 
zas Prunskis. Įdomu, kad audi
torijoje buvo nemažai žydų, ir 
tai iš jaunimo.

Kinijoj ruošiama armija 
pasauliui užkariauti

Pirmoji žodį tarė pati Matilde 
Ernestine. Ji priminė, kad iš dalį studentų uždarė į kalėji- 
anapus geležinės. uždangos yra mus. pradėta griežta kontrolėPflh?įlįsiu cinin dOfl i— ~ 1 -pabėgusių apie 400,000 ir jie yra
atnešę tikslių informacijų; tai- _ viri , <xUuoiiiesie 
gi nėra ko pasitikėti įvairioms į mokslą buvo atviras 
kitoms informacijoms, paeinan-!
čioms iš raudonųjų propagandos Į Nežiūrint pr.espausdos, čekai 
šaltinių.

stojančių į augštąsias mokyk 
las — tik raudoniesiems kelias

Baltųjų rusų verdu
D sktsijose dalyvavo baltųjų

k'mus.

Dr. Juozas Prunskis, kalbėda
mas keliais atvejais nupasakojo 
padėtį bolševikų okupuotoje Lie 
tuvoje. Pranešė apie tremtinius 
Sibire ir jų gyvenimo sąlygas. 
Pažymėjo, kad Stalino nuvaini
kavimas sovietų vidaus politiko
je gali reikšti, kad Chruščevas 
ruošiasi buvusius Stalino patikė
tinius pakeisti sau patikimes

— Ach, ponia Dietrich, kaip 
man gaila, kad prieš trisdešimts 
metų negalėjau stebėti jūsų pa
sisekimo. Deja, aš tada dar te
bebuvau mokykloje...

I—Mokykloje? — metė į vieš
nią smalsų žvilgsnį Marlene. — 
O aš ir nežinojau, kad Tamsta 
anksčiau buvot mokytoja. O 
kada gi išėjot į pensiją?

Į-lgykitc, perskaitykite Lietuvoje 
premijuotų istorinį roinuiių dviejuo
se tomuose,

KRAŽIŲ SKERDYNĖS
Gražūs Žemaitijos gamtos vaizdai, 

gyvai pavaizduoti anų dienų papro
čiai, Įdomi meilčs intryga, vaizdūs 
dialogai atskleidžia anų dienų tik- 

* ------  j rovės vaizdų. Jie parodo kaip dai
niais Žmonėmis; užsieniui gi tuo 1 Lietuvos nepriklausomybės priešauš- 

° rvin persekiojo mylinčiusor-ii-- ’■ • tikėjimų žemaičius ir

aujų dėl savo šventovės.
Autorius — J. Marcinkevičius 

pats lankėsi Kražiuose, gerai susi- i 
pažino su vietos aplinkuma, apklau- ' 
sinėjo gyvus įvykių liudininkus ir | 
panaudojo plačių archyvinę me
džiagą.

I toma*i 318 pusi. kaina ....$3.00
II tomas 320 pusi., kaina ....$3.00 

Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avenue
CHICAGO 8, ILLINOIS

įmanoma, bet karo atveju gy 
ventojų masės būtų nuostabiai 
veiksmingais vakariečių sąjun
gininkais.

TELEVIZIJOS
ir Radio Aparaty Taisymas

Sąžiningas ir garantuotas darbas 
M. RIMKUS, 4517 & Sawy«r St. 
TeL VI 7-0087 — VI 7-3087

MOVI N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkrau8tymus ir pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų. 

TeL BĮ, 7-7075 arba 
RE 7-9842

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

Pirkit Apsaugos Bonus!

Rusijoje yra apie 15 mil. žmo
nių prevartos darbuose ir kalė
jimuose. Pabėgusieji iš anapus

gyvena laisvės viltimis ir lau 
kia, kad čia laisvas's pasaulis 
padės. Nors jaunimą stengia
masi auklėti komunist;škai, bet 
komunistai neįstengs jaunimo 

paimti.
j Viena — šeimos perduos savas

numinusiai nejsten^sgeležinės uždangos yra penktoji pilnon savo kontrolėn 
laisvės kolona.

I -------- ~ jk/VJ. OčlVCil

................... Paskaitininke priminė komu-, trad'cijas. Antra — komi rūsti-
tinai ir greičiausiai gal net ne. !ni3t|, taktiką: propagantajnėję sistemoje partija parenka! 
Bet ką gali žinotu tau blogiau | streikai, penktoji kolona ir rau-' '

donoji armija.

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K EIDUKONIS

MIDLAND

negu tam zuikiui, tu net arabiš-
xuaBC »u<uia u „u- kai nem°ki’ kad išsiaiškintum, Komunistų okupuotoje Kinijo- 

stums visus žydus į jūrą, ir bus I nesi dramblys. Uz a ir c s- yra 5>000 koncentr stovyklų.
baigta. O tuo tarpu Izraelio kurslJ0S P° vlS£t klt^ Eg.ip^ą . Raudonieji Kinijoje, rusų vado- 
valstybė gyvena, auga ir bujo-jkltaip rakant, po tikrąjį Egip- vyfcėje ruošia armi.ją> kuri 
ia. Ar miestas, ar valstybinė ~ daromos dažniausiai t k- =--------------------------

jaunuoliui užsiėmimą, kas dau 
eliui būna ne prie širdie-------|oc“ui uciia ne pr:e s.rcnes ir

Komunistų okupuotoje Kinijo- jaunuoliai jauč a opoziciją to-
PC OZVZA 1--- —-- J-  ' ’ -

Turiu naują dideli sunkvežimį 
ir apdraudas

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

1Sa/ings and Loan 
Ąssociat'on

IŠSUKĘ 0

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ
* SAUGIAUSIA IR 
a PELNINGIAUSIA 
ffl TAUPYMO 
V BENDROVĖ

4038 Archer Avenue Tel. LA3-6719 
AUGUST SALDUKAS Prezidento*

Rooseveit Furniture Miegamo Rakandy Išpardavimas!
U gabalų — tiktai už $169.00 yS-T* ’

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

ROOSEVELT FURNITURE CO-
2310 WEST ROOSEVELT ROAD Tel. SEeley 3-4711

FcHx Kaiidonia, na v. Ir menadžerla 
Krautuve atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki 4:10.

ja. Ar miestas, ar valstybinė 
bendruomenė yra gyvi organiz
mai: jei neapykantos mūras ski 
ria europiečius nuo muzulmonų, 
tai visus juos riša į krūvą eko
nominiai interesai, arba vėl — 
juos skaldo į dar mažesnes gru
peles religiniai, rasiniai, provin
ciniai skirtingumai, padaryda
mi iš milioninio Aleksandrijos 
miesto didžiulę tautų ir rasių 
mozaiką. Ir paradoksiškas pavir 
sius pridengia tiktai painią, bet 
gyvą realybę.

Aleksandrija, kaip sakiau, 
prancūziškas miestas: prancū
ziški (šalia arabiškų, žinoma) 
gatvių pavadinimai, iškabos, ke 
turi prancūziški dienraščiai ir 
t.t. Tiek prancūziškas, kad nei 
aš, nei mano prancūzai kolegos, 
5-10-20-30 metų išgyvenę Egip

i tjmvjv i uooici armiją, KUFl tU- tą — daromos dažniausiai tik- '
tai grupėmis, arba bene su pa- suvokįamO) nepatikimo. Bet pa
lydovu — pažįstamu egiptiečiu. klausi> turbQt manęs: kodėl ta

Užtat ir gyvenime, kaip tie sala prancūziška, o ne itališka, 
viduramžių baronai, savo pilyse, graikiška ar angliška? — Tai 
prancūziškoje saloje, apsupti iš | jau palieku sekančiam kartui, 
visų pusių kažko nežinomo, ne- į ' Algirdas

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 

ŠEŠTĄ

ROMANO KONKURSĄ
u

Skiriama tūkstantis $1,000.00) dolerių premija

1. Dienraštis “Draugas” talkininkaujant “Draugo” Bendra
darbių Klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Pas
kutinė data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti _

______ . _ 1956 m. lapkričio 1 diena.
te, neišmokome arabiškai kai- 2. Geriausiam romanui skiriama prėmija - tūkstantis doL 
bėti. O tuo tarpu prancūzų mies j . »
te, priskaitant ir alžeriečius, ir 'U,y °™Isl->4 sudaro: Petras Balčiūnas, Viktoras Mariu- 
tunisiečius, ir marokiečius, tėra i“truk”a “ Venclauskss- kltl du nariai bus ,«skelbti
gal kokie penki tūkstančiai. 60, ‘ ’
000 graikų, kokie 25,000 italų ' Ro.mano siužetą pasirenka patys autoriai. Romanas turi

būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip apie 200 romano for
mato puslapių.

5. Kūrinius siųsti adresu: Romano Konkurso Komisija,i 
Draugas", 2334 So. Oakley Avė., Chicago 8, III.

čionys, pasiekę tam tikro cko- j . , 6, Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai turi pasira- 
nominio standingo pradeda na- 8 apyvardziu, o atskirame uždarame voke pažymėti savoz:“ s ^1^1. - tcn pat irasant roman°aniraiię iri

Tai taip ir gyvent, iki m.r- 7. Tūkstančio dolcrių pren)iją au
ties šiame krašte, išmokęs t k ^honoraro p rmosios laidos teises perleidžia “Draugui” įskaitant 
tai keliasdešimt ar kelis šimtus teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti atskiru leid.niu. Jei knv- 
žodžių: "labas” (bet jau sudieu, ga duotų pelno, jis yra skiriamas romano premijos fondui. Pro- 
ačiū ir atsiprašau — nebereika- mijos nelaimėję autoriai spausdinimo sąlygas nuspręs abipusiu 
lingi, užtenka prancūziškų), susitarimu.
“iki galo” (važiuojant tramva
jumi), “į dešinę, į kairę” (va- ^ 
žiuojant taxi), ‘‘yra — nėra

tarpusavyje susikalba tik pran
cūziškai. Skaitlingos žydų kolo
nijos gimtoji kalba — prancū
zų. Visi Artimųjų Rytų krikš-

---
(o prie to pridėti pavardę žmo
gaus, kurį nori matyti, arba pro 
dūkto, kurį nori pirkti, jei nety
čia pakliūvi į arabo laikomą 
krautuvę); išmoksti susiskai
čiuoti iki 10, ne — iki 12, nes 
yra juk dvylika laikrodžio va-

k„ TIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIMIHIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIimilllllllllli

j nr1 r»<r o a » -h-h-mh. »• » . -PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darlųts. Viai apdraudimai Iš artimų ir 

tolimų distancijų. Kaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
3413 S. LITUANIUA AVĖ., CHICAGO, ILL.

('‘hr^-galėtum atnakineli | - HUalkr Mm
landų, kliu t> RI!!I!!!!!!!!!IH!!!!!in!!!”!!!W!!!U!!!Wy!!IU!Mlll!9!K!UU!ULMUUII!!UIt!llIIII!!!!!!!!!!

A. TVERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

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

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

įstaigoje — BRIGHTŪN SAVINGS AND LOAN !
Kiekvieno taupytųjų indėliai apdrausti iki $10,600,00

BIUGHTON SAVINGS ANI) LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo California Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius
OFISO VALANDOS:

I’iriiiiiil., anlruil., penktad. ir 
Šeštini. U viii. ryto iki 4:30 p.p. Trečiiiil. <» ryto iki 12 vai.. 

Ketvirtini. U vai. iki 8 vai. vak.

SEGHETTI TRAVEL BUREAU
2451 So. Oakley Avenue Tel. YArth 7-3275

MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GEI4KE1 JAIS, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

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

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

NAltlAI LIETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS. KURIOS®

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namų Įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO i SAVINGS K LOAN ASSiL
6234 S. Westem flve. Chicago 36, III.

GRANE SAVINGS B LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32. DL

DIS7RICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, III

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

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN.
i f 00 S Halsted St. Chicago 8, fil

MOVIMO

. ir, ė-»r» I I
NAUJI OIUIII TPOKAI-NAUJAUSI NRAUSTSNtO (RANMAI 

ILSU MSTU RAMUMAS-P/SUS IRSAtlNINGASPATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJ9KAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. VAIbmek 5-9209



r

Antradienis, balandžio 17, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 5
Lietuviai arti Aliaskos

Edmonto miestas randasi 
šiaurus vakarų Kanadoje, Al- 
bertos provincijoje. Si vietovė 
artimesnė iš Aliaskos negu iš 
Toronto ar Chicagos. Emigran
tas lietuvis perplaukęs Atlantą, 
neradęs sau tinkamos vietos įsi
kurti, išvyko link Pacifiko. Ke
lionė ilga. Sustojo pailsėti Al- 
bertos provincijoje prie naujai 
besikuriančio Edmontono mies
to. Čia išgirdo, kad ši apylinkė 
turtinga, galima rasti aukso, 
kitų brangių metalų, kad čia 
yra žibalo, gazo versmės (šian
dien kasamas ir uranijus). Tai 
įvyko prieš 25 metus. Ir nuta
rė toliau nekeliauti, o įsikurti. 
Nelengvas buvo įsikūrimas. 
Mat, pasaulinė ūkinė krizė bu
vo pasiekusi ir Kanadą.

Lietuviai darbštūs ir suma
nūs. Nieko nelaukę griebėsi į 
ūkius. Iškirto krūmus. Išdirbo 
žemę ir pasistatė kultūriningas 
sodybas. Kūrė lietuviškas šei
mynas, išaugino savo dvasioje 
vaikus, kurių dauguma baigė 
augštuosius mokslus. Užtat ne
veltui jie šiandien didžiuojasi 
sakydami, kad Albertoj, pro
porcingai pasauly imant lietu
vių skaičių, daugiausia yra mo
kytų lietuvių inteligentų, kurie 
gražiai kalba lietuviškai ir da
lyvauja visuomeniniame veiki
me.

Prieš keletą metų į šią apylin
kę atvyko ir naujų lietuvių atei 
vių. Jų įsikūrimas lengvesnis. 
Prieš 10 metų Amerikos bend
rovės jau įkūrė gazolino, dujų 
apdirbimą ir pastatė gyvulių 
skerdyklas. Susipažinus su se
nesnės kartos ateiviais, leng
viau buvo galima rasti darbą 
ir su geresniu atlyginimu. Bend
ro likimo vedini suartėjo į vie
ną šeimą, į vieną lietuvių bend
ruomenę, į vieną visoj Albertos 
provincijoj Rom. Kat. Lietuvių 
Misiją.

Energingesnieji lietuviai (jų 
pavardes matysime vėliau) pa
sikvietė darbštų kun. Br. Jurk- 
šą pastoraciniams reikalams. 
Pamaldų organizavimas ir susi
rinkimų šaukimas įvairiose vie
tose buvo nepatogus. Iškilo gy
vas re'kalas statyti Edmonto- 
se Lietuvių Namus, kuriuose 
tilptų bažnyč'a, parengimams 
salė ir skaitykla.

Lietuvių Namai pastatyti 
prieš 3 metus kun. Br. Jurkšo 
ir visų Edmontono ir Albertos j 
provincijos lietuvių pastangom's 
šėrų pagrindu. Kiekvienas, ku-| 
ris įmokėjo $100.00 ar atdirbo į 
prie statybos 100:00 valandų i 
turi vieną šėrą Pei šėrininkų su;

KAS SUKELIA

VIDURIŲ RŪGŠTIS, 
IŠPŪTIMA

IR SUTRIKIMĄ?
lipūHtl viduriai, deginant] nevirškinimo 
nknuHiiitil. skrandžio HUtrlkiniaa, galvos 
skaudėjimo negalavimas. Gydytojas žino, 
kad šie simptomai gali būti nuo daug |val 
Ilu prležašėlų. Tikroji priežastis dažnai 
gali būti peristaltinis sulictėjimas nuo blo
go Įpročio ar dietos, šiuo atveju “Uoiuozo" 
gali būti reikalingas Kaip Ir pagal recep
tu galinami vaistai. I >r. Peiers "tJoinozo” 
sąstate yra keletas tiiedb laiškai užtvirtin
tų dalykų, kurie: 1) ramina Ir šildo su 
trlkual skrandi; 2) atleidžia vidurių išpūt 
Mino skausmus; 3) sutelkia neskubiiianll 
palengvinimu nuo sukieiėjusių vidinių, ku
rie yra priežastim aukščiau Išvardytų almp 
tomų, H\ cinus. tigro skonio. Išparduota 
vli.i 2a.«a(i,aini linukų, šeimos dydžio bun
ka vaistinėse. Hamlyklto 1 >r. I’eter's
••tiomozo"... absoliutiškai niekas kitaa taip 
nepagelbės.
Jei Jūaų vaistinė neimi, tad pasiųsk II o tl 
už II oz. bunka (SU Jūsų vaidu Ir adresui 
Šiuo udregii: LOĮMOZO, |>«-|»«. 071-08 
IMI N. Itavensiviaal Ave„ t.liieugo |«. |||.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Lietuvių bendrovė OVER- 

SEAS CARGO GO., atstovau
janti didelę anglų firmą HAS- 
KOBA Ltd., Londone, siunčia 
į LIETUVĄ ir kitus kraštus 
siuntinius su vilnonėmis me
džiagomis, maistu, avalyne, 
vaistais ir k it. 100% garantija 
— pilnas draud'inas. Visus rei
kalingus mokesčius sumoka 
siuntėjas, gavėjui mokėti nieko 
nereikia. Siuntiniai siunčiami iš 
Londono, Anglijos, tad labai 
greitas pristatymas.

Prašykite mus siunčiamų j 
LIETUVĄ gėrybių sąrašų: 

OVERLEAS CARGO CO. 
4426 S. Rockwell St. 

CMcago 32. Ilk 
TcL Y Arda 7-4337

sirinkimą išrenkama namų di
rektoriai, kui ie ir tvarko na
mus. Šiuo laiku direktoriais yra: 
kun. Br. Jurkšas, K. Žolpis, J. 
Pašukonis, J. Razimas ir P. Za- 
leskienė. Koplyčioje laikomos 
lietuviams pamaldos tik sekma
dieniais. Tam reikalui turima 
ir parapijos komitetas, kurį su
daro: J. Augis, V. Juodelis, J. 
Kairys, N. Kardelis, J. Kirdei- 
kis, J. Misys, J. Pilipavičius ir 
J. Razimas. Lietuvių namuose 
daromi įvairūs parengimai, mi
nėjimai, kuriais rūpinasi lietuvių 
bendruomenės valdyba suside
danti iš vet. gyd. dr. B. Vidu
girio, F. Kantautien'ės, O. Drak- 
teinienės, J. Vareikos ir A. Ma- 
žonio. Be to, apylinkė turi šeš
tadieninę lituanistikos mokyk
lą, kurioje mokytojauja: V. Vi- 
dugirienė, Kinienė ir tikybą mo
ko kun. Br. Jukšas.

Edmontone ir Albertos pro
vincijoje yra gerai įsikūrę vete
rinarijos gydytojai: P. Gudjur- 
gis prižiūri visoj provincijoj gy 
vulius nuo užkrečiamų ligų, J. 
Pilipavičius ir B. Vidugiris yra 
inspektoriai mėsos priežiūroj, 
M. Urbonas verč'asi privačia 
praktika, o matininkas A. Ba
joras pasiekia net Amerikos že
mę — Aliaską, kur pagal žvaigž 
dės stato trianguliacijos bokš
tus ir matuoja žemę.

Rašančiam šias eilutes asme
niškai teko aplankyti ūkinin
kus Kirdeikius, kelių namų sa
vininkus Juodelius, kurių vie
nas sūnus jau rengia inžineri-1 
jos doktoratą, o kitas verčiasi 
dantų gydytojo praktika, vai-į 
gyklos-restorano šeimininkus 
Razimus, namų statytojus Ka
rosus, vet. dr. p. Gudjurgius ir 
toliau nuo m esto gyvenančius 
Kardelius.

Minima lietuvių bendruomenė 
— Rom. Kat. Lietuvių Misija 
yra oficialiu aktu Edmontono 
arkivyskupo patvirtinta ir rei
kia tikėtis, kad netolimoj atei
ty išaugs į pilną parapiją.

Kun. Stasys šantaras

Gydytojo pašaukimas yra 
kilnus ir augštas. Jo atsako
mybė visuomenei gili, bet Die
vas neatsisakys siųsti jam pa 
laimos dėl jo artimo meilės, dėl 
jo nešykščiu, pasišventusių 
pastangų palengvinti žmonių 
kančioms žemėje. — Pijus XII.

Duoną ir (vairius skoningas 
bu Kurtes kepa

BRUHO'S KEPYKLA
3339-41 S. Lltuanica Avė.

Tel. Cliffside 4-6376 
Pristatome į visus krautuves

ręsto, anus, taip pat iS-ir
siunčia | visus artimuosius 

miestus.

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

M WOES stoties — Banga 1890 
NUO PI KM Al). IKI PENKTAD 

8:46 iki 9:10 vai. ryte 
SESTA D. 8:30 iki 9:B0 ryte 

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v 
4EKAD. H: 30—»;30 v. r. U stotie* 

WOPA — 1490 kll.
’hlcago 29. II. HEmlock 4-2418

7121 So ROCKWEbI 8T.

@ 1956 o
TELEVIZIJOS FCkviRAFAI 
fik pas mus pirkdami gausit
• Ncniokainni 8-Jų mSn pilną garan 

tlją — darban ir dalys.
• Nemokamai vidaus anteną Ir lnsta 

davimas.
• Iki S lot).00 Ir daugiau nuolaidos ui

Jūsų seną televiziją.
Be to, visokiausi radijai, rekordą 

tmo aparatai, lempos, baterijos, da 
ys tr kitų firmų televizijos

NLOSIKDLH LIETU VISKAM 
PATARNAVIMAS

frank’s TV and Radio
D ATI
Šou

PARDAVIMAS IR TAISOMAS
3240 South Halsted Street

Telefonas CAIumet 6-7252 
PRANAS KERŠIS IR 

PAULIUS V ENDZBLIN

U

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

—Jo4m H. Nubie, Duvęs Vor
kutos kalinys, savo metu lietu
vių įstaigoms suteikęs svarbių 
žinių apie lietuvius Sibiro ver
gijoje, šiuo metu piruošęs kny
gą — atsiminimus iš savo žiau
rių patyrimų, neseniai susituo
kė su p-le Rūta E. Hedstrom. 
Vestuvės vyko Wheaton, III. Į 
iškilmes buvo pakviesta ir mū
sosios spaudos atstovai.

— Russel liaHies, nuolatinis 
“The Detroit News” dienraščio 
užsienio žinių analizuotojas, sa
vo laikraštyje dideliu straips
niu buvo aprašęs genocidininką 
Serovą. Rašiny keletoje vietų 
minėti to žudiko “nuopelnai“ 
naikinant lietuvių, latvių ir es
tų tautas. Prisimena, jog tik 
1939 m. Molotovo Ribbentro- 
po pakto išdavoje, trys Pabal
tijo valstybės neteko savųjų ne 
priklausomybių.

— Juozas Bertulis, muzikas 
ir kompozitorius, iš Los Ange
les buvo atvykęs pas prof. Juo
zą Žilevičių pasitarti dėl Klai
pėdos konservatorijos 25 metų 
įkūrimo sukakties minėjimo su
rengimo. Turimomis žiniomis, 
Amerikoje esama apie keturias 
dešimt tos konservatorijos mo
kytojų bei auklėtojų. Prof. Ži
levičius yra buvęs tos konser
vatorijos direktorius. Pasitari
me dalyvavo ir muzikas J. Či- 
žauskas. Minėjimas, jei būtų 
rengiamas, įvyktų Chicagoje 
vasaros metu per Dainų Šventę.

— Dvidešimt mokinių, jaunų
jų New Yorko pianistų, besimo
kančių Alekso Mrozinsko studi
joje, pasirodys savo metiniame 
koncerte gegužės 26 d. Koncer
tas įvyks Apreiškimo par. sa
lėje.

— Vladai Prosčiūnaitė skaitė 
paskaitą apie Mariją Pečkaus- 
kaitę-šatrijos Raganą, nušvies

dama ją kaip kūrėja ir moterį, 
rašytojos .mirties 25 metų su
kakties proga. Pečkauskaitės 
raštų ištraukų paskaitė studen
tė Irena Banaitytė, Pabaltijo 
Moterų Tarybos lietuvių klube 
minėjime. Po oficialiosios pro
gramos, kurią trumpu žodžiu 
atidarė ir uždarė klubo pirm. 
Vincė Januškaitė, buvo paveik
slo laimėjimas. Dail. A. Vitkau- 
skaitės-Merker paveikslas “Lie
tuvaitė mezgėja” atiteko daini
ninkei Rožei Mainelytei. Vėliau 
pasivaišinta prie bendro velyki
nio stalo. Parengimas įvyko per 
Atvelykį Baltic Free House pa
talpose.

— Salomėja N a rke5iima.it ė
priimta į Women for Freedom 
of Europe organizaciją ir dele
guota tą organizaciją atstovau
ti Jungtinėse Tautose. Women 
for Freedom of Europe apjun
gia astuonių tautų egziles mo
teris. Be pabaltiečių, joje dar 
yra bulgarės, čekės, jugoslavės, 
ramunės ir vengrės. T? neseniai 
Ne,w Yoke padėjusi veikti mo
terų organizacija, kaip ir kitos 
nevalstybinės organizacijos. 
Jungtinėse Tautose yra gavusi 
patariamąjį statusą ir turi tei
sę dalyvauti JT socialinėje, kul
tūrinėje ir ekonominėje veiklo
je be balsavimo teisės. Panaš.as 
teises turi katalikų, valstiečių 
liaudininkų, liberalų ir kt. inter
nacionalai. Narkėliūnaitė, kaip 
žinia, jau ketveri metai tose pat 
JT yra akredituota Draugo ko
respondentė.

__ Skautų linksmavakaris
Brooklyne praėjo dideliu pasi
sekimu. Pačių sukurtą kūrybą 
režisavo dramos aktorius K. 
Vasiliauskas. Ypač publikai pa
tiko skaučių pavaizduotosios so 
vietų moterų mados. Dainavo 
skautų vyčių oktetas, vedamas 
Mykolo Liuberskio. easirodė ir 
skautų vilkiukų oktetas. Dešim

ties metų pianistas Kliveška, A. 
Mrozinsko studijos mokinys 
paskambino pianinu. Matulai- 
tienė parengė tautinių šokių 
Programos metu buvo praneš
ta, kad skautų stalo teniso tur
nyro pirmos grupės pirmosios 
vietos laimėtojas yra K. Bud- 
reckas. Jam Tėvų Komiteto var 
du jo pirmininkas J. Audėnas 
įteikė R. Spalio knygą. Šokiams 
grojo Butrimo orkestras. Sve
čių buvo net iš apylinkių.

— Mykolas Saulius, mūsų 
muzikas, Denverio simfonijos 
violončelistas, š. m. balandžio 
2 d. Denver, Colo., radijo kvie
timu turėjo intepview angliškai 
per radiją.

Pradžioje, klausiamas dėl 
tautybės atsakė: “Mano tėvynė 
yra viena iš seniausių tautų 
Europoje, siek’ančių žavingos 
Baltijos jūros krantus. Tai Lie
tuva, kur aš gimiau, augau 
ir gavau muzikinį mokslą ir 
subrendimą...”

Toliau buvo klausiama jo nuo 
monė dėl Denverio simf. or
kestro ir kitų, dėl Amerikos 
dirigentų, bendrai koncertinio 
gyvenimo. Savo kalboje M. Sau
lius daugiau palietė muz. gy
venimo struktūres skirtumą 
tarp Amerikos ir Europos kon
tinentų.

Rūpestingai ir pigiai taisau

TELEVIZIJOS
APARATUS

Garantuoja darbą ir dalis.

I. MIGLINAS 
Telei. — HUmbold 6-1038

KĄ GALI JUMS

JURJONO BENDROVĖ.
3524 So. Halsted St. Tel. BIshop 7-3371 CHICAGO 9, ILL. 

pasiūlyti? 0 gi štai ką:
SIENPOPIERIŲ:

(vuirinu.sių s|tulvij, puikiausios rūšies, naujausios laidos, pradedant nuo 
20c vientisą volelį.

DAŽŲ:
Žvilgančiu, pusiau žvilgančių (šilkinio žvikgejimo), miltinių iš vidaus 
ir iš oro dažymui, pradedant nuo $1.03 galionų.

NAMŲ RUOŠOS REIKMENŲ:
Pieta;, kavos ir arbatos servyzų, poreeiano ir fajnnso vietinių ir Impor
tuota;. Kepimui formų, blčkų ir elektrinių indų kaina žemiau konku- 
rcneijos!

DOVANINIŲ PREKIŲ:
(vairioms progoms: vestuvėms, gimtadieniams, vardudieniams ir bet 
kokioms sukaktuvėms. BIRUTĖS ir DAILI Al .'S-G'IHfiKO ŠOKOLADI- 
XII- SALDAINIŲ-

IMPORTUOTŲ PREKIŲ:
Vokiškų kišeninių pluksnakočių, pradedant nuo $1.50 vienetas, tempe
ratūrai miltuoti termometrų C Ai F padalinimų, pradedant nuo $1.10 
vienetas, krištolo dirbinių ir cltrominių padėklų s,t puikiausiais vaiz
dui,s ant stiklo dugno, pi-iutcdunt nuo $3.3H vienetas ir

DAUGYBĘ KITŲ PREKIŲ,
kuriu čia neįmanoma išvardinti. Keikia ginčiam užeiti, pamatyti ir Įsi
tikinti.

AUTOMOBiLIŲ TAISYMAS Ut GASOUNO STOTIS
Mliekami lyginimo ir dažymo darbai. Taftomi motorai, stabdžiai, 
transmisijos ir t. t. MOBILGAS benzinas, įvairią rūšių alyva, 

baterijos ir automobiliams dalys. Fircstone padangos.
1934 West 59th Street Tel. CRovekiU 6-9136

H. OF.MA.H. osųita

C3
I SSL' R i 0 ' " ’ 

UF TO - / ■ 
<700°- L,
FEDERAL 
50VING

ft LOANt

MUTUAL FEDERAL 
SAVINGS

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 visadoa mok’ 
gerus dividendus.

Chartered and Snpervlsed by the U. S. Gavę
ĮSTAIGOS VALANDOS: Kandicn nuo 9-to* ryto Iki 6 vai. po pietų. Ket» 
nuo 9-tos vai. ryto iki 8 vai. vak. šeAtad. nuo 0 vai. ryto Iki 1 vai. pe 
pietų. Trečiad. visai neatidaroma.

—

Vesiu vių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė
PRECIN PHOTO STUDIO

(Incorporated) 
EDVARDAS ULIS, sav,
4058 Archer Avenue » 

Telefonas VIrginia 7-2481

16 ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drautla. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R ŠERĖNAS
4540 S. Wood St., Chicago V,

Illinois, tel. VI 7-2972

i
— “God Bless Pamala”, nau

ją Kanados himną, sukurtą ka
nadiečio kompozitoriaus kun. 
J. Roff, puikiai sugiedojo so
listas V. Verikaitis CBC tele
vizijos programoje. Be to, so
listas padainavo operų ištrau
kas iš “Sevilijos Kirpėjo”, Sam
sono”, keturias dainas — rusiš
kai, vokiškai, angliškai ir lietu
viškai. Visi didieji Toronto laik 
raščiai koncertą aprašė labai 
palankiai.

New Yorko publika išgirs 
sol. V. Verikaitį gegužės 12 d. 
Ateities koncerte Apreiškimo i 
parapijos salėje, Brooklyne. Ta
me pat kancerte dalyvaus sol. 
A. Stempužienė ir pianistė Ju
lija Rajauskaitė.

— Bacevičius ir Bobelis or
ganizuoja parašų rinkimą Rock 
fordo ir apylinkės lietuvių tar
pe Lietuvių Jaunimo Peticijai.

— Washlngtcno I). C. lietu
viai studentai įste'gė studentų 
draugijos skyrių. Į valdybą iš
rinktas pirmininku Romualdas 
Vildžius, sekretorė—Irena Kri- 
vickaitė, ir iždininke — Danutė 
Tautvilaitė. Į reviz jo3 komisi

ją išrinktas Julius Raulinaitis 
ir Andrius Kavaliauskas. Wa- 
shingtono skyrius turi dešimts 
narių.

— V. J. Stimburiai, Cleveland, 
Oh o, uolūs Šv. Jurgio parapi
jos nariai ir visada jautrūs lie
tuviškam reikalui, Velykų pro
ga ALRKF jaunimo stovyklai 
paaukojo 100 dol. (Anksčiau iš 
šios šeimos gauta 5 dol.). Po
nia O. Mikalčienė, žinoma Cle- 
velando vyčių veikėja, aukojo 
20 dol. P. O. Stravinskai—10 
dol., Fabijonas Saukevičius—10 
dol., B. Bacevičius—5 dol., A. 
Pliuškis—5 dol. Aukas galima 
darbo valandomis įmokėti Su- 
perior Savings banke sąskaitos 
Nr. 14833.

VOKIETIJOJE
— Lietuvos Konsulas p. Ale

ksandras Polišaitis vasario 24 
d. lankėsi gubernaturoje pas 
Sao Paulo gubernatorių dr. Ja
nio da Silva Quadros, su tikslu 
pareikšti padėką už sveikini
mus ir linkėjimus Vasario 16 
dienos proga.

MES PRISTATOME ANGLIS BEIi 
PEČIAUS ALIEJŲ

'dideliais ir MAŽAIS KIEKIAIS ,į’
Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą blo-1 

Ikų ar keliasdešimts mylių. Reikale šaukite mus. ,
I Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pas 
mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyno Avenue Tel. VIrginia 7-7091,

:'d-

SINCLAIR Gazolino Stotis

"PAGALBA”
Sav. Ant. Stanevičiug

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

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

Parduodame akundliatorius, padangas ir kt. automobilių dalis.

2641 West 71st St. (kampas Talman Avė.)
Tel. PRospect 8-9842, Namų tel. WAIbrook 5-5934
Į.------------ 4. Ą- - . J.- - - - - - ,

3S1

JONAS GRADINSKAS
VOKIŠKI ULTRA HI-FI 
RADIJAI-PATEFONAI 

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

TAISYMAS GARANTUOJAMAS RASTU — 100%

NAUJAUSI

Sukaktuvinių Metų Dovanos Tapytojams

2202 WE8T CERMAK KOAT 
Tel. VIrginia 7-7747 

JOHN J. KAZANAUSKA& Prea

Šiais metais Crane Savings mini savo 30 mel 
sukaktį. Šia proga bendrovės vadovybė nutai 
duoti dovanų visiems naujiems ir seniems tai 
pytojams. Štai jos:

1. Kas atidarys naują sąskaitą arba padės j senąją $50.1 
ar daugiau, tai gaus dovanų bendrovės raktą su term 
metru arba puikią piniginę.

2. Kas padės $150.00 ar daugiau, tai gaus stiprų ir para 
kų plastikinį arba nailoninį shopping bag (krepšį pirk 
niama),

3. Kas padės $500.00 ar daugiau, tai gaus saugią dėžę d 
kumentams laikyti arba perlų karolius.

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIRTION 

2555 West 47th Street LAfayette 3-108
B. R. I’letkiewle«. |>rez.; R. Pielkeulcz, M kr. Ir advokatas

Mokame atikAhin dividendus. Keftlunjnme čekius. Parduodan 
\r lftperkame valstybes bonus. Taupytojams patarnavimai valtį 
ATIDARYKITE SĄSKAITA ŠIANDIEN. APDRAUSTA IKI $10,<N

DARBO VALANDOM: pirmad. Ir ketv. nuo 9 Ik, 8 vai. vah 
antradieni ir penktadieni nuo 9 Iki 6; trečladlenj uždaryt 
o Sefttadlenlala nuo 9 valandos Iki vidudienio.

rke5iima.it
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Linksmiau
Yra ir tokių pavyzdžių
Tėvas: — Mama sakė, kad 

tu, vaikeli, labai dažnai meluo*- 
ji. Tai labai man nemalonu. 
Prižadėk, kad daugiau taip ne
darysi!

Sūnelis: Taip, tėveli, pasiža
du.

Tėvas: — Labai gerai, sūneli. 
Dabar, bėk prie durų ir pažiū
rėk, kas ten skambina. Jei mo
kesčių rinkėjas, tai pasakyk 
jam, kad manęs nėra namie... 

Krautuvėje
Įėjęs klijentas klausia krau

tuvininką:
— Kiek kainuoja silkės jūsų 

krautuvėje?
— Šiandien kainuoja šeši cen

tai štuka, nes tai yra specialios 
silkės, — atsako krautuviinn- 
kas.

— šeši centai?! — protesta
vo klijentas. — Kodėl kitoj pu
sėj gatvės parduodamos tokios 
pat silkės po penkis centus?....

— Aš žinau, žinau — šypso
damasis taria prekybininkas,
— bet, mat, aš silkes vinioju į 
naujesnės laidos laikraštį...

Ne ta melodija
Rašytojas Mark Twain buvo 

įpratęs smarkiai keiktis. Jo 
žmonai tai labai nepatiko. Kai 
kartą jis subiuręs ilgokai nusi
keikė, žmona aiškiai ištardama 
pakartojo jo keiksmus ir sužiu
ro į vyrą žvilgsniu priekaiš
taudama.

— Taip, brangioji, — paste
bėjo rašytojas, — tekstas tas 
pats, bet melodija kita...

Nesusipratimas
Miesto gatve važiuoja auto

mobilis. Prie vairo jaunuolis, 
kuris kaire ranka laiko vairą ,o 
dešinę uždėjęs ant pečių savo 
jaunai bendrakeleivei. Polici
ninkas sulaiko mašiną ir sako:

— Gal galėtum, tamsta, pa
naudoti abi savo rankas?

— Pasiutimas’ — sušunka 
jaunuolis. — O kaip gi aš tada 
vairuočiau?...

Ir jam tiko
— Girdėjau, kad susižadėjai,

— grafas klausia savo tarno.
— Taip, Jūsų šviesybe.
— O kaip gi tavo išrinkto

sios vardas?
— Marija.
— Tai kaip mano sužadėti

nės.
— Taigi. Dėl to aš savajai 

galiu siųsti šviesiausio grafo 
eilėraščius parašytus sužadėti
nei...

Kaip patekti į pragarą?
— Pasakyk man Petreli, kaip 

lengviausiai patektt į pragarą?
— Per inkomtaksą — sako Pet
relis.

Bet‘vaike, pagalvok, ką sa
kai!

— Tikrai, mano tėvelis daž
nai sako mamytei, kad dėl to 
inkomtakso mus visus velniai 
griebs...

Modemiškam pasauly
Kambaryje buvo tamsu, 4 

metų mergaitė tyliai sau žaidė, 
o jos tėtis miegodamas ant so
fos knarkė. Staiga jis apsiver
tė ant kito šono ir knarkimas 
pasibaigė.

— Mama, — sušuko mergai
tė, — pažiūrėk, kas pasidarė tė. 
čiui. Jo motoras sustojo...

Tikras jausmas
— Joneli, tu manęs jau ne

bemyli...
— Eik jau eik, Onute. Kaip 

tu gali taip ir pagalvoti. Jeigu 
jau nemylėčiau, tai ko čia sė
dėčiau kelias valandas nuobo
džiaudamas? Geriau eičiau žiū
rėti futbolo žaidynių...

0 visdėlto taip
— Tai tu sakai, kad susiba

rus su žmona visada paskutinis 
žodis būna tavo? Neįtikėtina...

— O visdėlto tai tiesa. Aš 
visada pasakau: “Taip, bran
gioji...”

Atspėjo
Kartą svečiuose Churchilliui 

.pristatė jauną vyruką. Didysis 
politikas peržvelgė tą nuo gal
vos iki kojų ir kurį laiką stebė
jo jį su tyliu šypsniu. Jaunuo
liui pasidarė nejauku ir jis ta
rė:

— Tamsta, atrodo, laikote ma 
ne kvailu jaunuoliu?

— Priešingai, gerbiamasis, aš 
laikau tamstą puikiu kito as
mens minčių skaitytoju...

Yra reikalingesnių dalykų
— Na, kaip tau patinka tavo 

naujoji sesytė? — klausia mo
kytojas Jurgiuką.

— Nieko, pone mokytojau, — 
atsako Jurgiukas? O susigalvo
jęs dar prideda: — Bet man 
rodos, kad mes galėjome įsigy
ti dar daug reikalingesnių da 
lykų...

Įvairios pradžios
— Mamyte, ar visos pasakos 

prasideda “Vieną kartą bu
vo...”?

— O, ne visos dukryte. Ki
tos pasakos pradedamos dar 
šitaip: “Deja, posėdis perilgai 
užsitęsė. Aš greit dar neparei
siu. Nelauk manęs...”

Abu sustoja
Keleivis konduktoriui:
— Per kurį galą aš turėsiu 

išlipti iš vagono, kai jis sustos?
Konduktorius:
— Vis tiek per kurį: kai su

stoja tas vagonas, tai sustoja 
abu jo galai.

Nusižemina
Eilinis:
— O vis dėlto yra vienas as

muo, prieš kurį jūs tikrai nu- 
siimate kepurę.

Puikuolis:
— Kas toks?
Eilinis:
— O gi tamstos plaukų kir

pėjas.

Kas lankėsi
— Dukrele, kas čia vakar

Pamiršo
— Jonai, kur tu gavai tą gu

zą ant kaktos, ar tik nesipešėte 
vėl?

— Ne, mama, tikrai nesipe- 
šėm.

— Tai kas atsitiko.
— O matai, mama, aš sėdė

jau ant Petruko, ir užmiršau 
tvirtai laikyti jo kojas.

Jis sugyvena...
— Girdėjau, kad Juozas veda 

stebuklingai puikią mergaitę. 
Ji, esą, gera plaukikė, golfinin- 
kė, arklių jojikė ,gera “bridžio” 
lošėja, pagaliau, net lakūnė, ga
linti lėktuvą -valdyti.

— O tai jie sutiks gyvenda
mi. Kiek žinau, Juozas, tarnau-1 
damas kariuomenėje, mokėsi vi- j 
rėjo amato...

Jis kaltas
Marlene Dietrich kartą sako 

savo fotografui, kuris ją veik 
visą gyvenimą lydėjo:

— Bet kodėl tu nebepadarai 
tokių gražių nuotraukų kaip 
prieš 20 ar 25 metus.

— Kągi, tenka prisipažinti— 
pasenau, Marlena. Nebeišei
na...

Buvo susijaudinęs
— Kodėl tamsta man pasakei 

neteisingą pavardę? — klausia 
policijos valdininkas suimtąjį.

— Dėl Dievo! Aš buvau taip 
susijaudinęs, kad pats savęs ne
be pažinau.

Katastrofų priežastys
Britų Kolumbijos auto susi

siekimo valdyba ištyrė ,kaa 
daug susisiekimo nelaimių įvyks 
ta dar ir todėl, kad vedusieji na
muose pradėtus ginčus tęsia va
žiuodami.

AUKOJU UOŠVĘ
Aukų rinkėjas: — Ar jūs ką 

nepaaukotut Moterų prieglau
dai?

Pilietis: — Žinoma, galiu! 
Paimkit mano uošvę.

Norintieji turėt) daugiau žinių 
apie Socialinį Draudimą — skai
tykite neseniai išėjusią iš spaudos 
knygelę —

PENSIJOS IR PAŠALPOS
filoj knygelei telpa: I. Senatvei

pensijos ir palikuonių pašalpos, 
U. Nelaimingų atsitikimų kompensa
cijos.

Aloj knygele] atspausdintas JAV 
Socialinio P-audlmo (statymas su vi
sais naujausiais papildvmais Ir pa
aiškinimais. Be to. čia (dėta JAV 
Nelaimingų atsitikimų kompensaci
jų atskiruose steltuose paaiškinimai 
su lentelėmis.
Kaina 60 centų.

Pinigus su užsakymais siųsti:

draugas 
2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, m.

ALOYZAS BARONAS

“ŠVIESA IR KELIAS”
Nesenai Išėjusi knyga

duodanti biografinių žinių K žymaus 
Amerikos lietuvių veikėjo

Prelato Igno Albavičiaus
gyvenimo ir pavaizduojanti jo nueitą 
kelių, supažindina skaitytojų su įdo
mia Amerikos lietuvių organizacijų 
bei veiklos istorija.

Kaina *1.00; gaunama: 

“DRAUGAS”

2334 S. Oakley Avė.
CHICAGO 8, ILL.

pas tave lankėsi? - paklausė KNYGA, KURIĄ GALrrE

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardines
Tai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ii 
daii. VI. Stančikaitės gražios iliu
stracijos šią knygą padarė dau 
giausia mėgiama mažųjų skaity
tojų tarpe. Kaina $1.50.

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”

2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8. III-

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE HELP YVANTED — VYRAI

3-Jų butų bargenns. 4 ir 4 komb. 
ir 3 kamb. rūsy. Autom, alyva apšiid. 
Karstas vanduo. 2 autom, garažas. 
Geriausioje vietoje arti 30th ir 
Sprlngfleld. S 13,500. SVOKOliA. 3739 
W. 2«th Si. l.Awiulal«- 1-7038.

BUILDING & REMODELING

KONTRAKTO RIUS 
STANDARD BllLDEKS, INO. 
2523 W. 09 st. Chicago 20, UI.,

PKos]X-ckt 8-3702
A. GINTNER1H — pirmininkas 

V. P. PETRAUSKAS — stat. vedCjaa
Lietuvių Statybos Bendrove:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• (rengia alumlnijaus langus Ir 

duris.

V. ŠIMKUS
Įvairūs pataisymai Ir pardavimas. 

Jei norite pirkti ar užsakyti namų 
kuris būtų gerai išplanuotas, pato
gus, gražus ir pigus, pirkite ar užsa
kykite pas

Susitarti šaukite RFIiance 3-8202 
nuo F> vai. p. p. kasdien ir taipgi 
sekmadieniui^ nuo 10 iki 4 vai.

Adresas: 4645 S. Keating Avė.
CHICAGO 32. ILLINOIS

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

Mūrinis 6 kmb., II aukšte, krau
tuvė 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 kamb. 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

POL1SHF.RS
Job shop experience 

LIGHT STEADY W0RK
Apply

2700 W. Vau Bu re n
SILVKR SOLDKRERS

Job shop experience 
LIGHT STEADY W0RK 

Apply
2700 W. Van Ruren

ARTINAS LUKAS IR SONUS
2717-19 West 7lst Street

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

Tel. — HEmlock 4-5881

ĮĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU
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i LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE

s MORAS
s BUILDERS, INO.
s Stato gyvenamuosius na-
s mus, ofisus ir krautuves pa-
s gal standartinius planus ar
s individualinius pageidavimus.
s Įvairūs patarimai statyt-
s bos bei finansavimo reika-

lais, skiciniai planai ir na-
mų įkainavimas nemokamai.

Statybos reikalais kreiptis
į reikalų vedėja šiuo adresu:

JONAS STANKUS B

kasdien nuo 4 vai. popiet.
s TeL PRoapeet 8-201S
s 6800 SO. CAMPBELL AVĖ,
s Chicago 29, Illinois
ninniiiiiiiininiiiiiiinnnnnnnniiiiinin

MISCELLANEOUS
Įvairūs Dalykai

BRIGHTON PARKE
Stiprus mūrinis 12 butų po 6 

kamb. Central, šildymas—stokeris. 
$12,000.00 metinių pajamų. Gali
ma nupirkti tik $15,000 įmokėjus.

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 

4409 S. Fairfield Avė., LA 3-3881

GELEŽIES DIRBTUVĖJE 
(FORGE SHOP)

Reikalingi
KAITINTOJAI 
PADĖJĖJAI 
HAMMERDRIVERS 
HAMMERSMITHS 
SAW MEN

Angščiausias atlyginimas. Ligoni
nės ir gyvybės draudimai. Apmoka
mi šventadieniai. Apmokamos ato
stogos.

Kreiptis —
ANDERSON SHtJMAKER CO. 

824 S. Central Avė.
(Užpakaly 832 S. Central Avė.)

BAKER
Mušt be experienced on Coffee- 
cakes sweet rolls and strudels.

MACK'S BAKERY 
35 E. Oak St., WH 4-9021

HELP WANTED MOTERYS

Clerk for soda fountain and 
retail store. Will train alert 
giri for pleasant work in pleas- 
ant surroundings. Starting sala- 
ry $1.10 per hour. Will be in- 
creased promptly if work is 
satisfactory. Full or part time.

HOTEL NORRLAND 
8 W. Burlington, La Grange

tėvas:
— Marytė, — paaiškino duk

tė.
— Gerai, dukrele, tu pasa

kyk tai savo Marytei, kad ji 
užmiršo ant piano savo pypkę!

Kokį vyrą vestų
Marytė: — Vyras, kurį aš 

vesčiau, turi būti muzikalus, 
mokėti juokus krėsti, dainuoti, 
šokti ir mėgti namuose sėdėti.

Jonas: — Tai tu nori turėti 
ne vyrą, bet televizijos apara
tą!

Pralenkė
— Aš turiu šuniuką, o tu 

neturi.
— 0 aš turiu dviratuką, tu 

ne.
— Niek s, mano tėvelis turi 

automobilį, o tavo neturi.
— Niekai, ųjano bobulė mi

rė, o tavo dar gyva.

PADOVANOTI IR SAVO 
DRAUGAMS AMERIKIEČIAMS 

IGNAS ŠLAPELIS
Juozas Pautienius

Liuksusiniame popieriuje atspaus
dinti 27 J. Pautieniaus paveikslai 
su angliškai ir lietuviškai parašyta 
Šlapelio studija apie meną.
Lietuviškos Knygos Klubo leidi
nys, didelio formato, skoningai 
drobės viršeliais įrištas.

Kaina $5.00
“Tėviškės Žiburiai” apie šią knygą 
rašo: RETA PASAULY TOKIŲ 
KNYGŲ. Ne dėl to, kad čia išryš
kinta vieno dailininko kūryba.. 
Leidinys tikrai skoningai ir tinka
mai papuoš kiekvienos kultūringos 
šeimos stalą.”

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8. ILL.

CHARLES F CARPENTIER 

Sccrcfjry of .Sčitc

.Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus. į

KUTRA-NORKUS REALTY i
REAL ESTATE-INSURANCE ' 

2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030 

PRospect 8-3579 (vak. ir sekmad.)

NAUJI LIETUVIŠKI 
REKORDAI

Po $1.00 vienas:
Mano Gitara — Tango — ir Saulės Rytas 

Anglų valsas — solo ................................................................ Šabaniauskas
Nutilk širdie—Tango—ir Kanarkų Foxtrota«—solo .... Šabaniauskas
Jonelio Polka ir Dariau Lyseles — solo .................................. Šiaukeviėius
Tu, Lietuva ir Dru-Lia .............................................. Pūdų Dėdė ir Dėdienė-
Našlaitės Kapas ir Griovėsių Gėlelė .................... Pupų Dėdė ir Dėdienė
Tykiai Nemunėlis Teka ir Visur Tyla — solo .................... Babravičius
Kai aš turėjau ir Kam Šeri Žirgelį 7 Vanagaitis, Olšauskas ir Armonika
Marcinkonių Polka ir Virginia Polka ............... Lietuviškas Orkestras
Vainikas 1 ir 2 Dalis ................................. Lietuviškų Melodijų Rinkinys
Geismai ir Svajonės ir Oželis ........... Duetas ir Kvartetas su Orkestru
Gyvenk, Juokis ir Mylėk ir Dzinguliukai ................ Duetas su Orkestru

Po 01.50 vienas: *
Tėvynei ir Sukatos Vakarėlį ........................ Budriūno Vyrų Kvartetas
Alutis ir šauksmas .............................................. Budriūno Vyrų Kvartetas
Žemaitiška Liaudies Daina ir Subatos Vakarėlį ........... Švedo Choras
Apie Palvą Arklį ir Kikilis, Mergužėlė Mano Miela.... Švedo Choras
Žvaigždelės ir Temsta Dienelė ................... Motiekaitienė ir Kalvaitytė
Barkarolė ir Sutemo ..................................... Motiekaitienė ir Kalvaitytė
Koktumas ir Čigonės ..................................... Motiekaitienė ir Kalvaitytė

Rekordus siunččiame ir paštu. Amerikoje už supakavimą ir pašto 
išlaidas dar ekstra $1.50. Kanadon $2.50. Į kitas šalis atitinkamai bran
giau. GOD neariančiame. Pinigas siųskite kartu sn rekordų užsakymu.

JOS. F. Bl'DRIK FURNITURE, INC.
3241 So. Halsted Street Chicago 8, III.

Impatlence behlnd the steerlng 
vrheel of a motor vehiele has led to 
many an accident. Many motor
istą have discovered, unfortunately, 
that being in a “hurry” can only 
result in a prolonged delay because 
of an accident. Injuries and deaths 
may also result.

It may not be the faatest way 
to arrlvo at a destlnatlon, būt by 
being courteous we may avold an 
accident. And whlle it does not 
aid a hurried trlp at &U, a motorist 
should always be ready to* yleld 
the right-of-way. A ųuick start the 
lnstant a t ratile slgnal turns green 
may alao be a ųuick movement ln 
the direction of an accident.

LIET. APDRAUDŲ AGENTŪRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty 
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apd raudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
VVAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENON 
5900 S. Ashland Avė., Chicago 36, III

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas ir A. Lapinu

inetoliuoja visų geriausių Ameri 
kos firmų gazu ir alyva kūrena 
mus pečius (furnaces), visų dy 
džių oro vėsintuvus Air condi 
tioners) ir atlieka visus skardos 
darbus.
1546 S.,49th COURT, CICERO 
Tel. OLympic 2-9811 nuo 8 vai

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

2-6752 ir OLympio 2-8492

SAVININKAS PARDUODA 
PAJAMŲ NUOSAVYBĘ

Apylinkėje lGth ir Union Avė. 2-j', 
augšti} mūrinis po 4 kamb., plius 2 
butai po 2 kamb. rūsy. Tuojau gali
ma užimti 1-mą augštų. Taip pat 4 
kamb. medinis užpakaly. Nuominin
kai patys apsišildo. Arti lietuviškos 
bažnyčios. įkainuota skubiam parda
vimui. šaukite Mr. Kolar — STate 
2-0303 iki 5 v. v. šiokiadieniais arba 
NE vada ,2-5956 po C v. v. ir šeštad. 
bei sekmad.

Nejnd. turto pirkimas-pardavimas 
visokių rūšių apdranda, Notarijata 

INCOME TAKSŲ PILDYMAS
P. LEONAS 

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

MERGI N Ų 
MOTERŲ

PRUDENTIAL BUILDING 
RE STORANE

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 liospitalizaeija 
B. Patraukli aplinka
7. Progos pakilti
8. Nedirbama sekmadieniais Ir šven

tadieniais.
Kreiptis dabar

STOUFFERS
RESTAURANT
PRUDENTIAL BUILDING 

(Randolph prie Michigan Avė.) 
arba 2G W. Madison

P. STANKOVIČIUS
REAL ĖST. ir INSVR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
8133 So. Halsted St 

Pk. DAimbe 6-3791 
Padeda plrkltl - parduoti namus 
dklus, biznius. Parūpina paskolas 
draudimus tr daro vertimus. Tvarkė 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7.

AUTOMOBIDE8 — TRUCK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO K O 2I C O S 
Ueturiika gazolino stotie ir auto 

taisymas
Atitekami motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai ir keičiamos dalys.

CALL-ME-MOTORS CO.
5759 S. WF.STF.RN AVĖ.. PR 8-953S

y? Modcgn Cathedpal
cnt thp Poetine I 

(d SAU RADI A, /Z»Z.y. /

lr ----

Paaslng on hllls and eurves la 
sald by many an expert to be a 
■ura way to “paša on” Into eternlty. 
There are aome motoristą in auch 
a hurry that they do not reallzo 
that there are good reaaons for the 
postlng of apeed limitą. Safe travel 
la travel at a reaaonable and proper 
speed. Weaving from one lene of 
trafflc to the other la one of the 
surer ways of headlng atraight for 
an accident. If motoristą vrould 
leave aooner for a destlnatlon, or 
aettle for '‘better late than never,” 
many accldenta vrould be ellml* 
nated. A drlver ln a hurry—an 
impatient drlvep—can cause untold 
damage.

A oopy ot the oompletely ne* 
**Rnlea of the Road” booklet wlll

__ _ »pon reųueet.
JARLM f. CARPBNt 
itary of >tat«, Sprlng' 

ola. ,

PROGOS — OPPORTUNITIES

_. i

PRIVATUS SAVININKAS PAR
DUODA I,1QUOR KRAUTUVU IK 
TAVERNĄ. Seniai (steigtas biznis. 
Pilnai (rengtas, kartu ir 4 alaus 
“cooler”, 2 kasos reglster’ial, fikče- 
rlal, televizijos aparatas, radijo ir 
vėsintuvas. Tiktai $3.000. "complete".

550 W. 63r<l St.
Skambinti ENglewoo«l 4-9342, . .

IiABAI PIGIAI PARSIDUODA 
TAVERNA SU ŠOKIU SALE;

galima pirkti su namu.
LA 3-9618

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiniiininr

Skelbtis “DRAUGE” apainaoką 
nes ji« yra plačiausiai gkaitoniM 
lietuvių dlenraitia. o akelbimų 

kaina yra prieinama vlaiema.

yMos) of tiie onqinal mamtScripH abouf . „ __
ipdzuęh (/ImPviCii are houscd m a oi-
SSriLLt.SPAiM. Sctenhfic f. btblicftl beoki be!onqinn to 

ICOLlIMBUahi$ marginai comments are mcludjd

Perskaitę dienr. “Draugį”, duokite ji kitiems.
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“OLD LOOK” SOVIETŲ AMBASADOJE
AL. G1MANTAS

Mažutę sensaciją paskutiniąją nuotraukų vaizduojančių Staliną, 
kovo mėn. savaitę Washingtone bei šiaip įvairių smulkmenų pri- 
sukėlė žinia, jog sovietų amba- menančių to despoto valdymo 
sadoje, nežiūrint visų puolimų laikus. Berniukai iš to susidarė 
prieš Staliną, ramiausiai sau ir I išvadą, jog ambasadoje'bent kol-

KANADOJE

Garsenybė perėjo į katalikų tikėjimą

toliau kabo jo portretai, išstaty
tos stovylos ir lyg ir nejaučiama, 
kad Maskvoje šiandien jau visiš
kai kitas tonas senojo gruzino 
pusėn. Kaip tas viskas paaiškė
jo?

Kalamazoo, Mich., Milwood 
augšt. mokyklos mokiniai prieš 
Velykas buvo suruošę ekskursiją 
krašto sostinėn. Penkiolikamečių 
berniukų tarpe kilo mintis be ki
tų žymių Washingtono vietų ap
lankyti ir sovietų ambasadą. Du 
jaunuoliai, Robertas Augaitis ir 
David Cook, teturėjo vieną norą: 
gauti rusų alfabetu autografą sa
vo įrašų knygutėn ir tuo įrodyti 
draugeliams, jog tikrai buvo ap
lankę Kremliaus įstaigą JAV 
sostinėje. Priėję prie durų ir len
gvai pabaladoję, jie buvo įsileisti 
ambasados durininko, kuris suži
nojęs apsilankymo tikslą, juos 
pristatė išsidekoravusiam ir bran 
genybėmis pasipuošusiam vado
vui, kuris jaunuosius turistus ap
vedžiojo po daugelį patalpų. Va
dovas parodė jiems paveikslų ir

kas dar vis seni vėjai pučia, nie
kas nėra pasikeitę. Be to, jie bu
vo labai nustebinti, kad ir dirbti
niu nuoširdumu, kurį jiems paro
dė ambasados tarnautojai. Atsi
sveikinant, raudonieji šeiminin
kai pasiūlė jiems atvykti ir se
kančią dieną, kartu atsivedant 
ir kitus mokyklos draugus. Apie 
tai gimnazistai pranešę savo Kon 
greso atstovui Augustui E. Jo- 
hansen (Battle Creek, Mich.), 
kuris, savo ruožtu susisiekė su 
FBI įstaigomis, kurios pasiūlė 
gimnazistams nepriimti rusų 
kvietimo ir daugiau neapsilan
kyti svetimos valstybės diploma
tinėje institucijoje.

Tuo pat, buvo išreikštas dide-

Kas ji? Ogi tai jaunutė, iš 
pažiūros niekuo nesiskirianti iš 
kitų draugių tarpo, mergaitė, 
vienok kurios vardas Kanadoje 
dideliam ir mažam, jaunam ir 
senam yra gerai žinomas. Jis 
žinomas daugeliui kcm ir užsie
nyje. ypač pasaulinio masto 
sportininkų eilėse.

Toji mergaitė — tai Marilyn 
Bell, dar tik praeitų metų lap
krityje užbaigusi 18 metų am
žiaus.

Dar neturėdama nė pilnų 17 
metų Marilyn Bell nustebino ne 
tik Kanadą, bet ir platųjį pa
saulį pirmoji perplaukdama mil
žiniškąjį Ontario ežerą. Tuo ji 
užsitarnavo didelę garbę ir pa
saulinio masto plaukikės vardą. 
Negana to, metams praslinkus 
nuo pirmojo laimėjimo triumfo,

Naikelis, jam talkininkavo V. 
Gedmintas, Parulis ir Miliaus
kas. šermukšnis vadovavo da
žymui ir pats daug dirbo; jam 
padėjo J. Pipiras, L. Kačinskas, 
J. Bertašius, Ancevičius, V. Bliu 
menfeldas, Glodas, Šurkus, Ja
kubauskas, 'St. Raudonis, Bran
tas, Pr. Pauliukonis, St. Prapuo 
lenis, Orentas. Elektrą įvedė ir

manymai niekais nuėjo dėl ka
pitalo stokos.

Gauti atsakymai į jiasiųstas 

rezoliucijas

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės m'nėjimo metu buvo 
priimta rezoliucija, smerkianti 
bolševikų okupaciją ir smurtą 
Lietuvoje ir prašanti daryti žy
gių, kad būtų atstatyta Lietu
vos laisvė. Rezoliucijos nuora
šai pasiųsti JAV vyriausybės 
asmenims ir vadovaujantiems 
politikams. Gauti atsakymai iš

pernai metais Marilyn Bell nu 
lis nustebimas rusų elgesiu, neslvyko i Didž. Britaniją ir tenai į sporto ir pramogų reikalams: 
iki šiol tik labai retai kas galėjo perplaukė Anglų Lamanšo ka- cia bus skaitykla ir bibliotekėlė, 
tikėtis būti įsileistu į rusų amba- Į nalą, tuo parodydama sportin o
sados rūmų vidų. Kaip ten bebū- Pasaulio sferoms, jog pirmasis 

jos laimėjimas buvo ne atsitik

vandenį sutvarkė A. Kąuševi-'jAV prezidento, JAV misijos 
čius su St. Prapuoleniu. Grindų Jungtinėse Tautose ambasado- 
skutimo darbus atliko Kibirkš- Į rįaus c, Lodge, Massaęhusetts | 
tis, Šurkus ir St. Raudonis. Va-i gubernatoriaus Ch. Herterio, se I 
lymo darbus atliko skautų vie-1 natoriaus Laverett Saltonstall 
tininkija, vadovaujama vietinin- i jr kongresmano H. D. Donohue. 
ninko Bliumcnfeldo. Iš tikrųjų j Prisiųstuose laiškuose giliai ver-1 
3alės įreng.mo ‘spiritus mo', tinama rezoliucija ir praneša-' 
vens” buvo valdybos pirm. V.
Mačys.

Salės paskirtis — tarnauti lie
tuvių jaun'mo kultūriniams, t

tų, bet R. Augaitis su savo bičiu
liu dabar gali sakyti, jog jie vie
ni pirmųjų pralaužė geležinę už
dangą JAV sostinėje.

tinis, tačiau jog tai tikrai esą- bei paska tos

stalo tenisas ir šachmatai. Čia 
ž emos metu bus rengiamos jau
nimo pramogos, susirinkimai

GABUS VERSLININKAS
Tremtis atbloškė į Chicagą se. Įsigijęs reikiamą patyri-

eilę gabių žmonių. Jų tarpe 
garsėja prekybininkas Justas 
Liepoms. Tai apsukrus suval
kietis, gimęs 1913 m. Veive
riuose. Baigęs (1930 m.) Jė
zuitų gimnaziją Kaune, stojo į 
Prekybos institutą Klaipėdoje 
ir jį baigė 1933 m.

Paskatintas instituto rekto
riaus inž. E. Galvanausko, su
organizavo prekybos namus 
Centrum. kurie greit išaugo į 
stipriausią lietuvių įmonę Klai
pėdoje, su prekybos statybos, 
radijo, ginklų, kuro ir siuvy
klos skyriais, kur dirbo arti 
100 tarnautojų. Naciai, užėmę 
Klaipėdą, tą įstaigą likvidavo.

Vilnių grąžinus Lietuvai, J. 
Lieponis ten suorganizavo did- 
menų prekybą Mūsų Produk
tas. Šią įmonę bolševikams na
cionalizavus, perėjo dirbti į 
akcinę bendrovę Statyba, iš 
kur komunistų buvo atleistas. 
Bolševikus išvijus iš Lietuvos, 
vėl grįžo į Statybą, ten buvo 
išrinktas į valdybą, ėjo pre
kybos ir transporto skyriaus 
viršininko pareigas, be to — 
direktoriavo Dailės kooperaty
ve.

Tremtyje, Tuebingene, suda
rė statybos bendrovę Unitas, 
kuri išaugo į didžiulę įmonę su 
200 darbininkų; jos padalinys 
buvo įsteigtas Stuttgarte. At
vykęs į JAV, keletą metų dir
bo vietinėse prekybos įstaigo-

mą, 1952 m. suorganizavo Lie
tuvių Prekybos Namus, ku
riems ir dabar vadovauja. Jų 
pasisekimas toks didelis, kad 
bendrovė per savo 4 gyvavimo 
metus galėjo duoti aukų lietu
viškai visuomenei daugiau 
kaip $10,000 (vien Altui — 
daugiau kaip $1,200).

Praėjusių metų pradžioje 
suorganizavo antrą įmonę — 
Neris Statybos bendrovę. Jai 
vadovauti buvo pakviestas inž. 
J. Augustinavičius. Ši bendro
vė dabar stato naujas Draugo 
patalpas.

Gabusis prekybininkas J. 
Lieponis yra drauge ir visuo
menininkas: jau gimnazijoje ir 
Prekybos institute priklausė, 
ir dabar priklauso, ateitinin
kams. Kiek sąlygos leidžia — 
remia katalikų pastangas. 
1952 metais vedė Janiną Tu- 
mosonytę, kuri jam yra geru 
talkininku visuose darbuose; 
augina sūnų Joną Vytautą ir 
dukrelę Birutę Veroniką.

Justas Lieponis yra uolus 
lietuviškos spaudos rėmėjas. Į 
didįjį Draugo statybos banke
tą jis paėmė tris stalus, pri
traukdamas visą eilę savo ge
rų draugų ir bendradarbių, ir 
atnešdamas $750. Džiugu, kad 
vis didėja skaičius gabių vers
lininkų, kurie taip gausiai re
mia lietuviškus reikalus.

ma pasaulinio masto plaukikės.
Taigi, tie garbingi žygiai Ma

rilyn Bell buvo, pasakytume, fi
ziniai šuoliai garbės, turto ir 
garso srityse. Tačiau tai pasi
ryžėlei mergaitei to neužteko. 
Šiemet, per Velykų šventes, kar 
tu su prisikeliančiu Kristumi, 
ji padarė didelį žingsnį į priekį 
ir dvasinėj srityje.

Buvusi ligi šiol protestante, 
Marilyn Bell pasiryžo pereiti į 
katalikų tikėjimą. Tokiu būdu 
Katalikų Bažnyčia priėmė į sa
vo narių tarpą vertingą pasi

Šia proga apylinkės valdybai 
atsiuntė nuoširdų sveikinimą 
Bostono apygardos pirmininkas 
V. Izbickas.

Salės įsirengimas yra didelis 
LB Worcesterio apylinkės žings- 
n's pirmyn lietuvybės reikale.

Visai nepagrįsti kaikurių as
menų priekaištai, kad be reikalo 
į šalį mėtomi pinigai, įreng'ant 
nuomojamas patalpas, daug ge
riau būtų buvę įsigyti nuosavus 
namus ir juose įsirengti reikal’n 
gas patalpas. Labai gaila, kad

ryžėlę, kuri, kaip matome, ne-1tle y"a Pamlrs«
pasidavė vžliuliuojama išorinės, Praeltles bandymus p.gyti to- 
garbės himnų, bet nuolat medi- j klus namu3 lr KaiP tlc visi S'J’ 
tavo ir siekė dvasinės pažan
gos.

Konvertite, Marilyn Bell, pir
mąsias ŠY,„ Miš as išklausė šv.
Velykų rytą Toronte, Šv. Myko
lo kolegijos R. Kat. koplyčioje.

Marilyn Bell tėvas, kuris te
bėra protestantų bažnyčios na
rys, spaudai pareiškė, jog duk
tė šitokį sprendimą padariusi 
po ilgų svarstymų ir iš gilaus 
įsitikinimo. Pr. Alšėnas

t

* A

Natūralizacijos ir emigracijos reikalais
Klausimai ir atsakymai

Kl. Aš atvykau į JAV-bes j greit, kai jūsų aplikacija dėl 
kaip vizitorius. Čia išgyvenęs ■ statuso pakeitimo yra įvykdyta,

Worcester, Masą.
LB apylinkės patalpų 

atidarymas
Balandžio 7 d. vakare vietos 

LB apylinkės valdyba 3U rengė 
naujai įrengtų ir atremontuotų 
patalpų atidarymą, kurio metu 
vyresnieji turėjo progą susiėję 
nuoširdžiai pasišnekučiuoti ir 
pasitarti vienu kitu opiu klausi
mu, o jaunimas — gražiai pasi
linksminti.

Valdybos pirm. V. Mačys tarė 
žodį į susirinkusiuosius, apibū
dindamas naujai įrengtų patal
pų paskirtį iš išvardijo visus, k u 
rie talkos būdu prisidėjo prie j ~ 
patalpų atnaujinimo.

Staliaus darbams vadovavo J

I —

ma, kad į jos turinį atkreiptas 
dėmesys. Kongresmanag H. D. 
Donohue prisiuntė kongreso pra 
nešimo ištrauką, apimančią pa
siųstą rezoliuciją.

Pagerbti skautų vadai

Worcesteryje gyvenąs LSS 
Pirmijos sekretorius sktn. K. 
Jonaitis pakeltas į vyr. skauti
ninko laipsnį.

Worcesterio vietin nkijog vie
tininkas Vidm. Bliumfeldas Va
sario 16 proga LSS Pirmijos ap
dovanotas “Tėvynės sūnaus” žy 
men:u.

Gražiai pasirodė skautų 

šokių grupė

Balandžio 6 d. "Memoriul” au 
ditorijoje vyskupijos labdarin
gos draugijos Holy Family su
rengtame tautybių festivalyje 
gražiai pasirodė su tautiniais šo
kiais lietuvių skaučių grupė. Ta
me festivalyje be lietuvių daly
vavo prancūzų, graikų, airių ir 
italų tautinių šokių grupės.

Ateitininkų šventė

Tradicinė pavasario ateitinin
kų šventė šiemet rengiama ge
gužės 26 d.

JONAS’PLZAR

(Gyveno Grand Kapids, Mich.)
Mirė bal. 14 d., 195G m., su

laukęs 66 metų amžiaus.
Gįmęs Lietuvoje. Kilo iš 

Mažeikių apskr, Akmenės pa
rapijos ir mrt'stdL

Amerikoje išgyveno 47 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

duktė Julia Zelis, žentas Krank, 
du anūkai, brolis Vincentas, 
brolienė Marijona (Grand Ka- 
pids, Mich.). sesuo Anastazija 
Savickus (Great Neck, N. Y.) 
ir kiti giminės Amerikoje. Lie
tuvoje liko sesuo Julia ir gi
minės.

Kūnas pašarvotas Wctelak 
koplyčioje 4266 K. Mozart Ave- 
nue. Laidotuvės jvyka treėiad., 
bal. 18 d. Iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas j Nekalto 
Prasidėjimo Pan. švč. parap. 
bažnyčių, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielų. 
Po pamaldų bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a.a. Jono Puzar gimi
nės draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį' partarnavimų ir atsisvei
kinimų.

Nuliūdę lieka: duktė, žentas, 
anūkui, brolis, sesuo ir giminės.

Inid. direkt. a. M. Phillips, 
tel. YArds 7-3401.

IGNACAS PALAKA1TIS

Gyveno 474 1 S. Marslifield Avė. 
Tel. YArds 7-8661

Mirė bal. 15 d., 1956, 10 vai. 
ryto, sulaukęs pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Žvin
gių parapijos.

Amerikoje išgyveno 40 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona Kazimiera (Druktenai- 
tė), 3 sūnūs: Ignatius, Joseph 
ir Kasper, duktė Mary Stozek, 
žentas Edward, 2 podukros: 
Helen Yorkman, ir Anna Zi- 
mit, žentas Frank, 11 anūkų, 3 
proanūkai, kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 4605 S. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtad., 
bal. 19 d., iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielų. I’o pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, sūnūs, duk- 
t‘> žentai, anūkai ir

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

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO
3914 West lllth Street

Viena,; blokas nuo kapinių.
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Telef — CEdarcrest 3-6335

GUŽAUSKŲ

UUDfiSIO VALANDOJ

MAŽEIKA * EVANS
LAIDOTUVIŲ MUKT0BIA1 "

6845 S..Western — 8 atskiros air-cond. koplyčios
VMN — 7-8661 A*t«»oi»ili«iiM rieto 
korte gyvena kitose mlssU dalys*: gausias*

koplyčių arčiau jūsų namų.

metus laiko, nusprendžiau, kad 
man geriau pasilikti JAV-sc. Ar 
galima man pakę sti savo sta
tusą vietoj būti lankytoju (vi- 
zitoriu) pasidaryt i emigr a ntu ? 
Taip pat, ar man bus leista dirb 
ti, jeigu mano statusas bus pa
keistas?

Ats. Yra galima pakeisti jū
sų statusą, pagal tam tikras są
lygas. Pirmoji sąlyga, kad kvo
tos emigranto viza turi būti gau 
tina tuo Jaiku, kai jūs užpildo
te savo aplikaciją dėl statuso 
pakeitimo, lygiai taip pat tuo 
laiku, kai jūsų aplikacija būtų 
patvirtinta. Kitais žodžiais, jūs 
galite pakeisti savo statusą, be 
išvažiavimo iš JAV-bių tiktai, 
jei kvota, kur,ai jūs priskailo- 
mas, yra laisva ar ncišsibaigusi. 
Antroji sąlyga, daleidžiant, kad 
jūsų kvota yra išsibaigusi, ta
da jūs turite atitikti bendriems 
imigracijos reikalavimams, kaip 
antai sveikatos, charakterio ir 
1.1. Jūs galite priimti dalbą taip

dėlto, kad užpildant savo apli
kaciją dėl tam tikrų priežasčių 
būtų atmesta, jūs turėtumėte iš 
JAV-bės skubiai išvykti. Tokia 
statuso pertvarkymo procedūra 
yra galima taip pat ne imigran
tams (specialiu leidimu įvaža- 
vusiems, pav. studentams, pre 
kybos atstovams ir kt.), kurie 
po atvykimo apsiveda su JAV- 
bių piliečiu, bet su sąlyga, kad vadinamos athlete’s foot. *u- 
JAV-se pirma vedybų išbuvo 
nemažiau vienefių metų. To
kiais atvejais svetimšalis, kaip 
JAV-bių pilicč'o vedybų šalis 
(sjmiusc), turi teisę į bekvotinę 
imigranto vizą (Informacija gau 
tą iš Common Council for Ame
rican Unity). Pr. šulas

NUO UŽ81SENRJU8IŲ
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT

VIRŲ lr SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ,
aegall ramiai "sėdėti ir naktimis
miegoti, nes Jų užoisenėjustos žaizdos 
niežti lr skauda. Kad pašalinti tų 
niežėjimų Ir skaudėjimų senų a t vi- 11 
rų lr skaudžiu žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jos g y d y m o 11 
ypatybės palengvins JQsų skaudėji
mų Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jų taipgi nuo ekau- 1 
džlų nudegimų. JI taipgi pašalina1 
niežėjimų ligoe vadinamos PSOFtlA- 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimų ligos

BEVBRLY H1LLS G8LINYCIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių lr kitų papuošimų.

2443 WEST «3RD STREET 
Tel. ritospect 8-0833 ir PR 8-0834 
g************************:*

A. A.
SOPHIE KLIMOVICH

(pūgai tėvus Korsakaitė) 
Gyv. 4644 S. Hermitage Avc. 
Mirė bal. (April) 14 d., 1954

m., 2:45 vai. popiet, sulaukusi 
pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 4h metų. 
Pasiliko dideliame nuliūdime

dvi dukterys — Alberta Deni- 
binski ir jos vyras Thaddeus. 
Frances Cross ir jos vyras 
Adolph; trys sūnūs — Adolph 
ir jo žmona Viktorija. Stanley 
ir jo žmona Frances, Kalph ir 
jo žmona tris; <lu broliai — 
Anthony' Korsak ir jo žmona 
Gcncvieve, Adolph Korsak ir 
daug kitų gimimų, draugų, bei 
pažįstamų.

Jpšūnas pašarvotas Jobu F. 
Eudeikio koplyčioje, 4605 So. 
Hermitage Avc. Laidotuves (- 
vyks trečiud., bal. (April) 18 
<1. Iš koplyčios 8:30 vai. ryto 
bus atlydėta Į šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčių, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. I’o pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: dukterys, sūnūs,
broliai, anūkai ir visi kiti gi
minės.

Laid. direkt. John F. Eudei
kis, tel. YArds 7-1741.

JOHN F. EUDEIKIS
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

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna- Mea turime koplyčias
4maa dieną lr nak- chieagog ir

) Reikale Aaukit* Roselando dalyse ir

rnua- uojau patarnaujame

PETRAS BIELIŪNAS
*848 S. CALIFORNIA AVĖ. TeL LAfsyette 3-8572

.......... ANTANAS M. PHIUIPS
8307 S. L1TUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3*01

TROOST - PACUANKIS MONUMENTS
6819 So. Westem Avė. T»L GRovehilI 6-3745

PETRAS P. GURSKIS
659 W«t 18th STREET TeL SEeley 3-5711

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd., Rivcrside, IIL Tel. OLympic 2-5245

Dirbti taikos reikalui tai ta 
nauti teisingumui. Kurti taikų 
tautų sugyvenimą tai tarnauti 
žmonių gerovei, ypač varguo 
menės ir prislėgtųjų.

— Pijus XII

stabdo džiovinimų odoa Ir perplytlmų t ; 
tarpplrščlų. Yra tinkama vartoti nuo | 
IžIOstančtos, suskilusios odoa dedlr- | 
vinių, odoa Išbėrimų lr t. t., taipgi ' 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
llrodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų. JI yra gera gyduolė nuo Iš
viršinių odoa ligų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po T 5 
et., 51.26, ir 53.60.
Pirk I to vaistinėse Chl 
cagoj ir apylinkėse—
Mllwaukee, Wlsc.,Ga 
ry. Ind.lr Detrolt, Ml- 
cblgan arba rašyki
te ir atsiųskit* ICo- 
ney ordsr |

LEGULO, Department D.
5618 W. Eddy St CUcago 84, III.

Jolin W. 1‘aeliunkls (Puteli)
Chicngos vieninteli* 
lietuvis savinluku*

Česlovas Yltkuiiskus,
West Huburbun atstovus 

Tel. TOvvnliuil 3-3232

GRAŽIAUSIŲ PAMINKLŲ PASIRINKIMU 
RASITE PAS MUS.

I paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 
trunsportaciją automobiliu.

Atduru kusdien Ir sekmadieninis nuo 9 vai. ryto Iki 6 vai. popiet. 
e Nuo pirmadienio Iki penktadienio atdara vakarais.

InSIIIIN KITI-. HA KAI t — BIS PASTATYTA VAINIKŲ l>l ENO.I Kt

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. M1CH1GAN AVĖ. TeL COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 8. LRCANICA AVĖ. Tel YAlds 7-1136-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, BL TeL OLympic 2-1003

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

STEPONAS 0. LAGKAWICZ
2424 W. flBUi STREET BEpoMle T-11131

»W4 W. 28rd PLACE Vlrgtato 7-6672,
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'/ Trumpy metų tremty, o il

gy Lietuvoj. L.T.D. Chicagos sk. 
surengė Vyčių salėj bal. 14 d. 
30 metų sukakties minėjimą. 
Minėjimą atidarė sk. pirm. K. 
Kasakaitis, pakviesdamas kon
sulą dr. P. Daužvardį tarti svei 
kinimo žodį. Centro valdybos 
pirm. T. Ivanauskas padarė 
pranešimą apie d-jos nuveiktus 
darbus per 10 m. laikotarpį. Po 
po sekė teisininko P. Stravins
ko įdomi paskaita apie Teisi
ninkų uždavinius tremtyje. Pa
skaitos pabaigoj prelegentas 
palinkėjo draugijai trumpų me
tų tremty, ilgų metų Lietuvoj. 
Svečių tarpe matėsi p.p. Dauž- 
vardienė, Aglinskas, Ragaus
kas, Pr. Sidzikauskas, Jurašai, 
Puodžiūnai, O. Tamulevičienė, 
red..Ig. Sakalas, čižauskas, br. 
Šimaičiai, Gineičiai, J. Kutra ir 
kt. Meninėj daly dalyvavo mu
ziko A. Nako mokinė G. Tre
čiokaitė, solistė Klimaitė-Pau- 
tienienė ir aktorė Z. Kevalaity- 
tė. Akompanavo muzikas A. 
Nakas. Po programos buvo vai
šės, kurių metu patriarcho Jan 
kaus šeimai surinkta per $70 
aukų.

X Lietuvių Jaunimo Petici
jos parašų rinkimo akcija jau 
pradėta šiose vietovėse: Balti- 
morėje; Bostone; Bridgeporte, 
Conn.; Chicagoje; Clevelande; 
Detroite; Gary, Ind.; Hartfor
de; Elizabethe, N. J.; Mt. St.

X ftv. Vardo draugijos ban
ketas šv. Jurgio parapijos sa
lėje sekmadienį praėjo su di
deliu pasisekimu. Žmonių buvo 
susirinkę 500. Vakarui vadova
vo Juoz. Bonnan. Po skanios 
vakarienės prel. B. Urba savo 
kalboje pasidžiaugė, . kad šv. 
Vardo draugijos vietinis sky
rius puikiai darbuojasi. Alder- 
manas Gilelio, Chicagos Jauni
mo Komisijos pirmininkas, nu
pasakojo apie Chicagoj daromą 
pažangą ir pranešė, kad dar 
daugiau bus rūpinamasi jauni
mu. Prel. Kelly,’ šv. Vardo 
draugijos vadovas visoje Chi
cagos arkidiecezijoje, pasi
džiaugė, kad Šv. Jurgio parapi
joj esantis šv. Vardo dr-jos 
skyrius yra vienas iš pačių vei
kiausių. Programą išpildė pro-

PIRMIEJI ASTUONI LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBES METAI

Stasys Rauckinas praeitą sek-| Už tokią daugybę lemiančių 
madienį paskaitė pirmąją dalį įstatymų krikščionys demokra- 
savo referato apie Liet. krikščio- tai yra susilaukę daug kritikos, 
nių demokratų atliktus darbus ir Į Tačiau šiandien, praėjus dauge- 
padaryta.s klaidas. Prelegentas liui metų, ir kritikai pripažįsta 
atkreipė dėmesį į pirmųjų aštuo-|tų sprendimų gerumą. Pavyzdys j *r gatvėse, 
niu nenriklausomvbės metu ne- vra 1922 m. konst.ilneiia Tada 2. I’adarnių nepriklausomybės metų ne- yra 1922 m. konstitucija. Tada 
paprastą valstybinį kūrybišku- ,soc. ir liaudininkai už ją nebal- 
mą. Tai buvo laikai, kada pa- savo. Šiandien ji ir juos patenki- 
skelbta nepriklausomybė reikėjo na. Tas pat, pasak prelegento, pa-

sakytina apie žemės reformos ir 
švietimo įstatymus. Šiuo3 įstaty
mus krikšč. demokratai pravedė 

apdairumo. Su didele nuostaba savo atsakomybe. Žiūrint jau iš 
šiandien galime konstatuoti, kad šio laiko, sunku būtų įsivaizduoti 
Lietuva tuo metu nebuvo išduo
ta nei proletariato diktatūrai nei 
į anarchiją vedančiam liberaliz
mui. Kova už prezidento institu-

įforminti ir tai padarė krikščio
nys demokratai. Laikai buvo la
bai slidūs ir reikalingi didelio

Lietuvos nepriklausomybę be 
krikšč. demokratų. Atsikurian
čios Lietuvos vairas buvo likimo

fesionalai scenos žmonės, sūdo-,^^9 Lietuvos santvarkoje yra 
mindami savo dainomis, magi- 
ka, komiškais numeriais.

būdinga šių abiejų kraštutinybių 
nugalėjimu ir išbalansavimu. 

(Krikščionys demokratai Lietuvą 
Banketą suruošusiam Šv.. kūrė tokią, kad ji būtų gera kiek 

Vardo draugijos skyriui vado-l vienam lietuviui. Ne kokios vy
vauja pirm. Leo Leparskis. Ban 
keto ruošimo pirm. buvo G. 
Rudminas, kuriam gražiai pa
dėjo Jonas Kazaitis. St. Gap- 
shis suorganizavo programą. 
Šv. Vardo dr-jos skyriaus dva
sios vadas yra prel. B. Urba.

X Kazys Genčius, Mokslei
vių Tautinio ansamblio tėvų 
komiteto narys, kuris š.m. sau
sio 22 d. ties savo namu, 3014 
So.. Emerald, pravažiuojančio 
automobilio buvo sunkiai sužei
stas, grįžo iš ligoninės ir toliau 
gydosi namuose. Jo sveikata 
yra tiek pagerėjusi, kad su laz
domis jau gali pavaikščioti.

X Chicagiečiai VI. Sinkus, 
K. Račiūnas ir A. Pladys visai 
savaitei buvo išvykę į Colorado

raujančios idėjos iš rytų ar vaka
rų nulėmė Lietuvos santvarką, 
bet atsižvelgimas į gyvą konkre
tų Lietuvos žmogų; paisant kad 
kiekvienas sprendimas jam būtų 
primtinas.

CHICAGOS ŽINIOS
10 patarimų tėvams I

Šv. Jurgio parapijos (Chicago
je) biuletenyje išspausdinta 10 
tokių patarimų tėvams:

1. Saugokite vaikus namuose

ykite namus meilės ir
dievotumo šventovėmis.«

3. Gerbkite savo vaikų moky
tojus ir mokykite vaikus gerbti 
juos.

4. Nebūkite nekreipiantieji dė
mesio į vaikų ydas.

5. Mokykite vaikus gerbti įsta
tymus ir saugokite juos nuo drau 
gavimo su tais, kurie įstatymų 
negerbia.

6. Neveskite vaikų į pagundas,

Illinois ir Wisconsin 
ruošias atominėm bombom
Dvi kaimyninės valstybės: Illi

nois ir Wisconsin pasirašė tar- 
pusavę gynimosi sutartį, pagal 
kurią bendradarbiaus atominio 
puolimo metu. Bendrai aptartas 
planas numato kelius, kuriais ato

KAS KĄ IR KUR
—T.T. Marijonų Bendradarbių 

Chicagos Apskrities susirinkimas
įvyks trečiadienį, balandžio 18 d. 
7:30 p. p., Lietuvos Vyčių salėje. 
Programoje: Organizaciniai reika
lai, paskaita ir kavutė. { susirinki
mą atvykti prašomi visi. Valdyba.

20 mylių su kriukiais
Chicagos berniukas Joel Shae- 

m:nio puolimo metu gyventojai Ifer, 13 metų amžiaus, būdamas 
turėtų bėgti. Taipgi numatomos' skautas ir norėdamas pelnyti Ere

atiduotas į kr. demokratų ran-j įdarydami t abi sąlygas: per
kas. šiandien kaikurie ano meto daug duodant pinigų, peranksti
sprendimai atrodo toki paprasti, 
kad jie kitokį ir būti negalėjo. 
Tačiau jie yra dėl to toki, kad jie 
paimti iš pačios tautos mąstyse
nos. Nors, nepaisant to, jų pra- 
vedimas buvo labai sunkus.

Po paskaitos diskusijose daly
vavo : Končius, Bičiūnas, Bagda- 
navičius ir dr. Šidlauskas, kuris 
susirinkimui ir pirmininkavo. 
Sekretoriumi buvo Povilaitytė.

vėtos, kur reikėtų prisiglausti 
pabėgėliams, svarbiausia — iš 
Chicagos ir Milwaukee. Numato
mas bendradarbiavimas karinių 
dalinių, policijos, ugniagesių; 
bendromis pajėgomis bus rūpina
mas maistas ir drabužiai pabėgė
liams, o taipgi medikamentai, 
gydymas. Kiekviena valstybė pa 
sižadėjo mokėti kompensaciją, 
jei eidami pareigas civilinio gy- 
nymosi pareigūnai būtų sužeisti.

Milionai priemiesčių 
kanalizacijai

Planuojama pravesti kanaliza
ciją Chicagos priemiesčiuose, 
kur dabar gyventojai naudoja 
vadinamus septinius tankus. 

, Tas uždavinys pareikalaus daug

pavedant automobilį, vaikui tei
kiant suaugusio privilegijas.

7. Budėkite, kad jų apsirengi
mas būtų padorus ir tinkamas.

8. Saugokite jų dorovingumą 
nuo jaunatviško nepatyrimo pa
vojų.

9. Patys taip tvarkykitės, kad 
vaikai galėtų pasekti jūsų pavyz
džiu.

10 Neleiskite vaikams nešiotis mihonų dolerių. Reikalas bus iš- 
ginklo, nebent kai ateis laikas sPręstas lapkričio mėnesį, kada

2YDĖKI ŽIEDE LIETUVOS

Joseph, Ohio; New Havene,į valstybės kainus pasidžiaugti 
Conų.; Los Angeles; Omahoje; paskutiniais besibaigiančios žie- 
Philadelphijo je; Putname-Ma-' maionumais—pašliužinėti.
rianapolyje, Conn.; RockfordeJ goma vaistų, siuntinių, bet nie- 
Rochesteryje; Sprinfielde, Iii.; ko neragoma apįe buvusius di- 
St. Louis, Mo. ir East St. Louis,
Iii.; Washingtone; Waterbuty- 
je; Worcesteryje. Kitų vietovių gesnį 
lietuviai norį dalyvauti parašų 
rinkimo akcijoje kviečiami sku
biai rašyti sekančiu adresu: Lie 
tuvių Jaunimo Peticija, 6755 S.
Western Avenue, Chicago 36,
III.. Parašų rinkimo lapai pra
šantiems bus tuojau pasiųsti.

džiuosius trėmimus ir areštus. 
Laiškai iš Lietuvos daug atsar-

X Edvardas šulaitis, dabar
tinis Chicagos Lietuvių Futbo
lo klubo pirmininkas ir lietuviš 
kosios spaudos bendradarbis, 
yra Vl-jų š. Amerikos liet.

Simpatingoji Ateities šokėjų 
grupė turi daug draugų ir ger
bėjų Chicagoje. Tą parodė gau
siai Sakalų salę pripildžiusi pub 
lika sekmadienį švenčiant tai 
šokėjų grupei 15 m. sukaktį.

Tautiniais drabužiais pasi
puošę dainaviečiai galingai už
traukė Amerikos ir Lietuvos 
himnus. Invokaciją kalbėjo kun. 
dr. J. Prunskis, prašydamas 
Dangų laiminti mūsų jaunimą, 
kuris liaudies rimtyje gimusiu 
šokiu garsina tėvų žemės var
gą-

Sveikinimų eilę pradėjo Lie
tuvos konsulas dr. t*. Daužvar- 
dis, džiaugdamasis, kad ši šo
kėjų grupė jokių sąlygų nesta
tydama visur eina, kur tik Lie
tuvos reikalas kviečia.

Mero vardu sveikino miesto 
valdybos atstovas pulk. J. Reil- 
ly: •

— Augštai laikykite Lietuvos

X J. Petrulio drama “Prieš 
srovę” paskutinį kartą Chica
goje statoma gegužės 5—6 die
nomis Sokolų salėje. Visuome
nė kviečiama gausiai dalyvauti 
paskutiniuose sezono uždarymo 
spektakliuose ir parodyti norą 
ir toliau turėti lietuvišką teat
rą Chicagoj bei paskatinti akto
rius ruoštis būsimam rudens 
sezonui. Kvietimai į abu spek
taklius jau platinami.

X Muzikas Balys Pakštas,
Moksleivių Tautinio ansamblio 
meno vadovas, su jaunaisiais 
dainininkais kruopščiai ruošia
si didžiajam motinos dienos mi
nėjimui, kuris bus gegužės 6 d. 
4 vai. p .p. Lietuvių auditori
joje. Šis didžiausias moksleivhi 
choras Chicagoje užtrauks iš 
širdies jautrias lietuviškas dai
nas motinos garbei, todėl visi 
susirinkime tą dieną pareikšti 
meilę savo mamytei.

X J. Rutelioniene, iki šiol 3 
kartus laimėjusi Š. Amerikos 
Lietuvių sporto žaidynių mote
rų stalo teniso nugalėtojos var
dą, ji tikisi apginti balandžio 
mėn. 21—22 d. Chicagoje įvyk- 
ntanėiose VI-se žaidynėse.

X Liet. Dantų Gyd. S-gos 
koncerte — kartūno baliuje šo
kiams gros muz. Balio Pakšto 
orkestras. Balius įvyks balan
džio 28 d., 8 vai. vak. 3504 So. 
Westem Avė. (Westerii Bali-, 
room salėje).

X L. S. Ramovės Chicagos 
skyrius, patyręs apie prof. Z. 
Ivinskio ir dr. Deveikės žygius 
dešimtame tarptautiniame isto
rikų kongrese, pasiuntė jiems 
sveikinimus ir padėką.

sporto žaidynių organizacinio; vėliavą. Laisvė Lietuvai ateis, 
komiteto spaudos ir propagan- j __kaibėjo svečias.
dos vadovas.

X Vytautas Vardys, dėstąs 
Wisconsin universitete Milwau- 
kee, lietuvių studentų kviečia
mas, skaitys paskaitą Chicagos 
De Paul universitete lietuvių 
studentų ir jų svečių susirinki
me.

X A. A. Mykolo Leonaičio
buvusio Lietuvos karo aviacijos 
kapitono vėlę, jo mirties astuo
nių metų sukakčiai paminėti, 
buvo atlaikytos šv. Mišios Tė
vų Jėzuitų koplyčioje bal. 8 d. 
10 vai.

X Detroito LSK Kovas į
Vl-sias Š. Amerikos žaidynes 
atsiveža didžiausią sportininkų 
būrį — 48 žmones, kuriems 
vadovauja Petras Petrutis. Ko- 
nise, šachmatuose, jaunių krep- 
šinyje ir moterų tinklinyje.

x Vyčių sendraugiai šį va
karą, balandžio 17 d. 8 valandą, 
Vyčių salėje turės susirinkimą, 
į kurį visi nariai kviečiami at
silankyti. Programoje įvairūs 
pranešimai, revizijos komisijos 
raportas ir visa eilė naujų su
manymų.

X Jonas Simonaviče, 4437 
Talman avė., po širdies atakos 
išbuvęs ligoninėje kelias savai
tes, grįžo į namus kiek sustip
rėjęs. Stropi dr. V. Simonaičio 
priežiūra teikia vilties ligą nu
galėti.

X VI-se š. Amerikos liet. 
sporto žaidynėse balandžio mėn. 
21—22 d. d. Chicagoje matysi
me ir 3 moterų krepšinio ko
mandas — Toronto Vyties, To
ronto Aušros ir Clevelando Žai
bo.

St. Daunys, sveikindamas 
Chicagos Liet. Bendruomenės 
vardu, linkėjo dirbti ir nepalūž
ti, kelti žmogaus ir lietuvio var
dą Amerikoje.

Skaučių vardu O. Zailskienė 
linkėjo: gražusis žiede Lietu
vos, žydėki visados.

Chicagos Liet. Tarybos vardu 
sveikino Dan Kuraitis, įteikda
mas Ateities vadovui įįlhotui 
“Lietuvos” albumą,- linkėda
mas: Duok Dieve, kad šokdami 
Ir dainuodami sulauktume lais
vos Lietuvos.

Ign. Serapinas, Lituanistinės 
mokyklos ir skautų vardu svei
kindamas, džiaugėsi, kad Atei-

tempu, su dideliu įgudimu ir 
ryškiu grakštumu pašoko jon
kelį, kepurinę, mikitą, kubilą, 
voverę, šustą, lengvas kojas, 
vestuvių polką, aušrinę, gyva- 
tvarą,, malūną. Jų taikliuose judė 
siuose matosi nebe mėgėjų, o 
profešionalų tempas, ypač nau
jumu pasižymėjo aušrelė ir gy- 
vataras.

Mūsų pirmaujantis tenoras 
St. Baranauskas, lėktuvu at
skridęs iš Kanados, visuomet 
maloniu, sodriu balsu padaina
vo M. Petrausko, J. Tallat-Kelp 
šos, St. Šimkaus, Puccini, Bizet 
kompozicijas. Nors St. Bara
nauskas dažnai girdimas, bet 
publika jį visada mielai klauso 
dėl jo žavaus valso ir nuošir
daus perteikimo. Pianu jį paly
dėjo A. Kučiūaas.

Anot teisingo programos ve
dėjos Juzės Daužvardienės žo
džio — Dainavos ansamblis yra 
Chicagos pažiba. Jie itin simpa
tingai padarė — pilname sąsta
te, neimdami jokio atlyginimo, 
atvykę į jubilėjinį Ateities šo
kėjų parengimą, pagerbti jų 
pastangas Lietuvos vardą gar
sinant. Ansamblis galingai per
teikė Gudavičiaus, Žilevičiaus. 
Kačanausko, Jonušo kompozi
cijas. Žiūrovai klausydami di
džiavosi, kad mes čia turime 
tokį puikų ansamblį, kuriam 
gabiai vadovauja St. Sodeika, 
kad net lietuvišką kostiumą įsi
gijo, nuoširdžiai sveikino su
kaktuvininkus.

Toliau sveikino “Laisv. Lie
tuvos” atstovas Balčiūnas, Liet. 
Šaulių klubo vardu—Ulevičius. 
Daugybė sveikinimų buvo at
siųsta raštu, jų tarpe min. žaties grupes sokis ir daina yra .... , T

. . . . • , • deikio, Alto pirm. L. šimučiovisiems suprantami ir lengviau . ..
Lietuvai laimi kitataučius.

Dr. St. Biežis, ATS pirm., lin 
kėjo, kad nepalūžtu Ateitiesnepalūžtų 
jaunimo energija.

Jerry Joris, kuri Chicagos 
universitete dėsto šokius, kuri 
tiek lietuviais susidomėjusi, 

Meninėj dalyje šauniai pasi
rodė Ateities šokėjai. Skubiu

X Kun. Anicetas L ukus, šv. 
Kryžiaus parapijos klebonas, 
šiandien švenčia vardadienį ir 
gimtadienį. Sveikiname žymų 
veikėją ir linkime gražiausių 
metų.

X Olimpija ir Mindaugas 
Raukai, Cicero gyventojai, 
džiaugiasi sulaukę sveikos duk
relės — Alvidos Teresės. Tai 
pirmasis šeimos padidėjimas.

X B. Pepper, ansčiau gyve
nusi Chicagoje, išsikėlė į Phoe- 
nix, Ari z., yra labai patenkinta 
ir sveikina čikagiečius.

bus Cook apskrities balsuotojam 
leista pasisakyti — ar Chicagos 
Sanitarinio distrikto veikla turė
tų būti išplėsta į visą Cook ap
skritį.

Padėti kariams
ŪSO organizacija, kuri išlaiko 

klubus kariams, besistengiant, 
■įnešti daugiau šviesos į jų gyve
nimą, pradeda Chicagos apylin
kėje vajų, tikėdamasi sukelti 
$800,000. Vien Chicagoje per sa
vaitę ŪSO klubus aplanko 10,- 
000 karių.

Pramonės centras
Chicagos Žemės Tvarkymo ko

misija pradėjo pardavinėti skly
pus esančius Canal, Polk, Roose- 
velt ir Northvvest Expressway 
rajone, kur bus kuriamas pramo
nės centras. Sklypai parduodami 

perduodama įvairių stočių tink- tik pramonės bendrovėms ir įstai 
lo. Spalvotą programą galima goms.

ginti kraštą.

Pradėta spalvota televizija
Chicagos WNBQ televizijos 

stotis, veikianti kanalu 5, pradė
jo reguliariai duoti spalvotą pro
gramą. Tai pirmoji spalvotos te
levizijos stotis pasaulyje. Chica- 
ga pasidarė spalvotos televizijos 
sostinė. Spalvotos televizijos ati
daryme dalyvavo meras Daley, 
paskelbdamas Chicagoje „spalvo 
tos televizijos savaitę“. Iš viso 
atidarymo iškilmėse dalyvavo 
apie 400 svečių. Buvo perduoda
mos gėlės, kurių spalvingumas 
žavėjo žiūrovus. Nuo dabar vi
sos WNBQ programos bus spal
votos, išskiriant iš toliau atsiun
čiamus dalykus, kaip sporto 
rungtynių transliaciją ir filmus. 
Taipgi nespalvota bus programa,

bus pagauti ir paprastais apara
tais, tik tada ji nebus spalvota. 
Spalvotos televizijos priėmimo 
masinę aparatų gamybą išvysto 
NBC bendrovė; jie kainuos po 
$595. Stoties pertaisymas spal
votos televizijos programos siun
timams pareikalavo $1,250,000. 
NBC bendrovė yra pasiryžusi in
vestuoti $12,000,000 tokių spal
votų televizijos siųstuvų įruoši- 
mui, kad galėtų išplėsti spalvotos 
televizijos aparatų — priimtuvų 
gamybą.

Brangsta paskolų 
nuošimčiai

Dauguma didžiųjų Chicagos 
bankų, kurie skolina kitiems ban
kams, išduodantiems paskolas 
privatiems asmenims, pakėlė 
paskolų nuošimčius iki 3% me
tams. Tai priemonė kovoje su 
infliacija.

Reikia dangoraižio
Spaudoje keliamas balsas, kad 

,Cook apskrities įstaigoms sutal- 
Dainaviečių vardu Ateities Į Pinti reikalingas maždaug 30v

Žuvų "koilvencija"
Austin Rown Hali salėje sek

madienį įvyko „žuvų konvenci
ja“ — buvo sugabentos parodai 
namuose auginamos žuvelės, ku
rių tarpe visų dėmesį kreipė trys 
auksinės, obuolio didumo, su 
spoksančiomis akimis.

Brangsta pienas
Bowman ir Borden pieninės 

šią savaitę pakelia pieno kainą 
vienu centu už kvortą. Numato
ma, kad ir kitos pieninės greit 
padarys tą patį. Pieno kvorta 
krautuvėse kainuos 22 centu. 

Aplankė 270,048

lio laipsnį, turėjo atlikti vieną už
davinį — nueiti 20 mylių pėsčio
mis. Tai buvo jam sunkiausias 
uždavinys, nes jis serga polijo li
ga ir tegali eiti tik su kriukiais. 
Tačiau berniukas pasiryžo. Per 
13’/o valandų jis visdėlto perėjo 
20 mylių. Jaučiasi kiek pavargęs, 
bet laipsnis laimėtas ir motina — 
jaučiasi laimingiausia pasaulyje. 
Berniukas gyvena 1535 S. Ked- 
vale, Chicagoje.

Sugavo moters užpuolėją
Moters šauksmas sukėlė polici

ninko šeimą ir buvo sugautas jos 
užpuolėjas Charles Brooks, 24 m. 
amžiaus, gyvenąs 1817 S. Lawn- 
dale. Moterį jis užpuolė užpakaly 
namo 3220 W. 61 st. Parmetęs ją 
ant žemės jis ją smaugė ir mušė 
su kumštimis. Policija dabar jį 
tardo, norėdama nustatyti, ar jis 
nėra padaręs daugiau užpuolimų 
ir net žmogžudysčių.

Premijos vaikų gerovei
Marshall Field sudarė naują 

organizaciją — Marshall Field 
Awards, Ine., kuri kasmet duos 
nuo šešių iki devynių premijų po 
$2,000 už didesnius laimėjimus 
kuriant vaikų gerovę švietimo, 
fizinio ir dvasinio auklėjimo sri
tyje, socialinėje globoje ir santy
kių palaikyme.

Ištraukė berniuko lavoną
Narai iš Michigano ežero iš

traukė lavoną 9 metų berniuko 
Willie Joe Bishop, kurs prigėrė 
šeštadienį. Berniukas panoro 
anksti pradėti plaukymo sezoną; 
nėrė į vandenį ir nebeiškilo.

Lėktuvu tiesiai į Vokietiją
Vokiečių lėktuvų linija Luft

hansa pradėjo tiesioginį lėktuvų 
susisiekimą su Chicaga. Lėktu
vas nusileidžia Anglijoje, Airi
joje ir Montrealyje. Iš Chicagos 
į Vokietiją lėktuvas išskris an
tradieniais ir šeštadieniais 6 vai. 
vak.

ĮSIGYKITE DABAR!

Lietuvių uuiu«. vUUrlaa°1os asmeny
bes Vrkivysk. Jurgio VrtnbtfcSio-

Matulevldiaat

UŽRAŠAI
x rtjoef daly <•:

I. Užrašai: Mintys, pa (-
ryžimai. čia kaip t'k ats*-kle!d rta

šokėjus sveikino pirm. Paštu- 
kas, linkėdamas jiems ir toliau 
savo šokiu būti Lietuvos amba
sadoriais.

Ateities šokėjų pirm. B. Sho- 
tas buvo apdovanotas, ypač kad 
tai buvo jo gimtadienio išvaka
rės. Gražaus įvertinimo susi
laukė ir gabi šokių vedėja Ire
na Šilingienė.

Publikos prisirinko pilna sa
lė. Atsilankė gausus būrys atei
tininkų net iš Indiana Harbor 
ir iš Gary su savo dvasios va
dais kun. dr. P. Celiešiumi ir 
kun. dr. I. Urbonu. Parengimas 
visiems paliko geriausią įspūdį,

augštų dangoraižis. Tą reikalą 
tiria specialus komitetas.

12 sužeistų
Chicagos miesto autobusas, 

susidūręs su automobiliu ties 
Huron ir State gatvių sankryžo
mis, trenkė į namą 700 N. State 
st. Iš viso sužeista 12 žmonių.

ĮSIGIGYKITE ĮDOMIA KNYGA

Butkų lūžis raktai,
Siame leidinyje — antorians bio

grafija, 5-kių veiksmų drama Aud
ronė, rinktiniai elėraėčiai, o kas 
svarbiausia—įdomios žemaiččių tar
me trys apy akos: 1) Knygnešys

kad net užsimiršo maištingas 1 J) mon* Barbebs kapą,
... , . x , 3) Kaip lemai tis ii Kuliu į Klaipėdą

mikrofonas, kurs vieton kalbč- vsėisvo. Be to — žemaičių stiprybė.
tojų žodžių perdavinėjo kažko
kią radijo muziką...

Šunys ir katės
17 milionų Amerikos šeimų 

laiko šunis ir 29% šeimų laiko 
kates.

Knyga iliustruoto. Kaina154 pusi. 
tik $1.50.

Pinigus su užsakymais siųsti: 
“DRAUGAI”

SSM S. Oakley Ava, 

Ohleago S, DL

International Amphitheatre pa Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos t* 4- 
r girnas bei visiškas pasla-ikojlmsii

tarnauti Dievui, Bažnyčiai Ir sietą 
Išganymui.

n. Laiškai. Tai Jvalr'ems leme
nime rašytų laiškų ištraukos, gyve
nimiškos Išminties neriai. Išreikšti 
patarimų, paraginimų Ir paaiškini
mų formole.

m. Vilniuje, ivllgenls J Arkivys
kupo kandi s perneštas senoje Lie
tuvos sostlnš.e, kur Jis stengdamasis 
būti visiems vlsakuo. kad visus lai- 
m S tų Kristui, daugiausia yra nuken
tėjęs.

Knyga turi 220 psl., paveiksluota 
Ir jrlšta | kietus viršelius. Kaina 
<2.60.

Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė., 

CHICAGO 8, ILL.

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
ĮKVĖPIMŲ KNYGA

Jurgio Gliaudos

Raidžių Pase lipi

talpose (Halsted ir 42 gatvė) 
įrengtą Modernių Butų ir Sodi
ninkystės parodą per devynias 
dienas aplankė 270,048 žmonės.

'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiimiiiii
Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 

Atsakymą rasite J. Budzeikoa kny
gutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 rentų
Ją galite gauti

“D B A U G E”
2384 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8. ILL 
iiHiiiliiiiHHiiinHiiiHiiiiiiiimnuiiimiii

KNYGA, KURI VI8ADA ĮDOMI 
IR NESENOTA 

Tai Juoso Švaisto

ėloje knygoje gražios mūsų žmonių 
pasakos, su paveikslais. Jas mielai 
skaito Ir suaugę Ir jaunieji. Labai 
tinka lietuvių kalbos pamokoms. Ii 
viso 71 pasakos. Kaina <2.60. Pla
tintojams dideli nuolaida.

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS" 
2884 te. Oakley Avė.

Chicago 8, Illinois

Romanas

81 knyga, pasakodama kovos ui 
spaudos laisvę žygius, yra ikvSptmų 
knyga, paskatinanti mus tvirtai lai
kyti lietuviškų žod(. JI yra pulki do
vana jaunimui.

Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 
<11 psl., Broniaus MOrtno viršelis, 
kaina <3.00.

Lietuviškos II tėra t Arne ugdymas 
yra visų susipratusių lietuvių įlarbas. 

Užsakymus bu pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
2384 So. Oakley Avenue

CHICAGO 8, ILL.
IIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIHIIIII


