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SUNKIOS DIENOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE
Okupuot. Lietuvoje sustiprintas 

prievolių išreikalavimas
SIMAS MIGLINAS, Vokietija

Pasibaigus dvidešimtajam Sovietų Sąjungos komunistų par
tijos suvaž avimui, jo palydu buvo visa eilė maskvinės vyriau
sybės nutarimų bei įsakymų, liečiančių ypač žemės ūkį, tai yra 
kolchozus.

T • ev • • l Pastaruoju metu paskelbtasirumpai is visur j naujas Sovietų Sąjungos komu- 
nistų partijos centro komiteto 

Is Pabaltijo kraštų išveš i jr ministerių tarybos nutarimas, 
kuriuo Mašinų Traktorių sto-100,000 jaunimo. Vokiečių dien

raštis Muenchener Merkur Nr. 
88 (balandžio 12 d.) pirmame 
puslapyje išspausdino žinią iš 
Maskvos, kad sovietai perkeldi- 
na pabaltiečių ir ukrainiečių jau
nimą į tolimas Sov. Sąjungos ma- 

\ žai apgyventas sritis. Sov. Sąjun
gos ministerių tarybos koloniza
cijos taryba paskelbė du milži
niškus žmonių persikeldinimo 
projektus. Pagal tuos projektus 
privaloma „persodinti“ iš „tirš
tai“ apgyventų sričių trijų Pa
baltijo respublikų — Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos — daugiau 
kaip 100,000 abiejų lyčių jaunų 
darbininkų į Kazachstaną ir Al-1 
tajaus sritis,

• Nacionalistinės Kinijos ka
rinė vadovybė Quemoy saloje pa
reiškė balandžio 24 d., kad nacio
nalistų ir komunistų artilerijos 
apsišaudymuose nuo 1954 m. rug 
sėjo 3 d. žuvo 51 civilis. Naciona
listų rankose esanti Quemoy sa
la yra 15 mylių nuo Among uos
to.

• Kaip susitarta su švedais. 
„Tiesos“ Nr. 80 (1956. IV. 4) 
pranešimu, Švedija ir Sov. Sąjun
ga susitarė, jog „būtų pradėtos 
derybos dėl sureguliavimo kai- 
kurių tebesančių savitarpio pre
tenzijų, susijusių su Pabaltijo 
Respublikų įėjimu į T. Sąjungą, 
sutinkamai su T. Sąjungos — 
Švedijos 1941 m. susitarimu. Ar
timiausioje ateityje į Maskvą at
vyks Švedijos delegacija tokioms 
deryboms pradėti“.

• Švedų laikraščiai 1956. IV. 
15 paskelbė oficialų pranešimą, 
kuriuo paneigia britų „Manches- 
ter Guardian“ balandžio 9 d. sam 
protavimus, esą, Švedijoj įsikūrę 
pabaltiečiai galį jaustis nesau
giai. Švedų užs. reik. ministerija 
pabrėžia, jog tos rūšies būkštavi- 
mai esą nepagrįsti. Tai aiškiai 
matyti ir iš sutarties ofic. komu
nikato. Susitarimu pažadėta ne
daryti kliūčių „grįžti namo“ tik 
tiems, kurie patys to norėtų — iš- 
rykti į Sov. Sąjungą.
• Pietinės valstybės priešinasi 

JAV augščiausiojo teismo nuta
rimui panaikinti priešrasinius 
nuostatus keleivių susisiekimo 
priemonėse — gatvėkariuose ir 
autobusuose.

• Dag Hammarskjold, Jungti
nių Tautų gen. sekretorius at
skrido į Amman tartis su Jorda
no vyriausybe dėl paliaubų su Iz
raeliu. Syrijos vadai sutiko skelb 
ti paliaubas, jei Izraelis atsisa
kys nuo Jordano upės vandenų 
naudojimo laukų drėkinimui.

tys įpareigojamos ne tik kad 
talknti vykdant žemės ūkio dar 
bus, ka p iki šiol, bet taip pat 
prižiūrėti, jog kolchozai nusta
tytu laiku ir nustatytais kie
kiais atlktų jiems uždėtas vals
tybines prievoles.

Šis nutarimas per Vilniaus 
radiją buvo paskelbtas šių me
tų kovo 30 dieną. Naujieji Ma
šinų Traktorių stotims įparei
gojimai palydėti šitokiu aiški
nimu:

Iki šiol “Mas ” Traktorių 
stotys visiškai nesirūp’ndavo ir 
neatsakydavo, kaip kolūkiai vyk 
do produkcijos pristatymo vals
tybei plani’3. Dabar Tarybų Są
jungos kp ck ir ministerių ta
ryba pripažino, kad reik a iš pa
grindų pakeisti paruošų organų 
sistemą. Mašinų Traktorių sto
tims iškylą nauji svarbūs už
daviniai. MTS dabar atsako ne 
tik už tai, kaip kolūkiuose or
ganizuojama gamyba, bet ir už 
tai, kad visi kolūkiai nustaty
tu laiku pristatytų valstybei že
mės ūkio produktus, plane nu
statytais dydžiais”.

Tuo tarpu vilniškė “Tiesa” 
pateikia dar platesnius aiškini
mus, nurodydama, jog Sovietų 
Sąjungos, o taip pat ir sąjun
ginių respublikų Žemės ūkio mi
nisterijos iki šiol tespręsdavo 
tik produktų gamybos uždavi
nį, tačiau neatsakydavo už tai, 
kaip kolūkiai vykdo produkci
jos pristatymo planus valsty
bei...

Gi veikusios paruošų konto
ros turėjo išpūstą aparatą, ku
rioms “išlaikyti išleidžiamos di
delės lėšos”.

Dėl to padaryti pakeitimai, 
uždedant MTS atsakomybę už 
produkcijos paruošas. Tuo pa
čiu šituo nutarimu, esą, iš pa
grindų pakeičiama paruošų or
ganų sistema ir struktūra, lik
viduojamas buvęs išpūstas apa
ratas...

Pagrindinė priežastis 

greičiausiai nutylėta

Aiškinimas aiškinimu, tačiau 
pagrindinė įgaliojimo MTS rū
pintis ir prievolių atlikimu grei
čiausiai bus kita. Mašinų Trak
torių stotys galės tiksliau nu
statyti, kiek kuris kolchozas ku
riomis kultūromis apsėjo. Sto
tys galės geriau nustatyti ir bū- gtevensonas Pennsylvania primary rinkimuose.
smą deri ų. Jog arčiau susiju
sios su kolchozų darbais, rtegu 
kad buvusieji paruošų įgalioti- W)iM
nmi. Svarbiausia, didžiumą der- — gov Rusijos vadai — Bulganinas ir Chruščevas — vėl ta- 

direktorius Allen Dulks pareiš- liaus ne tik nuėmimo, bet ir kū- rįs; su Britanijos premjeru Edenu Vidurio Rytų situacijos reikalu. 
kė didelę abejonę, ar Sovietai bū- limo darbų atlieka Mašinų Trak _l_ Bulganinas ir Chruščevas dešimties dienų vizitą Anglijoje 
tų tiek toli pažengę kontroliuoja- torių stotys, į kolchozus nu-1 baigia ir rytoj išvyksta į Maskvą.
mų šovinių (raketų) gamyboje, s ųsdamos komba nūs bei kitas —Valstybės sekretorius DuUes tarėsi su prezidentu Eisenho- 
kaip Chruščevas gyrėsi Birming- kuliamąsias priemones. Taigi weriu. Posėdyje taip pat dalyvavo ir sekretoriaus payelbininkas

• JAV kontrašpionaio įstaigos

hame, Anglijoje.
• Kieno žvaigždė kyla. Užsie

nio diplomatai Maskvoje kalba, 
kad Malcnkovo įtaka kyla, o 
Molotovo leidžiasi.

• Philadelphijoje devyni žmo
nės žuvo 
C lTUS.

lių iš kolchozų išreikalavimu dėl 
to, kad siekiama greičiau tas 

i prievoles išreikalauti.
kai ugnis sunaikino du
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Suomiai nepasitiki sovietų 
vadų gražiais žodžiais

HELSINKIS, Suomija, bal. 25. — „Helsingin Sanomat“, di
džiausias Helsinkio dienraštis, paskelbė straipsnį, kuriame įrodi
nėja, kaip Stalinas 1939 m., net nepaskelbęs karo, užpuolė Suomiją 
ir kaip suomių tauta narsiai 3 mėnesius ir 13 dienų priešinosi žy
miai stipresniam užpuolikui.

Kolcliozininkas paskutinėje 

vietoje

šia pačia proga žvilgtertina, 
kaip sovietuose, o tuo pačiu ir 
Lietuvoje rūpinamasi kolchozi- 
ninku.

Derliaus paskirstymas čia ga
lėtų būti bene vaizdžausiu at
sakymu. Derlių suėmus jis bū
va štaip paskirstomas:

1) paruošų atlikimas pirmoje 
vietoje. ,

2) toliau seka atsiskaitymas 
su MTS už darbus.

3) atidėjimas grūdų į draudi
mo bei nedalomus fondus.

4) išskyrimas grūdų sėklai.
5) išskyrimas grūdų gyvu

liams.
6) kas liko, padaloma kolcho- 

zininkams.
Savaime suprantama, kad po 

šitų dalybų kolchozininkams, y- 
pač mažesniam derlui esant, 
maža kas palieka. Kitais žo
džiais betariant kolchoze dir
bančiuoju rūpinamasi paskuti
nėje vietoje. Kolchozininko būk
lė, suprantama, nė kiek nepa
kis įpareigojus MTS išreikalauti 
la:ku ir nustatytais kiekiais at
likti valstybei paruošas. Prie
šingai, naujojo patvarkymo pa
sėkoje kolchoze dirbančiuoju 
rūpinimasis, kuris iki šiol bu
vo paskutinėje vietoje, jokiu 
atveju negalės iškilti p rmon 
vieton, nes joje — pirmoje vie
toje — palieka dabojimas at
likti paruošas valstybei, kurias 
čia pat pasiims MTS, atlikusi 
derliaus kūlimo darbus.

Jos pagalbą tesudarė nebent 
tik laisvojo Vakarų pasaulio 
simpatija, bet, deja, tų simpatijų 
neužteko Suomijos teisėms ap
saugoti.

Todėl Vakarų valstybės, gerai 
atsimindamos Stalino sąjungą su 
nacine Vokietija, ir dabar nenori 
tikėti jokiems Sovietų vadų gra
žiems žodžiams, bet reikalauja iš 
jų konkrečių žygių, kuriais būtų 
įrodyta gera valia.

Tokie konkretūs žygiai tuii 
būti parodyti tiek Suomijai, grą
žinant atplėštas sritis, tiek ir Pa
baltijo valstybėms, — pažymi

šaltajame kare būtų priversti pa 
tikėti Sovietų gera valia ir nutil-i 
tų. I

4,000 mylių
geležinkeliai

MASKVA, bal. 25. — Sovietų 
Rusija susiduria su susisiekimo 
problemomis. Pripažinus, jog da
bartinė susisiekimo sistema yra

šv. Marcelinas; lietuz.ški: Kori- permaža dideliame krašte, vy
riausybė patiekė planą išplėsti ir 
sumoderninti susisiekimą Rusi-

butas ir Vilūne.
Saulė teka 4:56, leidžiasi 6:43

Ir čia kaltas Stalinas
MASKVA, bal. 25. — Sovietų 

Rusijos krašto apsaugos minis
terijos žurnalas pasmerkė Stali
ną, kad jis neparuošė Rusijos 
prieš Hitlerio atakas 1941 m. 
birželio mėn.

„Karinis Pranešėjas“ editoria- 
le rašo, jog Rusija atsitraukda
ma karo pradžioje iš svarbių po
zicijų, pergyveno didelius nuosto
lius. Žurnalas pastebi, kad buvo 
matomas Hitlerio ruošimasis pul 
ti Rusiją, o Stalinas, girdi, snau
dęs.

Žiema kalta
BELGRADAS, Jugoslavija, 

bal. 25. — Jugoslavijos pramo
ninė gamyba krito 7 procentais, 
kaip buvo numatyta plane. Žie
ma kaltinama dėl produkcijos su 
mažėiimo Jugoslavijoje.

Aa’enaorius

Balandžio 26 d.: ?»/. Kietas ir

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Jungtinės Amerikos Valstybės ir Sovietų Rusija susitarė 

dėl priešginkhnės atominės programos kitoms tautoms, prižiūrint 
tvirtai pasaulio inspekcijos jėgai. Kraštai, priimu atomines me
džiagas ir mašineriją, bus prižiūrimi Tarptautinės Atominės Ener
gijos agentūros (IAEA). Šia programa atomas bus naudojamas 
taikingiems tikslams.

Prezidentas Eisenhoweris gavo daugiau balsų negu Adlai

Spaudos konferencijoje prezidentas Eisenhomeris pasisakė 
prieš nutraukimą vandenilio bombų bandymą Pacifike gegužės

MTS, iškūlusios kolchozo derlių, t Ilerbert Hoover, jr. Baltųjų Rūmų spaudos sekretorius James C. 
čia pat galės pareikalauti,kai Hagerty pareiškė, jog konferencijoje buvę svarstomi „Valstybės 
tokią ir tokią dalį kolchozas pri departamento reikalai".
valo atiduoti valstybei. ! —Ceilono min'.steris pirmininkas Solomon Bandaranaikc dar ninku žuvo.

Tikrumoje MTS į;?are:goja- kurį laiką pagalvosiąs prieš nusprendžiant Ceilono ateities santy-
mos nuo š oi rūpintis ir prievo- kius su Britanija. Yra duomenų, kad Ceilotias paseks Indi jos ir Pa-

kistano pavyzdį.
— JAV prezidentas Eisenhotceris spaudos konferencijoje pa

reiškė, kad jis nenumato galimybės šiemet sumažinti taksas.
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Daugiau 120 kaimų toje apy
linkėje prašo apsaugos. Prancū
zai teigia, jog 300,000 muzulmo- 
nų toje apylinkėje perėjo į pran
cūzų pusę.

Tichi-Afmir ir Side-Bou-Azza 
kaimuose du trečdaliai gyvento
jų išžudyta, jų namai sudeginti. 
Tiazi kaimo griuvėsiuose buvo 
rasta 20 sukapotų lavonų. Iš Ar- 
bala kaimo sukilėliai išsivedė 24 
vyrus, dvylikai iš jų perpiovė ger 
klės ir paliko pakelyje jų lavo
nus. Tigmount kaime prancūzai 
rado 25 lavonus.

Alžiro sukilėliai degina 
kaimus ir žudo žmones

ALŽIRAS, bal. 25. — Prancūzijos kariai pradėjo dideles kovas 
prieš sukilėlius Kabylie apylinkėje. Ten sukilėliai sudegino kaimus 
ir daugiau 100 vyrų, moterų ir vaikų užmušė. Prancūzų šaltiniai 
apie tai praneša.

Švedijoje susirūpinta
pabaltiečių likimu

STOCKHOLMAS, Švedija, bal. 
25. — Pasižymėjęs suomių dien
raštis „Helsingin Senomat“ 1956. 
IV. 11 paskelbė savo bendradar
bio iš Londono pranešimą, ku
riuo ryšium su Maskvoje Erlan- 
derio sudarytuoju su sovietine 
vyriausybe susitarimu reiškiama 
susirūpinimo Švedijoje gyvenan 
čių pabaltiečių ateitimi. Drauge 
nurodoma, kad šiuo metu Švedi
joje esą apie 20,000 estų, 3,000

Kabylie dviejų kaimų — Tad- latvių aJie J00 lietuvių i ku- 
dert ir Oufellah — gyventojai, riuos- te“ka laakti’ . soy.iet 
pagelbėję sukilėliams, buvo iš- ts^ai&03 aar arysjan 103 
mesti iš jų namų ir nubausti. įdesn* spendimą norėdamos juos 

. parsitraukti ,,) tėvynę .

Valymai vyksta 
Lenkijoje

LONDONAS, bal. 25. — Var
šuvos radijas praneša: trečiadie
nį Lenkijos viešo saugumo mi
nisterijos du augšti pareigūnai 
areštuoti. Tai antras didesnis va
lymas Lenkijoje savaitės laiko
tarpyje.

Radijas skelbia, kad areštuoti 
Roman Romkiwski, buvęs vielo 
saugumo ministerijos pagelbinin 
kas, ir Anatoli Fejgin, buvęs vie
šo saugumo ministerijos direkto
rius. Jie apkaltinti, kad iš nekal
tų žmonių atimdavo laisvę.

Raudonųjų lavinti

PARYŽIUS, bal. 25. — Jean 
de Gouyon, Prancūzijos apsau
gos komisijos pirmininkas, pa
reiškė, jog Alžiro sukilėlių vadai 
išsimokė revoliucinės taktikos 
specialiose mokyklose Čekoslova
kijoje, netoli Prahos. Čekoslova
kijos amunicijos randama pas 
Alžiro sukilėlius.

Jis kreipės į Jungtines Ameri
kos Valstybes ir Britaniją, ku
rios pagelbsti Libijai atsistoti 
ant kojų ekonomiškai ir kariškai, 
kad jos panaudotų savo įtaką į 
Libiją ir lieptų jai neleisti siųsti 
ginklų per rubežių į Alžirą.

4,000 svečių pokylis Londone
LONDONAS, bal. 25. — Sovietų komunistų partijos bosas

Chruščevas balsiai nusiskundė rusų draugams dideliame diploma-
. tiniame pokylyje balandžio 24 d., kad kaikurie britai pasielgę „kiau- 

dienraštis. i acia oovietij priešai gu juo

joje.
Sovietų vadai penkerių metų 

laikotarpyje pažadėjo pravesti 
4,000 mylių naujus geležinkelius, 
ypač Uralo kalnuose, Sibirijoje 
ir centrinėje Azijoje.

Pašalino laivyno vadų
ROMA, bal. 25. — Sov. Rusi

jos laivyno vadas adm. Nikolai 
Kuznecovas buvo atleistas iš pa
reigų, kai Baltijos jūroje prie 
Karaliaučiaus (Kaliningrado) nu 
skendo rusų Novosibirsk karinis 
laivas, užėjęs ant užmirštų minų 
Kuznecovo vieton paskirtas adm. 
S. G. Gorškovas, buvęs karo me
tu Rusijos Juodųjų jūrų laivyno 
vadas.

Nuskendęs rusų kreiseris, pir
miau buvęs italų laivas Duca 
D’Aosta, atiduotas 1948 m. ru
sams kaip reparacijų objektas, 
talpino 5G0 vyrų. Nemaža jflri-

Ors ChicagoK

Chicagoje ir apylinkėje šian
dien apsiniaukę ir šalta; rytoj ap 
siniaukę ir šilčiau.

Sovietai balandžio 24 d. suruo
šė didžiulį pokylį Londone. Poky
lyje dalyvavo 4,000 svečių. Deg
tinė tekėjo. Garbės svečiais buvo 
Kremliaus vadai — Bulganinas 
ir Chruščevas. Didžiulio banke
to šeimininkas buvo Jakob Mali- 
kas, Sov. Rusijos ambasadorius 
Anglijoje.

Svečių minioje matės britų po
litikų, turtuolių, prezidento Ei- 
senhowerio specialus nusiginkla
vimo patarėjas Harold Stasse- 
nas, komediantas Charli Chaplin 
ir dr. Hewlett Johnson, Canterbu 
ry „raudonas dekanas“. Stasse- 
nas kalbėjos su Chruščevu nusi

ginklavimo klausimais.
Chruščevas dar vis prisimena 

susitikimą su Britų Darbo parti
jos vadais, kurie paprašė, kad 
Chruščevas pagelbėtų išvaduoti 
socialdemokratus iš už geležinės 
uždangos kalėjimų. Čia ir atsira
dusi britų „kiaulystė“ Chrušče- 
vo politikoje.

Harold Stassenas kalbėjos dvi 
valandas su Chruščevu nusigink
lavimo klausimais. Po to Stasse
nas pareiškė korespondentams, 
kad jis tuojau siųs pranešimą 
prez. Eisenhoweriui. Stassenas 
pareiškęs, jog kalba buvusi drau 
giška.

Vėl Vidurio Rytų politika
JERUZALE, bal. 25. — Jungtinių Amerikos Valstybių žydų 

vadas balandžio 24 d. pareiškė, jog Vakarų valstybės neatkreipė 
dėmesį į „pagrindinius karui išvengti metodus“ Vidurio Rytuose.

Dr. Nahum Goldman iš New 
Yorko, žydų agentūros pirminin
ko pagelbininkas, kalbėjo 24-to 
Pasaulio sionistų kongreso atida
romoje sesijoje. Kongresas vyks
ta Jeruzalėje. Apie 500 delegatų, 
iš 58 valstybių, dalyvauja kon
grese.

Goldman pareiškė, jog Vakarų 
valstybės nepasirūpina atstatyti 
karinį balansą Vidurio Rytuose.

Jis dar pridėjo, kad kai rusų 
blokas apginkluoja Egiptą, dide
lės Vakarų valstybės, ypač Jung
tinės Amerikos Valstybės, patie
kė tūkstantį ir vieną priežastį, 
kodėl atsisakoma siųsti ginklų 
Izraeliui. •

Goldman sako, kad Jungtinių 
Amerikos Valstybių ir kitų di
delių kraštų laikysena Izraelio —

Arabų ginče padrąsina arabus iš
sišokimams prieš Izraelį Ir paso
tina jų pergalės viltis.

Izraelio premjeras David Ben - 
Gurion pasveikino kongresą. Jis 
kreipės į komunistinio bloko vy
riausybes, kad jos leistų žydams 
palaikyti santykius su kitomis 
žydų bendruomenėmis pasaulyje.

Žydų sionistų kongrese dalyva
vo Izraelio prezidentas Izaak 
Ben - Zvi, ministerių kabineto 
nariai ir diplomatinio korpuso 
atstovai.

• Čekoslovakijos vicepremje
ras ir apsaugos ministeris Alexei 
Cepicka, mirusio Čekoslovakijos 
prezidento Klement Gottwald žen 
tas, pasitraukė iš savo postų.
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Telefonas — PRospect 6 - 2796

Medžiagą siųsti: Jonas šoliūnas, 1213 Mato Str., Lrbana, Illinois

ATLIKIME SAVO PAREIGĄ
J. 8OUCNAS

Kiekvienais rink'miniais me
tais JAV plačioji spauda, ra
dijas ir kitos garsinimo priemo
nės savo piliečius ragina bal
suoti. Nesvarbu, kaip kiekvie
nas balsuos, bet svarbu, kad 
balsuos. Piašo, kad visi atliktų 
savo pilietinę pareigą. Ir žie

mes galime prisidėti prie kovos 
dėl savos žemės -ir kankinamų 
jos vaikų.

Todėl kviečiame visus į talką 
mūsų studentijai. Tenelieka nė 
vieno, kuris nepasirašytų po šia 
Jaunimo Peticija.

Šios peticijos centriniuose or-

Ateitininkų ideologiniai kursai Europoje
P.onc3 atcitin nkų draugovė tik Europoje pasilikusiems at-

šią vasarą ruošia ideologinius 
kursus ir vasaros stovyklą vi
siems Europos ateitininkams 
moksleiviams ir studentams. Sto 
vykia įvyks Šiaurėj Italijoje 
prie Bolzano, Austrijos r Vo
kietijos pasienyj?, kad būtų ar
čiau pas'ekiama iš Vidurio Eu-

TARPTAUTINft DIENA 

ST. LOUIS, MG. 

Balandžio 20 d. lietuviai stu-
eitininkams padėti, bet, ka.p dentaį gražiai pas reiškė St. 
me3 n^širdžiai tikime, ateiti- Louis universiteto studentų va

dovybės ruoštoje Tarptautinėje 
dienoje. Suruoštame tautų liau-

ninkiškajai idėjai, krikščioniš 
kam darbui ir savo tėvynės at
eičiai. Laukiame, kad mes bū
sime nuoširdžiai atjausti ir 
mums bus suteikta galimybė sa
vo tikslą pasiekti. Prašysime

(Nukelta į 7 psl.)

met toks raginimas jau prade-i ganuose studentus ateitininkus 
tas. j atstovauja Chicagos studentai

Šiandien betgi norisi visiems at-kai Skirmuntas Radvila ir
mūsų mieliesiems skaitytojams 
priminti vieną šventą lietuvio 
pareigą. Pareigą, kurios nė vie
nam nevalia užmiršti. Lietuvių 
studentijos pastangomis šiuo me 
tu yra vykdomas parašų rinki
mas Jaunimo Peticijai. Šios pe
ticijos svarbos nėra reikalo aiš
kinti. Mes kiekvienas tai žino
me ir suprantame. Dabar yra 
laikas tik įvertinti tos peticijos 
centrinio komiteto pastangas ir 
jiems padėti.
Daug rankų didžią naštą pakelia

Gerai žinoma, kad beveik vi
suomet yra garantuotas pasise
kimas ten, kur visi sutariame ir 
bendromis jėgomis d rbame. Ir 
čia yra visų bendras reikalas, 
bendras skundas, bendras noras 
parodyti pasauliui, kaip nuož
miai yra žudomi mūsų tautos 
vaikai. Jeigu kiekvienas mŪ3ų

ropos. Laikas — nuo liepos 8 Į Dievo-gausaus atpildo visiems”.
Dabartinę Romos ateitininkų 

draugovės valdybą sudaro pirm. 
Vytautas Memenąs, vicepirm. 
Antanas Skridulis ir sekr. kun.

iki 23 d. Didesnę stovyklavimo 
laiko dalį užims ideolog niai kur 
sai 3U plačia ir įvairia progra
ma, kuri palies aktualiausius 
katalikiškosios Akcijos ir ateiti-Į Aleksandras Gėryba.
ninku dabart ės uždavinius, su-' Ateitininkų Federacijos val- 
sijusius su kova už savo tau-l dyba tikisi, kad į šį Romos at- 
tautos laisvę. Tam reikalui ti- Į eitininkų prašymą bus atsiliep-

Vladas Šoliūnas. Centrinio ko
miteto pirmininku yra žinomasis 
mūsų sportininkas stud. V. A- 
damkavičius. Peticijos skyriai 
veikia daugelyje lietuviškųjų ko 
lonijų, todėl pasrašyti nėra sun 
ku, tik reikia trupučio noro, ne
reikia užmiršti. Atsiminkime 
tuos, kuriems mes galime padė
ti, nes teisingumas juos užmir
šo.

KUN. A. LIPNICNO KUOPOS 

SUSIRINKIMAS

Kun. Alf. Lipniūno vardo kuo
pos susirinkimas įvyko balan
džio 22 d. Tėvų Jėzuitų namuo
se. 10 vai. visi susirinkome šv. 
Mišioms. Po to buvo bendri 
pusryčiai.

Susirinkime neseniai atvykęs 
iš Vokietijos E. Kazragis papa-

kimasi gauti paramos pačioje 
Romoje, bet jos nepakaks vi
soms išlaidoms padengti.

Romos ateitininkų draugovės 
valdyba nuoširdžiai prašo Ame
rikos ateitininkus ir jų bičiulius 
paremti tas jos pastangas. At
eitininkų Federacijos valdybai 
prisiųstame laiške rašoma:

‘‘Mielas broli ir sese, mes be 
tavo pagalbos esame bejėgiai. 
Mes kviečiame tave prisidėti 
prie mūsų pastangų savo malda 
ir parama. Tu aukosi ne vien

savo nuomones šia tema. Po to 
sekė visuot'nėg diskusijos.

Susirinkusieji nutarė gegužės 
20 d. suruošti gegužinę. Taip 
pat buvo pranešta, kad nuo da
bar du kuopos nariai bus kvie
čiami į valdybos posėdžius, kad 
turėtų pros^ą pasimokyti vado
vavimo darbo. D. S.

TELEVIZIJOS
ir Radis Aparaty Taisymas

Sąžiningas ii garantnotaa darbas 
M. RIMKUS, 4517 S. Sawyer SL 
TeL VI 7-0087 — VI 7-3087

Dr. Mina KRIAUCELIONAITE
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

SSOTKRV LIGŲ) IK AKUŠERIJOS 
SPECIALISTE 

8780 West 71st Street 
(Kampan 71st ir Callfornla i 

TA. ofiso Ir res. REpubUc 1-4140 
Vai. 11-2 Ir 0-B v. v. flsšt 1-4 p. p. 

Priėmimas tik pagal susitarimą.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IK VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

7156 South Western Aveniu
(MEDICAL BU1LDING) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir pankt&d. 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. fleštad. 11 
vai. ryto Iki S vai. popiet.

Ofioe U-l. RE. 1-1168 
Bes. U-L VVAlbrook 5-3765

DR. |. j. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd Si 
Ofiso U-l. K Kilnu ue 6-4410 

Keiki. U-lef. GRovehiU 6-0617
Valandos: 1-6 p. m. Ir 6-8 p. m 

po pietų, 
pagal sutarti

Penktad. tik 
'1-rečlad. Ir šeštad.

Ofiso tel. CLiffside 4-2H96 
Rezidencijos: LAfujette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 47th Street 
(Kampas 47th Ir Uermituge) 

Val.: nuo 2 iki 4 ir 6 Iki 9 v. vak. 
fleštad. nuo 2 Iki 6 vai., išskyr. sek.

šakojo apie moksleivių ateitinin- 
skaitytojas ne tik pasirašys po kų veiklą Vasario 16 gimnazijo- 
š’a peticija, bet taip pat su- je du kuOpOS nariai perskaitė 
rinks bent 25 parašus, tai skai- referatUs ap'e lietuviškąjį ir a- 
tysime, kad jis savo pare:gą at- merikietiškąjį jaunimą. V. Lit- 
liko. Tad į darbą! I vjno rcferate buvo nagrinėja-

Jau keleri metai, kai mūsi^ mos i^tuvių jaunimo gerosios 
akademinis jaunimas kruopščiai ypatyKs. M. MaSiiytė savo re- 
ir rūpestingai, nugalėjęs viso- ferate parodė, ko mes ga-
kius vargus, le'džia angliškai 
“Lituanus”. Tai gražu ir gera. 
Tačiau mes negalime visą laiką 
tik kalbėti, kad to, kas yra, tai 
jau ir užtenka. Šitoji Jaunimo 
Peticija vėl yra naujas ir gra
žus visos studentijos žyg:s. Jis 
turi būti įvykdytas šimtaprocen
tiniai. Norima surinkti apie 
25,000 parašų. Jeigu šio skai
čiaus būtų nepasiekta, tai būtų 
apsileidmas ir nesupratimas mū 
sų pareigos. Mes dažnai giria
mės, kad Š. Amerikoje yra apie 
milionas lietuvių. C'a gi reikia 
surinkti daug mažesnį skaičių. 
Dar daugiau. Šią peticiją gali 
pasirašyti kiekivenas amerikie
tis, pritariąs tai minčiai. Mūsų 
pareiga surasti tokių. Jieškoki- 
me ir surasime.

Reikia priešintis 

Baisusis mūsų šimtmečio plė
šikas šiandien naudoja v.sus 
ginklus ir priemones nuslėpti 
nuo pasaulio visa, ką jau surijo 
Sibiro taigos ir šaltieji tundrų 
miškai. Jis šypsosi pasauliui, jis 
lanko laisvąsias tautas, jis kal
tina mirusiuosius kraugerius, jis 
kalba apie taiką, jis kaltina ka
pitalizmą. Tačiau, ką jis bedary
tų ir bekalbėtų, yra visvien tas 
pats, kadangi jis nekeičia savo 
politikos ir neatsisako savo tiks 
lo. Prieš jį ir yra Jaunimo Pe
ticija nukreipta. Savo parašu

lime pasimokyti iš amerikiečių. 
Taip pat keturi susirinkusiųjų 
išrinkti kuopos nariai — N. Zi- 
gaitytė, A. Jonušas, D. Norei
kaitė ir Al. Ba'cišis — patiekė

/v TAISYMAS 
įnamuosedirbtuvės<

100% —

Daina
TELEVISION

Csav. inž, A.Semėnas n 
l3130S.Halsted-DA6-6887

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujus specialus dideli, 

sunkvežimis su pilna ap
draudė. I’lgus Ir sąžiningas 
patu mūviu uis.

R ŠERĖNAS
4546 K. Wood St., Chicago 9,

Illinois, tel. VI 7-2972

ta. Aukas prašoma siųsti per 
Ateitininkų Federacijos valdybą 
Brooklyne, pažymint, jog tai y- 
ra skiriama Europos at-kų ide
ologiniams kursams.

At-kų Federacijos Valdyba-

ŠVENTfiS PROGRAMA

Chicagos studentų ate’tiniukų 
metinės šventės, įvykstančios ba 
landžio 29 d., numatoma prog
rama:

9:30 vai. ryte šv. Mišios Ma
rijos augštesn.. mokyklos koply
čioje. Šv. Mišias atnašaus vysk. 
V. Brizgys.

Po pamaldų — iškilmingi pus-

Tel. ofiso HE. 4-«(>w», rez. I’R. 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1857 W. Garfleki Blvd.
V AL: 1—4 Ir 6—9 

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
linky r ua ketvirtad. ir sekmad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akintus —

6322 So. Weste m Aveniu
Vai.-, kasdien 10-12 vai. Ir 7-9 vai. 
rak. Šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PK 8-3228 
Rez telef. VVAlbrook 6-6070

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI
2800 VVest 51et Streetryčiai gimnazijos mažojoje sa-)Val plrm lr antr 10 tkl 12

Įėję. ' Klki 4 Ir 6 Iki 9 popiet; ketv. Ir

7:30 vai. vakare studentiškas; ‘.M 1 5i.’St
pasilinksminimas Cypen Hali, 
5434 — 36 So. Damen Avė. Šo
kiams gros Br. Jonušo orkest
ras.

Ofiso teLPRospect 6-1795 
Rez. tel. GRovchill 6-5603

BUICK’AS

LIETU VISKAS
■Ii J,

AUTOMOBILIS

TAUPYK SAUGIAI, Numesk rūpesčius, 

ilgiau gyvensi.
Dauguma Standard Taupytojų turto yra sudėta į United 

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

garantuotos United States Government, kas ir padaro

f
STANDARD stipriausią Taupymo Įstaigą visoje Amerikoje.

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

Atsargos Fondas...................... #4,500,000.00
CHARTERED AND SUPERVISED BY THE 

UNITED STATES GOVERNMENT
Member of Federal Savings and Loan Insurance Corporation 

JUSTIN MACKIEAV1CH, President

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

STANDARD FMAL SAVINOS
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 

PHONE: Vlrginia 7-1141CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Prez.

T?L vieton ?,272 I MARQUETTE GĖLIŲ KRAUTUVĖ
4pkainavimą ir Prekių Pristaty- I KORSAŽAI, GĖLES VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS IR 

mą Teikiame Nemokamai IS KITOMS PROGOMS. Atidarą vakarais ir sekmadieniais.
Raštinė atidara kasdleo nuo Savininkai: ANDRIUS lr ELENA (SANDOM) STANIULIS

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir 12743 West 691h Street Tel. PRospect 6-0781
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro. ■ r

TeL ofiso Y A. 7-6657, rez. RE. 7-4900

DR. FRANK C. KWINN
(KV1ECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 Wett 47th Street

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

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telef. TOwnhaU 3-0959 
2534 West 68th Street

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

skambiną CEntrai 6-2294.

TeL ofiso PRospect 6-2240
PRospect 0-4732

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

5700 S. Wood Street
Priėmimo vai. tik pagal susitarimų, 
nuo 2—4 vai. kasdien ir nuo 6 iki 8 
vai. pirmad. ir penkt. Trečiad ir sek. 
uždaryta

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

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

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

šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

10748 South Michigan Avenue 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 
Išskirus trečiad. Šeštadieniais nuo 1
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUllman 5-6766
Buto — ENglewood 4-4970

Tel ofiso HE. 4-5849. rez. HE. 4-232.
DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-5, treč. ir šešt. pasai sutarties

DR. Z. JANIŪĖYI6IŪF
JYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Wo8teru Aveaue 
Chicago 29. III. 

easlmatyniai pagal sutartie.
Telefonas REpubllc 7-49OO 

Rezidencija: GRovehiU 6-8161

DR. T. DUNDULIS
; ŪDYTOJAS 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. Vlrginia 7-0036

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

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

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

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Californla Avė. 

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

Ofiso lr buto tel. HEmlock 4-5818

DR. Ar NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

0757 South Westem Avenue
Valandos: pirmad., trečiad., ketvirt. 
penkt. 6:30—8:80 v. vak. Antrad 
10—12 vai. ryto. fleštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimų

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Whipple Street
(Arti Archer Avė.) 

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

LAfayctte 3-4910 
Namų — CEdarerest 3-7780

DR. ALDINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St. 

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimų 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2437 
W. 62nd St., tel. Republic 7-8818. 

Ofiso telefonas — Blsliop 7-2525
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4342 Archer Avenue

(Kampas Kedzie lr Archer). 
Vai. kasdien nuo 2 iki 9 vai. 

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

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

DR. V. P. TUMASONIS
gydytojas ir chirurgas

Spec. chirurginės ligos
6255 South Western Avenue 

VAL. kasdien 2—4 p. p. ir 7—9 vak 
fleštad. 2—4 p. p. Trečiad. lr 

sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-UBOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
Vai. 1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PKospect 6-9400
Rezid. l’Rospcct 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIAIUS
(Vaškevičlūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGU 
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

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49tb Ct.. Cieer.
Kasdien 10-12 vai ryto ir 6-8 «>■

vak. šeštadieniais 10-2.
Ofiso ir buto tel. OLymplc 9-188)

Tel. ofiso Vlciory 2-1581
‘ ' Rez. Vlctory 9-0’4.

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Ofiso t.ief. YArds 7-1106 
Rezidencijos — STevvart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Ofioe VVAlbrook 6-2670.
Bes. Hllltop 6-1560

Dr. Alexander J. Javais
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 
6fARQUETTE MEDICAL CENTER 

6182 South Kedzie Avenue 
Vai. 9—4 p. p. Ir nuo 7-—9 ▼. vak. 

Trečiad. Ir šeštad. pagal .utartj

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LrETUVIS GTDYTOJASj

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

Telefonas GRovehiU 6-1696
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

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

susitarimų Išskyrus trečiadienius
2422 West Marųuette Rd.

Telefonas REliance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 West 59th Street

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

Atostogose nuo bal. 22 Iki geg. 7 d.

Tel. ofiso ir liūto OLymplc 2-4169
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ 
4938 W. I5th St., Cicero(priešais 6v. Kryžiaus ligoninę)

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllimimilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlT Kasdien 1—3 v. ir 6—8 v. vakare
Išskyrus trečiadienius

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PEININGI PATARNAVIMAI

TAUPYKITE TVIRTAI. APDRAUSTOJ 8>6.000,000 IŠTAIGOJE. AI KACI Al’SIAS, NAUJAI PADIDINTAS DIVIDENDAS Už PAID UV INVESTMEN 
3SĄSRA’TAS, KITI TAUPYMO SKYRIAI: OPTIONAL, BONUS, KAI P l»V IR VAKACIjĖ SKYRIAI. GALITE TAUPYTI IR PER LAUKUS. 8(1 
TAUPYKITE IŠLAIDAS IAKEIČIANT CEKIU8 IR APMOKANT VISOKIAUSIAS BILAS VEI/TUI PATARNAVIMAS NARIAMS. I6KEICIAM IP 
PARDUODAM VALDŽIOS BONUS. NAMŲ PASKOLOS PRIEINAMIAUSI OM SĄLYGOM. SUŽINOT MfrHU AUKŠTĄ DIVIDENDĄ (B KITAS IN 
FORMACIJAS PAŠAUKIT — GROVKHILL 6-J575 v »

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTERN AVĖ.
PIRM •» VAL.—N VAU: ANTRAI) IK PENKT 0 Iki 4 VAK.; KI7T • IKI » vai vak.: Treč UŽDARYTA VISĄ DIENĄ; 6F.ŠT 9 IKI 9 POPIET

Biitaa 1626 Ko. 49th Ava. 
šeštadieniais 12 tkl 4 DODle*

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepta, šaukite KEdzie 8-286*

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURG®

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

Trečiadlvuj Uit suailarua

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpubllc 7-2290
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS
2435 Weflt 69th Street

VAL.: Pirm., antr., Ketv., penkt. 
nuo 2:00 — 4:00 ir nuo 6:00 —-8:00.v 
šešt. nuo 2:00 —.4:00. Trečiad. ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-S150

DR. F. C. VKIHSKUHftS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

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

keičia stiklus lr rėmus.
4455 So. California Avė., Chicago 

Šaukite YAnls 7-7381
Priima: vakarais 6 iki 9; šeštad. 

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

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

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

4645 So. Aflhland AveM Chicago
Pirmad., antr., ketv. Ir penk. 

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

. Rez. 8053 S. Campbell 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 sutarti. 

Jeigu neatsilieps viršmlnėtl telefonai
šaukite MIdway 3-0001

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6659

DR. P. Z. ZALATORIS
TeL ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6656 

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

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Viri 25 metų patyrimo
Tel. Y Arda 7-1829 
Pritaiko akinius. 
Kreivas akis 

Ištaiso.
Ofisas ir akinių dirbtuvė 
756 West S5th Street 

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

virs

Palengvinu aklų Įtempimų, kuris 
yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo ir skaudančių akių karščio. 
Atitaisau trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prlrenku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
i mokyklos valkus.

4712 South Ashland Avenue 
Tel. YArils 7-1373 

Vai. 10:30 Iki 7 v. vak. fleštad, 10:30 
iki 6 vai. Sekm. lr treč. uždara.

DR. S. VAITUSH, OPT.

P. ŠILEIKIS, O.P.
Orlluipcdiis - ProtezlstM 

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

(Arch Supports) lr t.t.
Vai.: 9-4 lr 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 

2850 W. 63rd St. Chicago 29, UL 
Tel. PRospeet 6-5084.
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KREMLIUS GRASINA
Bulganinas ir Chruščevas buvo “labai mieli” svečiai Lon

done. Toki svečiai, kurių gyvybei saugoti neužteko anglų lon- 
doniškės sargybos (o Londonas juk garsus savo Scotland Yar- 
du), bet jie buvo apstatyti ir gausia sovietiška žvalgyba bei 
sargyba. Kai į Londoną nuvyksta JAV sekretorius Dulles ar 
bet kurios kitos demokratinės valstybės ministeriai ar preziden
tai, tokios sargybos yra nereikalingos. Kodėl taip — nesunku 
yra suprasti.

Iš spaudos ir mūsų dienraščio specialaus korespondento Ang
lijoje pranešimų matome, kad Londono visuomenė ne tik de
monstravo prieš tuos svečius iš Kremliaus, bet reiškė didelį 
nepasitenkinimą savo premjeru Edenu, kad jis pasikvietė Chruš- 
čevą ir Bulganiną, neatsiklausęs nė parlamento, nė visuomenės 
opinijos. Visuomenės opinija pasirodė aiškiai ir griežtai esanti 
prieš tuos svečius. Daugumas Anglijos dienraščių ir žurnalų 
peikė Edeną, kad jis sovietų diktatorius pakvietė. Į Londono 
gatves demonstruoti prieš Edeno svečius iš Maskvos išėjo ne 
tik dešimt tūkstančių lenkų, daug tūkstančių kitų tautų, bet 
prie jų jungėsi ir patys anglai. Svečiams buvo primintos vergų 
stovyklos Rusijoje ir kituose komunistų dominuojamuose kraš
tuose, tautų pavergimas ir ten vykdomas genocidas, nekomunis
tinių partijų sulikvidavimas ir jų vadų išžudymas.

šitoks spaudos nusistatymas ir demonstracijos Londone tiek 
sunervino Chruščevą ir Bulganiną, ypač pirmąjį, kad jiedu visai 
nustojo pusiausvyros, pamiršo esą svečiais Londone ir jiems 
surengtose vaišėse pradėjo grūmoti visam Vakarų pasauliui. Gir
di, jie nieko nebiją, nes jų atominės ir vandenilio bombos, jų 
pristatymas ten, kur reikės, yra pralenkusios visų kitų kraštų 
tos rūšies pabūklus. Pagaliau vieno pobūvio privačiame pasikal
bėjime Chruščevas londoniškius dėl jų “nemandagaus” pasiel
gimo su jais pavadinęs kiaulėmis. To tik ir betrūko. Žinoma, 
kad londoniškiai jiems atsakė lygiai taip, kaip tokias atvejais 
mūsų žemaičiai pasako: “Kas kuo kvep, tuo ir kitus tep”.

Kremliaus diktatoriai Londone turėjo specialų tikslą: be 
propagandos, kuri juos visur lydi, be pareikalavimo, kad Ang
lijos vyriausybė paskubintų įvesti Kinijos komunistinio režimo 
atstovus į Jungtines Tautas, Chruščevas su savo “adjutantu” 
Bulganinu turėjo tartis su Anglijos vyriausybe dėl prekybos 
praplėtimo ir ypač dėl taip vadinamų strateginių medžiagų lei
dimo išvežti iš Anglijos į Rusiją. Bet neatrodo, kad jie šį tiks
lą būtų pasiekę. Kiek žinoma, tuo tarpu jie gavo neigiamą at
sakymą. Kiek iš to pasidarė propagandinės naudos sovietams, 
Išryškės vėliau.

Kremliaus diktatorių kelionė Londonan — tai Genevos kon
ferencijos pasekmė. Toji konferencija buvo pravesta tokia dva
sia, kad daug kas įsivaizdavo jog padaryti kažkoki susitarimai. 
Tačiau jokių susitarimų neįvyko. Tuo išpūstu burbulu besiva
duodami, Chruščevas ir Bulganinas aplakstė Azijos kraštus, nu
vyko Londonan, bet ir čia jie nesustos. Jie, kaip jaučiama/vyks 
Skandinavijon; neaplenks ir Amerikos. Amerika (turime gal
voje JAV, Kanadą ir Pietų Ameriką) dabar gali susivokti, ar 
verta bolševikų diktatorius kviestis, ar ne. Jau žinoma, ko 
jie siekia, apie ką jie kalba, kaip grasina ir koliojasi, ką siūlo 
ir ko reikalauja, kaip visuomenės reaguoja į jų atsilankymą.

JAV pažemintų save, jei jos juos pakviestų. Jų pakvietimas 
būtų lygus pakvietimui kiaulių į daržą. Pagaliau JAV vyriau
sybė turi žinoti, kad čia atvykę Chruščevas ir Bulganinas bus 
dar “iškilmingiau” sutikti ir spaudos, ir visuomenės. Keliolikos

NAUJI VĖJAI ART. RYTUOSE
STASYS DAUNYS, Chcago, 111.

Tuo metu, kai sovietų prem- svarstys sovietų siūlymus tai- 
jeras N. Bulganinas ir komu-' kai Art. Rytuose užtikrinti. Ta
mstų partijos pirmasis sekreto- da jau bu8 žnoma> ką tuo re-_
rius Nikita Chruščevas karo lai
vu “Ordžionikidze” artėjo prie 
karališkosios Anglijos krantų' ja'jykaš,* '’jo
ir Portsmouth uosto baterijos 
buvo paruoštos garbės pasveiki. 
nimo šūviams, Maskva paskel
bė, jog panaikinamas kominfor- 
mas ir sovietai dėsis prie pas
tangų taikai Art. Rytuose už
tikrinti. Kominformo paleidi
mas Amerikoje ir Europoje su
tiktas be sensacijos, bet sovie
tų pagarsinta pagalba taikai 
Art. Rytuose rasti ir užtikrinti 
sutikta palankiai, nors su įtar
tinos baimės jausmu. Sovietai 
pareiškė, jog jie parems Jung
tinių Tautų pastangas taikai 
Art. Rytuose atstatyti. Valsty
bės sekretorius Dulles Maskvos 
paskelbtą pranešimą sutiko žo
džiais: yra vilties, jog tenai ne
bus karo. Anglija diplomatiš
kai patylėjo. Ji pirmoji tuo klau 
simu tarsis su raudonaisiais 
Maskvos sveč'ais. Anglija tai
ką Art. Rytuose išlaikyti siekia 
bet kokia kaina. Prancūzijos 
norai panašūs .

Politinis apžvalgininkas Fre- 
derick Kuh praneša, jog Ame
rikos, Anglijos ir Prancūzijos 
užsienių re'kalų ministeriai, ge
gužės 4-5 dienomis susirinkę 
NATO konferencijon Paryžiuje,

tatų lietuviškoje visuomenėje, 
negu dabartinės pavienės gru
pės.”

Kas tos vidurio grupės, su 
kuriomis Santara bendradar
biauja ir kurioms talkininkau
ja, ryškėja iš fakto, kad Santa
ra yra paskyrusi savo ryšinin
kus prie liaudininkų ir tauti
ninkų. Būdingas ir augščiau su
minėtas santariečių . principas: 
jie talkina vidurio
grupių darbuose, “nepadedama 
tik tokiuose darbuose, kurie 
yra nukreipti prieš kurią kitą 
vidurio srovės grupę”. Reiškia, 

tautų, kurias komunistai turi pagrobę ir pavergę, žmonės, kurių jeį veikla bus nukreipta
čia yrą žymiai daugiau negu Anglijoje, mokės labai efektingai 
priminti bolševikų padarytas jų tautoms, jų broliams ir artimie
siems skriaudas, pralietą jų kraują ir pareikalaus grąžinti lais
vę ir nepriklausomybę pavergtiesiems.

Jų pakvietimas būtų principiniai klaidingas žygis, bet jei 
jau su tuo principu valdžia nesiskaitytų, tada duos progą visuo
menei prabilti į |uo4, pasakyti tiesos žodį ir savo reikalavimus 
patiekti.

ILIUSTRACIJOS, KURIOS 
GĄZDINA VAIKUS

Z. Orvidas, buvęs teisėjas 
Lietuvoje, o dabar — uolus lie
tuviškų knygų platintojas Ha
miltone, Kanadoje, mums rašo, 
kad knygos “Keturi valdovai” 
paveikslai savotiškai išbaido, 
išgązdina vaikus, kad kaikurie 
bijo eiti į tamsesnį kambarį. 
Vieton tos knygos, prašo pla
tinimui atsiųsti daugiau kito
kių pasakų.

Tai faktas, kurį ateityje tu
rės įsidėmėti iliustratoriąi.

SANTAROS POLITINIS 
ATSPALVIS

“Laisvoje Lietuvoje” esan
čiame skyriuje “Studentų Ai
dai” bal. 19 d. išspausdintas 
Raimundo Mieželio raštas “San
tara santariečio akimis”. Čia 
išryškinamas studentų organi
zacijos Santaros ryšys su po
litinėmis partijomis. Rašoma:

“Savuoju pasisakymu už po
litinę veiklą, Santara aiškiai iš
siskiria iš visos eilės jaunimo 
organizacijų, kurios griežtai už
akcentuoja savo nepolitiikumą.

Lietuviškųjų partijų gausu
mas neturi jaunimo tarpe di
delio pritarimo, nes gana berei
kalingai sunaudojama daug 
energijos ir sukeliama daug 
ginčų. Manoma, jog lietuviška-

i trijų srovių, turinčių gal kiek 
platesnius sparnus, negu kad 
dabar mūsų dabartinėse parti
jose yra priimta.

Santariečiai tad yra viešai 
pabrėžę, jog jie siekia lietuviš
kosios vidurio santarvės parti-' 
jų suartėjimo ir galimo išsi
vystymo į vieną stiprią grupę. 
Siekiama to ne kovojant prieš 
vidurio grupes, bet stengiantis 
jas suvesti artyn, kviečiant tal
kininkauti kartu tam tikriems 
projektams. Vidurio grupėms 
artimo jaunimo tarpe keliama 
mintis, jog tarp šių atskirų 
grupių yra daugiau panašumo, 
bendrų tikslų ir tradicijų, negu 
jas skiriančių politinių momen
tų.

Siekdami šio suartėjimo, san
tariečiai bendradarbiauja ir 
talkininkauja vidurio srovės 
grupių darbuose, vadovauda
miesi vienu principu: nepade
dama tik tokiuose darbuose, 
kurie yra nukreipti prieš kurią 
kitą vidurio srovės grupę. Tol, 
kol vidurio grupės nesąlyginiai 
ir nestatydamos jokių reikala
vimų remia Santarą,... tol san
tariečiai nuoširdžiai rems ir tų 
grupių pasireiškimus.

Tikime nuoširdžiai, jog vieną 
dieną iš šių grupių išaugs tvir
tas vidurio srovės vienetas, ga-

Laiškai iš Afrikos

Anglija, An.cril a ir Prancūz' 
ja. Bet be sovietų pagalbos tai
kos planai liko neveiksmingi. Ga

KOPTŲ RELIGIJA
Mieloji Ada, į O šiuo metu mes dar gyvena
aktyvesniuose laiškuose, kai-1 n’e, Turiu prisipažin-
bedamas apie koptus, aš juos 1 ti, kad daugumą informacijų a-

kalu pasakė Bulganinas ir Chru ka., sovipt n6 takl su.
sčevas Anglį os Edenui. Gal mas

Įima spėt', jog padėtis tiek įsi- dainiaus ai vad nau ortadok-'P*0 tikėjimą, kurių

po Paryžius 
NATO konfercn i'os vakarų 
didžiųjų galybių užsienių reika
lų ministeriai susitiks su sovie
tų Molotovu.

HammaJ’ksjold m'sija

tikta su į asiterk n mu, nors ir 
su baime.

Baimė kyla iš to, jog sovietai, 
sustabdydami ginklų tiekimą E.

sa s. Jeigu šis žodis reišk'a tau, 
kad aš juos priskiriu Rytų Krik 
ščionybei bendrai paėmus, tai 
tada aš tavęs neapgavau. Ta
čiau, jei tu supranti, kad jis reiš

giptui, gali reikalauti uždrausti, kia koptų priklausymą stačia- 
ginklų siuntimą į visus Art. ir. tikiu — graikų ar slavų — Baž- 
Viduriniuosius Rytus. Tokiu at-, nyčiai, jų paklusnumą Konstan- 

Amerika siek'a Art. Rytų kri- veju vakariečiai nebegalėtų gink tinopolio patriarchui Egipte, ku
zę nugalėti diplomatinėmis prie
monėmis. Palikdama pirmenybę 
diplomatijai ir siekdama įtemp
tos padėties neaštrinti ligi pas
kutinės gal'mybės, Amerika ne
sutiko parduoti ginklų Izraeliui, 
nors ir daug kartų prašoma. A- 
merika mano, jog Ameukos 
ginklų pardavimas Izraeliui pa
sunkintų diplomatijos veiklą. 
Sųvietai tuo atveju gali padi- 
d'nti ginklų siuntas Egiptui. 
Prasidėjusios ginklų pristatymo 
lenktynės vestų į karą ir arabų 
kraštus stumtų į sovietų glėbį. 
Naujo nerimo įnešė gandas apie 
sovietuose tveramą arabiško 
kraujo žmonių legioną, kurio 
“savanoriai”, Izraelio-arabų ka
rui kilus, galėtų būti pasiųsti 
kare dalyvauti, kaip Korėjoj 
atsitiko su Kinijos “savano
riais”.

Amerika stipriai parėmė Jung 
tinių Tautų generalinio sekreto
riaus Dag Hammarksjold taikoB 
misiją. Amerikos specialus krei 
pimasis į kietąjį Egipto vyrą 
Nasser ir nemažesnio kietumo

lų tiekti Bagdado pakto kraš
tams, įskaitant Pakistaną, Ira
ną, Iraką ir Turkiją. Bagdado 
paktas suorganizuotas atremti 
galimam pavojui iš sovietų pie
tinio sparno ir apsaugai ara
biškosios naftos, dabar kontro
liuojamos Anglijos ir Amerikoa 
Amerika Bagdado pakte nedaly
vauja, bet pakto kraštus remia 
ūkine parama ir ginklais. Ame
rikos nedalyvavimas Bagdado 
pakte rišamas su nenoru susi
pykti su Egiptu ir kitais arabų 
kraštais, kurie tam paktui yra 
priešingi. Bagdado pakto panai
kinimas ar susilpn'nimas atida
rytų sovietams duris veržtis į 
Viduriniuosius Rytus. Jei sov'e- 
tai užsiprašytų tokios kainos 
už pagalbą Izraelio-arabų gali
mam karui sutrukdyti, pasita
rimai būtų sunkūs.

Amerika nori Art. Rytų krizę 
šalinti k'.tomis priemonėmis. Su 
vesti Izraelio ir arabų kraštų 
vyrus prie derybų stalo, užtik
rinti sutartimis 'sienų neliečia
mumą, suteikti stambią paramą

riam priklauso ir Etiopijos kop-

spaudoje niekur nerasi, aš ga
vau ne savo asmeniškų tyrinė
jimų pagalba, o semiu jas iš pa
sikalbėjimų su domininkonu tė
vu de Beaurecueil. Jau minėjau, 
kad domininkonų centras Kai
re yra rimčiausia, turbūt, Isla
mo studijų įstaiga. Tai kai vie
nas ar kitas iš tėvų domininko
nų pasirodo Aleksandrijoje,

tų Bažnyčia, kuri, tiesa, pasta- mes ,tu°jau iuos konfiskuojame

Izraelio Ben Gurion taikos išlai- 900,000 arabų pabėgėlių iš Pa-

prįeš kairiuosius, pvz. socialde
mokratus, arba prieš dešiniuo
sius, pvz. krikšč. demokratus— 
santariečiai galės talkininkauti, 
bet jokiu būdu netalkininkaus 
jei tą veikla būtų - nukreipta 
prieš liaudininkus ar tautinin
kus. Jų talkos kriterijus čia 
darosi nebe tai — ar darbas yra 
savyje geras ar blogas, bet — 
ar jis nukreiptas prieš vidurio 
grupes, ar prieš kairiuosius ar 
dešiniuosius. Gerai, kad bent 
atvirai pasisakoma.

Dr. J. Daugaiiis

kymo reikalu, Hammarksjdld 
misiją sustiprino. JT generali
nis sekretorius pavojingą padė
tį kiek apvaldė, įvykiai nebeina 
piktyn, nors pavojus ir nėra pa. 
šalintas. Hammarksjold Egipte 
liko patenkintas, bet su naujais

srovės sunkumais susidūrė Izraelyje. 
Izraelio Ben Gurion pareikalavo, 
jog Egiptas būtų priverstas nu
imti laivų blokadą, kurie per 
Suezo kanalą su prekėmis plau
kia į Izraelį. Hammarksjold tuo 
reikalu kalfcėt's neturi įgalioji
mų. Padėtį beaiškinant pasigir
do sovietinis balsas, žadąs so
vietų pagalbą Izraelio-arabų gin 
čui sutvarkyti. Susidarė nauja 
padėtis, kurios pasėkoje keturi 
didieji gali rasti bendrą pažiūrą 
Art. Rytuose taikai užtikrinti.

lestinos ir d'dele dalimi finan 
suoti Jordono upės projektuo
jamus vandens planus, kurių į- 
vykdymas neštų naudą Izraeliui,1 
Sirijai, Jordonui ir Lebanonui.

Bet ar sovietams tokie planai 
priimtini? Greičiaus'ai jiems rū
pi ne Izraelio-arabų taika, bet 
Bagdado pakto susilpninimas, 
kad netolimoje ateityje lengviau 
galėtų veržtis prie arabiškosios 
naftos. Sovietinės pagalbos va'- 
siai paaiškės, kai Bulganinas ir 
Chruščevas išdėstys sovietų nu
sistatymą Anglijos Edenui, ku
rio valdom an kraštan raudonie
ji Kremliaus vadai atkeliavo de
šimčiai dienų pasisvečiuoti ir 
vakariečių vieningumo padrums 
ti.

tiniuoju metu reikalauja sau 
nepriklausomybės ir jau išgavo 
atskiro metropolito paskyrimą.
Egipte koptų Bažnyčia vadina
ma paprastai ortodoksais tam, 
kad ją atskirti nuo koptų-kata- 
likų ir protestantų. — Tiesa, 
pastaruoju metu," po Patriarcho 
atstatymo, spaudoje imamas 
pamažu vartoti ir kitas pavadi
nimas : Evangelišltoji Koptų 
Bažnyčia. Sunku pasakyti, kiek 
tas “evangeliškumas” reiškia 
Koptų Bažnyčios naujosios va
dovybės norą- prisiartinti prie 
protestantų, ir kiek — jų norą 
pabrėžti koptų ištikimybę pri
mityviosios krikščionybės evan- 
geliškai dvasiai. Iš pasikalbėji
mų su koptais inteligentais vis 
dėlto susidaro įspūdis, kad jie 
verčiau norėtų priimti protes
tantų teologiją, o ne katalikiš
kąją. — “Ji paprastesnė, —aiš
kino man vienas kolega, — o, 
tarp mūsų kalbant, ateitis šian
dien priklauso protestantų kraš 
tams, ypač Amerikai. — Vis tas ae, 3^
pats amžinas koptų oportuniz
mas, noras prisitaikyti! — Bet 
tik ateitis parodys, kag iš kop
tų išeis.

jame gyvenime pilnai pakaktų 1 lįs pasiekti dar didesnių rezul-

Sovietinės taikos pavojai

Amerika ir Anglija bijojo įsi
leisti į pasitarimus su sovietais 
Art. Rytų klausimams svarsty
ti. Tai būtų legalus sovietams 
dalinių teisių pripažinimas toje 
erdvėje, kur ligi šiol dominavo

Nėra prieštaravimo tarp 
nuostatų, kurie tvarko ištiki
mų krikščionių gyvenimą, ir 
tarp reikalavimų tikrojo žmo
niškumo; tarp tų dviejų daly
kų greičiau yra vieningumas ir 
abišalė parama. — Pijus XII

S&JI CJt SG ■ Cj
Na/tnan Lieberman, kuria yra 

partneris firmos Atlantic City, 
N. J., gavusios už 5 mil. dolerių 
kariuomenės uniformų užsakymą, 
atsisako, prisidengdamas penktuo
ju konstitucijos punktu, pasiaiš
kinti ar nėra įsivėlęs į korupciją.

ir užsakome padaryti mums, 
privačiame ratelyje, pranešimą 
ir diskusijas vienu ar Kitu Ry
tų klausimu.

Tėvas de Beaurecueil yra di
delis eruditas, ruošiąs doktora
to tezę apie XIII-jo amžiaus Is
lamo filosofiją. Tačiau atlieka
mu laiku, jis domisi ir koptų 
religijos problemomis, jlems pa
švenčia savo laisvalaikį. Jam 
pavyko įsigyti — arabų kalbos 
mokėjimo dėka — kelių koptų 
kunigų pasitikėjimą, kuris nu
ėjo taip toli, kad koptai kunigai 
leidžia jam net koptiškas mi
šias jų vietoje laikyti.

— Argi jūsų tikėjimas jums 
tai leidžia? — klausiam mes jo, 
nustebę.

— O taip, mano tikėjimas pla 
tus, ir jis daug ką leidžia, — 
atsako jis mums šypsodamasis. 
Svarbiausia, žinoma, yra tai, 
kad koptų mišios niekuo neprieš 
tarąuja katalikų mišioms, kad 
jų struktūrą, savo pagrindinė- 

su la
bai dideliais variantais, savai
me suprantama. — Yra tiktai 
vienas sunkumas, — sako jis 
mums, — tai bendruomenės 
malda už patriarchą. Bet aš iš
sisuku: maldą perskaitau, o kai 
reikia paminėti patriarcho var
dą, vietoj ortodoksiškojo, aš su
murmu katalikiškojo koptų pat 
riarcho vardą: tuo būdu ir vil
kas sotus, ir avis sveika.

Koptų liturgija esanti gana 
įdomi: kunigas, pavyzdžiui, mi
šias laiko basas; muzikos in
strumentai, kurie lydi mišių gie 
dojimą, greičiausiai labai seni 
— tai cimbolai ir geležiniai tri
kampiai, kuriuos kasdien gali 
matyti gatvėje, ir kurių pagal
ba limonado ar kukurūzų ar 
pistašių-riešutų pardavėjai vi
lioja savo pirkėjus. Koptų gies
mės primena gatvių pardavėjų, 
“handelių” riksmus. Atrodytų, 
kad koptai bus išsaugoję iš se- 

(Atkelta iš 4 psl.)

BIRUTĖ PŪKRLEV1010TĖ

84 tęsinys

Salės gale stovi dešimt staliukų su minkštom kė- 
dėm — mūsų vilos didžiūnams: apskričių viršininkams 
ir departamentų direktoriams. O pats paskutinysis, su 
baltų astrų puokšte, priklauso viceministeriui. Bet jis 
retai čia pusryčiauja. Dažniausiai raudonplaukė Kazė 
neša pridengtą padėklą jam į kambarį.

Mūsų staliukas, deja, ne iš tų paskutiniųjų. Mūsų 
staliukas stovi ant ribos: tarp keturioliktosios ir pen
kioliktosios kategorijos.

Ir kai eini išdidžiai į salės galą, rodos, visi mano, 
kad ir tu atsisėsi į minkštą kėdę. Rodos, tau visi pavydi, 
nes tu augšto ministerijos tūzo vaikas.

Bet kai pasieki savo svajonės viršūnę, kai gali ran
ka užgriebti greta stovinčios kėdės minkštą atlošą, 
staiga atsidauži į savo stalą, lyg į tikrovės karčią pa
tyčią ir piktai susmunki mediniame krėsle.

O kai žvilgteri iš padilbų į savo kaimynus — ten 
sėdi abu Bertašiukai, kemša rūkytą ungurį ir pomido
rus. Tai kas, kad abu berniokai padykę, tai kas, kad jie 
turguj pardavė vasarnamio antklodes ir pralošė pini-' 
gus kortom! Vistiek — jie apskrities viršininko vai
kai...

Nuo kitos pusės, nuo didžiojo lango, tau šypsosi 
Genė. Juk ji tavo klasės draugė ir net vos prasistumia 
pro kiekvieną trimestrą! Bet sėdi minkštoj krasėj, nes 
jos tėvas ministerijos juriskonsultas.

Ir šitaip bus visą laiką. Šią vasarą, ir kitą vasarą,

ir per visas vasaras, nes jau prieš du metus ministeris 
buvo tėtį pasišaukęs:

— Yra toks vakuojantis etatėlis. Labai simpatin
ga vietelė. Tik Tamstai, pons Juozai, tektų apsimąstyti 
kaslink tam tikrų dalykėlių. Kokią aš galiu duoti Tams
tai atestaciją? Bepartyvus?...

Bet tėtis — kietas kaip titnagas.
Ir kartą mano galvoj suspurdėjo nekalta mintelė. 

Juo dažniau ji sugrįždavo, tuo lengvesnė man rodėsi 
toji masinanti išeitis. Kol, pagaliau, vieną vakarą,

Apelsino žiedų vainiką dėvi nuotaka jungtuvių die
noj. Pro baltą šilką, pro baltus mezginius, ji visa tada 
kvepia šitais žiedais — pilnais saulės ir mergiškos pa
slapties. Tai būsimo jos vaisiaus ir būsimo jos sopulio 
gilus miegas.

Jos baltas kūnas švyti prietemoj, lyg jaunas beržas 
gegužės mėnesionoj. Saldūs jos riešai, saldūs jos šilti 
delnai. Tiktai lūpose — juodųjų vynmedžių kartumas. 
Jos vyzdžiai yra du gilūs šuliniai, kuriuose atsispindi 
visos žvaigždės, o pečių bejėgis nuožulnumas — nuolan-

mudviem su tėčiu besivaikščiojant po mišką, aš staiga kus, lyg mėlyno balandžio sparnas.
įsikabinau jam parankėn:

— Tėti, — tyliai pratariau, — įsirašyk į tauti
ninkus...

Po mudviejų kojom traškėjo sausi spygliai ir tarp 
pušų kamienų mirguliavo vakaro saulė.

— Ar tau sunku? Ką? — nedrąsiai nubaigiau sa
vo gundymą. — Visi taip daro.

Ir paleidau jo ranką-------------
Bet tėtis nieko man neatsakė. Ėjo vienas keliuku 

tolyn, o aplinkui ošė pušys, kažkur, toli, taukšeno genys, 
kvepėjo sakuotom skujom ir baltaisiais barkūnėliais. 
Taip mudu tylėdami priėjom miško properšą — grafo 
arklides ir didįjį taką.

Aš sekiau be žodžio tėčiui iš paskos.

Tą vasarą aš pirmą kartą buvau pajūrio restorane. 
Tėtis nusivedė mane šokti. Ir koks tai buvo vakaras! 
Mama man davė užsilašinti savo kvepalų. Jie vadinosi 
prancūzišku vardu — „Fiancėe bourgeoiae". Bonkutės 
kaklas tebebuvo apveržtas auksiniu siūlu, o apačioj mir
gėjo mažos raidės.

— Skaityk, skaityk! — juokėsi tėtis. — Turi pen
ketuką iš prancūzų kalbos.

— Apelsinų žiedai... — pagaliau sušnabždėjau. - 
Apelsinų žiedai...

Aš nežinau, koks yra vyras. Aidas? šešėlis? Kau-

Aš nežinau, koks yra vyras...
Bet šitokia yra mergina.
Tai buvo švelnūs kvepalai.

Aš atsargiai lytėjau smilkinius, alkūnes, šnerves 
ir ausų paslėpsnius. Ir kaklą. Ten toli, kur jau prasi
deda plaukai. O-aplink mane skleidėsi didžiuliai pum
purai ; tyliai vožėsi jų žiedlapiai ir virpėjo, prisiliesdami 
vienas prie kito, ir alpinančiai kvepėjo, susipindami 
sužadėtinės vainikan — pilni saulės ir mergiškos pa
slapties.

Aš ėjau penkioliktus metus.
Pajūrio restorane grojo popietinė muzika. Mudu su 

tėčiu gėrėm juodą kavą ir šokom, šonu prasilenkdami 
žingsniais, kaip tada buvo madoj.

Pro sielvartingą saksofono klyksmą, pro lengvą 
rūbų čežėjimą, persikryžiuojančius šokančiųjų žvilgs
nius ir pro refreno dainininko augštą balsą, giedantį 
apie žvaigždelę, krintančią iš augšto dangaus — ošė 
tamsiai žalia jūra, vienodai, be atvangos, plakdama 
smėlėtą krantą. Lyg.pačioj vandenų gelmėj kilotųsi di
džiulė, nerami Širdis.

(Bus daugiau)

kė?
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“Varpui” nuskambėjus

ATSISVEIKINOME J. BLAŽĮ i

Balandžio 17 d. detroit'ečius 
aplankė liūdna žinia, kad tą ry-' 
tą mirė ilgametis Šv. Antano 
parapijos vargonininkas Juoza
pas Blažys. Paskutinius metus 
liga dažnai jį paguldydavo j pa
talą, tačiau lis vėl grįždavo prie 
savo numylėtų vargonų. Tačiau

LB Detro'to apylinkės valdy-1 Verdi iš operos "Trubadūras” či i paskutinį kartą liga netikėtai
ba, įsijungusi į lietuvišką kultu 
rinį darbą, neboja sunkumų bei 
kliūčių. Neseniai buvo pradžiu
ginti ir iš snaudulio pažadinti 
puikaus Dainavos ansambl'o 
koncerto . Mes šventėme didžią 
dvasios pakilimo šventę. Trum
pam laikui prabėgus sužinome, 
jog Toronto choras Varpas ba-

gonų baronas; po šio3 dar su- j užpuolė visu smarkumu, ir Juo 
dainuota Fr. v. Flotov ištrauka zapas neturėjo laimes grįžti sa- 
operos “Maita”. v0 numylėtos šeimos tarpan.

Galiausiai šio gero choro kon-|Buvo pašarvotas D. Brazio kop 
certas užbaigtas Ch. Gounod iš j tyčioje, kur ;.į aplankė visa eilė 
operos "Faustas”.

Žinoma, jeigu čia būtų dar ir 
simfoninis orkestras, kuris pa
lydėtų dainuotas operų ištrau
kas, įspūdis būtų dar didesnis.landžio 14 d. atvyksta į Detroi

tą ir čia koncertuos. Tačiau nau į Šiuo atveju dainuojantį chorą
jiena, kad didžioji koncerto dalis 
bus užp'ldyta operinės muzikos 
melodijomis — vyrų ir mišraus 
chorų damomis. Ligšiol mes 
girdėjome išimtinai tautines 
dainas ir tautinius šokius regė
jome...

šeštadienio vakaras, balan
džio 1 d., — lietuvių kultūros 
laimėjimų šventė. Džiugu, kad 
nepamirštame, gyvendami toli 
nuo tėvynės, lietuviškos dainos 
meno.

Pirmoje dalyje girdėjome A. 
Vanagaitį, J. Žilevičių, J. Stro- 
lią, K. V. Banaitį, J. Zdanavi
čių, A, Aleksį, St. Gailevičių 
(šio choro dirigentas) ir St. Šim 
kų. Devynios padainuotos liau
dies dainos maloniai buvo be
siklausančios publikos priimtos. 
Liaudies dainoms mes statome 
ypatingai augštus reikalavimus. 
Atrodo, jog tie publikos reika
lavimai buvo patenkinti. Choro 
balsinė medžiaga turtinga ir ge
rai nušlifuota. Eiliniam klausy
tojui tačiau atrodė, jog silpniau 
šia choro vieta — tenorai. Čia 
turima galvoje ne jų muzikalinis 
pasiruošimas, bet choristų — te 
norų balsinė medžiaga. Bosai 
yra kurkas stipresni. Visdėlto 
ir liaudies dainų klausydamiesi 
jautėme ir išgyvenome tikrą 
dvasinio džiaugsmo puotą.

Kada įs klausėme į “Valandė
lė Kauno operoje” dalyje dai
nuojamas dainas iš Ch. Gounod 
operos “Romeo ir Julija”; A. 
Rubinstein vyrų choro dainos iš 
operos “Demonas”, o čia G. Ver
di “Trubadūras” ir “Rigoletto”, 
šioji dainuojamų dainų dalis 
klausytojams daugiau negu pa
tiko. Ploj mams ir galo nebuvo. 
Reta matyti tokį nepaprastą en
tuziazmą ir tokį milžinišką 
džiaugsmo išgyvenimą. •

Po trumpos pertraukos sekė 
P. Mascagni — fragmentas iš o- 
peros “Cavaleria Rusticana”; 
čia vėl J. Offenbacho “Hoffman 
no pasakų” Barkarolė; vėlgi G.

Laiškai iš Afrikos
(Atkelta iš 3 pusi.)

menku fortepžonu palydėjo E. 
Debuschman.

Po koncerto sėkmingai daina
vusiam chorui, šiuo atveju jo 
dirigentui muz. St. Gailevičiui 
įteiktas didžiulis krepšys gėlių. 
Tai simbolinė detroitiečių džiaug 
smo ir padėkos išraiška.

LB Detroito apylinkės pirm. 
Vyt. Kutkus tarė padėkos žodį. 
Jis padėkojo Varpo choro diri
gentui bei choristams, be to ir 
parėmusiems LB apylinkės kul
tūrines pastangas, šiuo atveju 
klausytojams. V. Kutkus pri
minė, jog nuo mūsų pačių p;r- 
klauso mūsų teatrų, mūsų cho
rų, mūsų laikraščių, lietuviškų 
namų, mūsų meno egzistencija

pažįstamų. Balandžio 29 d. j 
įvykusias už a. a. Juozapo vėlę 
pamaldas, atiduoti jam paskuti
nę pagarbą ir atssveikinti, su
sirinko daug žmonių. Gedul ngas 
šv. Mišias atnašavo klebonas 
kun. dr. I. Boreišis, kun. Sima
navičius ir kun. Kriščiūnevičius. 
Vargonavo ir šv. Mišių metu 
g'edojo Stasys Sližys. Egzekvi
jų metu giedojo Pranas Zaran
ka. Laidotuvėse dalyvavo daug 
kunigų. Po pamaldų artimųjų 
ir giminių buvo palydėtas į 
Grand Rapids, Mich., kapines.

Velionis paliko dideliame 
skausme žmoną Teresę ir sū
nus Albertą ir Robertą. Šeima 
jį be galo mylėjo. Buvo malo
naus būdo, ir niekas jo nematė 
nusiminusio. Mėgdavo pajuo
kauti, ir žmonės mėgo savo 
linksmąjį vargonininką. Kurį 
laiką su muz. Vanagaičiu ir var- 
gonin nku Olšausku važinėjo 
po lietuvių kolonijas su gastro-

Varg. Juozas Blažys

' karna. Turime jiėškoti priemo
nių nutautėjimo pavojui suma
žinti. Paskaita bus skaitoma bu
vusios lietuvių svetainės patalpų 
mažojoje salėje. Įėjimas iš 25 
gt., antros durys nuo "Nerin
gos”. Rinkliavos nebus.

Juozas Sapnys

I* nonų ir įvairins skoningas 
bulkutes kepa

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

Tel. Cliffside 4-6376
Prtatatorne į visas krautuvas 
ir restoranus, taip pat iš
siunčia į visus artimuosius 

miestus.

ir gyvenimas. “Jeigu mes ne
lankysime koncertų, salės bus įėmis. 
tušč'os — chorai turės nutilti; | 
jeigu mes neskaitysime laikraš- į Atvykęs iš Lietuvos vargoni- 
čių ir knygų, rašytojai turės liau I ninko darbą pradėjo Benton, III.,
tis rašę; jeigu mes nelankysime 
lietuviškų teatrų ir kt. paren
gimų, artistų meninė ir kūrybi
nė ugnis turės užgest'. Bet kar
tu mirs ir lietuvybė”.

Šiais žodžiais buvo baigtas me 
niniu atžvilgiu labai pasisekęs ir 
retas koncertas. VI. Mingėla

10 M. VEDYBŲ SUKAKTIS

Balandžio 15 d., sekmad enį,

vėliau vargonininkavo East St. 
Loui3, III., ir po kurio laiko per
sikėlęs į Detroitą iki savo m'r- 
ties buvo šv. Antano parapijos 
vargonininku.

M ELI . ĖS I UŽ SIBIRO 
KANKINĮ

Š. m. balandžio 22 d. 10 vai. 
Dievo Apvaizdos parapijos bažn 
čioje buvo atlaikytos šv. Mišios

I „5LB Detroito apylinkės pirm. iri"2 a; a’ kan- F‘ Kemėšl° vėl?- 
žinomas visuomenininkas Vytau 1 Sv’ Mišias atnašavo ši°3 ParaP' 
tas Kutkus šventė savo šeimos j°s kleb°nas kun. M. Kundratas.

novės Egipto ir kaikuriucs mu
zikos instrumentus ir liaudies 
melodijas, kurias vėliau iš jų 
perėmė musulmonai.

Tačiau pagrindinė koptų mi
šių ypatybė — tai kad jos yra 
visos bendruomenės mišios, ir 
kad asmeniškas dalyvavimas 
jose yra privalomas: žmonės a- 
teina ir išeina iš bažnyčios, mo
terys pareina namo pavalgydin-į 
ti vaikus, pašerti gyvulius ir vėl 
sugrįžta, vyrai pasitraukia pa
rūkyti pypkę ir vėl susirenka į 
bažnyčią. Kunigas yra centrali- 
nis personažas — jisai visos ben 
druomenės vardu, ją pilnai at
stovaudamas, kreipiasi į Dievą, 
meldžiasi už ją. — Koptų tikėji
mas yra tradiciniai kolektyvinė

šventę. Prieš 10 metų Vokieti
joje, Ansbacho tremtinių sto
vykloje įvyko Vytauto Kutkaus 
su Emilija Valantinaite išk lmin 
gos sutuoktuyės.

Sukaktuvininkų pasveikinti at 
vyko gražus būrys artimųjų gi
minių ir bičiulių. Svečių tarpe 
buvo ir du kun gai — kun. Si- 
monavičius ir kun. Dzegoraitis.

Vaišių metu iš pa-akytų kalbų 
paaiškėjo, jog Kutkai baigė iš
mokėti skolas už tą namą, ku
riame jie gyvena (1610 N. Scot- 
ten Str., Dctroit 9, Mich.).

Iš Chicagos buvo atvažiavęs 
E. Kutk enės brolis Vytautas 
Valantinas ir V. Kutkaus uoš
vio sesuo Domicėlė Valantinaite. 
Nuotaika buvo tikrai pakili. Juo 
labiau, kad uošviai tuo pat lai
ku šventė savo dvi sukaktis: Po
vilas Valantinas 64 m. sukaktį, 
o Valant'nienė — 60 metų.

Ponai Kutkai augina du sū-, 
nūs — Vytautą ir Mindaugą; be 
to dukrelę Birutėlę.

Tegul Dievas ir ateity laimina1 
šią gražią ir pavyzdingą lietu
višką ir giliai katalikišką šei
mą. B.

Pamokslą pasakė kun. Mykolas 
Daumantas. Į pamaldas susirin
ko daug žmonių, daugiausia se
nųjų ateivių, kuriems dar asme
niškai teko pažinti velionį.

DETROITO BIZNIERIAI 
IR PROFESIJONALAI

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

ELSEA REALTY & INVEST- 
MENT COMPANY

atstovą

VLADA BARAUSKĄ
Telefonai: Įstaigos VA 2-9790, 

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

M. MIŠKINIS, M. D.
GYDYTOJA ir CHIRURGE 

X-RAY
393 VVust Grand Boulevard 

cor. Shady I,anc Detroit 16. Michigai 
Namų telef. VI 1-7970 

Pirm. antr. ketv. ir penkt. 12-3 ir 6-8 vai 
l'reč. ir Jelt. 12-3 vai.

Telef. TA 6-0686

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue
Detroit 27, Michigan

Tel. WE. 4-61B5 
GES ERAI, CONTHAOTOB 

Atlieka (vairius statybos, putalsy- 1 
mn Ir pertaisymo darbus — stalintn- I 
kystCs cemento, mūrijimo, elektros, 1 
plurnbingo, dažymo Ir dekoravimo ( 
Atskirų kambarių bei butų įrengimai ■
pastoagse Ir skiepuose

religija, visos mažos kaimo ben- * 
druomenės socialinio, politinio, 
moralinio ir dvasinio gyvenimo i 
centras, — taigi ir totalinė reli-; 
gija, daugiau negu vienu bruo
žu primenanti Viduramžių Va
karų krikščionybę. —■ Aišku, 
kad tokia jinai negali ilgai iš
likti, jinai turės kreiptis į ka
talikybę arba protestantizmą, 
pamėgdžioti juos arba susilieti 
su viena iš vakarietiškų krikš
čionybės formų. Algirdas

Klausykite 

LITHUKNIAN MELODiES
Ann Arbor — WPAG — 1050 kilo 

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

15756 Lesu re — Detroit 27,
Michigan

■■■....... -.............■■■• —

SEGHETTI TRAVEL BUREAU
2451 So. Oikley Avenue Tel. YArds T-32TS

MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, OELIKELIAIS, 
AUTOBUSAIS IK LAIVAIS.

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

— Net trys atskiri junginiai
Detroite bando statyti savus na
mus. Neseniai įvyko visų trijų 
grupių pasitarimėlis, kuris gal
būt prives prie to, kad mieste 
bus statomi tik vieni namai, bet 
kurie būtų skirti visų lietuvių 
reikalams. Tai būtų teisingiau
sias ir lengviausiai įvykdomas 
kelias.

STOKIME Į KOV> PRIEŠ 
NUTAUTĖJIMĄ!

LB Detro'to apylinkė visada 
buvo veikli, bet pastaruoju lai
ku jos veiklą dar labiau pagyvi
no apylinkės kultūrinis skyrius. 
Šis skyrius yra sumaniai tvar
komas ir lietuviškoje dirvoje ■,,a- 
ro plačią ir gilią vagą. Šio sky
riaus atliekamais kultūriniais 
darbais ir tolimesniais ateities 
užsimojimais domisi visa Detroi
to lietuvių visuomenė. Kultūri- 
ninis skyrius užsiima lietuvių

liaudies meno parodų organi
zavimu, o taip pat ir ruošimu 
paskaitų kultūrinėmis temomis. 
Viena šių paskaitų įvyks sekma
dienį, balandžio 29 d., 12:30 vai. 
Kalbės dr. J. Fikūnas tema “As
menybė ir nutautėjimas”. Ko- 
referuos Vytautas Vygantas. Bū 
tų neatleistinas apsileidimas šios 
paskaitos neišklausyti. Tema la
bai aktuali ir verta visų Det- 

1 roto lietuvių dėmesio, nes nutau- 
I tėjimo pavojus yra didelis, o 
labiausiai jis gresia mūsų vai-

Vestuvių nuotraukos ir 
augšlcs rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PREC1N PHOTO ŠTUD10
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav,
4058 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-2481

NUO UŽSISENRJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IB ATVIRŲ ODOS LIGŲ
|l Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT

VIRŲ Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ,
negali ramiai sėdėti lr naktimis
miegoti, nes jų užaisengjustos žaizdos 
niežti lr skauda. Kad pašalinti tų 
niežėjimų lr skaudėjimų senų atvi
rų ir skaudžių žaizdų, uždekite 
LEGULO Ointment. Jos gydymo 
ypatybes palengvins Jūsų skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jų taipgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimų ligos vadinamos PSORIA- 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHUETE’S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos ir perplyšimų 
tarppirščių. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančioa, suskilusios odos dedir- 
vinių, odos išbėrimų ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
sirodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų. Ji yra gera gyduole nuo iš
viršinių odos ilgų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
et., $1.25, lr $3.50.
Pirkite vaistinėse Chl 
cagoj lr apylinkėse—
Miltvaukee, Wisc.,Ga 
ry.Ind.ir Detroit, Mi
chigan arba rašyki
te lr atsiųskite Mo- 
ney order į

LEGULO, Department D. 
5618 W. Eddy St. Chicago 34, III.Pirkit Apsaugos Bonus!

NAUJI LIETUVIŠKI 
REKORDAI

Po $1.00 vienas:

Mimo Gitara — Timyo — ir Saulės Kyląs 
Anglų valsas — solo ........................................................................................... Šalniniauskas

Nutilk Širdie--Tango— ir Kaaarkų Foxtrotas—solo .... Šahauiauskas
Jonelio Polka ir Dariau Lyseles — solo ............................................... Šiaukeviėius
Tu, Lietuva ir Dru-Lia  ............................................ Pūdų Dėdė ir Dėdienė
Našlaitės Kapas ir Griuvėsiu Gėlelė ............................ Pupų Dėdė ir Dėdienė
Tykiai Nemunėlis Teka ir Visur Tyla ■—- solo ............................ Babravičius
Kai aš turėjau ir Kam Šeri Žirgelį ? Vanagaitis, Olšauskas ir Armonika
Marcinkonių Polka ir Virginia Polka ...................... Lietuviškas Orkestras
Vainikas 1 ir 2 Dalis ............................................... Lietuviškų Melodijų Kinkinys-
Geismai ir Svajonės ir Oželis ................ Duetas ir Kvartetas su Orkestru
Gyvenk, Juokis ii’ Mylėk ir Dzinguliukai ....................... Duetas su Orkestru

Po $1.50 vienas:
Tėvynei ir Subatos Vakarėlį ................................... Bmlriūiio Vyrų Kvartetas
Alntią ir Šauksmas ............................ .................................... Budrumo Vyrų Kvartetas
Žemaitiška. Liaudies Daina ir Subatos Vakarėli ................ švedo Choras
Apie Palvų Arklį ir Kikilis, Mergužėlė Mano Miela.... Švedo Choras
Žvaigždelės ir Temsta Dienelė ............................ Motiekaitienė ir Kalvaitytė
Barkarolė ir Sutemo ..................................................... Motiekaitienė ir Kalvaitytė
Nokt urnas ir Čigonės ...................................................... Motiekaitienė ir Kalvaitytė

Rekordus siunččianis ir paštu. Amerikoje už tupakavimą ir pašto 
išlaidas dar ekstra $1.50. Kanadon $2.50. Į kitas šalis atitinkamai bran 
giau. COD nesiunčiame. Pinigus siųskite kartu su rekrrdų užsakymu.

JOS. F. BUDRIK FURNITURE, INC.
3241 So. Halsted Street Chicago 8, III.

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

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

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

Telefonas — FRontier 6-1882
Hi>iiiiiiiiiiii:niiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiii|||||| iiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,  iiiiiiiiiH

SINCLAIR Gazolino Stotis

"PAGALBA"
Sav. Ant. Stanevičius

Taittamn automobilių motorus. Lyginame įdaužimus ir 
{lenkimus. Dažome ir atliekame įvairius kitus pataisymus.

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

Parduodame akumiliatorius, padangas ir kt. automobilių dalis.

(Hv

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

$

JONAS GR 11IHU
VOKIŠKI ULTKA HI-FI 
RADIJAI-PATEFONAI 

J. G. TELEV1SION COMPANY

NAUJAUSI

i
PER 40 METU 

VISU LIETUVIŠKU 
KOLONIJŲ 

SAUGIAUSIA IR 
PELNINGIAUSIA

TAUPYMO
BE NDROVĖ

4038 Archer Avenue Tel. LA3-671? 
AUGUST SALDUKAS Prezidentas

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

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

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

Felix Raudonis, aav. lr menadžerta 
Krautuv* atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:10.

NARIAI L1ETIVUI TAIP. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS. KURIOS®

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
I R

Paskolos Ouodamos Namy įgijimui 
lengvomis Sąlygomis

ChTcAGOiSAVINGS & LOAN ASSN.

6234 S. Westem Avė. Chicago 36, IU

CRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32, III.

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

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

TnIVERSAL SAVINGS A LOAN A5SN.

1800 S. Halsted St. Chicago 8. III.

ii TOLI IR ARTI ^4$

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

NAUJI TBOKAI- NAUJAUSI KPAUSTrrrO (PANK/AI
ILGU Merų PATrRlMAi-PlSUS IR SĄŽININGAS AMARNMMt

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tsl. UAIkmsk 9-9209

-i-

Z
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DETROITO ŽINIOS
DETROITO SKAUTAI MINI 

KANKINIUS

Kankinius Ir žuvusius dėl Lie
tuvos laisvės ir skautybės Det
roito skautai mini š. m. balan
džio 28 — 29 dienomis.

Balandžio 28 d. 6 vai. vakare 
bus gedulingos pamaldos už 
kankinius Šv. Antano parapijos 
bažnyčioje. Pamaldose dalyvaus 
visi skautai ir skautės organi
zuotai su savo vėliavomis. Kvie
čiama ir visuomenė šiose pamal
dose dalyvauti.

Po pamaldų Holy Redeemer 
salėje įvyks ta proga ruošiamas 
koncertas, kuriame dainuos Sta
sys Baranauskas, tenoras, ir 
Jina Varytė, sopranas. Akom
panuos muzikas Aleksas Kučiū- 
nas.

Sekmadienį, balandžio 29 d., 
skautai ir skautės dalyvaus šv. 
Jurgio dienos šventės pamaldose 
ir po to įvyks iškilminga suei
ga, kurios metu bus atitinkamas 
skautų kankinių paminėjimas.

Visuomenė kviečiama daly- j 
vauti šioje skautų ruošiamoje! 
šventėje. Skautams dalyvavi
mas būtinas, tėveliams — parei
ga, o visuomenė laukiama.

Koncerto biletai platinami 
per skautus ir lietuviškose krau
tuvėse “Neringa” ir “Gaiva”. 
Gautas koncerto pelnas yra ski
riamas Džamborės Fondui. Per 
koncertą mieli skautijos rėmėjai 
galės paaukoti gyvajam skau
tijos kankinių paminklui — 
Džamborės Fondui.. a,b,

JAUNIMO STOVYKLOS 

KFJKALU

ALRKF Jaunimo Stovyklos 
Statybos Komitetas jau galuti
nai priėmė darbo planus. Netru
kus bus pradėti statybos darbai. 
Be abejo yra reikalingi pinigai. 
Šiam reikalui yra vykdomas va
jus. Tenka pas’džiaugti, kad 
Detroito lietuviai jį nuoširdžiai 
remia. Tikimasi, kad ir ateityje 
tie, į kuriuos tuo reikalu bus 
kreipiamasi, parodys savo dos
numą.

Po 100 dolerių jaun'mo sto
vyklai paaukojo Benita ir Algis 
Astašaičiai, Adelė ir Česlovas 
Staniuliai, Vacys Lelevičius, A- 
nelė ir Juozas Mikai.

Primenama, kad tie, kurie sa
vo pas žadėjimo dar nėra įvyk
dę, pagal išgales stengtųsi jį 
bent dalimis įvykdyti. Pinigus 
galima įmokėti ne tik jaunimo 
stovyklos rėmėjų komiteto na
riams, bet ir prie Šv. Antano 
bažnyčios veikiančio kiosko ve
dėjui.

Nijolė Cirtautaitė sutiko paim 
ti sekretorės pareigas jaunimo 
stovyklos rėmėjų komitete Det
roite.

PASITRAUKIA Iš VERŠI O
Žinomam laikrodininkui Vla

dui Kukučioniui neseniai buvo 
padaryta antra operacija ir dė’ 
nesveikatos jis nutarė pasitrauk 
ti iš verslo. Norėtųsi, kad ši 
laikrodi ų taisymo ir verslo vie
ta atitektų lietuviui, tada lietu
vių verslininkų šeima, gražia- 
susispietusi buv. lietuvių svetai
nės patalpose, nesumažėtų.

Vladas Kukučionis e lę metų 
sąžiningai patarnavo savo klien
tams ir buvo įsigijęs gerą var
dą. Šiuo metu jis, slaugomas 
žmonos ir dukrelių, gydosi na
muose. Nors tikimasi, kad grei
tai pasveiks, tač au po sunkes
nės ligos bus reikalingas ilges
nis poilsis.

KAIMYNŲ VEIKLA
Kaimyninio Windsoro LB apy 

linkės ir IV Kanados Lietuvių 
Dienos komiteto atstovai š. m. 
balandi o 15 d. Barauskų bute 
turėjo pasikalbėjimą su LB Dėt 
roito apylinkės atstovais ir spau 
dos darbuotojais. Dctroiticčiai 
buvo supažindinti su minėto ko
miteto nuveiktais darbais. Det- 
roit'cčiai pažadėjo savo kaimy
nams pagelbėti pravesti IV Ka
nados Lietuvių Dieną. Tenka 
pasidžiaugti, kad šios abi lietu
viškos kolonijos bendradarbiau
ja ir lietuviški reikalai jas jun
gia bendram darbui.

Stasys Baranauskas

Jina Varytė

menybe, priminta, jo<* jis buvo i jog ši kolonija yra labai vie- 
vienas dienraščio “Drr.v.gau ’ J.c: .muga u veurn. Detroit
gėjų ir redaktorių. J River, skiria JAV nuo Kana-

— LB apylinkės valdyba su- dos: vienoj pusėj JAV Detroit, 
ruošė vicno3 dienos tautodailės 0 kitoj Kanados — Windsor.
parodėlę. V. Veselkos ir J. Ja- 
siūno medžio dirbin a:, audiniai

Sekmadienį, balandžio 15 d., 
VVindsoro Lietuvių B-nės apy-

bei kiti rankų darbo pavyzdžiai linkės valdyba ir kt. visuome 
žavėjo žiūrovų akis. Parodėle nįnįnkai buvo atvykę į Detroitą 
buvo tikrai didelis ir vertas su- įr pOnų Barauskų namuose pa- 
sidomėjimas. Per p.rmr s as dvi, jarg pasitarimą su Detroito vi- 
valandas daugiau 200 tautiečių suornenininkais lietuvių
spėjo pasigėrei meniškais eks- 3paudos bendradarbiais. Tiki-
ponataiz.. masi paramos iš Detroito gau-

— Juozas Bartas, skaityda- ..*... KT ,mos lietuvių seimos. Numatomas “Draugą”, pastebėjo, kad 
pasilikusi Vokict joje ligonė E- 
lena Barčienė reikalinga pagal
bos. Nors ji jam ir ne giminė, 
Juozas, turėdamas gerą š'rdį, 
pora kartų stambesne suma pa
rėmė vargan patekusią.

— Dramos sambūris Alka su 
“Sudrumstąja ramybe” šį sa
vaitgali vyksta gastrolėms į Cle 
velandą.

ma pravesti didelę ir turiningą 
programą. Lietuvių Diena ruo
šiama rugsėjo 1 d., kadangi 
pirmadienį rug3. 3 d. yra darbo 
šventė, todėl susidaro 3 dienų 
švenčių tarpas. Manoma tam 
laikui išleisti specialiai Lietu
vių Dienos proga atitinkamą 
leidinį — knygą. Windsoro 
miesto burmistras — meras

— Jucz. ir Francis Bnvidzii prašytas sutiko oficialiai pa-
įsig:jo alinę “Victory Bar”, 1826 skelbti Lietuvių Dienos šventę 
Springwells. ir paprašys anglų visuomenę ją

— Henrikas Dūda neseniai ga visokeriopai paremti. CBC ra-
vo žinią, kad Sibiro tremtyje dijo stotis sutiko skirti savo 
mirė jo motina. transliacijų pusvalandį, nemo-

— Stasys Reževskis jau kelin- karnai, lietuviams. Numatyta 
tas mėnesis sunkiai serga. Ne- kviesti Lietuvių Dienos atida- 
seniai jo žmona sus laukė dūk- rymuį kurį nors Kanados mi

st. G-kas njsterįų. Bus pravestos įvairių
rūšių sporto (futbolo) varžy
bos VVindsora ir Detroito mies
tuose. Ruošiama dviejų savai
čių lietuvių meno paroda Meno

relės.

KANADOJE
Muzėjaus patalpose VVindsore. 
Šventės atidarymo proga 

Kanados lietuvių bendruo- j bus uždėtas vainikas ant Ka- 
menė šiemet, rugsėjo 1 d.,1 nados Nežinomo Kario Kapo. 
Windsore ruošia . 4-tą Lietuvių

4-TOJI LIETUVIU DIENA

Lietuviu Prekybos Namai
VISA GAMTA PAVASARĮ PUOŠIASI ŽALUMYNAIS, 

O ŽMONES SAVO NAMUS PUOŠIA

NAUJAIS BALDAIS

VISA TAI KAS NAUJAUSIA BALDŲ 
PASAULYJE RASITE PAS MUS !

__  ' I! a>
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Inspiredby the simple charm and functional utility' 

m ’y ,lving’ thl9 grouping by MASTER-

CKAF1 will trulybea room-arranger’s delight See 
it in a color assortment as varied as the rainbovv.

Gegužės pirmoji — Marijos- 
diena Windsore — artėja. Kaip 
kiekvienais metais, taip ir šie
met Marijos garbei ruošiama ei
sena. Sudarytas komitetas, ku
ris rūpinasi eisenos pravedimu. 
Gegužės pirmoji bus antradienį. 
Eisena vyks vakare.. Pradžia — 
7 vai. vak. Praėjusiais meta;s, 
nors negausiai, dalyvavo ir lie
tuviai. Š'emet laukiama daugiau. 
Kviečiamas jaunimas gausiau 
dalyvauti; moterys prašomos pa 
sipuošti tautiniais tūbais.

KLB VVindsoro apyl. valdy
ba š. m. balandžio 28 d. ruošia 
linksmavakarį vokiečių "Teuto- 
nia” salėje. Gros pu ki muzika 
ir bus įvairenybių. Windsorie 
čia i kviečia kaimynus drauge 
linksmai praleisti vakarą. J. S.

T KUMPAI

— Milda Memėnaitė, jaunutė 
šokėja, Michigano operos pasta
tytoje “Traviatoje” gražiai pasi
reiškė balete. Ta proga Detroito 
laikraščiuose tilpo jos didelė 
nuotrauka kartu su partneriu 
atliekant vieną šokį toje ope
roje.

— Kan. F. Kemėšio mirtis bu
vo paminėta Detroito didžiojoje 
spaudoje. Supažind nta su jo as

Propagandai pravesti sten
giamasi išnaudoti kuo plačiau
siai spaudą, radiją, ne tik lietu
vių, bet ir anglų kalba.

Kasmet Lietuvių Dienos da
ro pažangą: jos įvairesnės, tu
riningesnės ir tobulesnės. Va
lingai ryžtamasi šiemet pra
lenkti visas praėjusias Kana
doje Lietuvių Dienas visais at
žvilgiais.

Lietuvių Dienos tikslas — 
parodyti Kanados svetimtaučių 
visuomenei, jog ir lietuvių yra 
daug, kad jie kultūringi, kad 
jie verti būti laisvais ir turėti 
savo nepriklausomą valstybę. 
Siekiama įgyti kuo daugiau 
draugų, kurie paremtų mus ko- 

Rūpestingai ir pigiai taisau i voje dėl išlaisvinimo pavergtos

Dieną. Pirmoji su pasisekimu 
praėjo Hamiltone, antroji bu
vo — Montrealy, trečioji — 
Toronto m.

Šioji, ketvirtoji Lietuvių Die
na pavesta suruošti ir pravesti 
mažytei VVindsoro lietuvių ko
lonijai. Reikia tačiau pastebėti,

REZERVUOKITE VIETAS
Beverly Shores, Ind. išnuom. kam

bariai vasarvietėje. Visi patogumai. 
Rezervuokite vietas iš anksto. A. 
Brashy, Beverly Shores, Ind. tel. 
26015 arba Chicagoje skambinkite 
BEverly 8-6786.

TELEVIZIJOS
APARATUS

Garantuoja darbą ir dalis.

I. MIGLINAS 
Telef. — HUmbold 6 1038

Lietuvos. V. Mingėla

Kurgi nebus...
i — Žiūrėk, tavo diktante vėl 
j 10 klaidų.
| — Kurgi nebus, kad mokyto
jas jų specialiai ieško.

Sukaktuviniu Metų Dovanos Taupyt o j ams

SHOP IK YOUR HDCHBORHOOO 
ano SAVE wrw

CRANE SAVINGS-
255$ ,W. 47th SIRfcET

’M J

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

1. Kas atidarys naują sąskaitą arba padės į senąją $50.00 
ar daugiau, tai gaus dovanų bendrovės raktą su termo
metru arba puikią piniginę.

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

S. Kas padės $500.00 ar daugiau, tai gaus saugią dėžę do- į 
kumentams laikyti arba perlų karolius.

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

2555 West 47tti Street LAUyette 3-1083
B. R. Ptetktontca, prex.; K. R. I*letliewlnx, »rkr. ir advokatus

Mokame aukotus dividendu* Koftiuojame čekius. Parduodame 
Ir lAperkame valstybės bonus. Taupyto Janis patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE KĄSKAIT& ŠIANDIEN. APIIRAl bTA IKI |D»,000

DARBO VALANDOS: pkrmad. Ir ketv. nuo 9 Iki 8 vai. vak.; 
antradieni Ir penktadieni nuo 9 Iki 8; trečiadieni uždaryta 
o SeAtadlenlals nuo 9 valandos Iki vidudienio.

$ > Ji. |

SVEČIŲ KAMBARIO BALDUS

jūs rasite įvairiausiuose stiliuose, spalvose, medžiagose ir geriausių Amerikos 
firmų: Karpen, Simons, Pulman, Northome Master eraft, Union, Fle.vtile, Sky-

line ir daug kitų. Dviejų dalių setai nuo .............................................................. $150.00 iki $500.00

MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI

Amerikos ir Europos stilių, raudonmedžio rie šuto, vyšnios, kadugio, klevo, ąžuolo, 
skirpsto ir kitų medžių.

5 dalių riešuto medžio miegamieji su Silver šlifuotu veidrodžiu parduodamas visur
virš $200 pas mus tiktai ..................................................................................... ................................ $149.00

5 dalių Moderniausi miegamieji su dviem atskiro ,m lovom, Brazilijos raudonmedžio
parduodami virš $500.00 pas mus tiktai .................................................................................... $350.00

TELEVIZIJOS APARATAI:

Geriausių Amerikos Fabrikų: Dumont, Zenith, RCA, Admiral, Sylvania, Motorola, 
Westinghause, General Electric, ir daug kit ų — Traveler 21 inčo puikus mahago- 
ni Kabinetas ant žemės pastatomas, juodu stiklu parduodamas $269.00 pas mus 
tiktai ...................................................................................................... ..................................................... $175.00

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

ŠALDYTUVAI, PEČIAI, AIR CONDITION:

Šaldytuvai: Westinghause, Admiral, Norge, General Electric, Kelvinator 8 Cub. nuo $175.00 
Pečiai, Crown, Universai, Maytag ir daug kitų. 36 inčų nedūžtamu pareelanu par

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

kartą rinkoje, naujausias išradimas tiktai.................................................................................. .. $299.00

MATRACAI:

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

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

KILIMAI:

įvairiausių dydžių, geriausių fabrikų kaip Bi gelow, Alexandcr Smith, Magee ir ki
tų. Vilnoniai 9x12 nuo .......................................................................................................... $39 — $150.00

Virtuvėn stalai: Formica viršumi su 4 puikiom kedėm parduodami $69.00 pas mus $ 39.00
7 dalių Chromo stalai parduodami po $130 pas mus .......................................................... $ 99.00

» *
KNYGOM SPINTOS III RAŠOMIEJI STALAI:

Knygom spintos su stiklo durim, pakeičiamos lentynos — parduodamos $49.00 pas 
mus tiktai ................................................................................................................................................... $ 29.00

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

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

FURNITURE CENTER, Ine.
Kreipkitės į prekybos Vedėją

5222-24-21. S«. Ilalstcd St. Tel. - Victory 2-4226
Sekmadieniais — 10—5 v. neskaitoma taksų. Pirmad., ketvirtad. 9—9:30. 

Kitom dienom 9—6 v.



J3 MĖNRAŠTIS DRAUGAS, emČAGO, fLLINOfS Retvirtad , bąlančio 26, 1956

MŪSŲ KOLONIJOSE PAJIEŠKOJIMAI

Worcester, Maso.
Reto.i koncertas

Marijų ŠA IZ’ICTR- I£I TK Al KK I E- 
NR ieško savo hchci-u: Kuh(£h šalėiū- 
tšs, i'i-šiilfs šali'lūtės, Onos šali'iūlP.s- 
l-uzauskienSs, kilusių ift VldgirLų kai
mo, Keturvalakių parapijos. Jei kas 

p turi kokli, žinių apie inltičtiis asme- 
i’nlH arba Jų vuiktis, prašomus pra-Klubas surengė puikią puotą m-ftii jieMuinciui ši iio adresu: J SS* 
James .st., Balt imore 23. M<1., I'SA.

Miami, Fla.
Balandžio 22 d. M. L. A.

Popiežius dovanojo 
Teresei Neumannaitei 
$v. Kryžiaus relikviją

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
KEAL ESTATE

Balandžio 29 d. 4 vai. p. p. 
Providence St. Junior High 
School salėje (prieš Upsala St.) 
rengiamas dviejų chorų — Bos
tono vyrų choro, vadovaujamo 
komp. J. Gaidelio, ir Meno Mėgė 
jų choro, vadovaujamo muz. Z. I 
Snarskio, — ir smuikininko Iz.! kai

pagerbimui buvusio klubo pir
mininko Antano Norris. Žmo- TEOIX)RA BAGDONĄ Vidi
nių dalyvavo daug ir visi buvo T F., gyvenusi Galt, Ont„ Canada, 
labai patenkinti. Klubo pirmi- Prašoma atsiliepti K. Navickienei,
ninka- Radaro nristatė vaka- ™ Pk-cadilly St., London, Ont., ninka.. Kaugers pristatė vaka y ra žinių iš Lietuvos.
ro vedėju adv. Perry, kuris la-----------------

rimtai pasveikino ponus Pajieškomas Leonas Šimkus.

Daugiausia sutaupysite pirkdami ir 
0,1. o- • j _ , | parduodami per šią įstaigą, nes ėia
P(?pieil.’IS PijUiHr -11 dovanojo rasįte pjgjų ir vertingų namų visoj

• rel^v1^ , 8" lalkU Chieagoj. traukitės: 
stigmatizuotojai Teresei Neuman- 6 J
naitei. AL G. B U L' D R E C K A S

Apie Teresės Neumanaitės gy REAL ESTATE
venimą kaip jj pergyvena Kri 408I Archer Avė. (Prie Californijoa) 
ataus Kančias kaip jai pasidaro Teief. 3.33g4
ant rankų ir kojų stigmos (žai-
dos), iš kurių teka kraujas — 
plačiai aprašyta kun. J. Burkaus 
parašytoj knygoj TERESE NEUVasyliūno koncertas. Reta pro- A. Norius ir palinkėjo jiems ko Emilija Vaitkūnaitė. At- Knygoje yra daug

__ ____ x KT„_ sihepti telefonu OLympic 6-1214 „„ NTeumanga Worcesteryje išgirsti gražių geriausios laimės, Annita Na- j tarpH6--7 ' va““ vakarą PUd«tu* L 
lietuviškų dainų. vickaitė sudainavo keletą dai-| Z. 1305 So. 49 Court, Cicero 50,

Trijų solistų koncerte i neli'i; Kalbėtojų buvo daug. A. I1L

Gegužės 5 d. Lietuvių Piliečių Norris buvo įteikta graži dova- pergi^į^ “Draugą” duokite Klubo salėje (12 Vernon Str.) > kurią jis pilnai užsitarnavo. I k.P™aitę DraUgą duoklte 
Norris padėkojo klubo pirm.
Radgers, direktoriams, moterų '
klubo pirm Julia Stylea ir viPirkit ADSaUgOS liOllllS! 
siems svečiams. daugiausia I 1 o
moterims už skanius valgius.

Klubo Ižtl. Juozas Katkus

nuotraukų su Teresės Neuman 
naitės pergyvenimais. Gražus J 
Kelečiaus viršelis. Knyga didelio 
formato, 268 pus. Kaina $3.00. 

Pinigu* su užsakymais siųsti: 
‘'DRAUGAS”.

2334 S. Oakley Avė- 

Chicago 8, IU.

Kas nori namų, farmų Ir biznių, 
pirkti bei parduoti, kas nori biznių 
knygas suvesti.

įvyks solistų Stempužien’ės, St. 
Liepo ir J. Kačinsko koncertas. 
Nepraleiskite progos pasiklau
syti solistų muzikalinio meno.

Dr. B. Matulionis, 

gyvenąs Wallum Lake, R. I., ir 
dirbąs State Sanatorium, iš jau
nesnio gydytojo pakeltas į vyrės 
nįjį ir paliktas dirbti toje sana
torijoje.

$100 premija

Lietuvių Piliečių Klubo sti
pendijų fondas paskyrė 100 do
lerių premiją geriausiais pažy
miais baigusiam High School lie 
tuviui, klubo nario vaikui.

Duoda stipendijas

Lietuvių Piliečių Klubas yra 
sudaręs stipendijų fondą, į ku
rį skiria visų pajamų 1%. Iš 
to fondo skiriamos stipendijos 
lietuvių vaikams, lankantiems

JUOZAS STANAITIS
COOK COUNTY BUSINESS 

BR0KERS
#01* 8. Cottage G rovė Avė., Chlcago 

Tel. H V ilso n 3*7828 
Narai, PItospect 8-2530

LIETUVOS KONSULATO
PAįlEŠKOMI ASMENYS
Bagurevičia, Stasys, iš Gudiš

kės kaimo, Luokės valse., Tel
šių r>»jkr.

Daubaras, Juozas, iš Boblau- 
kio kaimo, Alvito valsčiaus.

Eidukevičiai, Jonas ir Petras, 
iš Oškabalių km., Bartininkų v., 
atvykę į JAV prieš 1914 m.

Grigalauskas, Jonas, iš Pa
luknės km., Skuodo par., Kretin 
gos apskr. Huabner, Justina, 
gyvenanti Archer Avė., Chica-

CE

4 MIEGAMIEJI KAMB.

7 kamb. medinis namas. Cent- 
ralinis apšildymas. 2 autom, 
garažas. Arti 67th ir Halsted 
St. Specialus bargenas — 
$10,750.

Skambinti:
LAfayette 3-1083

M

6 kamb. mūr. karštu oru apšild. 
Kilimai salione ir valgom, kamb. 
Veneciškos užuolaidos visiems lan
gams. Tile vonia ir “shower”. 
Spintos virtuvėje. Grindys pasto
gėje. Pilnas rūsys, su vonia. 2 
autom. med. garažas. Arti St. Ri- 
ta’s ir Maria H. S. Kaina $19,000. 
Sav. REpublic 7-6451.

REAL ESTATE

BRIGHTON PARKE
Mūr. 2 iki 5 (2 mieg.) ir skiepe 

3 kamb.; centr. šild. gazu, gražus 
kampinis 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.

GAGE PARKE:
Naujas mūr. bungalovv, 6 dideli 

kam., graži ir rami apylinkė.
Medinis 2 po 6 kamb. centr. šil., 

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

MARQUETTE PARKE:
Mūrinis 4 butai: 2 po 4 ir 2 po 

3 kamb., centr. šildymas alyva, 
300 pajamų ir sav. butas.

KITUR:
Medinis 2 butai po 4 kamb. 

“Draugo” apylinkėje, gražus ir 
šviesūs butai.

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

BIZNIO NAMAI:
Graži 10 kamb. vila Beverly 

Shores.
Taverna ir 8 kamb. būt. Brigh- 

ton Parke.
Parūpiname paskolas.

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance

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

HELP WANTED MOTERYS

šeimininkė ir virėja reikalingos 
klebonijoje; labai geras atlygini
mas su ypatingomis privilegijo
mis. Adresas: 1431 So. Austin 
Avė., Cicero, III., arba skambinki
te OLympic 2-2112.

STENOGRAPHER
Attractlvo position availablo 

Good startig salary 
Many cxccllent benefits. Will 
conslder pa i t timo arrangement

PRARIE FARMER — WLS
1230 W. \Vashington 
510 6-9700. E\t. 10

HELP WANTED — VYRAI

REIKALINGI
KARPENTERIAI

DAILYDfiS
Nuolatinis darbas viduje 
Rendras dailydės darbas

35 iki 50 m. amž.
Daug bendrovės priedų

Linen Thread Co., Ine.
540 N. Orleans Street

Tel. SUperior 7-7454

kolegijas, universitetus ar pana
šias mokslo įstaigas. Šiais me- j &° 
tais prašymams stipendijų rei-
kalu paskirtas laikas iki gegu- Jonik Ju js Rekštuk 
zes 1 d. Stipendijų klaušimu k Tauragis valsė ir apskr.
kreiptis j valdybos sekretorių Keqprauskas Augustas Juo- J. Šalaviejų, 110 Houghton St., Keserauskas, Augustas, Juo 

! zo sūnūs.
Pultinavičienės - Eidrigevičiū-

T n ... , . . tės, Onos, (mirusios) dvi duk-LB vvorcesterio apylinkes v- , . -
ba paskelbė letuvių kalbos ra- er^s ir sūnūs, 
smių konkursą. Paskelbtos trys Rekstukų km Taurag4s vala{ ir

Jakimavičius, Pranas, Antano 
sūnus, gyvenęs Washingtone.

telef. PL 5-4705.
Konkursas

temos: jauniesiems — “Kodėl 
aš lankau lietuvių Raibos pamo
kas”, vidutiniesiems — “Kodėl 
aš kalbu lietuviškai” ir vyresnie 
siems — “Kodėl aš privalau iš
likti lietuviu”. Už kiekvieną ge
riausiai parašytą temą skiria
mos premijos: už pirmą — Lie
tuvos vaizdų albumas, už ant
rą — albumas ir $5, už tre
čią — albumas ir $10. Į kon
kurso komisiją pakviesti Šv. Ka 
zimiero parapijos lituanistinių 
dalykų dėstytoja sesuo M. Scho
lastika, šeštadieninės mokyklos 
vedėjas J. Baškys ir LB apylin
kės valdybos narys Pr. Pauliu- 
konis.

Waterbury, Conn.
Vakaras seselių naudai

Hartfordo ir New Britaino 
skautų scenos mėgėjų būrelis 
Marijos Steikūnienės 3-jų veik
smų scenos vaizdelį iš Lietu
vos partizanų gyvenimo Star- 
kiškių girioje vaidins š. m. ge
gužės m. 6 d. — sekmadienį 
tiuo 3 vai. p. p. lietuvių para
pijos didžiojoje salėje.

Vakarą organizuoja Nek. Pr. 
Seserų vienuolyno Putname, 
Conn., vvaterburiečiai rėmėjai 
ir visą pelną skiria naujai Put- 
name pastatytos lietuviškosios 
koplyčios statybos skoloms su
mažinti.

Įdomaus vaidinimo pažiūrėti 
ir gražiais lietuvybės darbais 
pasireiškiančias lietuvaites se
seris paremti kviečiami visi 
VVaterburio bei apylinkių lietu
viai, senimas ir jaunimas drau
ge. R.

apskr.
LIETUVOS KONSULATAS 

6147 So. Artesian Avė. 

Chicago 29, III.

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

Kaina $69.95 ir aukščiau.
4-ji šimtinč baigiama siuntinėti

užsisakantiems. Pranešę adresą dy
kai gausite smulkias informacijas ir 
paveikslus per:

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

1956

■OI ae
Telef REpobHe 7-6803 

ADOMAS VAITKEVIČIUS
ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS

Vbų rūšių namų apšildymo 
alntemos įvedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 
Greitu, sąžiningas ir pigus

patarnavimas
ATLAS FUEL CO.

lt i to r 11
♦019 So. Paulina St 

PRospect 6-7960

■BaamnonBBx=OE3oi

SKIP’SH^,
Liquor Store

5515 SOUTH D AMEN AVENUE

ALI PHONES — WALBROOK 5-8202
BALANDŽIO 26, 27 ir 28 d. d.

MARTELL THREE STAR COGNAC
Fifth $4..98

GOLD LEAF COGNAC
Fifth $3-69

IMPORTED 12 YR. OLD SCOTCH

(CLOSE OUT) Fiflh $5-49
GRAIN ALCOHOL, 190 PROOF USP Fifth $4.89
KIJAFA WINE

5th $1-69
CINZANO VERMOUTII

Sweet or Dry Fifth $1.39
1952 VINTAGE, Imported Bordeaux

Red or White Wines Fifth 69c
FLORA DELLE ALPI $5.29
KRUPN1K (Honey Punch) Fifth $3-29
POPULAR BRAND OF MARTINI

OR MANHATTAN COCTAILS Fifth

-

$2-89

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

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN 1
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

BERWYN. Arti 35th ir Oak Park, 
medinis 2-jų butų — 5 ir 5 kamb. 
Karštu oru apšildymai. 50 pėdų 
sklypas. Rūsys. $19,700. SVOBODA, 
6013 Cermak Rd., BIshop 2-2162.

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkiu3 
atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir sekmad.)

BUILDING & REMODELING

KONTRAKTO RIUS 
STANDARD BUILDERS. INO. 
2523 W. <10 st. Chicago 29, IU.,

PRospeekt 8-3792 
A. G1NTNER1S — pirmininkas 

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

duris.

V. ŠIMKUS
Įvairūs pataisymai ir pardavimas.

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

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

Adresas: 4645 S. Keating Avė.

CHICAGO 32. ILLINOIS

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Street

BUILDING CONTRACTORS 
Stato naujus namus, atremontuo 
1a senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmlock 4-5881

OFISO VALANDOS:

Pirmad., antrad., penktad. Ir 
šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p.

TreCiad. 9 ryto iki 12 vai.. 
Ketvlrtad. 9 vai. iki 8 vai. vak.

TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pat mus pirkdami gausil
• Nemokamai l-]ų mSn. pilna garan

tijų — darbM ir dalya.
• Nemokamai vidaus anteną Ir Ineta 

llavlmas.
• Iki $100.00 Ir daugiau nuolaidos u*

Jūsų seną televiziją.
Be to, visokiausi radijai, rekordą 

vlmo aparatai, lempos, baterijos, da 
lys Ir kitų firmų televlsljoa

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKAS 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISTMAS

3240 South Halsted Street
Telefonas CAlnmet 5-7262 

PRANAS KERAIS IR 
PAULIUS F. ENDZELI8

ag—aon.'.' . iopoct , i

ALGIRDAS LANDSBERGIS
Kai OME'

V. Ad&mkevičiaus apianka 

UNaakymue au plnlgale siųskite:
259 psl^ kates $2.50

DRAUGAS, SSS4 S. Oakley Ave^
OMoago S, 11L

Alos nuostabios Ir nepaprastos kny
gos personalus Altalp įvertina ra- 
•ytojae Gliaudą: **...WelsM — pa
niekintas niekintoja*, bet turįs 
savyje Fra Angeltco angelų varsą 
gama, Tatjana—nesuprantanti ste
los sąvokos, bet mylis tl skaisčia 
meile. Pa«allau Julius... pasiilgęs 
skaistumo Ir nesuvokiąs Jo esmts, 
drąsus be drąsos, nesaprantąs pa
vojaus bepr^iAJlmo prooese”.

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

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

ALL MARES 
COLORED 

T. V.’s

T. V. Service 
#2.95

• FURNITUaE«CARPETING*APPUANCES»IELE VISION 
1800-02 W 4714 IA 3-7771,2.14

Nejud. turto pirkimas-pardavimas, 
visokia apd rauda, notarijatas

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 W. 71st St. — YVAI. 5-6015

MISCELLANEOUS 

Įvairūs Dalykai

LIET. AP I) RAUDŲ AGENTŪRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bes patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, ■
WAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCV Į 
5900 S. Ashland Avė., Chicago 36, III.

1546 S. 49th COURT, CICERO 

Tel. OLympic 2-9311 nno 8 vai 
ryto Iki 5 vai. vakaro. 

Telef. nuo 5 vai. vak.: OLympl 
2-6752 ir OLympic 2-8492

P. STANKOVIČIUS
SEAL ĖST. ir INSUR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 

3133 So. Halsted St.

Ph. DAnnbe 5-27M
Padeda plrkltl - parduoti namu, 
aklua, biznius. Parūpina paskolas 
draudimus Ir daro vertimus. Tvark 
imigracijos dokumentus. Ofisas atds 
ras kasdien nuo 10—7.

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas ir A. Lapinu

= inatoliuoja visų geriausių Ameri 
= koa firmų gazu ir alyva kūrena 
= mus pečius (furnaces), visų dy 
E džių oro vėsintuvus Air condi 
E tioners) Ir atliek visus skardo 

rhiie

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu 
Ž LIETUVIU STATYBOS =
| BENDROVE

MORAS
= BUILDERS, INU.
= Stato gyvenamuosius na 
E nūs, ofisus ir krautuves pa
= gal standartinius planus ar = DIIIMRIIIft
s <ndividualinius pageidavimus E r l V IR ■ I II ■
= Įvairūs patarimai Btaty- E Licensed, bonded plumbers 
"* Dos bei finansavimo reika- E Joks darbas nėra didelis ar mažas 

Kalbame lietuviškai 
7-0844 

5-3451

SILVER SOLDERERS

Job shop expenence 
LIGHT STEADY W0RK 

Apply
2700 W. Van Buren 

POLISHERS

Job shop experience 
LIGHT STEADY W0RK 

Apply
2700 W. Van Buren

PROGOS — OPPORTUNITIES^

Parduodiiiuas pilnai įrengtas 
R E S T O R A N A S.

2G0t S. Halstcal. Kreiptis -— 3201 
Lituanicu Avė. arba tel. YArils
7-0444.

PARDUODAMA TAVERNA 
Seniai įsteigtas biznis. Ekst

ra pajamų iš 2-jų apstatytų 
butų viršuje. 3517 So. Halsted 
St. VIrginia 7-8112.

AUTOMOBILES — TRUCKS 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO K O 2 I C O S 
lietuviška gazolino stotis Ir auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai Ir keičiamos dalys.

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

D jF: M E S I O 1

DARBO TEISEL ŽODYNĖLIS
Spaudai paršuose Pr. Sulaitis

ANGLIŠKŲ ŽODŽIŲ BEI ISSIREIft. 
KIMŲ PAAIŠKINIMAI

Siame ŽODYNĖLYJE telpa tla 
anglų kalba žodžiai bei išsireiškimai 
kurie yra įgavę speciaiinę reikSmę: 
kai kurie paimti iš veikiančių Jsta 
tymų. Spausdinami žodžiai anglų 
kalba ir patiekti platūs paaiškinimai 
lietuvių kalba.

Leidinys 116 pusi. Kaina f 1.00.
Pinigus su užsakymais siųsti: 

•‘DRAUGAS”
1334 S. Oakley Ave^

Chicago 8. UI.

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir
Jei turite parduoti ar išnuomo

ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: VIrginia 7-6640.Rcmkite dien. Draugi

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiifiniiiiiimiininiii'iiiiii'i'iii»i"iiniiniiiiiiiiimiiiiii

Rl KNYGA,
Kokios pasirodo tik retais laikotar
piais.
.. PREMIJUOTASIS DRAUGO .. 

ROMANAS
Didelė Lietuviškos bnities knyga, 

išrinkta iš daugelio kūrinių Jury 
Komisijos ir nepaprastai palankiai 
sutikta skaitančios visuomenės.

Aplankas dail. J. Paukštienės, 
Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 
434 psl. Kaina $4.00.

Užsakymus ir pinigus siųskite 
DRAUGAS

2331 So. Oakley Avė., 

Chicago 8, m.

Įsteikit Lietuvišką šventovę 
Savo Nauuose !

Jet Jūs norite, kad Dievas laimin
tų jūsų namus, išstatykite Jo buvi
mo ženklą savo namuose. Mums Die
vo gerumą geriausiai primins Jo my
limosios Motin618s Marijos paveiks
las. Marijos Metais savo namuose 
įsteikite Marijos šventovę.

Mums lietuviams Dievo MotlnGlS 
Itin artima. Mūsų žem8 gausi Mari
jos SventovGms, mūsų tauta pavesta 
Jos Nekalčiausios širdies globai. Tai
gi steigdami Marijos metų šventovę 
savo namuose, padarykite Ją kartu 
ir LIETUVIŠKĄ.

ystervklmc AnSroa Vartų Marijos 
paveikslą Ir pakabinkime garbingiau
sioje vietoje mūsų namuose.

Pulkų Aušros Vartų Marijos spal
votą paveikslą įaąįyltH colių ga
lite įsigyti šiam tikslui už $1.00. 
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

"DRAUGAS"
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8. Illinois
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIHIII
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ČIKAGOS LIETUVIŲ JAUNIMO TEATRAS 1956 — IV — 28 

(ŠEŠTADIENĮ), (, VAL. VAK. -KEPEjO SŪNUS”
pakartos 3-jų veiksmų vaidinimą J

Režisorius — akt. Alfas Brinką. Dekoratorius — Jurgis Šapkus. Spektaklio švie
sų tvarkytojas — Stasys Gasiūnas. Va dina: akt Julius Balutis, akt. Juozas Rau
donis ir J. Teatro vaidintojai.

--------4.— --------- Ą----------j» — Į

Vaidinimas bus

LIETUVIŲ AUDITORIJOS SALĖJE,
3133 South Halsted Street

Po vaidinimo šokiams gros Akelio orkestras. Bus bufetas.
Kvietimai gaunami vaidinimo dieną nuo 5 vai. vak. teatro kasoje.

J. T. Administracija
—... — ------ S------------ ---------4-- —

IŠ ATEITININKU 
GYVENIMO

(Atkelta iš 2 psl.)
dies meno ir papročių pasiro
dyme lietuvių liaudies meno eks
ponatai, šokiai ir dainos labiau
siai sudomino gausiai atsilan
kiusią akademinę publiką. Uni
versiteto prezidentas Very Rev. 
P. C. Reinert, SJ, įteikė lietu
viams raštišką pažymėjimą, pri
pažindamas lietuvių parodėlę la
biausiai pasižymėjusia penkioli
kos tautų tarpe. Pasirodymų me 
tu lietuvaičių pašokti tautiniai 
šokiai ir padainuotos dainos su 
silaukė daugiausia atgarsių. Lie
tuvių parodėlės suruošimu dau
giausia rūpinosi stud. Danutė 
Kantautaitė.

St. Louis, Mo., lietuviai stu
dentai yra dėkingi kun. A. Deks 
niui, kun. J. Gasiūnui, Karve
liui ir Prišmantui už eksponatų 
paskolinimą ir Grybinui už nuo
latinį talkininkavimą grojant 
tautiniams šokiams. B. M.

KRONIKA
— Kun. A. Lipniūno kuopos

mergaičių būrelio susirinkimas 
įvyks balandžio 28 d. Jūratės 
Starkutės bute, 7236 So. Rock- 
well, 6:30 vai. vakare. Progra
moje Irenos Sprindienės pasi
kalbėjimas apie kosmetikos var
tojimą, plaukų sutvarkymą ir 
t.t. Prašome visas kuopos na
res dalyvauti. Būrelio V-ba

— Julija Rajauskoitė - šušie- 
nė, mūsų gili ir kūrybinga pia
nistė daugelyje koncertų yra 
parodžiusi tobulai išvystytą 
techniką, puikų toną ir didelį 
muzikalumą. Pianistė dažnai po 
pularina ir lietuvišką muziką. 
Ji skambins gegužės 12 d. “At
eities” koncerte, Brooklyne. Kon 
certe taip pat dalyvaus solistai 
A. Stempužienė ir V. Vcrikaitis.

— Praėjusį savaitgalį įvyku
sioje sporto šventėje Chicagoje

New Britam, Conn.
Joninių burtai

Lietuvių organizacijos jau se
niai laukė Brooklyno Operetės 
Choro, tačiau vis pasitaikyda
vo kliūtys.

Liet. Bendruomenė ir “Var-

vui ir davė eilę koncertų anglų 
ir amerikiečių zonose. Vėliau 
solistė studijavo tris metus 
Stuttgarto Valstybinės akade
mijos operos mokykloje ir da
lyvavo viešuose koncertuose 
vokiečių publikai. Atvykusi į 
J. A. V., solistė toliau tęsė ša

po” Dramos Klubas ryžosi Bro- vo darbą ir šiandien ji yra gar-

svetimtaučiais vienintele vi
siems suprantama tarptautine 
kalba — muzika. Esame tikri, 
kad solistės Salomėjos Nasvy
tytės - Valiukienės ir pianistės 
Jūros Šlapelytės - Morgan pa
sirodymas yra ne paskutinis! 
Chicagos lietuvių tarpe.

su rečitaliais. . Ypatingai daug 
pasirodymų turėjo Heidelbergo 
Raudonojo Kryžiaus rengia
muose koncertuose. Atvažiavu
si į Ameriką, pianistė toliau 
tęsė savo darbą ir 1954 m. 
laimėjo Chicago Musical Colle- 
ge konkursą, kurio rezultatas 
buvo pasirodymas su Chicagos 
simfoniniu orkestru, išpildant 
Beethoveno Emparor koncertą. 
Chicagoje pianistė Šlapelytė - 
Morgan mokėsi apie keturis 
metus su Rudolph Ganz, vokie
čių pianistu ir pedagogu. Šian
dien pianistė yra Caludio Ar- 
row, pasaulinio garso čiliečio 
pianisto, mokinė.

Reikia tik džiaugtis, kad mū
sų menininkai nenuleidžia ran
kų, bet toliau dirba savo užsi
brėžtajame kelyje. Jų darbo 
vaisiai, be estetiško pasigrožė
jimo, atlieka šiandien dar ir ki- 

! tą labai mums svarbią funkci
ją: jie padeda susikalbėti su

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių.
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Telef — CEdarcrest 3-6335

saus prancūzų dainavimo pe 
dagogo ir Metropolitan operos 
solisto Martial Singher mokinė.

Jūra Šlapelytė - Morgan pa
sirodo pirmą kartą scenoje 
būdama vos 8 m. Ji su savo re
čitaliais dalyvaudavo Kauno 
Radiofono vaikų valandėlėse. 
Būdama 12 m., pianistė jau 
koncertavo su simfoniniu or
kestru, diriguojant V. Marijo- 
šiui Kaune ir Vilniuje. Tuo me
tu ji išpildydavo Bacho ir 
Schumano koncertus. Lietuvo
je pianistės mokytojai buvo 
Lydia F'. Dauguvietytė ir Sta- 
nistan Szpinalsky. Vokietijoje 

tytė — Valiukienė ir Jūra Šia- - pianistė taip pat pasirodydavo 
pelytė - Morgan. Abi meni
ninkės yra mūsų visuomenei 
pažįstamos jau nuo paskutinių 
metų Lietuvoje. Taip pat abi 
yra jau žinomos Chicagos ame
rikiečių muzikiniame rate. Chi
cagos lietuvių publika, tačiau, 
jas pirmą kartą išgirs ateinantį 
šeštadienį.

Salomėja Nasvytytė - Valiu
kienė studijavo dainavimą 
Kaune su N. Karnavičiene. Du 
sezonus solistė pas'rodė Kau
no Valst. teatre, iš pradžių 
operetėje ir vėliau operoje. Iš 
operetinių pastatymų ją prisi
mename operetėse “Lengvoji 
Kavalerija”, “Linksmoji Naš
lė”, Širdis ir Ranka”. Taip pat 
dainininkė pasirodė operose 
“Pikų Dama”, “Boris Godu- 
nov” ir “Carmen”. Ypatingai 
pabrėžtinas yra jos atlikimas 
Mercedes rolės “Carmen” ope
roje. Vokietijoje solistė Na
svytytė - Valiukienė priklausė

oklyno Operetės kolektyvą pas 
save pasikviesti.

Š. m. gegužės 5 d. 7:30 v. v., 
lietuvių svetainėje, 354 Park 
St., Brooklyno Operetės Cho
ras stato 2 veiksmų, 3 paveiks
le operetę — Liaudies dainų, 
papročių ir šokių montažą — 
“Joninių Burtai”.

Po vaidinimo šokiai grojant 
orkestrui gražiai atremontuo
toj “Varpo” svetainėje.

Dvi menininkės
Šio mėnesio 28 d. Lietuvių 

Dantų Gydytojų Sąjungos Chi
cagoje ruošiamame baliuje da
lyvaus solistė Salomėja Nasvy-

Diplomas
Iš provincijos atvyksta jau 

nikaitis, neseniai baigęs gimna
ziją pas Kauno u-to rektorių ir Į ] 
klausia:

— Sakykit ,mau, pone profe
soriau, ar yra labai sunku ta
me jūsų universitete. Jei leng
va, tai aš jį į du ar tris metus 
užbaigsiu. Jei labai sunku, tai 
studijų visiškai nepradėsiu.

— Mano mielas, — atsako 
rektorius. Studento gyvenime 
yra du svarbiausi dalykai: pa
duoti prašymą ir atsiimti dip
lomą.

PENKIOLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

68I2S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba 

T0wnhall 3-2109

t

dalyvavo nemažas skaičius atei-i Detmoldo menininkų kolekty-
tininkų. Jų tarpe matėme Elv. __ —
šikšniūtę, P. Žumbakį, V. Valai
tį, Arv. Barzduką, V. Tamsevi- 
čiūtę, A. Barzdukaitę, A. Orin- 
taitę ir visą eilę kitų sporto en
tuziastų.

Reikia gyventi taip, kaip ma
stai; kitaip, anksčiau ar vėliau, 
imsi mąstyti taip kaip gyveni.

— Paul Bourget

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GfiLINYČlA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių Ir kitų papuošimų.

2443 WEST 63RD STREET 
Tel. PRospcct 8-0833 ir l’R 8-0834

A.. A

H ELE H RIMKUS
(Kazukaitc)

Gyveno 4628 S. Wood St. 
Tel. VIrginia 7-4923

Mirė abi. 24 d. 1956, 5:45
vai. vilk., sulaukus pusės uuiž. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pane
vėžio apskr.

Amerikoje išgyveno 4 5 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Aleksas, 2 dukterys: 
Juno Stukonis, žentas Casimir 
ir Bernice Hylaszek, žentas 
Kayinond; 4 sūnūs: Peter, mar
ti Helen, John (U. S. A. tar
nyboje Prancūzijoje), marti 
Julia, Walter, marti I.oretta 
ir Krank, marti Clara. 11 anū
kų, pusseserė Stella Atkoėaitis 
su šeima, giminė Julia Uksas 
su šeima, pusseserė p. Mitkie
nė su šeima, kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Zudyckio 
koplyčioje, 1646 W. 46th St.

Laidotuvės įvyks šeštad., bal. 
28 d., iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėta i Šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų, l’o pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, dukterys, 
sūnūs, marčios, žentai Ir anū
kėli.

I.aidotuvių direktorius Z. Zu- 
dycki. Tel. YArds 7-0781.

A. A.

KUN. ALEKSANDRAS SKRIPKA
Jau suėjo penkiolika metų, kai negailestinga mirtis atskyrė 

iš mūsų tarpo mylima, kleboną.
Netekome savo mylimo 1941 m., bal. mėti. 27 d.
Nori laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime užmiršti. 

Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę.
Už jo sielą, mes užprašėme gedulingas šv. Miš:as su egzek

vijomis bal. mėn. 28 dieną 8:30 vai. ryto Šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčioje Chicagoje ir Šv. Pranciškaus Seserų Vienuolyno 
koplyčioje, Pittsburge, šv. Mišias atlaikys a. a. kun. Aleksandro 
brolvaikis kun. Juozapas Skripka. Ir nuo bal. 28 d. prasidės 
Gregorinės Mišios, Domininkonų vienuolyne Chicagoje.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir 
pažįstamus šiose pamaldose dalyvauti ir pasimelsti už a. a. kun. 
Aleksandro Skrinkos sielą.

ŠV. KRYŽIAUS PARAPIEČIAI

LIUDĖSIO VALANDOJ 
Ai.kifc

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. YVestern Avė. Air Conditioned koplyčia 
REpublic 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčių arčiau,,Jūsų namų.

JOHN F. EUDE1K1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue

Tel. Yfl 7-1741-2 ir LA 3-9851

4330-34 South California Avenue
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

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

m

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš.TOLIAU

K. EIDUKONIS

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS IR GASOUNO STOTIS
Atliekami lyginimo ir dažymo darbai. Taisomi motorai, stabdžiai, 
transmisijos ir L t. MOBILGAS benzinas, įvairių rūšių alyva, 

baterijos ir automobiliams dalys. Firestone padangos.
1934 West 59th Street Tel. GRovehilI 6-9136

II. ČESAS, patyrus auto specialistas

MOKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna- Mee turime koplyčias
4maa dieną ir nak- fį# visose Chicagos ir

I t), Reikale laukite Roselando dalyse ir
mua- uojau patarnaujame

s->

n>

Turiu naują didelį sunkvežimį 
ii apdraudas

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

M O V I N G• I
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus ir pervežimu* 
iš tolimų ir artimų atstumų. ; 

Tel. BĮ 7-7075 arba 

RE 7-9842

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

Iš WGK8 RtotlM — Banga 1890
NUO PI KM A D. IKI PENKTAD 

8:46 Iki 9:10 vai. ryta 
ŠEŠTAD. 8:80 lkl 9:80 ryta

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 1
SUKAI). 8:30—0:30 v. r. U Moti<a i 

WOPA — 1490 kll.
Chicago 89, lt. HEmlock 4-8418

7181 So. ROCKWELL ST.

IN5URID 1 
UP TO-

MUTUAL FEDERAL 
S A V I N G S

pataria:
1. Nepraleiskite visų uždirbtų pinigų 

Taupykite nors dalį.

2. Pinigams padėti nereikia važinėti. 

Juos galite pasiųsti paštu.
Mes apmokėsime pašto išlaidas.

3. Planingas taupymas visados moka 

gerus dividendus.
FEDERRL 
5AVING

£ LOAN 7202 WEST CERMAK ROAD 
Tel. VIrginia 7-7747 

JOHN J. K.AZAN AL'SKAH. Praa

Chartrred and ftupervised by the U. S. Government
ĮSTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 9-toa ryto Iki 6 vai. po plotų. Ketv. 
nuo 9-toa vai. ryto lkl 8 vai. vak. fiettad. nuo 9 vai. ryto lkl 1 vai. po 
pietų. Trečlad. vlaal neatidaroma.

«n

VJ tkh oi mu »,> ra. <Z>
A-

Į paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 
transportaciją automobiliu.

Atdaru kasdien ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto Iki 6 vai. popiet.
Nuo pirmadienio iki penktadienio atdara vakarais. 

lASIHIMilTE DABAR — BUS PASTATYTA VAINIKŲ DIEMMEl

MES PRISTATOME ANGLIS BEI,
' PEČIAUS ALIEJŲ
DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS !į*

Maa taipgi perk raustome jūsų baldus saugiai — keletu Mo-I 

Ikų ar keliasi šimtą mylių. Reikale laukite mus. j
, Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitla pas* 
'mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.

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

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

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

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

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Kd„ Rtveraide, U. TeL OLympic 2-5245

POVILAS J. RIDIKAS
0354 S. HALSTED STREET Tet YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. M1CHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

Jurgis f. rudmin
8319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139 į

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, Dl. TeL OLympic 3-1003 ,

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpublic 7-1213|
2314 W 23rd BLACK VIrginia 7*4072,

Pasinaudokite “Draugo” Classified skyriumi.
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Eetvirtad., balandžio 26, 1956

/ mus

X Benediktas ir Antanina 

Vaalnčiūnač ateinantį šeštadie
nį švenčia savo vedybų 50 m. 
auksinį jubilejų. , Iškilmes pra
dės Šv. Mišiomis, kurios bus 
atnašaujamos balandžio 28 d., 
8:30 vai. rytą Švč. Panelės Ma
rijos Gimimo bažnyčioje. Pas
kui bue vaišės namuose, 7153

X Taupmenos auga. Augus- So. A "tęsia n Avė. Vaišes mo
tas Saldukas, Midland Savings šia sukaktuvininkų dukterys: 
and Loan Association preziden- Klara Nibala ir Eleonora Va
tas praneša, kad jo vadovau- lentinas. Valančiūnai užaugino 
jamoje bendrovėje per šių metų | dvi dukteris ir sūnų. Tačiau

MKKftAfrfis DRAUGAS, CtltCAOO, fLUNOlS

SUDEGĖ FARMA

fa™a’ Carlton, Wis.esant'štipriam vėjui, visai sudegė. Ugniagesiai vos7pajėgė nuo liepsnų apginti kaimynines 
farmas. Nuostolių padaryta apie 40 tūkstančių dolerių. • 4 (INS)

II r-

pirmą ketvertį įmokėjimai į 
taupymo sąskaitas, palyginus 
su pereitais metais, padidėjo 
54.3%, nors visam kraštui vi
dutinis indėlių prieauglio pro
centas tėra tik 29.6yr. Šiais 
metais buvo gauta naujų indė
lių $413,800.91, o pereitais me
tais $268,042.76. Taupmenų 
greitesnis augimas lietuviško
je taupymo bendrovėje aiški
namas jos .mokamu augštesniu

sūnus, turėdama^ 33 metus 
amžiaus, prieš 15 metų yra mi
ręs.

X Dainos choras iš Cleve- 
land, Ohio, sveikindamas Dainų 
šventės organizatorius ir linkė
damas pačiai šventei pasiseki
mo, kaip jie patys rašo, atsiun
tė kuklią 10 dol. auką. Dainos 
choro pirmi'>inkė yra Josephine 
Chapas, o iždininkas B. Dro-

CHICAGOS ŽINIOS

,. ., j . . , . sutis. Choras veikia jau eiledividendu, o taip pat lietuvių . _ . . x .... ....... metų ir rūpinasi lietuviška dai-taupytoių didesniu pasitikeii- L » , , ., , i na. Gražu, kad Dainų šventęmu savo bendrove. . ........ x. ,
į remia visi lietuviai, tiek šiame 

Prieš kiek laiko tarp lietu-' krašte ilgai gyvenę, tiek ir ne-
vių taupymo bendrovių buvo 
sutarta nebeskelbti lietuviškuo
se laikraščiuose už taupomus 
pinigus mokamus procentus. 
Midland Savings and Loan 
Assn. prisidėjo prie to susita
rimo, bet ir toliau moka augš- 
tesnį dividendą. — A. B.

X Vidurio JAV akademikų

skautų suvažiavimas įvyksta 
balandžio 28—29 d. Urbanoje. 
Registracija šeštadienį 11 vai. 
Illinois universitete, YMCA pa
talpose. Programoje ASS rei
kalai, diskusinės paskaitos ir 
linksmavakaris. Chicagos ASS 
nariai vykstantieji Urbanon 
vienai arba dviem dienom pra
neša ligi penktadienio vakaro 
J. Karkliui telef. GR 6-6360 
arba A. Ščiukaitei LA 3-7327. 
Chicagos skyriaus valdyba ra
gina visus narius gausiai suva
žiavime dalyvauti.

X P. Vepštas organizuoja 
bufetą ir jo aptarnavimą “Ke
pėjo sūnaus” pastatymo metu. 
Vaidinimas įvyks šį šeštadienį 
6 vai. vak., Lietuvių auditorijos 
salėje, 3133 So. Halsted St. Po 
vaidinimo bus šokiai, grojant 
Akelio orkestrui, ir bufetas. 
Patartina ir tolimesniųjų vie
tovių tautiečiams atvykti su 
vaikais ir jaunimu į šį vaidini
mą, nes jis kiekvienam supran
tamas, įdomus ir vertingas 
auklėjamuoju požiūriu.

X O. Blandytė, B. Blandytė 
ir S. Pipiraitė-Tormairienė vado
vauja Moksleivių Tautinio an
samblio tautiniams šokiams. 
Toji didžiausia šokėjų grupė 
Chicagoje dainuos ir šoks Mo
tinos dienos minėjime įvyks- 
tančiame gegužės 6 d. 4 vai. po 
pietų Lietuvių auditorijoje. 
Nauja programa, margiaspel- 
viai tautiniai rūbai scenoje ir 
gausi publika salėje susijungs 
Motinos garbei, meilei ir padė
kai.

X Rita Dobilaitis, gyv. 4410 
So. California Avė., baigusi Se- 
lan’s plaukų šukavimo, dažymo 
manikiūro, masažo mokyklą, 
gavo diplomą Art of beauty 
cultur cosmology. Šiomis die
nomis Rita Dobilaitis gavo III. 
Steito leidimą. Dabar R. Dobi
laitis žada atidaryti nuosavą 
grožio saloną.

X Arvidas Buntinas, sporti
ninkas iš Toronto, Kanados, 
dalyvavęs sporto varžybose 
Chicagoj, buvo apsistojęs pas 
savo tetą T. Buntinienę ir J. 
Juzaičius. Nors jų krepšinio 
komanda Aušra pralaimėjo žai- 
zdama su Lituanicos komanda 
iš Urbanos, bet gegužės 5 d. 
Toronte žada revanšo rungty
nėse atsilošti.

X Bridgeporto Chicagoje 
skautų tėvų komiteto sureng
tų Velykų šokių metu Lietuvių 
Jaunimo Peticijai surinkta virš 
250 parašų.

seniai atvykę.
X Dip. teis. Povilas Mikšys, 

gyv. 1096 E. 141 st., telef. LI 1- 
7858, išlaikė nekilnojamojo tur
to (real estate) pirkimo-parda
vimo egzaminus ir pradėjo 
verstis praktika pas brokerį 
E. F. Kovac, turintį tam darbe 
virš 20 metų patyrimą, kurio 
ofisas randasi 960 E. 185 st., 
kampas Neff Rd., telef. KE 1- 
5030.

X Jonas Gaidelis, gyv. Brigh- 
ton Parke, labai mėgsta lietu
višką dainą ir džiaugiasi jos 
pasireiškimu. Todėl jis Dainų 
šventės reikalams atsiuntė 10 
dol., kuriais jis nori prisidėti 
prie tos šventės išlaidų suma
žinimo.

X B. Monstavičiūtė, balan

džio 4 d. sėkmingai turėjusi 
Roosevelt universitete savo 
pirmąjį piano rečitalį, dalyvaus 
Skaučių Seserijos baliuje geg. 
5 d. Baliaus pradžia 8 v. v.

X Balys Pakštas savo sve
tainę Halsted st. pardavė Sta
siui Martinkui ir nusipirko na
mą 2801 W. 38 st. su likerių 
parduotuve, restoranu ir ta
verna.

X Skulpt. Petras Vėbra pa
gal architekto Muloko projektą 
gamina tris altorius St. Louis 
bažnyčiai, kurią neseniai baigė 
statyti dr. kun. Deksnys.

X Dainų šventė ir Kultūros 
kongresas bus užbaigtas ban
ketu Sherman viešbuty liepos 
mėn. 1 d.

X Kun. šveistrys, kaip pra
nešama iš Lietuvos, mirė Lie
tuvoje 1955 m. gegužės mėn. 
30 d.

X K. Mickevičius, žinomas 
verslininkas, persikelia gyventi 
į Floridą.

IŠARTI IR TOLI
— Juozas Žemaitis, kaip pra

neša Worcester Evening Post, 
mirė balandžio 19 d. Žemaitis 
buvo žinomas politikas ir Šv. 
Kazimiero parapijos vargoni
ninkas. Gimė Worcestery. Tu
rėjo 47 m. amžiaus. 1940 m. 
Žemaitis buvo demokratų kan
didatas į aldermanus. Paliko 
žmona Marija (Ginkutė) du sū
nūs ir duktė. Taip pat turėjo 
du brolius ir seserį. Vienas iš 
jų yra daktaras.

— Benediktas Karklius. gyv. 
Cleveland, Ohio, darbovietėje 
susižeidė ranką. Daktaro prie
žiūroje gydosi namuose. Jis 
yra veiklus vyčiuose ir didelis 
rėmėjas katalikiškų organiza
cijų.

— JAV Lietuvių Bendruo
menės valdyba Baltimorėje yra 
užsimojusi suorganizuoti ištisą 
ciklą paskaitų jaunimui ir šiaip 
visuomenei. Pirmoji tokia pa-

Sunaikino 115,000 tuzinų 
kiaušinių

Vyriausybės agentai sunaikino 
115,000 tuzinų kiaušinių, skirtų 
Chicagos kepykloms. Kiaušiniai 
rasti sugižę. Juos išvertė į lau
kus Bauerio farmos, esančios 
prie kelio US 20, tarp Elmhursto 
ir Bloomingdale.

Taipgi buvo konfiskuota 3,500 
kenukų sušaldytų kiaušinių, ku
rie bus sunaikinti vėliau. Buvo 
susekta, kad Baueris pirko iš in
kubatorių (peryklų) atmestus 
kiaušinius Missouri, Iowa ir Kan- 
sas valstybėse per visą pusmetį. 
Tuos sugedusius kiaušinius pra- 
dauždavo, nupildavo skystį ir ta
da kenuodavo pardavimui Chica
gos kepykloms. Tdkie kiaušiniai 
turėjo daug bakterijų.

$25,000,000 Cook Apskr. 
ligoninės augimui

Cook apskrities taryba paskel
bė planus Apskrities ligoninės di
dinimo ir remontavimo. Numa 
lytieji darbai pareikalaus 25 mi- 
lionų dolerių. Pagal planą — bus 
vakarinėje dalyje pastatyti dveji 
rūmai. Visuose bus 700 lovų li
goninė, kainuojanti apie $14 mi- 
Ūonų, kituose — ateinantiems 
pacientams klinikos, tyrimų kam 
bariai, laboratorijos; šis pasta
tas bus septynių augštų ir kai
nuos $10,000,000. Numatoma 
taipgi pravesti dabartinių pasta
bų remontas ir tam reikalui ski
nama pusė miliono.

Kiek priaugs žmonių 
1980 m.?

Chicagos universiteto sociolo
gijos profesorius ir direktorius 
gyventojų prieauglio tyrimo cen
tro Philip M. Hauser, kalbėdamas 
viename Chicagos parengime, 
pareiškė, jog jo apskaičiavimu 
1980 metais pasaulyje gyventojų 
bus 1,200,000,000 daugiau, negu 
dabar yra. Jis pastebėjo, kad 
jūrų uosto įsteigimas Chicagoje 
gal ir šių apylinkių vadovaujan
čius asmenis priversiąs ryžtin
giau planuoti ryšium su dideliu 
tempu augančiu gyventojų skai
čiumi.

Pelnas iš nelaimių
Tiriama keletas policininkų, 

kurie apkaltinti, kad nelaimin
guose atsitikimuose jie sužeistuo 
sius būtinai stengėsi gabenti į 
Southtown ligoninę, iš kur gau
davo piniginių dovanų.

Traukinys užmušė iarmerį
Elgin, Joliet & Eastern gele

žinkelio linijos traukinys trenkė 
į sunkvežimį, kuriame važiavo 
ūkininkas Emil Dettmering, 55 
m. amžiaus, ir jį mirtinai užmu
šė.

skaita, kurią skaitė Vytautas 
Volertas, įvyko šeštadienį, ba
landžio 14 d. 7:30 vai. vakaro 
Lietuvių svetainės mažojoj sa
lėj.
Prelegentas supažindino klau

sytojus su moderniškų lėktuvų 
automatinės kontrolės princi
pais. Toliau paskaitų skaityti 
pasižadėjo K. Bradūnas, C. 
Surdokas, A. Leonas ir kt.

— Danutė Dulytė beveik tre

jus metus be pertraukos išdir
bus Baltimorės šeštadienio mo
kykloje, dėl padaugėjusių ant- 
valandžių darbovietėje iš mo
kytojos pareigų turėjo pasi
traukti. Jos vietoje sutiko dirb
ti mok. E. Bogutienė.

Su ^kyle širdy
Donald Cronk, 7 m. berniukas, 

turi skylę viršutinėje širdies per
tvaroje. Būtina operacija, ta
čiau jos nebuvo galima daryti, 
nes reikėjo kraujo transfūzijos,

Dvi silpnybės
Henry David, kurs yra vie

nas iš vadovų National Man- 
power Council, pareiškė, kad 
šiuo metu JAV augštesnėse 
mokyklose pastebimos dvi silp
nybės: 1, Moksleiviai silpnai 
pasiruošia gamtamokslyje ir

gi ligoninės neturėjo jo tipo i ma^ernal*l{Oje, 2. Menkai jiems 
kraujo. Policija, ugniagesiai, mo tepagelbima auklėj..mesi ir pa
kyklcs vaikai užaliarmavo apy
linkę. Atsirado mokytoja ir vie
no moksleivio motina, kurios tu
rėjo reikiamo tipo kraujo; vė
liau atsirado ir daugiau tokių, ir 
vaikui skaidrėja viltis operaci
jos keliu pasiekti sveikatos.

Išvengė banditų šūvių
Trys banditai atėmė iš Jerry 

Rubert, 35 m. amžiaus, laikro
dį $325 vertės, deimanto žiedą, 
$600 vertės, ir iš seifo išėmė 
$1,000. Apiplėšimas įvyko ga
zolino stotyje 3600 N. Cicero 
avė. Banditai Rubertą uždarė 
į prausyklą. Staiga jis išgirdo 
banditus sakant: ‘‘Tas vyras 
mus atpažins. Mes turime jį 
nutildyti”. Rubert staiga užli
po augštyn ant vandens basei
no. Banditai paleido tris šūvius 
per uždaras duris, bet į jį jau 
nebepataikė.

Iš meilės eina iš proto
Cikagietė mergaitė Wrobles- 

ki savo sužadėtiniui jūrininkui 
Ernest O. Mueller, tarnaujan
čiam USS Randolph laive per 
10 dienų parašė 104 laiškus. 
Sužadėtinis, žinoma, labai lai
mingas ir mergaitę vadina sa
vo “pašto angeliuku”.

Darbininkai davė labdarai 
$102,094

.Ford Motor bendrovės dar
bininkai Chicagos apylinkėse 
pereitais metais Įvairiems lab
daros tikslams suaukojo $102,- 
094.

šaukimo parinkime. H. David 
yra ekonomijos profesorius 
Kolumbijos universitete. Jisai 
kalbėjo daibo jėgų paruošimo 
konferencijoje Chicagoje.

Senienos parodoje
Conrad Hilton viešbutyje yra 

paroda įvairių kolektorių su
darytų rinkinių. Avis Marie 
Canterbury atgabeno savo su
rinktas Meksikos senienas, 
tarp jų kaikurios net iš 1000 
metų prieš Kristaus gimimą. 
Parodoje savo eksponatus iš
statę apie, 100 kolektorių ir 
šiaip įdomių dalykų gaminto
ju.

Kaip pagerinti kenuotas 
sultis

Catherine Travaglini, neseniai 
baigusi Šv. Rožančiaus kolegiją, 
dabar Barringtone, American 
Can bendrovės laboratorijose 
jieško būdų — ką reikia daryti, 
kad kenuotos apelsinų sultys ne
prarastų dalies savo skoningu
mo. Šv. Rožančiaus kolegijoje 
yra išplėsti patiriamieji mokslai 
ir baigusios studentės gauna sėk
mingus darbus.

Areštavo padegėją
Chicagos policija suėmė Silves

trą Howry, 32 m. amžiaus, gyve
nantį 4361 S. Princeton, kurs pri 
sipažino įmetęs pro langą degtu
ką į automobilį, kuriame miego
jo Jancy Keith, 55 m. amžiaus, ir 
šis mirtinai sudegė. Areštuotasis 
bus teisiamas už padegimą ir 
žmogaus nužudymą.

Nuosavybės mokesčiai
Už 1955 metus mokesčiai už

Demokratai turės daug lęši
Senatorius Goldwater (respub

likonas iš Arizonos), kalbėdamas nejudomą nuosavybę Chicagoje 
bus truputį didesni. Pats mokes
čių apskaičiavimo procentas yra

Chicagoje, pareiškė, kad savo rin 
kiminei kampanijai demokratų 
partija turėsianti didelius kie-^ 
kius lėšų, kurias perduos įvairios 
unijos.

Areštavo unijos vadą
Miami mieste areštuotas Chi

cagos Alkoholinių Gėrimų įstai
gų darbininkų unijos prezidentas 
Joseph O’Neill. Paaiškėjo, kad iš 
unijos iždo išvogtą $20,000, o 
areštuotasis nesiteikė vykti į teis 
mą apklausinėjimui bylos metu.

Duos daugiau pinigų
Numatoma, kad Chicagos 

bankai nuo liepos mėn. 1 d. pu
se procento daugiau mokės pa
lūkanų už įdėtus pinigus.

mažesnis, tačiau nuosavybių įkai 
navimas yra kiek padidintas. 
Nuo kiekvieno $100 oficialios kai 
nos mokesčių renkama $3.596
(anksčiau buvo — $3.768).

«Grafas Chicagoje
Grafas Liudovico Barattieri di 

San Pietro Chicagoje pradėjo eiti 
generalinio konsulo pareigas vie
ton dr. Pieto Guadagnini, kuris 
atšauktas į Romą.

Nežaisk su revolveriu
Adolphus LaCosta, 14 m. ber

niukas, bežaisdamas lovoje su 
revolveriu persišovė sau šoną. 
Nelaimė įvyko per neatsargumą.

Pradėjo veikti gerieji
Illinois Moksleivių taryba pa

skelbė specialią jaunimo savai
tę, kurios metu jie nori atitai
syti jaunimo vardą. Jie sako, 
kad tik maža jaunimo dalis yra 
nusikaltėliai, tuo gi tarpu pub
lika apie juos daug daugiau 
žino, kaip apie moksleivių ge
ruosius darbus, šios savaitės 
proga moksleiviai nutarė eiti 
pradžiuginti ligonis, kelti lėšas 
labdariai, priminti žmonėms rei
kalą saugotis nelaimių keliuose 
ir gatvėse, pagerinti santykius 
tarp moksleivių ir mokytojų. 
Smulkūs planai, kaip mokslei
viai turi veikti tos savaitės me
tu, išsiuntinėta 325 Illinois 
augštesnėms mokykloms.

Gaisras naktiniame klube
Ugnis sunaikino Vilią Moder

ne restoraną, esantį šiaurinėje 
Chicagos dalyje, jau prie pat 
Cook apskrities ribos ir žinomą 
naktinio gyvenimo centrą. Nuos
tolių padaryta daugiau kaip ket
virtadalis miliono. Liepsnos šovė 
augštai į erdves ir buvo matomos 
nuo Eden ekspresinio kelio. Gaiš 
ras prasidėjo užsidegus gausiems 
riebalams broileryje.

Naujas išradimas 
filmuotojams

Bell & Howell bendrovė žada 
greit į rinką paleisti naują fil
mavimo kamerą, kurios objekty
vas automatiškai prisitaikys prie 
esamos šviesos. Tai įvyks vei
kiant fotoeleetrinei celei, įtaisy
tai po objektyvu. Tas įtaisas dė
ka tos celės gauna elektros, kuri 
pasuka objektyvą reikiama 
kryptimi. Tokia automatiška fil
mavimo kamera kainuosianti 
$289.95.

Mažiau dulkių
Per pirmus tris šių metų mė

nesius Chicagoje dulkių iškrito 
18.4 proc. mažiau, negu per tą 
patį laikotarpį praeitais metais. 
Apie tai praneša Armour Tyrimų 
fondas, veikiąs prie Illinois Tech 
nologijos mokyklos. Per šių metų 
pirmą ketvirtį Chicagoje į kva
dratinę mylią iškrito vidutiniš
kai po 56.6 tonas dulkių.
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Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 
Atsakymą rasite J. Budzeikos kn> 
Kūtėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centų

Ją galite gauti

“D R A U G E”

2334 So. Oakiey Avė. 

CHICAGO 8. ILL. 
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KAS KĄ IR KUR
— L. B. North Side apylinkės 

susirinkimas, šio mėnesio 29 d. 
šaukiamas North Side apylinkės 
narių susirinkimas, kuris įvyks 
šv. Mykolo parapijos salėje, 1644 
Wabansia Avė., 11 vai. 30 min. 
Nariai, kurie toli gyvena ir nesi
lanko susirinkimuose, prašomi šia 
proga pasinaudoti ir sumokėti na
rio mokestį, nes kitaip Bendruo
menės apylinkė negali atlikti jai 
uždėtų pareigų. Nario mokestį 
galima pasiųsti ir iždininko Albi
no Griškėno vardu, 1422 N. Camp
bell Avė.

— Balfo Chicagos apskrities 
susirinkimas įvyks šį penktadeinį, 
balandžio 27 d., 8 vai. vak. Holly- 
wood Inn patalpose, 2419 W. 43rd 
Str. Prašome skyrių valdybas, vi
sus narius ir Balfo bičiulius susi
rinkime dalyvauti.

Ralfo Chicagos Apskr. valdyba

— Bud riko radijo valanda iš ra
dijo stoties WHFC 1450 k.. balan
džio 26 d., ketvirtadienį, nuo 6 iki 
7 vai. vakaro. Programoje pirmą 
kartą Chicagoje naujas gražiabal
sis tenoras Antanas Dagelis, Bud
rike radijo valandos orkestras, 
svarbūs pranešimai iš lietuvių gy
venimo ir praktiški patarimai 
žmogui. Mįslininkai išgirs mįslių 
atsakymus Ir naujas mįsles bei 
dovanas už jas, girdėsite ir ne
lauktų programos staigmenų. Pa
ilsėkite tą valandėlę prie radijo 
— tik kartą savaitėje, kas ketvir
tadienis tą pačią valandą, šias lie
tuviškas programas leidžia se
niausia Chicagoje Budriko baldų, 
televizijų ir brangenybių krautu
vė, 3241 So. Halsted St.

Jonas špokas

Jūra Alapelytč-Morgnn

LIETUVOS DANTŲ GYDYTOJŲ 
S-GA TREMTY CHICAGOJE 

rengia

KOMCERTJ-IARTOHO BALIŲ
kuris įvyks 1956 m. balandžio 28 d.

8 vai. vakare

tVESTERN BALLROOM SALĖSE
3504 So. Western Avė.

Programoje pirmą kartą dalyvauja:
Solistė Salomėja Naavytytė-Valiukiemė 

Pianistė Jūra Slapelytė-Morgan 
šokiams groja B. Pakšto orkestras
Staliukai užsakomi pas dant. gyd.
C. Bačinskienę, TOwnlmll 3-0057,
E. BaĮtruiaiticnę, FRonticr 6-0787 

ir prie įėjimo. Pelnas — sergančioms 
dant. gyd. Kumpoje ir kultūriniams 

reikalams Salomėja Nasvytylė-Vallnklcni1

;aa

Kas gražiausio Chicagoje
Chicagos Miesto Susisiekimo 

organizacija paruošė naują lai
dą knygutės “See Chicago”, 
kurioje surašytos įdomiausios 
Chicagos vietos ir nurodyta, 
kaip jas pasiekti. Knygut- ga
lima gauti nemokamai laišku 
ar asmeniškai kreipiantis į CTA 
Public Information Depart
ment, Merchandise Mart, Chi
cago.

Brangus iškeltasai
ekspresinis kelias

Chicagos miestas pasiryžo į 
pietus nutiesti ant plieno stul
pų iškeltą kelią, vadinamą Ca- 
lumėt Skyway. Už jo pravedi- 
mą pigiausias kontraktorius 
reikalauja $6,835,169, taigi net 
$1,035,169 daugiau, kaip mies- 

; to inžinieriai buvo apskaičiavę. 
Kaina pakilo dėl pabrangusio 
plieno.

NAUJAUSIOJI LITERATŪRA 

APIE MARIJA

PAŽVELKIME J MARIJA. Nuo
stabus švč. Marijos gyvenimas, pa
radytas pasiremiant Dievo apšviestų
jų regėtojų pasakojimais (šv. Brigi
tos, Marijss Agreda, sės. Katarinos 
Emmerich ir kt.). 260 pusi. Knyga 
talpina 31 pasakojimą, su ‘nepapras
tai puikiais spalvotais paveikslais. 
Patrauklūs kieti viršeliai ir tekai
nuoja tik $3.00. šią puikią knygą 
paraše prcl. dr. F. Bartkus.

MARIJA MUMS KALBA. Švč. Ma
rija laiko bėgyje apsireiškė {vairiose 
pasaulio vietovėse, šios knygos au
torius Kun. J. Kuzmlckis, šalia mū
sų lietuviškų šventovių aprašo ir ki
tur žinomus, Dievo Motinos apsireiš
kimus, kaip: La Salette, Lurde, Fa- 
tlmoje; apie Stebuklingąjį Medalikč- 
I) ir kt. įžangoje ir pabaigos žodyje 
autorius svarsto švč. Marijos Nekal
čiausios širdies kultą ir iškelia Ma
rijos kaip malonių Tarpininkes vaid
menį. Knyga turi 169 pal., paveiks
luota, įrišta | kietus viršelius Ir kal- 

I nuoja $2.00.
AUŠROS ŽVAIGŽDE. 16 tautų ir 

68 didžiųjų pasaulio poetų dailiausi 
žodeliai mūsų dangiškajai Motinai 
Marijai pagerbti. Tuos per 600 m. 
žybtelėjusius rašytojų perlus Iš įvai
rių kalbų surinko Ir sutvarko A. Ty- 
ruoiis. Tai knyga apie Mariją, kuri 
turėtų rastis kiekvienuose namuose. 
110 psl. Kaina $2.00,

Užsakymus kartu su pinigais siuskite:

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

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardinės
Tai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai Ii 
dali. Vi. Stančikaitės gražios iliu
stracijos žią knygą padarė dai» 
giausia mėgiama mažųjų akaity 
tojų tarpe. Kaina $1.50.

žaakymua kurtu su pinigais siųskite
“DRAUGAS”

2334 So. Oakiey Avė.
Chicago 8. UI. ,


