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DEMONSTRACIJA PRIEŠ JUGOSLAVUOS TITO
R ir Maskvoje vis dar 

atsirūgsta socialistų pietūs
LONDONAS, geg. 9. — Kai Sov. Rusijos premjeras Bulgani- 

nas ir komunistų partijos bosas Chruščevas lankėsi š. m. balandžio 
mėn. Londone, socialistai jiems surengė pietus. Dar ir dabar tos 
vaišės atsirūgsta Londone ir Maskvoje. Socialistų pietų metu 
Chruščevas taip įsiuto, kad visą tą priėmimą pavadino rusiškuoju 
„hamstvo“. Tų pietų jis negalėjo suvirškinti ir plaukdamas namo.

Net Maskvoje atsidūręs jis :------ . , .. ...—;-------- ,nui... apie krikščionių persekioji
mą ir kalinimą“.

Ta pati išvada daroma, nagri
nėjant bendrą komunikatą: iš jo 
negalima spręsti, kad būtų buvę 
kalbama apie sutarčių laužymą ir 
žmogaus teisių niekinimą Rytų 
Europoje...

Sovietų diktatoriai išvyko ir 
jau pradėjo savo propagandą. Jie 
triumfuoja. O pavergtos tautos 
kenčia toliau. J. K.

Jis
priekaištavo socialistų reakcijai, 
pramatytai iš anksto provokaci
jai ir t.t. Anglų spauda atkreipė 
ypatingo dėmesio j tuos pietus ir 
specialus patyrusių politikų bū
relis net per tris „The Daily Ex- 
press“ numerius spausdinu ilgą 
tų pietų analizę.
Pietų „auka“ George Brownas
Tų pietų „auka“ buvo dešinio

jo sparno socialistų atstovas par
lamente Mr. George Brownas, ku 
riam Chruščevas sekančią dieną 
atsisakė paduoti ranką, šaukda
mas: „Niet, niet, niet!“ Kartu 
jis, kai socialistų atstovai atvyko 
„.pataisyti santykius“, tiesiog pa 
klausė:

„Kas yra tas George B?ownas? 
Aš niekad nežinojau, kad toks 
žmogus egzistuotų. Tokių mes ne 
matėme Rusijoje jau 20 metų!“

Tiesa, tų pietų metu ir G. 
Brovvnas, ir kairiojo sparno A. 
Bevanas, ir eilė kitų pasišvaistė 
replikomis, o pirmasis, įsitikinęs 
iš Chruščevo sūnaus, kad jo poli
tinės pažiūros esančios visuomet

Edenas dar nenori 

tartis su raudonosios

Kinijos vadu
LONDONAS, geg. 9. — Brita

nijos ministeri3 pirmininkas Ede 
nas gegužės 8 d. atmetė darbie- 
čio reikalavimą, kad raudonosios 
Kinijos ministeris pirmininkas 
Chou En - lai būtų pakviestas į 
Angliją pasitarimams.

Bet prezidentas Eisenhovveris 
visuomet laukiamas, pareiškė 
Edenas.

Britanija palaiko diplomati-

Šioje nuotraukoje matome B-52 įgulos vyrus, kurie numes vandenilio 
bombą Eniwetok salose, Marshall salyne. Iš kairės į dešinę: ma.j.
David B. Criteblow, vadas; ma.j. Charles T. Smith, pilotas; maj. 
Dwiglit E. Durner, navigatorius-bombarduotojas; inaj. Flovd A. 

Aniundsen, navigatorius; lt. \Villiam A. Payne, laiko skaičiuotojas; 
sgt. Riehard E. Bingbam, mechanikas, pulk. Paul R. IVignall, stebėto
jas. Bombos taikinys yra Namu sala. (INS)

tokios kaip ir tėvo, paklausė ko- nius santykius su raud. Kinija, 
munistų boso, kaip tai suprasti, Bet nėr Peipingo atstovas Londo- 
jog jo šeimoje toks sutarimas,. ne, nei Britanijos atstovas Kini-
kai jo, t. y. Browno, duktė visuo
met yra priešingų nei tėvas pa
žiūrų. Tiesa ir tai, kad tų pietų 
metu buvo paliestas 120 socialis
tų, komunistų kalinamų, klausi
mas ir Chruščevas garsiai rėkė: 
„Niet, niet, niet!“

joje
šių.

neturi ambasadoriaus tei-

Gal šiandienę
ENIWET0K SALA, geg. 9. — 

Vandenilio bombos numetimas 
atidėtas dėl nepalankių oro sąly-

Sekretorius Dulles Vidurio
Rytų krizes klausimais

WASHINGTONAS, geg. '9. — Valstybės sekretorius John 
Foster Dulles gegužės 8 d. pareiškęs, jog jis manąs, kad Sov. Rusija 
palaikys Jungtinių Tautų planą, kaip išvengti karą Vidurio Rytuo
se. Dulles kalbėjo B’nai B’rith, žydų organizacijos, suvažiavime.

Dulles patiekė pranešimą apie

Kad jus apšviestų ir 
suteiktų drąsos
gerajai veiklai

VATIKANAS. — Propagandos 
ir gyventojų klaidinimo tikslais 
sovietų sudarytosios Christlich 
Demokratische Union — Krikš
čionių Demokratų Unijos Rytų 
Vokietijoje pirmininkas Otto 
Nuschke buvo atsiuntęs sveikini
mus Pijui XII jo 80 metų am
žiaus sukakties proga. Dėkoda
mas už sveikinimus, popiežiaus 
Pijaus XII pagelbininkas Vati
kano valstybės sekretoriate 
Mons. DeH’A.cqua Otto Nuschkei 
skirtame laiške tarp kitko taip 
rašo:
. „ ... Jo Šventenybė prašo Die
vą, kad jus apšviestų ir suteiktų 
drąsos veikti taip, jog ir jūsų 
krašte būtų apsaugojamos Dievo 
ir Bažnyčios teisės“.

Raudonoji žvaigžde
gina Staliną

MASKVA, geg. 9. — Sovietų 
Rusijos armijos laikraštis „Rau
donoji žvaigždė“ šiandien atmetė 
kaltinimus, kaip’„neteisingus ir 
įžeidžiančius“, kad Stalinas nepa- 
ruošęs Sov. Rusijos prieš nacinės 
Vokietijos užpuolimus.

Prieš kelias dienas „Karinis 
Skelbėjas“, Sov. Rusijos Apsau
gos ministerio Žukovo organks,

"Grąžinkite Dievą Jugoslavijon" - 

vyrai pareiškė Paryžiuje
PARYŽIUS, geg. 9. — Būrys žmonių gegužės 8 d. suruošė de

monstracijas prieš Jugoslavijos diktatorių Tito, atvykusį į Pary
žių. Policija demonstrantus išsklaidė.

Demonstrantai reikalavo, kad Jugoslavijos kardinolui Stepi- 
nac būtų suteikta laisvė.

Prieš atvykystant Jugoslavi
jos diktatoriui į Paryžių, jau pir
madienį buvo iškabinti atsišauki
mai, reikalaujantieji paleisti kar 
dinolą Stepinac. Po atsišauki
mais pasirašė Prieškomunistinis 
Komitetas gynimui persekiojamų 
asmenų.

Tito vyriausybė kardinolą Ste
pinac 1946 m. nuteisė 16 metų į 
kalėjimą, kaltindama, kad jis 
Antro Pasaul. karo metu bendra
darbiavęs su naciais (tai yra di
džiausias Tito režimo melas ir 
šmeižtas). Kardinolas Stepinac 
1951 m. buvo paleistas iš kalėji
mo, bet buvo uždarytas savo gim 
tame Krasic miestelyje, iš kur 
jis negali iškelti kojos ir yra po
licijos stropioje priežiūroje. Jam 
neleidžiama tvarkyti Jugoslavi
jos katalikų Bažnyčios reikalų.

Demonstrantai giedojo Sveika 
Marija, kai jie buvo vedami į po
licijos vagonus. Kaikurie iš jų nes, 
šės plakatus su užrašu: „Grąžin
kite Dievą į Jugoslaviją“.

Prieš komunistinį režimą Ju
goslavijoje demonstracija buvo

Trumpai iš visur
• Centriniame Oregone potvy

nis nusinešė du tiltus ir apsėmė 
kaikuriuos namus. Iš Princville, 
Ore., pranešama, kad centrinia
me Oregone penkias dienas siau
tė lietus.

• Jungtinės Tautos atspausdi
no slaptus dokumentus apie pas
kutinius pasitarimus nusiginkla
vimo klausimais. Nusiginklavimo 
pakomitetis posėdžiavo Londone. 
Bet tie pasitarimai nieko gero ne
davė. Dėl to nusiginklavimo pasi
tarimų nepasisekimo Sovietai kai 
tina Vakarus, o Vakarai kaltina 
Sovietus.

• Senatorius Walter F. George 
(D.,Ga.) nutarė nebekandidatuo
ti perrinkimui į JAV senatą. Ge
orge, 78 metų, vadovauja senato 
užsienio santykių komitetui.

Man atrodo, kad geriausią rak- Jei oro sąlygos bus palankios,
tą tų garsiųjų pietų incidentui 
suprasti patiekė C. Maple „The 
Daily Telegraph“ gegužės 4 d. nr. 
Jis tvirtina, kad Chruščevo tiks
las buvo diskredituoti socialistų 
partijos „nuosaikiuosius“ su jų 
lyderiu Gaitskeliu ir parengti ly
derio vietą kairiųjų pažiūrų A. 
Bevanui. Šitą manevrą C. Maple 
laiko pačiu gudriausiu ilgo laiko 
tarpe. Iš tikrųjų Chruščevas iš 
anksto žinojo apie socialistų, ka
linamų komunistų kraštuose, są
rašą, tik norėjo išnaudoti padėtį 
politiniam manevrui. C. Maple 
tvirtina:

„Maskva pasiryžusi vesti stip
rią propagandą prieš Gaitskelio 
frakciją — „Vieninteliai žmonės 
visoje D. Britanijoje, kurie sten
gėsi sugadinti vizitą“, „Žmonės, 
kurie negali sugyventi su ru
sais“, — ir sekantieji rinkimai 
duos socialistinę vyriausybę, va
dovaujamą Mr. Bevano. Iš čia 
būtų labai lengva šoktelti į kru
viną komunistų kontrolę“.

Šitas samprotavimas taipgi at
rodo turįs pagrindo, nes gegužės 
3 d. „Pravda“ vėl puolė kritikuo
ti „socialistų lyderių elgesį“ D. 
Britanijoje ir ypačiai griebė Gait 
skellį už jo vėlybesnius pareiški
mus.

Ar Edenas priminė
Įdomus komunistų diktatorių 

vizito Londone momentas, kurį 
kelia ypač katalikų laikraščiai: 
ar Britanijos ministeris pirmi- 
nin Edenas priminė Chruščevui 
ir Bulganinui religijos persekio
jimus komunistų valdomuose 
kraštuose?

„The Catholic Times“, primi
nęs ką tik minėtą Chruščevo įnir
šimą, priminus kalinamus socia
listus, spėja, „kad nieko nebuvo 
pasakyta nei jam, nei Bulgani-

vandenilio bomba iš bombonešio 
bus numesta šiandien (gegužės 
10 d.).

Žvejybos sutartis
TOKIO, Japonija, geg. 9. —

Š. Atlanto Sutartiets organizaci
jos užsienio reikalų ministerių 
posėdžius, įvykusius Paryžiuje 
praėjusios savaitės- pabaigoje.

Valstybės sekretorius Dulles 
pranešė, jog š. Atlanto Sutarties 
organizacijos taryba sutikusi iš
plėsti Š. Atlanto Sutarties orga
nizacijos (Nato) rolę, kuri apim
tų ir tarptautinės politikos van
denis. Dabar Nato pirmaeilis tiks

Japonijos žvejai ir raud. Kinija las yra karinė sąjunga pasirašė žvejybos sutarti Peipin- ^|es taip « /kaė „ vidu
ge. Šia sutartimi pratęsiama me- rio Rytų krizės klausimą. Prie
tams privačios žvejybos sutartis tos krizėg ir Rusija pridėjo 
- praneša Kyodo žinių agentu-pirštą. manąs>
ra. kad paskutiniai Sovietų Rusijos 

vadų pareiškimai duoda šiek tiek 
vilčių, kad sovietai susilaikys 
nuo neatsargių veiksmų Vidurio 

cas Saiful Islam, Yemen darbo' Rytuose ir palaikys Jungtinių 
ministeris, pakviestas Kremliaus Tautų taikos planą, paruoštą Vi- 
vadų, vyks į Sovietų Rusiją. i dūrio Rytams.

Princas į Rusiją
ADEN, Yemen, geg. 9. — Prin-

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Winnston Churchill, buvęs Britanijos ministeris pirminin

kas, vakar atvyko į Vokietiją pasiimti Aacheno Charlemagne pre
miją už pagalbą sujungti Europą. Tai pirmas jo vizitas Vokietijoje 
po II Pasaul. karo. 800 policininkų Churchillį saugojo, nes jauni na
cionalistai protestavo prieš jo atvykimą į Vokietiją.

— Prezidentas Eiscnhoioeris rytoj vyksta patikrinti sveikatos.
— Atėnuose graikai demonstravo prieš britus, kad Britanijos 

teismas pasmerkė mirti du Kipro graikus už politines žmogžudys
tes Kipro saloje. Vakar buvo didelis įsitempimas Kipro salos sos
tinėje Nicosia ir Atėnuose. Kipre ir Atėnuose buvo sužeistų de
monstracijų metu.

— Rezidentas ministeris Robert Lacoste Alžire vakar paprašė 
Prancūzijos vyriausybės tūkstančius naujų kareivių, kad jie pagel
bėtų likviduoti Alžiro sukilėlius. Jau 18 mėnesių veikia sukilėliai 
Alžire. Lacoste pareiškė, jog greitu laiku 370,000 vyrų stos prieš 
Alžiro sukilėlius.

— Sovietų Rusija jau pilnai kontroliuoja Čekoslovakijos armi
ją. Pagal Sovietų satelitinių valstybių Varšuvos paktą, Sov. Rusi
ja pasiuntė į Čekoslovakijos armiją 50 generolų ir 5,000 žemesnio 
laipsnio karininkų.

— Japonija ir Pilipinai vakar pasirašė ilgai lauktą II Pasaul. 
karo reparacijų sutartį. Japonija sutiko mokėti 550 mil. dolerių 
vertės prekėmis ir patarnavimais 20 metų laikotarpyje ir pasko
linti 250 mil. dolerių tam pačiam laikotarpiui.

baltino Staliną, kad jis nepai- auruoSta prie JugMlavij03 amba.

Dulles pastebėjo, kad Nato na
riai pasižadėjo palaikyti Izraelio 
nepriklausomybę, bet taip pat jie 
nori draugiškų santykių su Ara
bų valstybėmis, kaip ir su Izrae
liu bešališkumo pagrindu.

Dulles pagyrė JT generalinio 
sekretoriaus Dag Hammarskjold 
taikos misiją Vidurio Rytuose, 
kur išgauta nesišaudymo susita
rimai tarp Izraelio ir Arabų vals
tybių.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
• Vilniaus un-to mokslinė bib

lioteka gavo iŠ Lenkijos eilę A. 
Mickevičiaus kūrinių ir literatū
ros, kuri buvo apie jį išleista po
kario metais. Tarp atsiųstųjų 
knygų yra rankraštinis „Pono 
Tado“ kūrinys ir šios poemos 
iliustracijos, A. Mickevičiaus bu
vimo Rusijoje dięnoraštis ir nau
jai paskelbti lenkų literatūros is
torikų darbai apie Mickevičiaus 
kūrybą. Gautieji leidiniai sudėti 
į poeto kūrinių ekspoziciją Vil
niaus „A. Mickevičiaus memoria
liniame muziejuje“.

• Vilniaus un-to bibliotekoje 
saugojama taip pat Lelevelio bib
lioteka. Lelevelis yra dėstęs Vil
niaus un-te istorinius dalykus, 
bet, kaip 1830 - 31 m. sukilimo 
vienas iš vadovų, turėjo emigruo
ti į užsienį. Lelevelio įtakoje for
mavosi S. Daukanto, A. Mickevi
čiaus ir kitų veikėjų pažiūros. Jis 
domėjosi taip pat Lietuvos isto
rija, geografija, rinko ir saugojo 
įvairias senas knygas bei doku
mentus. Ypač daug vertingų lei
dinių įsigijo būdamas Prancūzi
joje, Olandijoje ir Šveicarijoje. 
Visi šie rinkiniai yra sutelkti vie
noje Vilniaus un-to bibliotekos 
salėje.

• S. Čiurlionienė parašė opemą 
„Giria žaliuoja“. Centrinėje bib
liotekoje buvo suruošta jos kū
rybos paroda.

sfcs Sovietų žvalgybos įspėjimų, 
kad Hitleris planuojąs pulti Sov. 
Rusiją.

Skatina praplėsti
feder. įstatymą

WASHINGTONAS, geg. 9. — 
George Meany, AFL — CIO pre
zidentas, gegužės 8 d. skatino 
kongreso narius praplėsti fede- 
ralinį įstatymą, liečiantį atlygi
nimo minimumą, kad jis apimtų 
ir tuos darbininkus, kurių dar ne 
apima.

Kalendorius

Gegužės 10 d.: V. Jėzaus Kris
taus į Dangų Įžengimas, šv. An- 
toninas, vyskupas; lietuviški: 
Putinas ir Igauja.

Saulė teka 5:38, leidžiasi 7:58. 
Oras Chicagoje

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėje rytoj dalinai ap
siniaukę ir šilčiau.

sados Paryžiuje.

• Du laivai susidūrė Anglų ka
nale 20 mylių rytuose nuo Rams- 
gate, Anglijoje. Kanale susidūrė 
Panamos laivas Georgia ir britų 
laivas Helena.

• Tibete neramu. Iš Indijos 
pranešama, kad prieškomunisti- 
nės gentis nužudė ar sužeidė 
2,500 komunistų kiniečių ryti
niame Tibete.
“ • Jungtinės Amerikos Valsty
bės pastarųjų šešerių metų laiko
tarpyje pasiuntė daugiau 12 bi- 
lionų ir 400 mil. dolerių vertės 
lėktuvų,' tankų, šautuvą ir kitų 
karinių atsargų į laisvojo pasau
lio valstybes.

Sambūvis su komunizmu
yra neįvykdoma svajone

VARŠUVA, Lenkija. — Komunistinis Varšuvos radijas užsi
puolė Vatikano radiją dėl jo paskelbto komentaro Chruščevo ir 
Bulganino Londone lankymosi proga. Varšuvos radijas tarp kitko 
klausė, ar Vatikanas rimtai mano, kad visai nesą verta leistis į 
betkokius pasitarimus.

Šia proga pakartojame, kad 
kol komunistai pasitarimuose
remsis dialektinio matetrializmo 
pagrindais, betkoks tarimasis su 
jais yra pavojingas ir net nega
limas.

Visai teisingai šiuo atžvilgiu
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pasisako Russicum kolegijos Ro
moje žurnalas „Russicum“. „Tai
kingas sambūvis su sovietais — 
rašo tarp kitko žurnalas — yra 
ne kas kita, kaip neįvykdoma 
svajonė, yra utopija, kuri vieną 
dieną galėtų išsivystyti į trage
diją laisvajam pasauliui, krikš
čionybei ir Katalikų Bažnyčiai. 
Sambūvis tarp komunizmo ir re
ligijos yra absoliučiai, esminiai 
negalimas, nes kova su religija 
yra esminiai įjungta į komunisti
nės bendruomenės kūrimo pro
gramą. Toji tolerancija, kurią 
sovietinis ir satelitinių kraštų re
žimas tai šen tai ten parodė kai- 
kurioms religinėms bendruome
nėms, jokiu būdu nėra pakanka
ma sukurti gyvenimo sąlygas, o 
dar mažiau tikrą sambūvį. Kai 
taktiniai motyvai pareikalaus, so 
vietinis režimas nė kiek nesuabe
jos pereiti į naikinančius perse
kiojimus, atsisakydamas toleran
cijos, kurios reikalauja šiandie
ninė taktika“.

Vėl šaudosi
Vidurio Rytuose

JERUZALĖ, geg. 9. — Izrae
lio užsienio reikalų ministerija 
praneša Jungtinių Tautų gen. 
sekrettoriui Dag Hammarskjol- 
dui, kad vėl atnaujinti susikirti
mai palei Egipto ir Jordano pa
sienį. Gazos ruože tarp Egipto ir 
Izraelio karių įvyko susišaudy
mai. Jordano vyrai išsprogdino 
izraelitų namą.
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raa, ne3 vieta ir laikas yra pato
gus.

Šeimos šventei organizuoti ko 
miteta sudaro: K, Kleiva — pir
mininkas ir informacija; E. Vili
maitė — sekr. ir pakvietimai;
A. Repšys — iSd. ir registraci
ja; A. Daugirdas — programa;Į Hartfordo studentų ate.tininkų 
A. Rūgytė — vaišių parengimas, diskusiiio pobūdžio susirinki- 
talkininkaujant dr. Kisieliūtei mas. Iš ryto bendrai buvo iš

Krašto Valdybos pastangas pa- visą eilę diskusinių minčių ir 
rems. Aukas siųsti Federacijos sukėlė klausančiųjų susidomėji- 
valdybai, 916 Willoughby Avė., mą. Be to buvo apsvarstyti j- 

vairūs einamieji reikalai. Pobū
vis buvo baigtas vaišėmis.

Brooklyn, N. Y.

STUDENTŲ SUSIRINKIMAS

Š. m. balandžio 15 d. įvyko (Nukelta į 5 pusi.)

Sąskrydis Urbanoje
Paskutinis šių mokslo metų 

pusmetis bus įrašytas į Urba- 
nos istorijos lapus, kaip turtin
giausias įvairiais suvažiavimais 
šioje lietuvių studentų sostinė
je. Tik prasidėjus semestrui 
turėjome Santaros sąskrydį, ku 
riame buvo aiškinamasi įvairios 
problemos. Balandžio 28 — 29 
d. d. suvažiavo akademikai skau 
tai iš įvairių vietovių. Gi praė
jusį savaitgalį, gegužės 5 —6 d. 
d., turėjome trečią, žmonių skai 
čiumi didžiausią visų čia buvu
sių suvažiavimų — tai studentų 
ateitininkų sąskrydi}.

Per pastarąjį svečių susilau
kėme tiek daug, kad, kai reikėjo 
visus apnakvydinti, tai kaiku- 
riuose kambariuose neliko nė 
vieno tuščio kampo. Nepapras
tai idealus oras buvo viena tų 
priežasčių, kurios suspietė čia 
kolegas net iš tolimesnių koloni
jų, kaip Clevelando ir Detroito.

Iškilmingas posėdis

Suvažiavimas pradėtas šešta- 
- dienį po pietų iškilmingu posė

džiu, kada būrelis kandidatų da
vė stud. at-ko pasižadėjimą. 
Naujuosius narius tikrai tėviš
ku nuoširdumu pasveikino Urba 
nos at-kų draugovės dvasios va
das kun. K. Ruibys.

Po iškilmingo posėdžio sekė 
SAS pirm. Vacį. Kleizos paskai-

giesmės ne vienam priminda
mos tuos gražius gegužės vaka
rus toli paliktoje tėvynėje. Tai 
buvo kulminacinis sąskrydžio 
taškas, palikęs neišdildomą į- 
spūdį.

Didelė padėka tenka suvažia
vimo rengėjams, Urbanos drau
govės valdybos nariams Juliui 
Jodelei, Vitai Čerškutei ir Šarū
nui Užugiriui. Taip pat prie pro 
gramos pasisekimo prisidėju- 
siems Urbanos ateitininkų drau
govės dvasios vadui kun. K. 
Ruibiui, Feliksui Palubinskui, 
Kęstučiui Kebliui, mieliems det- 
trotiečiams Pranui Zarankai, 
Juozui ir Antanui Polikaičiams, 
Manigirdui Motekaičiui, Dalilei 
Valančiūtei, Liudai Širmulytei, 
Juozui Maneliui ir Co., na, ir J.

ir A. Eivienei. Gaus'ausiai at- 
kų šeimai išrinkti komisiją su
daro sendraugių valdybos vice- 
pirm. J. Grybinas, A. Rūgytė ir 
dr. D. Kisieliūtė.

Šventės ir vaišių išlaidoms pa
dengti vyresnieji aukoja $1.20, 
moksleiviai — 50 centų.

Susitvarkymui, vaišių ir vie
tos parengimui yra būtina daly
vių registracija. Todėl prašo
me tuojau visus registruotis raš 
tu ar telefonu: A. Repšys, 5640

klausytos šv. Mišios, o po jų 
visi studentai rinkosi susirin
kimui, kuris įvyko p. p. Kriš- 
čiokaičių bute. Pagrindinėje 
programos dalyje buvo Z. Vai- 
tužio referatas, kuris patiekė

Tel. ofiso HE, 4-ttCvft. rez. PR. 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
Išskyrus ketvirtad. ir sekmad.

nuo užsisENftJusrę 

Si RAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 

io a j eu. /-'•u- oe t,, i I negali ramiai sSdBtl ir naktimis
LvO. Ada fe t., emeago <50, 111., te- miegoti, nes jų užsisnnSjustos žaizdos
lef. WEntworth 6-4846. n!e“‘, lr -Kanda. Kad pašalinti u

Qiež6jimą ir skaudSjimą, senų atvi-

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
— Pritaiko akiniu. —

6822 So. Westem Aveaue
Vai.: kasdien 10-12 vai. lr 7-9 vai. 
vak. Šeštadieniai. 10-1 vai. Trečia
dieniai. uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefoną.: PR 8-3229 
Rea telef. WAlbrook 6-5076

Dr. Nina KRIAUfcELIŪNAITE
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

MOTERŲ LIGŲ IR AKUŠERIJOS 
SPECIALISTO 

9750 West 71st Street 
(Kampa. 71st Ir California)

TeL ofiso Ir rea. REpublio 7-4146 
Vai. 11-2 Ir 6-9 ▼. v. Sežt. 1-4 p. p. 

Priėmimas tik pairai susitarimą.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgė) 

KCD1KIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTO

T16fl South Western Avenoe
(MEDICAL BUILDING) 

Plrmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. lr nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11 
vai. ryto iki 8 vai. popiet.

Ofloe tel. RE. 7-1168
Res. tel. U'Albrook 6-3766

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Nauja* adresas: 4255 W. 63rd St, 
Ofiso tel. REUanee 5-4410 

Rezid. telef. GHovcliill 0-0617 
Valandos: 1-1 p. m. Ir 6-8 p. m.

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

Ofiso tel. OLiffside 4-2890
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 VVest 47th Street 
(Kumpus 47tb ir Uennllugc) 

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

At-kų šeimos Šventei Ruošti 

Komitetas

PIRMIEJI ATSILIEPĖ

Į Ateitininkų Federacijos Vai 
dybos atsišaukimą, paremti Eu 
ropos studentų ir moksleivių 
stovyklą, ruošiamą Šiaurės Ita
lijoje, pirmieji atsiliepė ir pri
siuntė aukų: kun. V. Cukuras 20 
dol. ir kun. Z. Smilga — 5 dol. 
Federacijos Valdyba nuoširdžiai- 
dėkoja ir tikisi, kad ir kiti at-

DR. JUZĖ IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CU1RURGAI 
2300 VVest 51 st Street

Vąl. pirm. lr antr. 10 Iki 12 ryto, 
21kl 4 ir 6 Iki 9 popiet; ketv. lr

Tel. ofiso YA. 7-6657, rez. RE. 7-4966

DR. FRANK C. KWINN
(KV1EC1MSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 Weat 47th Street

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

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 VVest 16th Street 
Vai.; kasdien 5-8, šeštad. 1-3 

Telef. TOunliall 3-0959 
2534 VVest 68th Street 

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

skambinti CEntral 0-2294.

šoliūnui..., kuris aktyviausia pri!eititinkų sendraugiai šį Reikalą
sidėjo prie visų diskusijų.

(Svarbiausia padėka visiems
suvažiavimo dalyviams, ne tik 
at-kams, kurių iniciatyva buvo 
pravesta visa programa, ir ku
rių dauguma suvažiavo iš toli
mų miestų, pradedant Clevelan- 
du iš rytų, Rockfordu iš šiaurės
ir baigiant St. Louis iš vakarų, dynu Jū8ų P^^tu stilium.
bet ir visiems bičiuliams Urba- Kąina\r .a’*ks^iau.

4-jl šimtine baigiama siuntinėti 
užsisakantiems. Pranešę adresą dy
kai gausite smulkias informacijas ir 
paveikslus per:

supras ir Italijos Ateitininkų

GERIAUSIOS
net 88 ženklais rašomos mašinos su 
visada naujausiais patobulinimais. 
ROYAL didžiausia firma pasauly. 
Jums pagamins kokiu tik norite rai-

nos akademikams.
ATEITININKŲ ŠEIMOS 

ŠVENTĖ CIIICAGOJE

Ateitininkų sedraugių valdy
ta apie organizacijos drausmę. , fcos jr visuotinio narių susirin
Diskusijų metu buvo prieita iš
vada, kad narys drausmingu ga 
lės būti tik tada, kada progra
ma jam bus patiekta įdomiomis

kimo nutarimu, pirmą kartą or
ganizuojama Chicagos ateitinin- 
4<ų šeimos šventė. Susirinkime 
išrinktas šeimos šventei suruoš-

priemonėmis. Tada bus galima ti komitetas aptarė reikalus su 
pasitenkinti taip vadinama gar- studentų ir moksleivių at-kų va- 
bės sistema^ (honor system) ir dovybėmis, kurių atstovai įsi-i 
nereikės jieškoti policinių meto- jungė į šventės komitetą. Tad 
du- ! at-kų šeimos šventė yra at-kų

Šokiai ir daina i sendraugių, studentų ir mokslei
Tuoj po bendros vakarienės bendroji šventė. Natūralu,

sekė linksmavakaris su šokiais. 
Čia studentai įrodė, kad jie gali 
ne tik šokti, bet nėra pamiršę ir 
lietuviškos dainos. Nors deja su 
apgailestavimu tenka pripažin
ti. kad, jeigu Vokietijoje var-

kad dvasiniai ir organizaciniai 
sujungta šeima, kurios nariai 
išsiskirstę Chicagoje bei apylin
kėse dirba svarų lietuvišką ka
talikišką visuomenini} darbą sus- 
renka vieną dieną metuose su

rų ir skaudžiu žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jos gydymo 
ypatybSs palengvins Jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite Jų taipgi nuo skau- 
lžlų nudegimų. Ji taipgi pašalinai penkt. 2 iki 4 ir 6 iki 9 popiet Sei-
niežėjluią ilgos vadinamos PSORIA 
8IS. Taipgi pašalina peršėjimą, ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Yra tinkama vartoti nuo 
džlūstančios, suskilusios odos dedlr- 
vinlų, odos išbėrimų ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų. Ji yra gera gyduolė nuo Iš
viršinių odos ligų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
et., |1.26, lr *3.60.
Pirkite vaistinėse Chl 
cagoj ir apylinkėse—
Milvvaukee, Wlsc.,Ga 
ry. Ind.lr Detrolt, Ml- 
chigan arba rašyki
te lr atsiųskite Mo- 
ney order }

LEGULO, Department D. 

5618 VV. Eddy St. Chicago 34, I1L

tadieniais 10 Iki 2 vai. popiet.
Ofiso tel.PRospect 6-1796 
Rez. tel. GRovehUl 6-560S

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-o, treč. lr šešt. pagal sutarties

TeL ofiso PRospect 0-2240
Plhkspcet 0-4732

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

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

10748 South llichigan Avenue 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 
Išsklrus trečiad. šeštadieniais nuo 1
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUllman 6-6766 
Buto — ENglewood 4-4976

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 0-5577
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr.,

Trečiad. lr Penktad. 6-9 vai. vak. b 
Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

Tel. ofiso He. .4-2123, rez. PR. 6-8184

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South Western Avenue
VAL kasdien 2—4 p. p. ir 7—9 vak

Trečiadieniais, šeštadieniais ir 
sekmadieniais uždaryta

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Wester> Aveaue 
Chicago 29, m. 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas REpubUo 7-4900

Rezidencija: GHovcbUl 6-8101

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
[Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:80 v. 
i vak. Šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 
i Trečiadieniais pagal sutarti 

Ofiso tel. VIrginia 7-0036 
Rezidencijos tel. BEvcrly 8-8244 

Tel. ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-6267

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

4055 Archer rĄve.
Kampas Archer ir California Avė. 

VAL.; 2—4 lr 6—8 v. p. p,
Šešt. 2—7 vai. p. p.,
Išskyrus sekmadienius

Ofiso lr buto tel. HEmlock 4-6816

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

6757 South Weatern Avenue
Valandop; pirmad., trečiad., ketvirt., 
penkt. 6:80—8:80 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. šeštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VAUS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

gingose stovyklose būdami moks ' šeimos nariam, pasidžiaugia gy- 
leiviais visi su džiaugsmu dai- į venimu> organizacija ir veiklos 
nos mokėmės ir su dar didesniu rezu^atais. Organizacija, ku-
džiaugsmu ją sudainavome, 
šiandien vargo nemačiusioje A- 
merikoje toli gražu ne visi, nors 
jau studentai, dainuojame. Tur
būt todėl, kad, ypač jaunesnieji, 
nemokame nė žodžių, nė melo
dijos. Panašūs sąskrydžiai tu-

rios nariai nepažintų vieni kitų, 
nebūtų sujungta dvasios ir mei
lės ryšiais, tokia organizacija 
negalėtų atlikti didesnių savųjų 
ir bendrųjų tautinių uždavinių.

Gavus gražias patalpas Mari
jos augštesn. mokykloje š. m.

retų būti paskatinimu su daina §eSužės 20 dienai (norg komi- 
susipažinti, ją išmokti ir pa-1 ^e^as buvo užsimojęs kiek vė- 
milti 'liau šventę organizuoti), galime

Šokiams įpusėjus, išgirdome I Pranešti, kad at-kų šeimos šven- 
humoristinio laikraščio redakto
rius su Juozu Maneliu priekyje, 
kur per juokų prizmę buvo per
košti studentiško gyvenimo įvy
kiai.

Jtę galėsime puikiai pravesti su 
pamaldomis, vaišėmis, progra-

Motinos dienos minėjimas

Sekmadienį po pietų nuo sau
lės įraudusiais veidais visi rin
kosi į erdvią ir vėsią salę pa
minėti savo motinas. Programą 
vykusiai pravedė Kęstutis Keb- 
lys, įžanginiame žodyje primin
damas, kad tobuliausia dovana 
mūsų motinoms turėtų būti mū
ši, pasiryžimas augti savo vidu
je, tapti žmonėmis, kilniais dva 
šia ir naudingais savo darbu.

Žavingiausia programos dalis 
buvo atlikta Detroito at-kų trio, 
dainos menui atsidavusių Prano 
parankos ir brolių Juozo bei An 
tano Polikaičių. Tarp kitų įvai
raus kolorito dainų jie padaina
vo šiai progai labiausiai skirtą 
Švedo “Oi, Močiut, Motinėle”, 
pianinu akompanuojant chica- 
gftkiui Manigirdui Motekaičiui.

Po minėjimo paskutinį kartą 
RUėjome į Newman koplyčią ge
gužinėm pamaldom. Nuostabiai 
skambėjo Marijos litanija ir

xoc3oz=^=aoEaoi 
leiei. itEpublic 7-Aau3 

ADOMAS VAITKEVIČIUS 

ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS 

Vtaq rūšių namų apšildymo 

sistemos (vedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 

Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas

ATLAS FUEL CO.
11 t I o va.

4919 So. Paulina St 

PRospect 6-7960

ALL MARES 

COLORED

T. V.’s
T. V. Service 

#2.95

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARRMOODY 
LUMBER CO.

STASYS UTWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atidara kasdien nuo 

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

TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausi! Tel

Ofiso t.ief. YArds 7-1166
Rezidencijos — STewart 3-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

šeštadieniais 1—4 vai.

DANTISTAS

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

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

LAfayette 3-4949 
Namų —'CEdarerest 3-7780

DR. ALBINA PRUNSKIS" 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CH1RIRGAI 
1 3259 South Halsted St.

Kasdien 3—7 vai. vak. Šeštad. ,nuo 
1—5 vai. vak.

Trečiad. lr kitu laikii pagal sutarimą 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resid. 2437 
W. 62nd St., tel. RepubUe 7-8818.

Tel. ofiso PRospect 6-9100
Rezid. PRospect 6-9100

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VaškevičiūtS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzię Avenue 

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS

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

vak. šeštadieniais 10-2.
Ofiso ir huto tel. OLympic 2-1381

Ofiso telefonas — BIshop 7-2625
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 VIctory 2-1581
Rez. VIctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

* Nemokamai 3-jų mėn. pilną garan 
tiją — darbas ir dalys.

* Nemokamai vidaus anteną lr Insta
liavimas.

* Iki *100.00 lr daugiau nuolaidos už 
Jūsų seną televiziją.
Be to, visokiausi radijai, rekordą- 

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

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKAI 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 South Halsted Street
Telefonas CAlmnet 5-7252 

•PRANAS KERAIS TR 
PAULIUS P. ENDZELIB

—irt. —mr-in

VVAlbrook 5-2670
Res. Hllltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS) .

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Centcr 
6132 So. Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį 

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GYDYTOJAS)

2500 VVest 63 r d Street
VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
iki 9 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublio 7-2290 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS
2435 West 69th Street

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

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akis: pritaiko akinio*, 

keičia stiklus lr rėmus.
4465 So. California Avė., Chicago 

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

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

Tel. ofiso PR. 6-6146, rez. HE. 4-3160

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 0-0659

DR. P. Z. ZALATŪRIS
1821 So. Halsted Street

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR G-0659 
Rezid. 0600 S. Arteslan Avė. 

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. V.

KĄ GALI JUMS

JURJONO BENDROVĖ
3521 So. Halsted St. Tel. BIshop 7-3371 (ŲIICAGO 9, ILL. 

pasiūlyti? 0 gi štai ką:
ŠIENPOPIERIŲ:

Iviiiriuiisią spalvų, piilkląuslos rūšies, naujausius laidus, pradedant uuu 
2Oe vientisą vulelf.

DAŽŲ:
Žvilgančių, pusiau žvilgančių (šilkiniu žvllgpjiiuu), matinių iš vidaus 
ir iš oru dažymui, pradedant nuo $1.1(3 galiūnų.

NAMŲ RUOŠOS REIKMENŲ:
Pietų, kavos ir arbatos servyz.ų, jx>r<-elanu ir fajansu vietinių Ir im|N>r- 
tuutų. Kepimui formų, blėkų ir elektrinių indų kaina žemiau konku- 
renetjosi

DOVANINIŲ PREKIŲ:
įvairioms progoms: vestuvėms, gimtadieniams, vardadieniams ir liet 
kokioms sukaktuvėms. IIIHUTfth ir DARIAI'S-GlRftNO ŠOKOLADI
NI!/ SALDAINIŲ.

IMPORTUOTŲ PREKIŲ:
Vokiškų kišeninių pluksnakoeių, pradedant nuo $1.50 vienetas, te.ni|ic- 
ratūrai matuoti ternmmetrų C A F padalinimų, pradedant nuo $1.16 
vienetas, krištolo dirbinių ir eliromlnlų padėklų su puikiausiais vaiz
dais ant stiklo dugno, pradedant nuo $3.38 vienetas Ir

DAUGYBĘ KITŲ PREKIŲ,
kuriu čia nejmanoma išvardinti. Reikia (NičMam užeiti, pamatyti ir įsi
tikinti. , . ,4’

Telefonas GRovehUl 6-1595
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SFEC1AUSTZ

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

susitarimų išskyrus trečiadienius
2422 West Marąuette Rd.

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

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 

4645 So. Arfhland Avė., Chicago
Plrmad., antr., ketv. lr penk. 

6:30—8:80 vai. vakare 
šešt. nuo 2 iki 4 popiet.

Rez. 8053 S. Canipltcll Avė. 

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Viri 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829
Pritaiko akinius. 
Kreivas akla 

Ištaiso.
Ofisas ir akinių dirbtuvė 
756 VVest S5th Street 

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

v ir* aa i

Telefonas REliance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTU!
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
a 3925 VVest 59th Street 

VAL. 1—4 popiet, 6:80—8:30 vak.
Trečiad. pa^al sutarti

TeL ofiso lr buto OLympic 2-4169
DR. P. KISIELIUS

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

Kasdien 1—8 v. lr 6—8 v. vakare. 
Išskyrus trečiadienius

Butas 1526 So. 49th Avė. 
Aeštadleniais 12 iki 4 popiet

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 vlršminCtl telefonai

šaukite MIdway 3-0001

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortliopedns - 1’rotezLsta* 

Aparatal-Protozai. Mod. ban
dažai. Kjm-c. pngnlba kojom

(Areli Supporto) tr t.t.
Vai.: 9-4 lr 6-8, šeštadieniais 9-1. 

0RTHOPI.DIJO8 TECHNIKOS LAB 
2850 W. 63r<l St. Chicago 29, UI. 

Tel. PKospect 6-5084.

Y

Jei turite parduoti ar išnuomo

ti, paaiakelbkite smulkių skelbimų 

skyriuje. Skelbimą galite perduot’ 

telefonu: VIrginia 7-6640.

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, Jei 
neatsiliepta, šaukite KEdzie-3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

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

TroiMndlonl tik •usltsms

DR. S. YAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų įtempimą, kuris 

■yra priežastis galvos skaudšjimo bei 
svaigimo Ir skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirenku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
J mokyklos vaikus.

4712 South Ashland Avenue 
Tel. YArds 7-1373

Vai. 10:30 iki 7 v. vak. šeštad. 10:80 
Iki 6 vai. 8ckm. lr treč. uždara.

DRAUGAS

THE LITHUAN1AN DAILY FRIEND 
2334 8. Oakley Avė., Chicago 8, III. Tel. VIrginia 7-6641 j 7-«642III.

Entered a* Reeond-Class Matter March 81, 1916, at Chicago.
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MftMkAšftš ftftAtfČAS, č^SčaCIO, fLUW6tš s
KREMLIUS PABŪGO vo jėgas, visus sugebėjimus 

skirtų tik kasdieniniams žemiš
kiems reikalams. Jis pamiršta 
savo sielą, jos pažangą. Yra se
nas lotynų pasakymas:

— Kas daro pažangos moks
le, bet atgal žengia doroje, tas 
daugiau nueina atgal, negu 
pirmyn.

Jeigu taip galima pasakyti 
apie mokslą, tai ką pasakyti 
apie kūno smulkių reikalų pa
statymą aukščiau už sielą!

Visais laikais buvo žmonių, 
palikusių gražų pavyzdį, kaip 
reikia suprasti ir vesti gyveni
mą. Yra jų ir mūs laikais, ta
čiau pagerbdami jų kuklumo

"AŠTUONI PUNKTAI"
Komunistiškoji Lenkija stipriai valosi neva nuo staliniškojo 

raugo. Jos vyriausybėje įvyko daug žymių pasikeitimų (asmenų 
atžvilgiu). Iš kalėjimų paleista nemažai antistalinistų. Net ir 
tie, kurie stalinistų buvo sušaudyti (žinoma, Stalino įsakymu) 
yra išteisinami. Spauda pabrėždama tokių nekaltumą, rašo 
jiems panegirikas.

Pastebima, kad šiomis dienomis Lenkijoje tokiu dideliu en
tuziazmu yra smerkiamas Stalinas, jo draugai ir visi jo darbai, 
kad ir Varšuva ir net Kremlius jau pradėjo rūpintis, jog tas 
rodomas priešstalininis entuziazmas nenueitų pertoli. Kodėl taip ?

Bijoma, kad lenkai gali pradėti sukilti tokiu pat, jei ne 
didesniu entuziazmu ir prieš dabartinio lenkų komunistinio re
žimo žmones.

Priešstalininė kampanija Lenkijoje pradėta tuoj po Chruš- 
čevo “garsiosios” kalbos, pasmerkusios Staliną. Net nelaukta 
bent kiek oficialesnio patvarkymo tokią kampaniją pradėti.

Parlamente, jei jį taip būtų galima pavądinti, vadai įsakę 
prieš priimant įstatymus jų projektus padiskutuoti. Pirmiau 
to nebuvo. Jie būdavo priimami diktatūros pasiūlymu. Disku
tuoti niekas nedrįsdavo, nes tai buvo draudžiama. Kas gi ga
lėtų abejoti diktatūros viršūnių pasiūlymais ar projektais! Juk 
jų žodis — tai įstatymas.

Architektams ir inžinieriams buvo įsakyta būti originaliais, 
nustojant kopijuoti Sovietų Rusijos “kūrybą”. Poetams buvo
leista pasijuokti iš slaptosios policijos. Ir jaunimo grupėms bu-' tikim^T nrtktarsula^kU pa“
vo leista pasisakyti pnes staliniškąją mokyklų programą.

Ligšiol jau astuoni vyriausybės kabineto nariai yra paša
linti. Mat jie buvo Stalino pastatyti. Iš pačių pagrindų pertvar
kytas teisingumo departamentas. Paskelbta amnestija 70,000 
politinių kalinių. 30,000 paleista laisvėn.

Šioje vietoje jau buvo rašyta, kad Varšuvoje pačiose ko
munistinėse sferose pradėta kalbėti ir apie Katyno miško sker
dynes, kuriose išžudyta keliolika tūkstančių lenkų karininkų.
Stalinas ir jo agentai Lenkijoje ir kitur visą kaltę už tas sker
dynes mėgino suversti Hitleriui. Bet dabar jau ir lenkai komu
nistai išdrįsta pasakyti, kad vyriausias tų skerdynių kaltinin
kas yra Stalinas. Gavus apčiuopiamesnių duomenų iš Varšuvos, 
reikia manyti, kad Katyno miško tragedija bus ir vėl iškelta 
JAV Atstovų Rūmuose ir bus bandoma ją pateikti Jungtinėms 
Tautoms.

Atsižvelgiant į visa tai, Maskvos baimė nėra be pagrindo.
Ji jau pradeda galvoti, kad Varšuvoje jau tikrai per toli nuei
nama. Mat yra bijoma, kad priešstalinins entuziazmas nepa- 
kryptų į priešsovietinius veiksmus. Todėl politikams verta yra 
akiliau sekti dabartinį Lenkijos politinį gyvenimą. Atrodo, 
kad ten įdomių reiškinių esama.

DR. I. M. BAJORAS

III.

Eikime dabar prie praktiško 
gyvenimo. Įsivaizdpukime, kad 
Vilkas paklauso šefo diktato ir 
pasako “klausau”, t. y. atsisa-

lietuvių iriciatyva (m. p.) (“Vie 
nybė”, 1956 m. sausio 27 d.).

Čia įsidėmėtini šie punktai: 1) 
tik “L. Diplomatinė Tarnyba’,’ 
atstovauja L'etuvai; 2) tik ji

ko atstovauti Lietuvą, atsisako —“ 'Z “. , x v s xi- komisija jam — šefui yra tiktarpvalstybinių santykių,1 Jnuo
panaikina pas save Užsienio Rei 
kalų Tarnybą (kaip to reikalau-

būtų visose laisvose valstybėse 
ir būtų jų pripažintos, jei jos bū 
tų pajėgios atlikti visus reika
lingus darbus. Bet taip nėra. 
Jungtinėse Tautose yra 45 lais
vos valstybės. O kiek mes turi
me pasiuntinybių?

Vlikas nusikalstų visai lietu

veda užsienio politiką: 3) Vlikojtatui. Jei ne Vlikas, tai kas 
šiandien iš viso ž'notų net ir a-

privatūs asmenys.

Mes nežinome, kiek kiti mūsų 
diplomatai yra prisidėję prie še
fo ambicijų auginimo. Bet at
sakomybė krinta ir jiems. Jie 
yra Lietuvos diplomatai. Jie y- 
ra lietuvių tautos ambasadoriai. 
Vyriausybės neturime, bet tai 
dar nereiškia, kad diplomatai 

...... . , x . * neturiėtų kam atsakyti. Mes no-
-‘-e jais pasitikėti, bet su 
viena sąlyga, kad jie nebus prieš 
plačiąsias l etuvių mases, kad

Šis reikalavimas, paskelbus 
"8 punktus” darosi visiškai aiš-

ja II punktas) ir nustoja intere- ku{j T&. ktiška iš
suots tais visais reikalais. teoretišk' nusistatymo.

Jeigu Vlikas gyventų Lietuve' K to vigko kad VU-
je, reiškia, jam dar liktų kęs kuj (jraudžiama kalbėti su

dorybę jų gyvų neminėkime. Į veikti. Bet dabar jis gyvena ir esančių valstybių vyriausybė-
Atsiminkim kelis • iš netolimos dirba užsienyje. Didelė dalis Vii
praeities.

A. F. Ozonam (miręs 1853 
m.) buvo mokslininkas, ligi da
bar tveriančio labdaros darbo 
— Šv Vincento Konferencijų 
steigėjas. Jis gyveno taip, kad

skelbiant jį palaimintuoju.
Juozapas Tionolo (miręs 

1906 m.) mokslininkas, politi
kas. Ir jam yra pradėta beati
fikacijos procesas.

Contardo Ferrini (miręs 
1902 m.) savo laiko garsiausias 
teisininkas, visuomenininkas ir 
1947 metais paskelbtas palai
mintuoju.

Kokia graži būtų žmonija, 
jeigu savo siela kiekviens žmo
gus rūpintųsi nors tiek, kiek 
sportininkas sportu, kiek pre- 
kįybiiįnkas ar profetfijonalas 
savo siauru užsiėmimu ar dau
gelis žmonių savo kūno kultu

pie tą patį Lietuvos diplomati
jos šefą? Vlikas jį iškėlė, Vli- jie neis prieš demokratines gru

pes, kad jie nebus vykdytojai šekas jam Saugino ambicijas OTo,fo „ kuri reiškiasi 
lat deredamasis, su juo skai- 
tydamasis, su juo tuščias kon
ferencijas vedžiodamas.

DARBININKAI IR RINKIMAI
Šiomis dienomis Amerikos Darbo Federacijos ir Industrinių 

Organizacijų Kongreso (AFL — CIO) vadovybė svarsčiusi kan
didatų į prezidentus klausimą. Kadangi dėl respublikonų kandi
dato jau nebėra abejonės, kalbėta tik apie demokratų partijos 
kandidatus. Pasisakyta, kad organizuotiems darbininkams pa- 
palankiausias kandidatas būtų New Yorko valstybės guberna
torius Harriman, bet jo partija nenominuos. Jų manymu, ne
blogas būtų ir šen. Kefauveris, bet ir jis negaus nominacijos. 
Stevensono nusistatymas darbininkų atžvilgiu dar nesąs visai 
išryškėjęs. Jam reikėsią kelti visą klausimų, į kuriuos jis tu
rėsiąs atsakyti. Tuo būdu AFL — CIO vadovybė dar ilgai ne
pasakysianti savo nusistatymo, kokį kandidatą iš demokratų 
tarpo ji rems.

' I* • ' a' I-•UYtmtreė vatandetei

Vilnius — ne Vilna
Vilnius, o ne Vilna. Tad ir vi

suose pavadinimuose, nesvarbu 
kuria kalba, kur minimas Vil
nius, turėtų būti rašoma — Vil
nius, o ne Vilna (juk mes turi
me žodį — vilna, tad nemaišy
kime). Bendrai Lietuvos vieto
vių pavadinimų neturėtume 
keisti.

Tėvų kraštas
Mes dažnai vartojame sakinį 

— mūsų tėvų žemė (kalbant 
apie Lietuvą). Argi toks saki
nys tikslus? Iš tokio sakinio 
atrodo, kad mes tos žemės jau 
išsižadėjome, kad ji yra tik 
mūsų tėvų. Lietuva yra ne tik 
mūsų tėvų, bet ir mūsų. Mano 
nuomonė, toks išsireiškimas ne 
vartotinas.

ko ir jo įvairių organų dirbamo 
darbo kaip t'k ir yra tas darbas 
kitų valstybių tarpe ne tik su 
vyriausybėmis, bet ir dar dau
giau — visuomenės tarpe, po
litikų ir parlamentarų tarpe, 
spaudoje ir įvairių organizacijų 
tarpe. Santykiai su vyriausybė
mis ir jų atstovais tai yra tik 
viena siaura sritis, kurią fakti- 
nai turėtų monopolizuoti mūsų 
pasiuntiniai — arba kaip nori
ma pasakyti mūsų “diplomatinė 
tarnyba”.

Kiek yra žinoma, Vlikas yra 
sudaręs planus, kaip daugiau 
įtraukti mūsų lietuvišką emig
raciją, jos organizacijas į darbą, 
kiek jis liestų Lietuvos vadavi
mą. Ir tas viskas juk yra sveti
mose valstybėse.

Dar daugiau. Juk žinome, kad 
yra visa eilė kitų tautų, buvu
sių valstybių, egzilai, kurie turi 
tokius pat komitetus, kaip ir 
mūsų Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas. Yra bolševikų pa
vergtų tautų, kaip ukrainiečiai, 
gruzinai ir visa eilė kitų, kurios 
kovoja už savo tąutų išlaisvini
mą.

Vlikas su jomis visomis palai 
ko nulatinius santykius ir tai y- 
ra tarpvalstybiniai santykiai at
stovaujant * Lietuvą.

Kada buvo paskelbta spaudo
je, kad Vlikas yra sudaręs ko
misiją, kuri turi tikslą kalbėtis 
su lenkais, tai tuč tuojau buvo 
“L. Diplomatinės Tarnybos” už
protestuota, kad tik jie vieni ga-

mis, su egzilų tokiais pat komi
tetais, ka'p ir jis pats. Ir tik 
“L. Diplomatinė Tarnyba” gali 
tai atlikti.

Vlikas iš viso turi likviduotis. 

Ir kas toliau?

Dirba jie vieni ir talkinin
kauja tautininkų talka. Grįžta 
vado laikai, tik vieton Smetonos 
Lozoraitis, Rastenis tas pats. 
Ir pradedamas tikrasis Lie
tuvos vadavimas. Visuomenei 
palikta teisė tik garbinti ir dė
koti.

nesimpatingai ir kartu kenks
mingai lietuvių tautos intere
sams.

Jei po Berno susitarimų ir! Kaip ten bebūtų, Vlikas yra 
nuo jų atsimetimų būtų visiškai į kolektyvus organas, kurį su- 
nesiskaitoma, ka'p su sutarčių' daro šiuo metu net 24 žmonės, 
laužytoju, šiandien šefas būtų Ir jis gali klysti. Bet jis nestato
visų seniai užmirštas ir jis pats 
būtų pasirinkęs naudingesnį dar 
bą.

Visų diplomatų dėmesiui

O čia reikia dar ir tai atsimin
ti, kad šefas ligšiol nesugebėjo 
atkovoti net ir to posto, kurį 
jis turėjo prieš karą Italijoje. 
Tai koki jo diplomatiniai suge
bėjimai ? Mūsų pasiuntinybės 
Romoj rūmai ir šiandien bolše
vikų užimti! O tuo tarpu Ita
lijos vyriausybė nėra ir nebuvo 
bolševikų simpatikė. Kaip ga
lima tada patikėti tokiam šefui, 
kuris nesugeba atlikti palygina-

Ir tas viskas darosi šiandien 
laisvuose demokratiškuose kraš
tuose! Lietuvių demokratinė vi
suomenė turi užsičiaupti, nes 
dirba “pašauktieji”. Spauda tu
ri tylėti, nes L. Diplomatinė Tar
nyba neturi būti “kivirčų objek
tu” — kitaip sakant, ji neturi pretenzijas jis turi!
būti liečiama, nes ji yra neklai-|------a
dingą! Šefas užmiršo, kad jis 
neturi nė policijos, nė daboklių, 
nė kalėjimų, nė Dimitravo sto
vyklų.

Lietuviai kovojo su diktatūri
niu režimu Lietuvoje, kovos su 
jo likučiais ir emigracijoje. Juo 
labiau, kad tie likučiai yra ne
darbingi, negausūs ir nepajėgūs.
Liko tik seni apetitai, bet be pa
jėgumo sukramtyti. Ambicijos 
yra valdyti, kažkam įsakinėti.

Grįžkime dar prie praktikos.
Vlikui nustojus veikti, lieka še
fas.

Mes visi žinome, ką gali pa
daryti vienas žmogus. Mes taip

Ii kalbėtis tokiais reikalais. Da-. pat žinome ir faktinas galias mū 
bar šį protestą sugretinus su įsų visų atstovybių. Mes žino-

OVMC
Kur turtai, ten ir širdis žmo&us ne tam skirtas, kad, 

eidamas per gyvenimą tarsi 
užsimerkęs, apaugtų visokių 
dulkių sluoksniu. Žmogus yra 
skirtas, kad einant metams 
augtų malone pas Dievą ir pas 
žipones. Tik negyvi mūsų kū
nai bus pridengti žemės dulkė
mis, kad pats į dulkes pavirs 
tų. Kol gyvename, turi mums 
rūpėti siekti aukščiau.

Kas atsitinka su žmogum, 
kurs savo sielą apleidžia? Pa-

| VYSK. V. BRIZGYS

Nepaprastų įvykių savo gy
venime turi tik labai retas žmo
gus. Tokie įvykiai kaikam pa
lieka ypatingų pasėkų. Bet at
sitinka ir taip, kad iš nepapra
sto įvykio žmogus nepasidaro 
jokių išvadų. Daugumos žmo
nių gyvenimas praeina labai 
įprastu būdu.

Atsiminkime, kad net toks 
nepaprastas įvykis, kaip Kris
taus užžengimas į dangų, bu
vo matytas tik mažo būrelio 
žmonių, o ne visos žydų tautos. 
Ir tuos pačius neskaitlingus 
Kristaus užžengimo į dangų 
liudininkus, bežiūrinčius į dan
gų, po kelių minučių pasirodęs 
angelas įspėjo, kad nėra ko il
gai į dangų žiūrėti, reikia grįž
ti atgal į jiems tada nejaukią 
Jeruzalę. Tačiau to trumpo 
įvykio apaštalams pakako vi
sam jų gyvenimui. Per visą 
gyvenimo realybę, per kančias 
ir mirtį jie perėjo visi ta pačia 
nuotaika, kuri spindi iš visų 
apaštalo Povilo laiškų ar iŠ 
Apaštalų Darbų knygos.

Į dangų pažvelgti ir akis bei 
mintį nukreipus nuo žemės, pa
galvoti apie savo sielos reika
lus, žmogui yra būtina. Kasdie
nio gyvenimo aplinkybėse ir 
reikaluose nevisada pataikysi
me teisingu keliu nueiti, jeigu 
niekad nesustosime, nepagalvo-

Darbas visus žmones jungia 
bendrom žmonijos reikalų tar
nybon ir jungtinėsna savęs to
bulinimo pastangosna, Tvėrėjo 
ir Išganytojo garbei.

—Pijus XII

punktu darosi aišku, iš kur tas 
viskas eina...

Čia šefas jau irgi ašikiai pa
sisako : Lietuvos diplomatinei 
tarnybai, kuri viena teaatstovau 
ja užsieny Lietuvos valstybę, ir 
veda jos užsienio politiką, apie 
tą sumanymą (derybos su len
kais — m. įterpta) nieko neži
noma. Jei lenkų komunikatas 
atitinka tikrenybę, tai turi
ma reikalo su privačių asmenų

BIRUT t PŪKRLBV1CIŪTR

96 tęsinys

. ... Bet kareivis ties sandėlio kampu apsisuka ir grįž
žvelgkim j kasdieninį kūno gy- ta atgal
venimą. Nepakankamai ar Aikštė pasibaigia stačia pakriauše. Kai sustoju 
blogai maitinami kūdikiai užau
ga fiziniai netinkamai išsivys
tę. Taip augintos jaunos šešio
likametės mergaitės, užuot žy- 
dėjusios natūraliu jaunatvės 
grožiu, yra reikalingos dirbti
nų dažų, kad užtušuotų savo 
aneminę išvaizdą. Taip subren
dę žmonės neturi patvarumo 
sunkesniam ilgesniam darbui.

Prekybininkas ar profesijo- 
nalas, kurs pasitenkina menku 
savo dalyko išmanymu, mažu 
apsukrumu, pastangų minimu
mu, greitai tampa niekam ne
įdomus, praranda klientūrą ir 
baigia savo karjerą nepasiseki
mu.

Neišmintingas ir tas žmo
gus, kurs aukščiau už viską pa
stato valgį, ar priešingai, kurs 
per visokius menkniekius ar 
tvarkos stoką neranda laiko 
tinkamai pavalgyti. Tačiau 
neišmintingas ir tas, kurs, nors 
laiku pavalgęs, laiku pailsėjęs,

sime, aukštyn nepažvelgsime, laiku darbus atlikęs, visas sa-

ant skardžio — apačioj vingiuoja platus kelias, išgrįstas 
tašytais akmenimis. Grindinys jau nuvalytas nuo griu
vėsių; juo į abi šalis siuva sunkvežimiai ir darda ka
riškos gurguolės. Kitoj pusėj auga išsirikiavę kaštonai 
ir pagal visą jo pakraštį teka upelis. Šaligatvio nėra, 
bet tarpais pabarstyta suoliukų, kaip būna mėgiamoj 
vaikštynių vietoj — priemiesty ar vasarvietėj.

Aš pereinu kiton pusėn.
Kaip per tą savaitę išsiskleidė pavasaris! Upeliu

kas linksmai čiurlena, pakrantėj žydi purienos, kaštonų 
pumpurai visai išbrinkę: blizga gleivėtos jų buožės ir 
junti, kad kiekvienu metu virš tavo galvos gali pokšte
lėti kurio nors pumpuro ankštas šarvas. O tada iš 
trykš į visas šalis raudoni lapai, lyg pratrūkusi iškilmių 
raketa...

Graudžiai saldus yra man šitas pavasaris. Tokio 
aš dar niekad nemačiau.

Spėju, jog atsidūriau netoli Oros. Ir einu pagal 
upelį tolyn.

Einu dabar per žemę, dėl kurios užsiliepsnojo šitas 
karas, kur pasigirdo pirmasis šūvis, per penkeris metus 
išaugęs į šimtagalvę kraujo hidrą.

Vis dar, kartkartėmis atsigrįžtu. Ten, ankstyvo 
ryto blyškioj šviesoj, stūkso Dancigo griuvėsiai — liūd
nas miesto skeletas, palaikai, pelenai... Kelintas tai 
miestas, kelintas peržengtas įstatymas, kelinta bibliš- 
koji rykštė?

keistų reikalavimų — nebūti "ki 
virčų objektu”.

Skambinimo reikšmė
Kaikuriuose Prancūzijos kai

muose senais laikais varpu bu
vo skambinama kokios nors tau 
tos nelaimės metu ar įspėjant 
kaimiečius apie gręsiantį pavo
jų.

Dabar gi varpo skambinimu 
kaimiečiams pranešamas atvy
kimas mokesčių rinkėjo...

Kuri dešinė?
Kartą teisme moteriai, pašauk 

tai būti liudininke teisme buvo
mai mažo dalyko, kad jis suge- jai liepta pakelti dešinę ranką 
bės atstovauti Lietuvai visu (priesaikai. Ji pakėlė kairę ran- 
tarpvalstybiniu plotu? O tokias ką ir tvirtino, kad jos dešinė, 

nes ji esanti kairerankė.

me, kad tarp mūsų atstovų jau 
yra ir senesnio amžiaus žmonių 
(tai ne priekaištas jiems!) ir ne 
visai sveikų. Mes žinome, kad 
mūsų pasiuntinybės yra netur
tingos ir personalo atžvilgiu, ir 
materialiniais ištekliais. Tad ir 
reikia kelti klausimą, iš kur to
ji šefo drąsa atiduoti jam vis
ką?

Mes labai džiaugtumės, jei 
šiandien Lietuvos pasiuntinybės

Pirmą kartą gaunamas bet kur, senoviškas Europos skonio 
“Farm Style Cheese”—Sūris. Toks skanus, kad kaikurie žmo
nės sako “toks kaip bobutė kad gamindavo”. Būtinai reika
laukite jūsų apylinkės krautuvėje.

A. j- A.

GENUTEI MATULIONIENEI,
DR B. MATULIONIUI, DR NIJOLEI, INAI, ALGIUI, MINDAU- 
GUI ir šeimoms, gilaus liūdesio valandoje reiškiame gilią užuojau
tą ir kartu liūdime su jumis.

ANDRIULIONIU IR NARBUTŲ ŠEIMOS

Vėl sustoju. Ir vėl atsigrįžtu.
Ten, tarp tų griuvėsių, yra kur nors mano tė

vai —
Ir atsigrįžtu dar kartą. Tarsi su jais galutinai at

sisveikinčiau.

Kelias sukasi staigia užuolanka ir pavirsta užmies
čio plentu.

Aš išėjau iš Dancigo! Argi tikrai — išėjau?
Ir vėl kūprinuosi, vėl šlubuoju ir ramstausi lazda — 

net nejuntu vinies užkulny, nei pado minkštimų, nudau
žytų į kelio akmenis.

Jau patekėjo saulė. Diena žada būti labai graži: 
danguj nesimato jokio debesėlio.

Tarp stulpų kabo ištempti plakatai — vėl raudonos 
žvaigždės, vėl veidai... Tegyvuoja tas, tegyvuoja kitas, 
tegyvuoja nenugalimoji armija, tegyvuoja nenugalimas 
laivynas...

Virš mano galvos plevena audeklo juostos — aš 
einu pro jas, lyg pro nesibaigiančius sutiktuvių vartus. 
Rąudonų, kruvinų sutiktuvių. Jau nebeskaitau įrašų, 
nežiūriu į besikartojančius veidus. Niekas nepasikeitė...

Ir juntu tą pačią nykią tuštumą, tą žodžiais neišsa
komą pilkumą, kai rankos bejėgiškai nusvyra, kai pa
vargsta smegenys ir apmiršta betkokia svajonė, kai pa
galiau, galva, neatlaikydama naštos palinksta ir lūpos 
neįstengia ištarti pasipriešinimo žodžio.

Žinau, kad vėl mane penės maistu, kuris pro bumą 
veržiasi atgal, kad klupdys per prievartą ant kelių, kaip 
klupdo milionus, nes aš ir vėl esu tiktai bereikšmė dul
kė — be paskirties, be priežasties, be vardo..

Ir tie pasitinkantys plakatų vartai, tos svetimo 
alfabeto raidės ir klaikaus dydžio veidai kartoja ties 
kiekvienu stulpu:

— Dabar jau tu iš mūsų neišeisi...
— Išeisiu, išeisiu... — sukandu dantis, kaip vakar, 

savo narve. — Nežinau kaip, bet aš iš čia išeisiu...
Plačiai šiepiasi nuteptos burnos, lavono baltumu

šviečia milžiniškos galvos — jų akys yra, kaip dugno 
gyvūnų akys, kaip vorų akys, žvelgiančios į didžiulį sa
vo tinklą.

— Išeisiu, Dieve, išeisiu... — kartoju, klupdama 
ant kelio akmenų.

Bet kas yra mano narvas Dancigo griuvėsiuose, 
prieš šitą milžinišką narvą — geležies užtvarą ir smege
nų tinklą ?..

Plečiasi baisus pasaulio auglys, vėžio žnyplių pavi
dalu kraujuoja jo raudonos mėsos.

Kryžkelėj stovi stambi mergina, užsivilkusi rau- 
donarmietišką milinę, užsidėjusi mėlyną beretę ir bal
tas pirštines. Tvarko judėjimą. Jos lūpos smarkiai nu
dažytos, skruostai paraudoninti ryškiais skrituliais.

— Regulirovščikė... — šypteliu, prisiminusi Va
silijų...

Kitoj upelio pusėj matosi kažkokia daržininkys
tė. šiltadaržių stiklai išdaužyti ir pro juos mėlynuoja 
žiedų kupsteliai. Ar tai ne hiacintai — Velykų šventės 
gėlės? Visas oras kvepia trąšiu juodžemiu ir keista ši
luma.

Graudžiai saldus yra man šitas pavasaris. Tokio 
aš dar niekad nemačiau.

Keliu jau eina ir daugiau žmonių. Atrodo, kad jie 
visi bėga iš Dancigo — su kuprinėm, su ryšuliais...

Saulė šviečia tiesiai man į veidą ir aš visai supra
kaitavau po dviem savo paltais. Bet žiūriu nuostabos 
pilnom akim į besiskleidžiantį pavasarį, į bundančią 
žemę, tarsi pirmą kartą būčiau išvydusi pasaulį. Ir ži
nau, kad šiandien viskuo džiaugsiuosi, kaip kūdikis, kad 
klausinėsiu šimtus klausimų, kad visur regėsiu stebuklą 
ir malonę.

Matysiu, naujai pažinsiu ir naujai pamilsiu.
Kad viską gersiu gurkšniais, kaip šį rytą gėriau 

vandenį.
Nes aš tik vakar užgimiau.

(Bua daugiau)
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Lietuviu Prekybos Namai
VISA GAMTA PAVASARĮ PUOŠIASI ŽALUMYNAIS, 

O ŽMONES SAVO NAMUS PUOŠIA

NAUJAIS BALDAIS

VISA TAI KAS NAUJAUSIA BALDŲ 
PASAULYJE RASITE PAS MUS !

[4-

»:•
Inspired by the simplecharm and functional ■«.....,
of modern day living, this grouping by MASTER- 
CRAF1 wil| truly be a room-arranger’s delight. See 
lt in a color assortment as varied as the rainbovv.

SVEČIŲ KAM15 AKIO BALDUS

jūs rasite įvairiausiuose stiliuose, spalvose, medžiagose ir geriausių Amerikos 
firmų: Karpen, Simons, Pubnan, Northome Master craft, Union, Flextile, Sky-

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

MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI

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

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

5 dalių Moderniausi miegamieji su dviem atskirom 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 kitų — Traveler 21 inčo puikus mahago- 
ni Kabinetas ant žemės pastatomas, juodu stiklu parduodamas $269.00 pas mus 
«Wai ........................ .>............................................................. ............................................ .. $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, Universal, Maytag ir daug kitų. 36 inčų nedūžtamu parcelanu par

duodami po $150.00, pas mus tiktai........................................................................................ $129-00
Air Conditinning apšaldymui viso buto, stumdomi iš vieno kambario į kitą, pirmą

kartą rinkoje, naujausias išradimas tiktai............................... -......................................... .. $299 J00

MATRACAI:

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

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

KILIMAI:

įvairiausių dydžių, geriausių fabrikų kaip Bigelow, Alexander Smith, Magee ir ki
tų. Vilnoniai 9x12 nuo ......... ....................................................................................... $39 __ $150.00

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

KNYGOM SPINTOS IK RAŠOMIEJI STALAI:

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

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

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

FURNITURE CENTER, Ine.
Kreipkitės į prekybos Vedėją

3222-24-26 So. Halstcd St. Tel. — VIctory 2 - 4226
Sekmadieniais — 10—5 v. neskaitome taksų. Pirmad., ketvirtad. 9-r9:30. 

Kitom dienom 9—6 v.

Jį X. ..^$1

BENDRUOMENES 
RŪPESČIAI

j LB Detroito apylinkės valdy
ba yra padariusi nutarimą į sa
vo posėdžius kviesti žurnalistus 
ir korespondentus. Pasinau
dojant šia proga teko iš ar
čiau susipažinti su apylinkei 
vadovaujančių asmenų atlieka
mu darbu. Koks jis yra sun
kus didelis ir atsakomingas 
skaitytojas galės susidaryti 
vaizdą iš šio suglausto reporta
žo.

Posėdis prasidėjęs 10 vai. 
ryto užsitęsė iki 4 vai. po pie
tų. Dienotvarkėje visa eilė 
reikalų. Visi svarbūs neatidė
liotini spręstini — tai kultūri
nio bei ekonominio gyvenimo 
problemos keliančios apylinkės 
valdybai rūpestį, kaip surasti 
tinkamiausią sprendimą. Vie
nas iš didžiausių rūpesčių De
troito lietuvių namų įsigyjimo 
reikalas. Aptariami akcijų va
jaus reikalai. Čia pat referuo
jama, kaip vystosi idėja. Vete
ranams, Dariaus ir Girėno klu
bui ir LB sutartinai įsigyti vie
nus namus, o neatskirai kiek
vienas sau statyti. Socialinis 
skyrius džiaugiasi lietuvių gy
dytojų pažadu padėti nelaimės 
atveju'(ligos) į vargą pateku
siems tautiečiams, kurie kreip
sis per LB socialinį skyrių. 
Prieš akis Motinos diena. Jos 
minėjimo suorganizavimas ant 
bendruomenės pečių. Problema 
kaip surasti motinas kurių as
menyje simboliškai būtų pa
gerbtos visos mūsų motinos. 
Labai rimta problema lituanis
tinio švietimo reikalai. Reikia 
aptarti Dainų šventei remti ko
miteto ir skautų prašymas pa
ramos. Kaip papildyti kasoje 
mažėjančias ^5šas? Nutarta1 
daryti gegužinę, svarstomas 
Vyrų choro iš Chicagos pakvie
timo reikalas. Kaip pagelbėti ir 
kiek pagelbėti tautinių šokių 
grupę, kad ji galėtų vystyti sa
vo darbą. Vienas iš didžiausių 
uždavinių tai knygos mėnuo. 
Ryžtamasi panaudoti visas 
propagandos priemones sukelti 
tinkamą dėmesį knygai. Paga
liau Vasario 16 gimnazijos rei
kalai. Reikia nepamiršti ir 
mūsų teatrinio gyvenimo, pa
dėti teatralams paminėti Vals
tybės Teatro 35 m. sukaktį. 
Galvojama, kaip išlyginti vi
suomenėje kilusį nepasitenkini
mą dėl “Baltic Melodies” radi
jo valandėlės ginčo, kuris bu
vo atsidūręs šio krašto teisme.

| Į bendruomenę kreipiasi ir mo
ksleiviai ateitininkai prašyda-' 
mi suorganizuoti dailiojo skai
tymo ir deklamavimo oknkur- 
są. Nepamirštama ir choro rei
kalai. Bendruomenė sutiktų Į 
padėti materialiai .muzikui, ku
ris užimtų Šv. Antano parapi
jos vargonininko vietą ir galė
tų suorganizuoti didelį chorą. 
Bendruomenė ryžtasi svarstyti 
ir smulkaus kredito draugijos 
steigimą ir dar visą eilę smul
kesnių reikalų.

Gaunasi bendras įspūdis, kad 
LB Detroito apylinkės valdyba 
atsiribojusi nuo politinio gyve
nimo stengiasi nesusirišti su 
bet kokia besiginčijančia pu
se, nori apjungti visus lietuvius 
ir paremia tuos, kurie atlieka 
dalį bendruomenei priklausan
čių uždavinių. St. G-kas

OPERŲ VAKARAS

Pranas Zaranka dainuos De
troito Muzikos Konservatori
jos rengiamam operų vakare. 
Bus statomos šių operų ištrau
kos: Dido ir Aeneas”, “La Tra
viata”, “Marriage of Figaro” ir 
“La Boheme”.

Tų operų gražiausios scenos 
ir ariios bus pateikiamos ope

rišku būdu, š. .m. gegužės mėn. 
11 ir 12 d. d. (penktadienį ir 
šeštadienį) 8:30 vai. vakare 
Women Federation salėje prie 
Hancock ir Second gatvių san
kryžos. Biletai agunami Grin- 
nels muzikos krautuvėje, kon
servatorijoje ir prie įėjimo.

Besidomintieji Detroito mu
zikiniu gyvenimu ir savo tau
tiečio pirmuoju pasirodymu 
operoje galėtų atvykti į operų 
vakarą.

MELSIS UŽ MOTINAS

ALRK Moterų S-gos 54 kuo
pa, sekmadienį, š. m. gegužės 
mėn. 13 d. užprašė šv. mišias 
Dievo Apvaizdčs parapijos 
bažnyčioje 8:30 vai. ryte Moti
nos dienos proga. Visos kuo
pos narės in corpore priims Šv. 
Komuniją už savo gyvas ar mi
rusias motinas ir už mirusias 
kuopos nares. Po šių mišių pa
rapijos svetainėje įvyks bendri 
pusryčiai.

ŽAIDIMŲ VAKARAS

Š. m. gegužės mėn. 15 d. 
7:30 vai. vakare antradienį, 
Moterų S-gos 54 kp. rengia 
linksmą vakarą. Bus kortavi- 
mas ir kiti žaidimai. Po žaidi
mų kavutė ir skanūs užkan
džiai. Rengėjos kviečia Detro
ito visuomenę atsilankyti. Pel
nas skiriamas kultūriniams rei
kalams.

PAREMKIME DAINŲ 

ŠVENTŲ

LB Detroito apylinkė, š. m. 
gegužės .mėn. 19 d. 7 vai. vak. 
buv. liet. svetainės patalpose 
kviečia organizacijų vadovus 
ar jų atstovus pasitarti Dainų 
Šventės parėmihio reikalu.
PARAPIJOS GEGUŽINĖ — 

PIKNIKAS

Viena iš populiariausių ir 
daugiausia sutraukiančių žmo
nių būdavo Šv. Antano para
pijos gegužinė. Šiais metais 
gegužinė — piknikas įvyks ge
gužės mėn. 20 d. Beachnut Gro- 
ve darže prie Middlebelt ir Van 
Born kelių. Rengėjais yra Šv. 
Antano draugija, Lietuvių Ka
talikų Veteranų postas 1722, 
Šv. Rožančiaus draugija ir Lie
tuvos Vyčiai. Gegužinėje bus

paskirstytos dovanos — JAV 
taupymo bonai nuo 25 iki 100 
dol. vertės. Biletai jau plati
nami.

Ta pačia proga Šv. Antano 
draugija verbuos narius. Tai 
yra pašalpinė organizacija, ku
ri savo nariui mirus moka 200 
dol. pašalpos, o sergant po 14 
dol. į savaitę. Ji yra seniausia 
šioje parapijoje, įsisteigusi 
1910 m. ir nori savo eiles pa
pildyti naujaisiais nariais. Į- 
stojimas nuo 18—25 m. nemo
kamas. Nario .mokestis 6 dol. 
metams. Priimami iki 45 m. 
amžiaus.

STATYBOS KOMITETAS

• Jaunimo Stovyklos komite
tas yra įsisteigęs kiek anks
čiau ir jis dirba lėšų surinkimo 
darbą, bei rūpinasi kitais su 
stovykla susijusiais reikalais. 
Tačiau statybai vykdyti yra 
neseniai išrinktas atskiras Jau
nimo Stovyklos statybos komi
tetas į kurį įeina: inž. Jurgis 
Mikaila — pirmininkas, kun. 
Bronius Dagilis — reikalų ve
dėjas, Jonas Valukonis — sek
retorius ir nariai: Eduardas

WORK NE AR HOME!

This is your chance to save time! 
Needed at once:

POTTERY WORKERS, 
CASTERS & GLAZERS

Good starting salary, 5 day 40 hr. 
week. Apply:
CHICAGO PORCELAIN ART 

COMPANY
1142 West 63rd Street 

Tel — PR 6-1866

Alkcvičius, inž. dr. Leonas Ba
jorūnas ir inž. Jonas Dunča.

St. G-kas

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS

Lietuvių B-nės Detroito apy
linkes valdyba š. m. gegužės 13 
d. 12:15 vai., buvusioj lietuvių 
svetainėj (Hispanos Unidos sa
lėj) rengia Motinos dienos mi
nėjimą. Įėjimas nemokamas.

Pagrindinę Motinos dienos 
minėjimo kalbą pasakys skau
čių veikėja Zailskienė.

Dalyvauja programos išpil- 
(Nukelta į 7 psl.)

MARIJOS MĖNESĮ PRALEISKI-
ME GEGUŽINIU PAMALDŲ 

DVASIOJE
Gegužinių pamaldų dvasia yra to

kia gili, tokia maloni ir tokia 
lietuviška

Ši dvasia yra puikiai išreikšta 
Jo Ekscelencijos 

Vyskupo Vincento Brizgio 
gegužiniuose skaitymuose:

MARIJA DANGUJE 

IR ŽEMEJE
Tai yra trisdešimt vienas skai

tymas, pritaikintas kiekvienai ge
gužio mėnesio dienai. Mąstymai 
parašyti atsižvelgiant ne tik į di
džiąsias marijines tiesas, bet ir į 
mūsų laikų rūpesnius.

Knyga papuošta puikiu dail. J. 
Pilipausko viršeliu. Ji turi 144 
psl. ir kainuoja tik $1.50. Ją iš
leido Lietuviškos Knygos Klubas.

Užsakymus Ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė.,

CHICAGO 8. 1LL.

MES PRISTATOME ANGLIS BEI 
PEČIAUS ALIEJŲ

OIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS U’
Mes taipgi per kraustome jūsų baldus saugiai — keletą blo-l 

1 kų ar keliasdešimts mylių. Reikale šaukite mus. i
Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitžo pas’ 

’mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avenue Tel. Vlrginia 7-7097 (

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

DETROIT'a BIZNIERIAI 
IR PROFESIJORALAI

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

ELSEA REALTY & INVEŠT- 
MENT COMPANY

atstovą

VLADA BARAUSKį
Telefonai: Išdaigos V A 2-9790, 

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

m. Miškinis, m. o.
GYDYTOJA ir CHIRURGB 

X-RAT
393 West Grand Boulevard

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

Pirm. intr. ketv. ir penkt. 12-3 ir 6-8 vai 
Treč. ir lelt. 12-3 vai.

Telef. TA 6-0686 

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue
Detroit 27, Michigan

Tel. WE. 4-6165 
OENERAL CONTHACTOR

Atlieka. Įvairina statybos, pataisy
mo Ir pertalaymo darhua — stallntn- 
kyatfta cemento, mūrijimo, elektroa 
plumblngo, dažymo Ir Uekoravlmo 
Atskirų kambarių bet butų įrengimai 
paatoarRae Ir skiepuos*.

Klausykite
LITHUANIAN MELODIES

Ann Arbor — WPAG — 1050 kilo 
cycles

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

15756 Lesure — Detroit 27, 
Miofaigan

MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GEL2KEL1AIS, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

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

IŠ TOLI IR ARTI

NAUJI OIDEII TROKAt- NAUJAUSI KRAUSTTMO {RAUKTAI 
ILGU METU PATURIMAS - PtSUS IR SĄŽIU/U6AS PATARUAV/UAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St CHICAGO 36, III. Tel. VZAIkmok 5-9209

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

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

tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

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

Telefonas — FRontler 6-1882
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Pradėkit Taupyti šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite laupyti Kloję lietuviškoje 

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

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

Pirmad., antrad., penktad. Ir 
fte&tad. 9 vai. rytu Iki 4:30 p p.

OFISO VALANDOS:
Trečiad. 9 rytu Iki 12 vai.. 
Ketvirtad. 9 vai. lkt 8 vai. vak.



I /

Ketvirtadienis, gegužės 10. 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

LIETUVIŠKAS GINTARAS 

MUZEJAUS PAMATUOSE
Daugeliui tremtinių ir jų 

globėjų pažįstama Immigrant’s 
Protetive Leaguę, kurioje taip 
sėkmingai dirba lietuvaitė ad
vokatė Helen Jerry. ši organi
zacija antradienį naujajame 
Prudential dangoraižyje suren
gė pietus, kuriuose pagrindiniu 
kalbėtoju buvo pirmaujantis 
pramonininkas Pierre du Pont 
III, vienas iš vadovaujančių 
didžiajai Du Pont bendrovei. 
Jo priežiūroje augo nylon, 
rayon naujųjų gaminių pramo
nė.

Jo pasiklausyti buvo susirin
kę daugiau kaip 500 svečių, 
kurių tarpe buvo didžiųjų Chi- 
cagos bankų direktoriai, plieno 
ir kitų centrinių pramonės ben
drovių prezidentai, CIO darbo 
unijos vadovai. Buvo ir specia
lus lietuvių stalas su J. Dauž- 
vardiene; lietuvių grupės at
stovė N. Gugienė buvo papra
šyta atsistoti viena iš pirmųjų, 
kada buvo pagerbiamos tauti
nės grupės.

Pusė miliono ehicagiečių gimę 
užsieny

Immigrats Protective League 
vadovybė pranešė, kad Chica- 
goje yra apie pusę miliono 
žmonių, imigrantų, gimusių 
svetimose šalyse. Nupasakojo, 
kaip ši organizacija padeda 
gauti pilietybę, padeda atga
benti artimuosius iš užjūrio, 
padeda spręsti įvairias imi
grantų šeimų problemas. 1955 
metais Immigrant’s Protective 
League padėjo 3,500 žmonių 
ar šeimų, vis — imigrantams.

Ši organizacija turi rūpintis 
savo lėšomis, ir pereitais me
tais 45% įplaukų parūpino pa
tys imigrantai, kuriems patar
naujama.

Kanados konsulas pasidžiau
gė, kad Kanada priėmė 169,000 
išblokštų iš savo tėvynės žmo
nių — DP. Kanada neturi 
kvotų ir pasirenka pati, ku
riuos įleisti. Apie 55% įleistųjų 
yra dirbantieji, kiti — šeimų 
nariai.

Naujai kuriamo muzėjaus 
pirmininkas

Pierre S. du Pont, kurs yra 
pirmininkas naujai kuriamo 
Amerikos Imigracijos muzė
jaus, savo kaltoje pasidžiau
gė, kad Chicagoje jau susidarė 
muzėjui kurti komitetas, ir 
čia du Pont paminėjo, kaip 
veiklų asmenį inž. A. Rudį, 
kurs taipgi dalyvavo šiame pa
rengime.

Inž. du Pont savo paskaito
je priminė, kad prieš 330 m. 
olandų imigrantai nupirko 
Manhattan salą už įvairius ga
minius, kurių vertė buvo $24. 
Vėliau, 1746 m., Arch. Ken- 
nedy nupirko Bedloe salą už 
100 svarų sterlingų. Joje ilgai
niui buvo įkurta Laisvės sta
tula.

Laisvės statulą aplanko 
800,900 per metus

Dabar tą statulos salą nori
ma praturtinti nauju muzėjau! 
pastatu. Laisvės statulą pei 
metus aplanko apie 800,OOt 
žmonių, iš jų apie 96% iš to 
liau, kaip New Yorkas. Svar
bu. kad tiems turistams būtų 
daugiau kas duodama, kaip 
statula.

Taip ir kilo mintis sukurti 
Imigrantų muzėjų Laisvės sta
tulos papėdėje. Jame bus pa
vaizduotas imigrantų, ateivių 
įnašas į JAV kultūrą, ūkį, ap
skritai į šio krašto pažangą 
Ta įstaiga nebus vientik pašto 
gė eksponatams sukrauti. Taf 
muzėjus tai bus Amerikos žmo
nių vienybės liudymas. Prie jf 
bus sudarytas fondas, iš kurk 
bus atitinkama medžiaga, vaiz 
durno priemonės siuntinėjama 
į mokyklas, knygynus, į civili 
nes, fraternalines, nacionalines 
darbo ir kitas organizacijas.

Jūsų šeimos nuotrauka 
New Yorko muzėjuje
H ,Tam planui vykdyti jau 

plaukia aukos, ir paštų vado
vybė parodė palankumą, leis
dama siunčiamus laiškus, au
kas adresuoti tik trumpai: 
American Museum of Immigra- 
tion, Statue of Liberty, USA. 
Keletas vaikučių šiam reikalui 
atsiuntė atvirutę, su užklijuo
tais ant jos dešimtukais. Vie
nas karys iš Okinavos atsiuntė 
dešimtį dolerių muzėjaus sta
tybai. Atsiuntusio dešimkę i- 
migranto nuotrauka bus sau
goma muzėjuje.

Pusė gautųjų lėšų eis muzė
jaus statybai, kita pusė — 
augščiau minėtiems kultūri
niams tikslams, kad atitinka
mos informacijos ir auklėjimas 
būtų paskleistas po visas JAV.

Įkūrimą Imigrantų muzėjaus 
remia įvairių tautų grupės, 
garbės sąraše, kuris buvo iš
dalintas visiems svečiams, įra
šyti vardai ir Amerikos Lietu
vių Tarybos bei Lietuvių Vaiz
bos Buto.

Margaspalvės mergaitės

Paskaitos proga buvo vaišės, 
kurių metu matėsi tarp stalų 
bevaikščiojančios tautiniais 
drabužiais apsirengusios ukrai
nietė, graikė, latvė. Lietuvai
tes atstovavo Eleonora Zapolis.

Savo paskaitos pabaigoje 
pirm. du Pont papasakojo, 
kaip praeitais metais per iš
kilmes New Yorke jis pamatė 
tris tautiniais drabužiais apsi
rengusias mergaites. Tai buvo 
estė, lietuvaitė, čekė. Kiekvie
na davė ką nors įdėti į kertinį 
akmenį planuojamo Imigrantų 
muzėjaus. Lietuvaitė davė 
gintaro gabalėlį.

Privačiame “Draugo” atsto
vo pasikalbėjime su pramoni
ninku du Pont jis tą faktą pa
tvirtino. J- I*r-

MILIONAS DPI NOSLS

Miliono dolerių jieškinį pateikė operos solistė Kamelia Del Valle dr. 
Kopp dėl nosies operacijos. Nuotraukoj matyti solistė prieš ir po 
operacijos. (INS)

— Baltimorės Lietuviškų Or
ganizacijų Taryba, įvertindama 
šeštadienio mokyklos dirbamą 
lietuvybės išlaikymo darbą, sa
vo metiniame posėdyje š. m. 
balandžio 30 d. nutarė paskirti 
šios mokyklos naudai $25 auką. 
Šiuo metu Tarybos pirmininku 
yra adv. Thomas Grey - Gra
jauskas, vicepirm. — Jonas Kai 
rys ir Stasys Balčiūnas, kasin. 
Motiejus Karaša ir maršalka 
Jurgis Žigas.

— šeštadienio mokykis? jau 
ruošiasi baigti savo mokslo me-,
tus. Baigiamųjų egzaminų šie-į 
met nebus, nes nėra baigiamo-1 
sios klasės. Bus tik keliamieji Į 
egzaminai iš pradžios mokyklos 
IV skyriaus į augštesniosios moj 
kyklos I kursą. Egzaminai į-j 
vyks gegužės 19 d. Gegužės 26 
d., jei bus palankus oras, įvyks 
mokyklos ekskursija į Anapplį 
ir Washingtoną. Mokslo metų 
baigimo aktas bus sekmadienį,

Brooklyne. Koncerte taip pat 
dalyvaus žinoma pianistė Ju
lija Rajauskaitė - šušienė.

—Visi šiais metais įs;gyjan- 
tieji mokslo laipsnius prašomi 
apie tai skubiai, bet nevėliau ge
gužės 15 d., pranešti kol. D. Ka
raliūtei, 816 N. Lafayette Park 
PI., Los Angeles, Calif.

SAS Centro Valdyba

DRAUGOVĖS SUSIRINKIMAS

Balandž’o 27 d. kol. A. Vedec 
ko namuose įvyko New Yorko 
studentų ateitininkų draugovės 
susirinkimas. Šiam susirinkimui 
pirmininkavo kol. I. Banaitytė. 
Sekretoriavo kol. A. Sabaliaus
kas.

Susirinkimo metu V. Skrups- 
kelytė skaitė referatą apie Fran 
cois Mariauc. Prelegentė iškėlė 
daug įdomių minčių. Po referato 
sekė trumpos diskusijos. To
liau buvo diskutuojami eina
mieji reikalai. Buvo siūlyta su-| 
ruošti draugovės šventę, bet nie
ko konkretaus š’uo klausimu ne
nutarta. Be to buvo diskutuo
jamas moksleivių ateitininkų 
klausimas.

Baltimore, Md.

Vakaras šeštadienio mokyklai j
LB apylinkės valdyba, norė

dama sudaryti šiek tiek lėšų šeš 
tadienio mokyklai, gegužės 5 d. 
suruošė lietuvių svetainės II birželio 3 d. 
augšte pasilnksminimą. Jaukio
je salėje susirinkusieji pra
leido keletą smagių valandų. Šo
kiams grojo Lechavičius, o pro
gramą atliko sesės skautės, įdo
miai suvaidndamos grakiško 
siužeto “Šekspyro tragediją”. K.
Bradūnas prajuok’no linksmais 
kupletais, apdainuodamas nauja 
kurių ir senakurių baltimorines 
aktualijas bei paskaitydaams 
“subaltimorintų” Krėvės ir Sta 
nevičiaus raštų ištraukų.

Nežiūrint jaukios nuotaikos 
ir įdomios programos, vakaras 
nesusilaukė visuomenės dėme
sio, nors buvo gerokai rekla
muojamas. Atsilankė vos kelio
lika asmenų.

— o —
— Adv. Nadui Rasteniui šie

met sukako 65 metai amžiaus. 
Ta proga LB apylinkės valdy
bos iniciatyva sudaryta iš įvai
rių organizacijų atstovų ir šiaip 
veklesnių asmenų komisija, ku
ri gegužės 12 d. ruošia sukak
tuvininkui pagerbti iškilmingą 
vakarienę. ->

Ar važiuot į 
Kolumbiją?

Šiomis dienomis perskaičiau 
“Laisvoje Lietuvoje” žinutę, kad 
Lietuvos konsulas S. Sirutis Ko
lumbijoje važiuoja į Vokietiją ver 
buoti lietuvių į Kolumbiją, ir nu
sigandau.

Į šį kraštą per skubėjimą, dėl 
informacijų trūkumo ir dėl kitų 
priežasčių pateko apie 500 lietu
vių. Lietuvių kunigų saleziečių pa 
stangų dėka lengva buvo ir yra 
gauti vizą į šį kraštą, su sąly
ga, kad versies žemės ūkiu.

Iš kokio taško bežiūrėtumėm, 
nepatartina lietuviams važiuoti į 
šį kraštą (išskyrus kaikuriuos 
specialistus). Tiesa, dėl man ne-J 
žinomų priežasčių, spaudoje pa
sirodė ir neblogų atsiliepimų apie 
šį kraštą.

Neduok, Dieve, ūkinio darbo 
darbininkui čia patekti. Kiek man 
žinoma, 90 procentų lietuvių ar 
daugiau yra užsiregistravę šiaur. 
Amerikos konsulate.

Kam prarasti laikas ir du kartu I 
emigruoti, kai dabar yra proga iš Į 
Vokietijos emigruoti į Jungt. A- 
merikos Valstybes. Atsiminkim, 
kad apie 5 metus reikės laukti 
lietuvių kvotos.

Savo teigimams galėčiau para
šyti ir ilgą straipsnį apie Kolum-1 
biją, nes ją gerai pažįstu, kur te
ko praleisti keletą metų tiek ūky
je, tiek mieste.

Mano nuomone, geriau konsulas 
lieka be didesnes kolonijos lietu
vių Kolumbijoje.

Galėčiau pasirašyti ir tikrąja 
pavarde, bet nenoriu pasirodyti 
nedėkingas tiems, kurie man iš 
tikros širdies padėjo atvažiuoti į 
Kolumbiją.

1 . . , * ,
Buvęs Kolumbijoje.

TELEVIZIJOS
ir Radio Aparato Taisymas

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

Rūpestingai ir pigiai taisau
TELEVIZIJOS

APARATUS
Garantuoja darbą ir dalis.

I. MIGLINAS 
Tolei. — HUmbold 6-1038

•fcAes

pokštą

1

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

U WQE8 atotlea — Banga 1190 
NUO PIKMAO. IKI PENKTAI). 

8:46 Iki 9:80 vai. ryte 
ŠEŠTAI). K:80 Iki 9:80 ryte 

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 
SEKAI). 8:30—9:30 v. r. Ii atotl<* 

WOPA — 1490 k U.
Chicago 29. .11. HEmlock 4-2418

7121 So. ROCKWELL ST.

1
rucSEPi

IV. RADIO SUl
(lempos-dalys -baterijos)

, -v TAISYMAS . 
[namuosedirbtuvėsej 

—100% — 
.garanto^

□Pina

TELEVIS10N
Csav. inž. A.Semėnas) I

l3130S.HiUted-DAfr6887l

MIDLAND
1 Sd/ings and Loan^-d 

Association
ĮlNSURLD

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ

4038 Archer Avenue Tel. LA3-4719 

AUGUST SALDUKAS Prezidento*

JONAS GRADINSKAS
Kambarių vėsintuvai, vėdintuvai; radio: vokiški, kišeniniai, nešio

jami, automobiliams: televizijos; patefonai, varomi baterijomis
J. G. TELEV1SION COMPANY

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

BE

IŠ ATEITININKU 
GYVENIMO

(Atkelta iš 2 psl.)
AUKA “ATEITIES” 

ŽURNALUI
Brocktono Vyt. Endziulaičio 

moksleivių ateitininkų kuopa 
“Ateities” reikalams iš metinės 
šventės pelno paskyrė 25 dol.

PRANEŠIMAS MOKSLEIV.
Kun. A. Lipniūno kuopa ruo

šia iškylą š. m. gegužės 13 d. 
Visi renkasi 10 vai. ryte prie Da 
riaus ir Girėno paminklo Mar- 
ųuette Parke (67th Str. ir Cali- 
fornia Avė kampas). Kviečiami 
visi atsivesti savo mamas.

SVARBU STUDENTAMS
Studentų at-kų stovykla šiais 

metais įvyks gražioje St. Vin-J 
cent De Paul stovyklavietėje, 
netoli Baltimorės, Md. Stovyk
la bus pradėta rugpjūčio 27 d. 
ir tęsis iki rugsėjo 6 d. imtinai. 
Stovyklos ka:na dar nėra tikrai 
žinoma, tačiau ji neprašoks 25 
iol. Platesnes informacijas pa- 
ikelbsime netrukus. Raginame 
ūsus suplanuoti savo v asaros 
programą taip, jog galėtumėte 
įtvykti stovyklon.

— Brocktono ateitininkai la
bai nuoširdžiai nuošrdžiai su
prato “Ateities" prašymą pla
tinti jos išleistą Vyt. Augustino 
Lietuvos vaiždų albumą “Lietu
va”. Ligšiol jau išplatino 40 
ogz. “Ate’.tieg” administracija 
labai nuoširdžiai dėkoja ir kvie 
čia kitų vietovių ateitininkus pa 
lėkti broktonišk.ų pavyzdžiu 
Visi i albumo platinimo talką.

— Solistui Aki. Stnipiiž.iriiė 
ir Vadoves Verikaitls vasario 
19 d. puikiai pasirodė Hamilto
ne, Ont., Canada, Tautos Fondo 
nurengtame n e p riklausomybės 
minėjime. Abu solistai dalyvaus 
gegužį 12 d. “Ateities” kon
certe, Apreiškimo parapijoje,

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybe

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav,
4058 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-2481

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 
Atsakymą rasite J. Budzeikos kny 
guteje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Raina 40 centų

Ją galite gauti

“D R A U G E”

2334 So. Oakley Avė. 
CHICAGO 8, ILL.

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Tunu naują didelį sunkvežimi 

ir apdraudas
2313 W. 91st St. Chicago, IU. 

Tel. PRescott 9-2781

Ift ARTI IR TOLI BALDU

PERKRAUSTYMAS
Nauja* specialiu didelis 

sunk vėtlmls su pilna ap- 
dranda I'tirus L s^žinlntfas 
pa ta rna vintas.

R ŠERĖNAS
4516 8. Wood St., Chicago S,

Illinois, tel. VI 7-2972

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

NARIAI LIETIMU TAUP. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS, KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki S 10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namų įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

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

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

SIN C LA IR Gazolino Stotis

"PAGALBA"
Sav. Ant. Stanevičius

Taisome automobilių motorus. Lyginame įdaužimus ir 
įlenkimus. Dažome ir atliekame {vairius kitus pataisymus.

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

Parduodame akumiliatorius, padangas ir kL automobilių dalis.

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

_8 ■. i b , <■ —
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DISTRICT SAVIMGS & LOAM ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, I1L

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

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

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

Į šį setą įeina lova, dreseris, ko
moda, springsai, matrasas su vidu
jinėm spiruoklSm, 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

Pelte Raudonis. aaa. Ir man*d«erla 
KrautuvS atidaryta aakmadlcnlala nuo 11 Iki 4:80

A. TVERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

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

iHiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiimiiliiiiiiimiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiimiiiiiimimmiiiii’ 
MARQUETTE GELIŲ KRAUTUVE

K0RSA2AI. GĖLĖS VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS IR 
KITOMS PROGOMS. Atidarą vakarais ir sekmadieniais.

Savininkai: ANDRIUS ir ELENA (SANDOM) STANIULIS
2743 West 69th Street Tel. PRospect 6-0781

(priešais Šv. Kryžiaus ligoninę)
Hiiiiimimiiiiiimiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiimiiiiiiimimimiiiiiiimim

~~..........................................................................

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PEI NINGI PATARNAVIMAI.
TAUPYKITE TVIRTAI. APDRAUSTO.! 816.000.000 IŠTAIGOJE. AUKŠČI AVSIAS, NAUJAI PADIDINTAS DIVIDENDAS UŽ PAID UP INVESTMEN* 
TŲ SĄSKAITAS, KITI TAUPYMO SKYRIAI: OPTIONAL BONUS. RAMį l>V IR VAKAUIJU SKYRIAI. GALITE TAI PYTI IR PER I. A IŠKIS. SU- 

i TAUPYKITE IŠLAIDAS IŠKEIKIANT ČEKIUS IR APMOKANT VISOKIAUSIAS BILAS. VKI/TUI PATARNAVIMAS NARIAMS. IŠKKIKIAM IH
PARDUODAM VAIJIŽIOS BONUS. NAMV PASKOLOS PRIEINAMIAUSI OM SĄLYGOM. SUŽINOT MCSU AUKiTĄ DIVIDENDĄ IR KITAS IN
FORMACIJAS PAŠAUKIT — G ROVER II.L 6-7675.

CHIOAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTERN AVĖ.
PIRM. iy V»h — 6 VAI/.: ANTRAD. IR PENKT. • Iki 4 VAK.; KET • IKJ 6 vai vak.; Trad UŽDARYTA Visą DIENĄ: *UkT • IKt « POPIET 

---------  —■ ■- —iu. .... .i...a "— -------- . .• .. . .
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A. A.

SALOMĖJA AUŠKALNIS
(Skipity!?)

Gyveno 2433 W. 46th Place 
Tel. LA 3-2187

Mirė geg. 8 d., 19G6. 8:55 v. 
vak., sulaukus pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kė
dainių. apskr., Sidabravos pa
rapijos, Miškių kaimo.

Amerikoje išgyveno 46 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Jonas, 3 dukterys: Mari
jona, žentas Antanas Lausas; 
žentas Juozapas Hojdik; ir He- 
len, žentas James Asselborn; 
2 sūnūs: Jonas ir Antanas. Še
ši anūkai. Brolis Augustas Ski
pitis su šeima, švogerka Uršulė 
Baltikausklenė su šeima, kiti 
giminės, draugai Ir pažĮstami.

Kūnas pašarvotas John P. 
Kudeikio koplyčioje, 4330 S. 
California Avė.

Laidotuvės jvyks šeštad,, geg. 
12 d., iš koplyčios S:30 vai. ry
to bus atlydėta j Švenč. Pane
lės "Nekalto Prasidėjimo para
pijos bažnyčią, kurioje Įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta Į šv. Kazimiero kapines.

Nuliūdę: Vyras, dukterys,
sūnūs, žentai ir anūkai.

laidotuvių direktorius John 
F. Eudeikis. Tel. LAfayette 
3-0440.

LINKSMIAU
Pradžia sunki *

— O, matytumei, tėveli, ko
kias ten prašmatnybes cirke 
išdarinėja. Vyras užlipa ant 
arklio per užpakalį, išlenda 
pro pilvą, persiverčia per galvą 
ir nušoka atbulas.

— Tai niekis. Ir aš taip da
riau, kai pirmą kartą jodinė
jau.

Gamtos įstatymai
— Kodėl visada vaikinai bė

gioja paskui merginas, o ne at
virkščiai ?

— Na, ar matai kada nors 
kad sląstai bėgiotų paskui pe
lę?

Ne tie laikai
— Geriau ištekėk — sako 

motina dukrai. — Vyrams ge
riau patinka juo kvailesnės.

— O, ne, mamyte. Taip buvo 
tik tavo laikais. Dabar jau ki
taip.

Atitiko kirvis kotą
Ūkininkas sako pas jį atėju

siam pasisamdyti darbininkui:
— 2inai, aš daug nekalbu. 

Jei pamosiu su ranka, tai tu

‘turėsi tuojau ateiti.
—Aš irgi daug nekalbu, —

atsakė darbininkas. Tai mudu

labai sutiksiva. Jei aš papurty
siu galvą, tai reikš, kad aš ne
ateisiu.

Viešpaties Dievo pašaukta pas Save 1956 m. gegužei 8 d. nu
traukė vargingą žemės kelionę

A. a. Emma Švedienė (Burokaitė)
Antrame Pasauliniame Kare nustojusi savo abiejų sūnų ir atvykus 
j Ameriką 1950 m.

Kūnas pašarvotas Petro Bieliūno koplyčioje, 4348 S. California 
Avė. Laidotuvės įvyks šeštad., geg. 12 d., 9:30 vai. ryto iš koplyčios 
bus nulydėta į švenč. Panelės Nekalto Prasidėjimo parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingoj pamaldos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines. ..

Kviečiame geraširdžius lietuvius dalyvauti vienos motinos lai
dotuvėse. ....

Laidotuvėmis rūpinasi Ksavera ir Alfonsas Pimpė. Informaci
joms skambinti CLiffside 4-6986.

Laidotuvių direktorius P. Bieliūnas. Tel. LAfayette 3-3572.
Netikėtai ir staigiai užmerkus akis amžinajam poilsiui

E
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Q|Z|D’O SELF OIMr O SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — WALBR00K 5-8202
GEGUŽES 10, 11, 12 d. d.

CLASS1FIED AND HELP WANTED ADS
SEAL ESTATE

BRIGHTON PARKE
Miir. 2 po 5 (3 mieg.į, oentr. du

jomis karšt. vand. šild. 50 pėdų 
sklypas, graž. namas.

GAGE PARKE
Mūr. bnng. 6 kamb. ir vienas pa

stogėje, kabinot virtuvė. Centralinis 
karšt. vand. stokeriu šild. 33 p. skly
pas, garažas.

MARQUETTE PARKE
Naujas mūr. 2 po 5 (2 miegam.) 

Centr. karšt. vand. šildymas. Graži 
apylinkė.

Mūr. bung. 5 kamb. (3 inieg.) ir 
3 kamb. skiepe, garažas, namas 4 
metų.

Mūrinis, 4 butai: 2 po 4 ir 2 po 3 
kamb., centr. šildymas alyva, 300 
pajamų ir sav. butas.

Turime dar daug kiti} namų. 
Parūpiname paskolas

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance

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

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkiu3 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSLRANCE 

2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir sekmad.)

KKAL ESTATE _ _

MARQUETTE PARKE
23-Jų butų mūrinis aiMirtamentl- 

nls, kampinis namas parduodamas 
ui 614 metines nuomas. Dideli hutai. 
Gera proga.

Geras kampinis mūrinis 4 butų. 2 
po 5 ir 2 po 4 k. Centralinis laidy
mas, štoke ris. Visi butai šviešūs. Ga
ražas. Kaina $42,500.

BRIGHTON PARKE
Mūriais — 2 po 4 kamb. Centra- 

llnls šild. alyva. Rūsys ir pastogė.
Mūrinis — 2 po 6 kamb. ant pla

taus sklypo. Centralinis šildymas —• 
stokeris. Kaina $23,000.

Mūrinis — 2 po 4 kamb., krautu
vė ir didžiulis garažas. 6 pėdų skly
pas. Nuomos $240 į mėnesį. Kaina 
$20,900.

GAGE PARKE
Didelei šeimai! Ant plataus skly

po 8 kamb. mūrinis su rūsiu ir šil
dymu. Kaina tik $13,700.

v. E N TA 
4409 S. Fairfield Avė. 

LAfayette 3-3881

HELP WANTED MOTERYS

WANTED

Housekoeper and cook for Ree- 
tory in Peoria Diocese — 2 priests. 
References reųuired. Apply —

815 Schuyler St., Peru, Illinois 
TeL La Šalie 718

Reikalinga moteris namų valymo 
darbui bei skalbimui. 3 dienas sa
vaitėje. $8.00 į dieną ir kelionpini
giai. WHitehall 4-1188.

■t

MICHAEL TRIBICIUS
Gyv. 7146 S. Maplewood Avė. 

Tel. OL. 2-9632. . . .
Daug metų gyvenęs Cicero, III.

Mirė geg. 9 d., 1956, 1:05 v. 
ryto, sulaukęs 78 m. amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau
ragės apskr., Vainuto parapi
jos Girininkų kaimo.

Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

brolis Matthew, sesers sūnūs 
Motiejus Juknius su šeima, pus
seserės vyras Antanas M. Stan- 
slow su šeima, pusbrolis Mat^ 
thew Pauperas su šeima, pus
brolio žmona Cassie Tribicius 
su šeima, krikšto duktė Anna 
Zauras su šeima, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Priklausė Chicagos Lietuvių 
Draugijai, S.L.A. 134 Kp., Ūki
ninkų Pašalpos Draugijai.

Kūnas bus pašarvotas 2 vai. 
popiet Petkaus koplyčioje, 1410 
S. 50th Avė., Cicero, III.

Laidotuvės įvyks šeštad., geg. 
12 d., iš koplyčios 8:30 v. ryto 
bus atlydėtas į šv. Antano pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio- 
nies sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas Į šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, drujigųn-i<^.pažįstamus! 
dalyvauti jrfdlp^aldOttĮ^ėse.

Nuliū<lę:\Rrolls’jhf kiti gimi-
" | v •

Laidotuvių direktorius Anta
nas Petkūs. Tel. !?rOwnhall 
3-2109. i ,. ”

FREE BOOKLET
The Chicago Title and Trust 

Company is offering a free book- 
let to all who are interested in 
home buying and home building. 
All one needs to do is to either 
write or phone them for a copy.

There never was a greater need 
for home buyers to be informed 
about the way to protect their 
property than now, when land 
buying , and home building is at a 
great momentum than ever before 
in the Chicagoland history.

The safest way to protect your 
property is to have the Chicago 
Title and Trust Company guaran- 
tee policy and once you have it, 
there is no cost to keep it_

For further Information read 
the Chicago Title and Trust Com
pany advertisement in our todays 
issue.

RADIO PROGRAMA
Liet Radlo Programa U atotlaa 

WBM8, 1090 kU. sekmadieniais 12— 
13:80 vai. per pietus: liet muzika, 
dainos, Ir Magdutės Pasaka. Biznio 
reikalai* kreiptis J Steponą Minką. 
Baltlc Plorlats, Gėlių Ir Dovanų Krau
tuvą, 502 K. Broadway, So. Boston 
27, Maaa. Tel. So. 8-0489. Ten pal 
gaunama lalk. „Draugas".

■ ■
GRAND MARNIER LIQUEUR Fifth $5-95
BENAI LIQUEUR OF

BENAI LIQUEUR & BRANDY Fifth $3.89
CREME DE BANA*NA LIQUEUR .... Fifth $3-59
GRAIN ALCOHOL, 190 PROOF USP Fifth $4.89
KUAFA WINE 5th $1.69
CINZANO VERMOUTH

Sweet or Dry Fifth $1.39
MARQUITA PORT WINE Fifth■ $1.29
CREME DE VANILLE LIQUEUR Fifth $3-39
PEPPERMINT SCHNAPPS Fifth 2-79
LOWENBRAU, IMPORTED BEER

Case of 24 bottles Case $8-55
38

MELSKIMĖS LIETUVIŠKAI 
Jau išėjo iš spaudos Itan. Al.

Sabaliausko paruošta maldaknygė

VIEŠPATIES ANGELAS
Maldaknygė bus ypač patogi jau

nimui ir kitiems. Savo išvaizda ir 
gražiu įrišimu prilygsta kitomis kal
bomis išleistom maldaknygėms.

Nors maldaknygė turi 288 pusla
pius, bet yra spausdinta taip gera
me popieriuje, kad gali tilpti lieme
nės kišenėje.

Maldaknygė mūsų poeto buvo pa
ruošti atsižvelgiant į naujausį litur
ginį sąjūdį ir mišių giedomosios da
lys bei kitos svarbesnės maldos buvo 
įdėtos drauge lietuviškai Ir lotyniš
kai. Didžiosioms šventėms ir laido
tuvėms įdėtos tų dienų kintamosios 
šv. mišių maldos, joje rasite daugiau 
kaip 30 giesmių.

Kalbą lygino prof. Dr. A. Salys. 
Maldaknygės kainos:

Odos lux auksuoti kraštai . . 94.50 
Odos imitacija auks. kraštai . . *2.50 
Odos Imitacija raudoni kraštai *2.00 

Išleido Edvardas Vilntis, 

3808 Alder Street,

EAST CHICAGO, IND.

KASGI ATSITIKTŲ
jėi kiltų klausimas dėl jūsų nejudomo 
turto “title” - dokumentų teisėtumo ?

JŪS ESATE SAUGŪS

tik su

Chicago Title 

Guarantee Policy

Savininkas aprduoda namą — 2 bu
tai po 4 k. Brighton Parke, 2422 W. 
4flth St. Pastogė. Garažas. Aluminum 
“atvnings”, žieminiai langai, siete
liai ir durys. Automatiškai gazu ap- 
šild. (šildytuvai sienoje). Veneciškos 
užuolaidos, spintos. Kaina $12,500.

FRontier 0-2051

HELP WANTED — VYRAI

Ar girdėjote ką nors apie

AUKSO KIRVI?

Ar matėt, ar skaitėt šitą nuosta
bią gražiausių lietuviškų pasakų 
knygą?

Būtinai nusiplrkit! Bus džiaugsmo 
visiems — dideliems ir mažiems

Platintojams didelė nuolaida. Su
krauta:

Knyga iliustruota, dailiai išleista 
pigi — tik $2.60.

DRAUGAS 

2334 S. Oakley Avė.

CHICAGO 8, ILL.

IOE3OE==OE3OE

Ir

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Bet ar kasnors galėtų kelti klausimą 

dėl jūsų “title” teisėtumo?

Taip, tas gali atsitikti bet kam, kas turi 
nuosavybę. Jūsų advokatas jums pasa
kys: visuomet yra galimybė, kad title— 
dokumente gali būti kliūtis — tokia kliū
tis, kuri pardavimo akte nesimato. Bu
vęs jūsų sklypo savininkas galėjo turėti 
nežinomą paveldėtoją; kurie pradeda da
bar reikalauti savo nuosavybės dalies. 
Gal savininkas gavo skirybas, o jo žmo
na neatsisakė savo teisių. Gali būti klai
da pavardėse ir net padirbti parašai, ši
tokie dalykai gali iškilti bet kada ir grę- 
ati jūsų nuosavybės teisėms.

Jūs esate apsaugoti

jei jūs turite Chicago Title Guarantee 
Policy. Jei kas turėtų kokių pretenzijų 
prie jūsų garantuoto “title”, Chicago 
Title and Trust Company jį jums apgins... 
padengs visas išlaidas. . . tuojau jums 
atlygins bet kokį nuostolį. Kartą įsigijus 
“policy”, nėra jokių išlaidų jo galiojimui 
išlaikyti.

NEMOKAMA KNYGELE!
"Things You Should Know 
About Buying a Home” (Da
lykai, kuriuos reikia žinoti 
perkant namus). Užsisakyki
te laišku arba telefonu. Nie
ko nekainuoja.

Pirkdami nejudomą turtą pasitarkite su savo advokatu 

... ir reikalaukite, kad pardavėjas jums įteiktų

Chicago Title Guarantee Policy

and Trust Company
UI West Washington Street, Chicago 2, Illinois...DEarbom 2-7700

Du Pagt County Division, Cross Street and Liberty Drive, Wheaton, Illinois 
Lakt County Divition, 26 North Vtica Street, W*ukegan, Illinois

Nejud. turto pirkimas-pardavimas, 
visokia apdrauda, notarijatas

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 W. 71st St. — WAL 5-6015

PARDUODAMAS didelis 
MŪRINIS NAMAS

Trijų augštų mūrinis namas su 
4 butais po 7 kambarius ir dvie- 
jom krautuvėm; yra didelis mūri
nis garažas; lietuviškame rajone 
prie lietuviškos bažnyčios ir mo
kyklos; virš $700.00 pajamų į mė
nesį; prieinama pirkimo kaina. 
Skambinkite BIshop 7-7864 arba 
rašykite DRAUGAS Box 4641, 
2334 S. Oakley Avė., Chicago, III.

PUNCH PRESS
EXPERIENGED HEAVY PUNCH 

PRESS OPERATORS.
$2.00 per hour 

7:30 A.M. to 4 PJM.
5 day week

LIBERAL EMPLOYEE 
BENEFITS

BORG & BECK 
DIVISION OF 

BORG WARNER CORP.
5950 W. 66th St.

EDIPHONE
TRANSCRIBERS

Experienced on eleetromatie 
typewriters & ediphone trans- 
cribing eąuipment.

5 day week. Many employee 
benefits.

Modern air-conditioned office
Across from Northwestern 

Station.
CHERRY-BURRELL

CORP.
427 W. RANDGLPH 

lOth floor

Reikalinga vyresnio amžiaus mo
teris sezonui prižiūrėti mergaitę 
(Sand Dūnuose). Skambinti HEm
lock 4-1973 po 1-mos valandos 
popiet.

BUILDING & REMODEUNG

KONTRAKTO RIUS 
OTANDARD BUILDERS, INO. 
2523 W. 09 st. Chicago 29, Iii.,

PRospeckt 8-3792 
A. GINTNERIS — pirmininkas 

V. P. PETRAUSKAS — stat. vedėjas
Lietuvių Statybos Bendrovė:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• įrengia aluminljaus langus ir 

duris.

V. g I M K U S

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 REilance 5-8202 
nuo 5 vai. p. p. kasdien ir taipgi 
sekmadieniais nuo 10 iki 4 vai.

Adresas: 4645 S. Keatbig Avė. 

CHICAGO 82. ILLINOIS

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS
2717-19 West 7lst Street

BUILDING OONTRACTORS 
Stato naujus namus, atremontuo 

ja senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmlock 4-5881

ĮĮimmiiiiiimiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiimiiiu 
= LIETUVIU STATYBOS = 
= BENDROVE =

I MORAS I
= BUILDERS, INO. = 
= Stato gyvenamuosius na- = 

s mus, ofisus ir krautuves pa- E 

s gal standartinius planus ar S 

= Individualinius pageidavimus. E 

= Įvairūs patarimai staty- E

- bos bei finansavimo reika- s 

“ lala, akiciniai planai ir na- E

mų įkainavimas nemokamai E 
Statybos reikalais kreiptis E 

į reikalų vedėją šiuo adresu: S
JORISSTANKUS i

E kasdien nuo 4 vai. popiet. = 
= TeL PRospect 8-2013 =

0800 SO. CAMPBELL AVK. =
- Chicago 28. Dllnols E 
niiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii'R

VIKTORAS ŠIMAITIS 

General Contractor

Stato rezidencinius Ir komercinius 
namus; pasiūlo sklypus: rekomen
duoja planus; išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-4229 
arba rez. tel. UI 7-3340. Kreiptis —

ŠIMAIČIAI 
Realty - Builders - Insurance 

2737 Wcst 43rd Street

AUTOMOBILEb — TRUUKB 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KO2ICO8 
lietuviška gazolino stotis Ir auto 

lala j iiisi
ttUekeml motoro remontai, lyginimo 
dažymo darbai Ir keičiamos dalya

CALL-ME-MOTORS CO.
5759 S. WERTF.RN A V K.. PR 8-958S

'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniimiiii'
Skelbtis “DRAUGE” apsimoka 
nes jis yra plačiausiai skaitomu 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiems.

L ĄBORERS
GENERAL SHOP LABORERS

Sweeping, Hauling Machine Chips, 
Collecting Scrap Material, 40 hr. 
Week. Liberal Employee Benefits. 

$1.69 Per Hour to Start.

BORG & BECK 
DIVISION 0F 

BORG WARNER CORP. 
5950 W. 66*h St.

Savininkas parduoda 2-jų augštų 
mūrnį namą. 2 butai po 4 km. ir 
pastogė Gazu apšild. Karštas van
duo. Susitarimui skambinti BI
shop 7- 5966.

BRIGHTON PARKE 
Pnrdavimtii medinis namas, tinka

mas bet kokiam bizniui (dabar yra 
Dry Cleaner). Centralinis apšild. aly
va, 5 k'amb. butas prie biznio ir 5 
kamb. butas viršuj, ir 2 autom, ga
ražas. Butą tuoj ga|inia užimti. Kai
na $13,300. Taip pat yra ]>arduoda- 
ma maisto krautuvė už prieinamą 
kainą. Savininkas — 3053 S. Rock- 
vell St. Y Ardą 7-0934.

Geriausiai Rekomenduojame

GERIAUSIOS REKOMENDACI
JOS U2 GERĄ PIRKINĮ per Mr. 
Svoboda, 3739 W. 26th St.; 6013 
W. Cermak Rd., Cicero. Jis taip- 
pat sudarė galimybę mums pirk
ti už mažesnį įmokėjimą.

Mr. & Mrs. Lorenzie 
4050 W. 22nd St.

REIKALINGAS BUTAS

Vienam asmeniui (vyrui) reika
lingas Marąuette Parke butas be bal
dų iš: dviejų kambarių, virtuvės ir 
prausyklos (su vonia). Pageidauja
mas garažas. Rašyti šiuo adresu: 
“Draugas”, Box 4704, 2334 S. Oak
ley Avė., Chicago 8, III.

SECRETARY
For exciting job in a busy 

executive’s office. Mušt be effi- 
cient in shorthand, electro-ma- 
tic typing and the ūse of the 
dictaphone. An excellent oppor- 
tunity for a giri who likęs res- 
ponsibility and who is able to 
handle a good amount of detail. 
Please, send a co.mplete resume 
to —

DRAUGAS,

Box 4750,

2334 S. Oakley Avė., 

Chicago 8, Iii.

MISCELLANEOUS

Įvairūs Dalykai

liet. apdraudų agentūra
Visų rūšių apd raudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydavai apd raudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
5900 S. Ashland Avė., Chicago 36. Iii.

P. STANKOVIČIUS
REAL ĖST. ir INSUR. BROKERIS

LIETUVIŲ AUDITORIJA 

8133 So. Halsted St.

Ph. DAnnbe 6-1798 
Padeda plrkltl - parduoti namas, 
ūkius, biznius. Parūpina paskolas, 
draudimus Ir daro vertimus. Tvarko 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7.

ŠILDYMAS
A. Stančlauskaa ir A. Lapkui

instoliuoja visų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (furnaees), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condl- 
tioners) ir atlieku visus skardos 
darbus.
1546 8. 49th COURT, CICERO 

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

Telef. nuo 5 vai. vak.: OLympl
2-6752 ir OLympic 2^492

Perskaitę “Draugą” duokite 
kitiems!

CLEAN-UP - - DON’T BURN UP
g.

NATIONAL SOARO OP PINK UNOCNVVNITKN S 
COMIUSTIILE TtASH IS A Flkt HAZAkD — »UT SEMEMBER 
•URNIN9 IT ON A WIN0Y DAY IS EVEN MORE OANGEROUSl
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CHICAGOS JŪROS SKAUTAI IR SKAUTES maloniai kviečia atsilankyti j ruošiamą VAKARĄ — ŠOKIAI I U R O S D U G N Ii
GEGUŽĖS 12 D. (ŠEŠTADIENY) LIETUVIŲ 
AUDITORIJOJE, 3133 SOUTH HALSTED STREET 

BUS ĮVAIRI IR ĮDOMI PAČIŲ SKAUTŲ IŠPILDOMA 

PROGRAMA IR KITOS ĮVAIRENYBĖS.

STALIUKUS GALIMA UŽSISAKYTI PASKAMBINANT

VICTORY 2-6172
Pradžia 7:30 vai. vak. ŠOKIAMS gros BALIO PAKŠTO orkestras 

RENGĖJAI

DETROITO ŽINIOS
(Atkelta iš 4 pusi.)

dyme Šv. Antano parap. ir Li
tuanistinės mokyklų mokiniai. 
Dalyvauja taip pat ateitinin
kai. Bus suvaidintas vaizdelis. 
Ateitininkų trio, Zaranka ir 
broliai Polikaičiai, padainuos 
dainų. Pasirodys Gabijos tun
to skautai.

Motinos diena — didžiulės 
tautinės reikšmės šventė. Kaip 
ir senovėj, prie ratelio, taip 
šiandien, visame pasauly išsi
blaškę lietuviai liks lietuviais 
tik dėka savo motinos pasiau
kojimo ir jos tautinio susipra
timo.

Juk tauta ir lietuvybė ne
mirs tol, kol bus stiprūs šei
mos pagrindai, kol motina pa
jėgs laiduoti augančioms kar
toms lietuviškos kultūros ir/tė
vynės meilės dvasinius pagrin
dus. Mes privalome mūsų 
motinai, Motinos dienos proga, 
išreikšti kur kas daugiau pa
garbos ir meilės. Bet tas ne
reiškia, kad mes tik kartą me
tuose turime mylėti ir gerbti 
savo sengalvėles. Taip daryda
mi labai klystume. Savo moti
ną privalome pastoviai gerbti 
ir mylėti. Motina tą mūsų dė
mesį turi jausti nuolatos. Jeigu 
esame tautiniu požiūriu susi
pratę ir kultūringai privalome 
visad atsiminti, jog Geroji Mo
tina yra tautos atrama ir tau
tos išsilaisvinimo viltis. .

Gegužes 13 d. tai visos šei

mos, visos lietuvių tautos moti

nos diena. Motinos diena tai 

valstybinės bei tautinės reikš

mės diena. Nepatingėkime kuo 

gausiau apsilankyti ruošiamam 

minėjime. V. Mg.

LAIMĖJO PREMIJĄ

Kazys Leknius 13 metų 
amž., 10 klasės Cooley High 
School mokinys, dalyvaudamas 
Detroit News scholastic ra
šinių konkurse gavo vieną iš 
pirmųjų premijų: auksinį rak
tą, anglų kalbos žodyną (dic- 
tionary) ir specialų pažymėji
mą.

Šiame raštinių konkurse da
lyvavo 6900 Michigano valsty
bės mokinių iš įvairių mokyklų 
kaip valstybini;], taip ir pri
vačių (parapinių). Pirmą pre
miją gavo apie 180 mokinių. 
Buvo paskirta virš 100 teisėjų 
— kolegijų ir augštesniųjų mo
kyklų mokytojų. Per iškilmin
gą aktą, kuris įvyko š. m. ge
gužės mėn. 3 dieną Horace H. 
Rackham pastato aiucVtortjoje 
laimėtojams buvo įteiktos do
vanos. Kaip pareiškė iškilmių 
rengimo komitetas, kiekvieną 
rašinį kruopščiai peržiūrėjo 
nuo 7 iki 10 teisėjų. Premijuo
ta geriausi rašiniai, kur atsi
žvelgta į anglų kalbą ir turinį. 
Kazio rašinio tema buvo “Lie
tuvių kalėdiniai papročiai”.

MALONI NAUJIENA

Tikrai maloniai nuteikė ži
nia, kad lietuviškuoju jaunimu 
Detroite pradėta gyviau rūpin
tis.

Štai teko patirti, kad 25-kių 
Detroito ir kaimyninio Windso- 
ro lietuvių draugijų vadovams 
ir daugumai narių pritarus, 
gegužės 27 d., visiems gerai ži
nomame Birutės darže rengia
ma plataus masto gegužinė, 
kurios pelnas bus paskirtas ar
tėjančių 6-tųjų š. Amerikos 
Lietuvių Sportinių Žaidynių 
II-jo rato varžybų rengimui.

Minimos žaidynės įvyks rugsė
jo 1—2 d. d. Detroite ir dali-' 
nai Windsoro mieste.

Kalbama, kad rengiamoji 
gegužinė tikrai skirsis iš visų 
anksčiau buvusiųjų. Jau tikrai 
yra žinoma, jog programą iš
pildys pagarsėjusi Clevelando
tautinių šokių grupė “Grandi- dy, Verdi, Brahm’so ir kt.

nykę, ne tik forto jis žavus, — į rėjo pasimatymą su vietinių 
fortissime jis galingas, bet pia- kuopų atstovais ir aptarė to
no bei pianissime jis dieviškai
švelnus ir buriantis. Girdėjo
me nuostabių, sunkiai kitiems 
dainininkams įkandamų dainų:
Šimkaus, Kačanausko, Kača- 
nausko — Kučiūno, Banaičio,
Hale’vy, Čaikovskio, Bizet’o,
Carissimi’o, Haendel’io, Donau-

nėlė” ir šaunioji Clevelando 
jaunųjų akordeonistų grupė.

Be programos, gegužinės 
metu vyks loterija, komiškojo 
sporto varžybos ir daugelis ki
tų prašmatnybių.

Reikia tikėtis, kad visa De
troito ir Windsoro lietuviškoji 
visuomenė šį gražų sumanymą 
parems skaitlingu atsilanky
mu. Rėmėjas

Man prisimena Alfonso Grau 
slio straipsnis “Garsai — gro
žio šaltinis”. Ir tikrai tokio 
augšto lygio dainos meno se
niai jau negirdėjome.

Alfonsas Grauslys rašę: 
“Mūsų dainininkų lūpos bei šir
dys Lietuvoje subrendo, todėl 
jos Lietuvą ir skelbia. Jos vir
pa lietuviškais garsais, išreiš
kia lietuvišką nuotaiką ir lietu
višką dvasią. Mūsų meninin
kai vien tik savo buvimu skel
bia pasauliui lietuvių tautą. 
Melodijų smilkalai, paplitę po 
pasaulį, keičia jo veidą. Didelį 
suraminimą kartais žmogaus 
sielon įneša garsai. Nuostabūs 
garsai net gali skaudų vienat
vės siaubą sušvelninti. Žmogus 
gali gyventi be vilties, be drau
gų, gal ir be knygų, bet be 
dainos — niekados.

Rašytojas Merfel sako: “Ne
paprastai turėtų žemėje padau
gėti laimė, jei kiekvienam žmo
gui būtų duodama melodijos 
(dainos) maisto. Dėlto dauge
lis žmonių, išgirdę nuostabią 
dainą bei muziką, (gerą muzi
ką), pajunta savyje pražystan- 
tį sodą ir audros atnaujinto oro 
šviežumą.”

Ačiū tau, brangusis Stasy, 
kad mums suteikei tiek džiau
gsmo ir pasididžiavimo savo

limesnės veiklos planus.
— Gegužinės pamaldos šv. 

Antano parapijos bažnyčioje bū
na vakarais 7 vai..

— Windnoro ateitininkai š.
m. gegužės 12 d( “Teutoriia” 
salėje, Howard ir Ec(dinburgh 
gatvių- dešinys kampas, ruošia 
linksmą vakarą su šokiais ir bu 
fetu.

— Jonas ir Julė Nakai, ilga- j 
mečiai “Draugo’* skaitytojai, 
persikėlė į savo naują rez den- 
ciją. St. G-kas

GUDAUSKŲ
BEVERLY IIILLS GfiUNYCLA

Geriausios kSISs d 81 vestuvių, banke
tų, laidotuvių Ir kitų papuošimų.

2443 VVEST 63IH) STREET 
Tel. PRnspect 8-0833 ir PR 8-0834

O

M O V 1 N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus ir pervežiraup 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tet Rl. 7-7075 arba 
PR 8-9842

A- A
KAZIMIERAS MARTISUS
Gyveno 33 43 S. Union Avė. 

Tel. YArds 7-3993

Mlr6 gcp. 7 d., 1956, 11:15 v. 
ryto, sulaukęs pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kito iš Tau
ragės apskr., Upynos parapijos, 
Medsėdžių kaimo.

Amerikoje išgyveno 48 m. 
l’asiliko dideliame nuliūdime

žmona Ilomicelė N a v 11 y t S, 
pagal pirmų vyrų EndzelienS, 
duktė Loretta Kern, žentas Do- 
nald, anūkė Regina, 2 poduk
ros: Sophie Trojnnowski, žen
tas Thomas ir Ana Kalk, žen
tas Chester, sesuo Mary Salton, 
su šeima, gyv. Phoenix, Arizo
na, pusseserė Jenny Kamins
kas, jos vyras Charles, švoge- 
ris Juozapas Nasvitis, kiti gi
minės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Teisybės Mylėtojų 
Draugijai.

Kūnas pašarvotas Jurgio F. 
Rudmlno koplyčioje, 3319 Li- 
tuanica Avė.

Laidotuvės įvyks penktad., 
geg. 11 d., iš koplyčios 8:30 v. 
ryto bus atlydėtas į šv. Jurgio 
parapijos bažnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv, Kazimiero ka
pines.

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

Laidotuvių direktorius Jurgis 
F. Rudminas. Tel. YA. 7-1138.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT ČASIMIR 
MONUMENTCO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių.

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste!

Telef. — CEdarcrest 3*6335

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S9.1NESTERN AVĖ. 1410 S0. 501h AVĖ. 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL
Telefonai — GRovehlll 6-2345 arba 

T0wnhall 3-2109

MUTUAL FEDERAL 
S A V I N G S

STASYS BARANAUSKAS 

DETROITE

LSS Brolijos užsienio sk. ir 
Detroito skautų Baltijos tun
tas balandžio 28 d. Holy Re- 
deemer salėje suruošė tikrai 
puikų koncertą.

Bet ar tiko susieti skautų-čių 
kankinių 15 metų žiauraus li
kimo sukaktį su šiuo koncertu?
Tačiau šį kartą taip buvo. Skau 
tai ir skautės popietinėse pa
maldose Šv. Antano parapijos 
bažnyčioje pasimeldė, kun. dr.
Boreišis pasakė momentui pri
taikintą pamokslą.

Vakare koncertą atliko mū
sų tikrai augštai iškilęs teno
ras Stasys Baranauskas ir la
bai dar jauna Jina Varytė (Va- 
riakojytė) messo sopranas. Ji 
turi gražų ir išlavintą balsą.
Tai daug žadanti vokalinio me
no pajėga. Reikia paminėti nuostabia daina, 
jos laimėjimą, — kadangi ji iš 
daugybės konkurse dalyvavu
sių dainininkų-kių buvo priim
ta į svarbiausią Philadelphijos 
muzikos konservatoriją su 
$500 metinės stipendijos. Šion 
konservatorijon patekti reikia 
turėti gerą, be priekaišto val
domą balsą, tikriau — nema
žą talentą.

Pakaitomis su Stasiu Bara
nausku, Jina Varytė dainavo 
nemažai dainų itališkai ir lie
tuviškai. Girdėjome: Gailevi- 
čių, Schubertą, Mascagnį, Ka- 
čanauską ir kt.

Publika labai šiltai šią daini
ninkę priėmė, nes Jina Varytė 
ne metais, bet mėnesiais daro 
rimtą pažangą. Ji kyla užtik
rintai vokalinio meno pakopo
mis kas karts vis augščiau.

Bet reikia tačiau neužsimirš
ti, jog šio koncerto rimčiausią 
pagrindą sudarė pasaulį ma
tęs, keletą šimtų koncertų tu
rėjęs tenoras Stasys Baranaus
kas.

Jis daug dainų padainavo 
pagal programą, bet dar daug 
jam teko dainuoti bisui. Publi
kos plojimams ir entuziazmui 
galo nebuvo. Mielas svečias bu

VI. Mingėla

AR ATSIMENI KĄ 

KALBĖJAI STOVYKLOSE?

Daugiau negu kvaila būtų 
aiškinti Balfo reikšmę už save 
gudresniems ir dar tiems ku
rie daugiau ar mažiau yra pa
jutę jo reikalingumą gyvenda
mi dar anoje pusėje jūrių'— 
marių, stovyklose, nesvetingoj 
žemėje, Vokietijoje.

Detroite, jau kuris laikas 
per lietuviškų radijų valandė
les ir per kelis laikraščius ir 
dar po kelis kartus nuskambė
jo garsas, kad Balfo 76 sky
riaus valdyba prašo tik po vie
ną doleriuką ir atliekamą dra- 
bužiuką ir kad dar trūkBta 
200 darbo ir buto garantijų. 
O kiek į tai atsiliepė? Liūdnų 
skaičių neminėsiu. Bet ir tie 
mano .minimi plunksnos dar
bininkai — tie mūsų visokių 
reikalų puoselėtojai dar tuo rei 
kalu nieko nepasisakė. O Vieš
patie, nejaugi jau jiems tie rei
kalai neberūpėtų!

Man kaipo šias eilutes ra
šančiam ir kaipo vienam iš 

. Į valdybos narių esančiam, būtų 
didžiausias nusikaltimas nuty-

- , ,. . , . i lėti, kad iš tų, iš kurių reikė-vo nešykštus ir apdovanojo} ’ 
mus įvairių operų arijomis.

Ir kada ėjome namo užklau
siau kultūringos, čia gimusios

I jo pirmiausia tą doleriuką su
silaukti ir t .t., iš tų dar ir

amerikietės lietuvės, Marijos 
Bukauskienės, kaip patiko mū
sų tenoras ši atsakė:

“Aš klausyčiaus ir klausy- 
čiaus jo dainų, kad ir visą nak-

šiandieną nieko nėra gauta. 
Tatai kaip tik priešingas at

sakas dr. J. Pikūno čia pat 
Detroito kolonijoje š. m. ge
gužės mėn. 29 d. paskaitoje 
“Asmenybė ir nutautėjimas” 
pasakytiems žodžiams, kadtį. Aš labai mėgstu koncertus,! . ... ...

meną, tet tokio dainininko,■ ^tbminkija greičiau linksta. I 
kaip Stasy. Baranauskas P' P-materializmą.

INSURED ) w " 
UPTO- 1 ■Lnb
FEDERRL 
5AVING

& LOAN ASSN 2202 VVEST CERMAK ROAD 
Tel. Vlrglnla 7-7747 

JOHN J. KAZANAUSKAS. Prea

pataria:

1. Nepraleiskite visų uždirbtų pinigų. 
Taupykite nors dalį.

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

3. Planingas tai pymas visados moka 
gerus dividendus.

» k ,

L1ODĖSIO VALANDOJ 
w Sauki f r

MAŽEIKA & EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. VVestern Avė. Air Condltioned koplyčia 
REpublic 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčią arčiau jūsų namų.

Chartered and Snpervised by the U. S. Government 
ĮSTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 9-tos ryto Iki 6 vai. po plotų. Ketv. 
nuo 9-tos vai. ryto iki 8 vai. vak. Seštad. nuo 9 vai. ryto Iki 1 vai. po 
pietų. Treėlad. visai neatidaroma.

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

baterijos ir automobiliams dalyB. Firestone padangos. ‘
1934 West 59th Street Tel. GRovehilI 6-9135

M. CESAS, patyrę* auto specialistas

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH), Yice-Presldent

6819 So. Western Avė. Tel. GRovehilI 6*3745

Klft w VIA* tfįt: 1

L

</>

negirdėjau”.
Mielas svetys dainavo daug. 

Jo balsas padaręs nemažą pa
žangą, mums jį girdėjusiems 
Vokietijoj, išsilyginęs, sušvel- 
nėjęs, perėjimai į baritoną iš-

T RIJ M PA 1 

— LRKSA Aeretorius Vin
cas T. Kvetkus, ir LRKSA 5 
Penna apskr. pirm. Adolfas Nor 
vaiša š. m. gegužės 5 d. lankėsi 
Detroite ir Medonių namuose tu

Į paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 
transportaciją automobiliu.

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

IftSIRINlilTE DABAR — m R PASTATYTA VAINIKŲ DIENOJE!

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermitage Avenue

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHTCAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna- & Mes turime koplyčias
rimas dieną ir nak- Chicagog k

| tj, Reikale Saukite Roselando dalyse ir
mn-> uojau patarnaujame

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 f8th STREET Tel. SEeley 3-5711

ALFREDAS VANCE
177 VVOODSIDE Rd„ Riverside, Rl. Tel. OLympic 2-5245 ,

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

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

JURGIS P. RUOMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139 į

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, Dl. Tel. OLympic 2-1003

lŪDMUND (ŽUDYK) ZUDYČKI
1646 W. 46th STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69tb STREET REpubUe 7-12131
2314 W. 23rd PLACE Vlrglnla 7-687?

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Draugi”.
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* Ketvirtadienis, gegulės 10, 1954

/ mus.
X Knygų platinimo mėnuo

jau prasidėjo. Katalogai at
spausdinti ir išsiuntinėti AB 
apylinkėms. Dabar kiekviena 
apylinkė turi sudaryti vadovy
bes ir asmenis, kurie vietoje 
įvykdintų knygų platinimą, ke
liaudami per kiekvieno lietuvio 
butą, pasiūlydami gegužės mė
nesį įsigyti po vieną ar kelias 
knygas. Tam darbui numatyta 
jaunimas, kaip skautai, ateiti
ninkai, šauliai ir kiti asmens. 
Platinamos visos knygos, ku
rios tik yra išleistos, nors ka
taloge ir nebūtų pažymėtos, ta
čiau pirmoje vietoje yra siūlo
mos naujausios knygos.

X A. Liet. Mokytojų S-gos 

skelbtojo konkurso jaunimo 
scenos veikalui parašyti, • ter
minas raštams įteikti baigėsi 
gegužės mėn. 1 d. Gauta 12 vei
kalų: Aitvaras — “Baltoji tul
pė”, D. Giedra — “Kalėdų Eg
lutė”, P. Arnydas — “Kometa 
Lituanica”, Burtininkė — “Rūs- 
tūsis Karalius”, Marija Valio- 
nytė — “Partizanas Rimkus”, 
Banga — “Devyngalvis”, Dė-

LANKOSI CHICAGOJE X Studentė Ina Čepėnaitė 
už pasižymėjimą moksle yra 
įtraukta į Illinois Universiteto 
garbės studentų sąrašą ir turi 
teisę nešioti auksinį šio univer
siteto raktą — University of 
Illinois Scholarship Key. Be to 
ji yra pakviesta nare į Phi-

Vincas T. Kvetkas, Lietuvių 
R. K. Susivienijimo Amerikoje 
centro valdybos sekretorius, 
šią savaitę lankosi Chicagoje 
šios organizacijos reikalais. Ta
riasi su centro pirmininku L. 
Šimučiu, apskrities ir kuopų 
valdybomis ir veikėjais. Gegu
žės 13 d., sekmadienį, 3 vai. 
po pietų Lietuvos Vyčių salėje 
įvyks LRKSA Chicagos ap
skrities susirinkimas, kuriame 
p. Kvetkas padarys labai svar
bų pranešimą. Svečias yra veik
lus JAV politiniame gyvenime. 
Aktyviai yra įsijungęs į Lietu
vos laisvinimo darbus. Jis yra 
Anjer. Lietuvių Tarybos val
dybos narys — iždo globėjas. 
1953 m. yra daug padėjęs pra
vesti JAV Atstovų Rūmuose 

LRKSA
centro valdybos nariu darbuo
jasi nuo 1924 metų be per
traukos.

dukas Daugžinukas — “Algis
Dalgis Gaidžiakojis ir pabaisų Kersteno’rezoliu’ciją. 
gengė”, J. Kernius — “Pieme
nėlių Šventė”, Klevelis — “Lai
mės šalis”, Karklyno žvirblelis
— “Aleliuja”, Adomas Micke
vičius — “Sandūnai” ir Beržas
— “Iš gimtųjų laukų atkelia
vę”.

Jury komisija imasi darbo.
X Vilniaus Krašto Lietuvių 

sąjunga jau gauna atsiliepimų 
knygos anglų kalba išleidimo 
reikalu. Vajaus komitetas re
gistruoja asmenis, kurie nori 
tokią knygą įsigyti. Jos kaina 
tiktai $1.50. Dabar ja domisi 
daugiausiai ne vietiniai lietu
viai, bet iš tolimų valstybių. 
Laikas subrusti ir Chicagai. 
Knyga yra parašyta dr. A. Ša
pokos. Ją išverčia į anglų kalbą 
ir išleidžia Vilniaus krašto lie
tuviai.

X Jonas Paštukas, žinoma
sis kultūrininkas ir “Dainavos” 
ansamblio pirmininkas, vie
nbalsiai išrinktas Dainų Šven
tės Nakvynių komisijos pirmi-

IŠARTI IR TOLI
i. *. VALSTYBĖSE

— Solistai A. Stempužienė ir 

V. Verikaitis dalyvaus gegužės 
12 d. Ateities koncerte Apreiš
kimo parapijos salėje Brookly-

Kappa-Phi draugiją ir į įstori-, ne- s°l- V. Verikaitis jau treti 
metai dainuoja CBC radijo pro
gramose. Jo pasirodymai visa
da susilaukia didelio publikos 
susidomėjimo. Koncerte taip 
pat išgirsime pianistę Juliją 
Rkjauskaitę-šušienę, kuri su 
dideliu pasisekimu yra koncer
tavusi Europoje ir Amerikoje.

KANADOJ
— “Tėviškės Žiburiai”, Ka

nados lietuvių katalikų laikraš
tis leidžiamas Toronte, turės 
naujas ir erdvesnes patalpas, 
kurios artimoje ateityje bus 
pradėtos statyti prie šv. Jono 
Krikštytojo lietuvių parapijos 
klebonijos. Užprojektuotas pa
statas pusrūsyje turės spaus
tuvę, 0 viršutiniame augšte — 
redakcijią ir administraciją. 
Planus pagamino archit. dr. A. 
Kulpavičius, o statybos darbus 

I atliks kontraktorius A. Ropė.

X Antanas Pūtis nuo gegu
žės 1 d. perleido savo turėtą 
parduotuvę naujiems savinin
kams, kurią laikė eilę metų. 
Jis yra labai daug padėjęs nau
jai atvykusiems lietuviams, 
padėdamas surasti darbus, par
veždamas iš stočių ir užleisda
mas savo patalpas iki gaudavo 
butus. Ne vienam yra paskoli
nęs ir pinigų ir daugelį pra
džioje sušelpęs besikuriant šia
me krašte. Jo patalpose per 7 
.metus Chicagos Lietuvių Vyrų 
choras repetavo ir naudojosi 
sale bei šviesa, už ką nieko ne
reikėjo mokėti per visą tą lai
ką. Jis ir toliau žada remti 
Vyrų chorą, nes labai mėgsta 
dainą ir supranta chorų ne
lengvas išsilaikymo sąlygas.

kų garbės daruglją.
X Pranas Nedzinskas, žy

mus skautų veikėjas, dabarti
nis tuntininkas, yra Dainų šven 
tės plenumo narys. Jis uolus 
mūsų kultūriniuose reikaluose 
ir turi daug patyrimo visuome
niniuose darbuose. Dainų šven
tės plenume jis atstovauja Chi
cagos skautus.

X Mary ir Antanas Šimonis 

praeitą sekmadienį surengė 
šaunią puotą savo sūnaus Ra
polo pirmosios šv. Komunijos 
proga. Vaišėse dalyvavo daug 
žymių svečių. Mary Šimonis 
yra duktė žinomos visuomeni- 
ninkės Kunigundos Jotkienės.

X Komp. Vlado Jakubėno
pamokos nuo gegužės mėn. 
vyksta antradieniais popiet ir 
ketvirtadieniais prieš piet Ali- 
cos Stephens-Steponavičienės 
studijoje, 410 S. Michigan Avė. 
(tel. WE 9-9558), o be to dar 
pirmadieniais popiet studijoje 
828 tame pačiame pastate.

X Neuždarykim durų lietu
viškai knygai į savo namus. 
Neapsunkinkim darbą jaunuo
liams, einantiems knygnešių 
keliais. Tenelieka gegužės mė- 
sį nei vienos lietuviškos šei
mos be lietuviškos knygos.

X Arvydas Algminas, dve
jus metus studijavęs Chicagos 
meno akademijoje, pašauktas į 
J. A. Valstybių kariuomenę ir 
4 gegužės išvyko į Dėdės Šamo 
tarnybą.

X Kun. Vyt. Bagdonavičius, 
MIC, šiandien įvykstančiame 
ALRK Federacijos susirinkime 
skaitys paskaitą: “ALRK Fe
deracijos tikslai ir uždaviniai.”

X Neturi užmiršti, jog Cice
ro Balfo skyrius laukia tavęs, 
kad įsirašytum į rinkėjus vie
šai rinkliavai, kuri bus vykdo
ma Cicero mieste gegužės 12 
d;

Pastatų statymu rūpinasi To- 
'ronto šv. Jono Kr. parapija.

— A. a. Vincentas Puniška, 

virbalietis, Kanadoje išgyvenęs 
per šešetą metų, staiga mirė 
balandžio 27 d. Iškilmingai 
palaidotas Toronto Vilties Kal
no kapinėse, dalyvaujant gra
žiam būriui lietuvių. Velionio 
žmona yra vysk. V. Padolskio 
giminietė.

CHICAGOS ŽINIOS ikaskąirkur
50 policininkų gaudo 

berniuką
Apie 50 Chicagos policinin

kų jau kelios dienos, kaip įieš
ko 8 metų berniuko Leo 
Rausch, kurs balandžio 30 d. 
paliko savo tėvus ir išvykęs į 
miestą nebegrįžo. Jį atpažino 
keletas žmonių Chicagoje. 
Įpuolęs į vieną restoraną jis 
alkanas prarijo keletą ant lėkš-

X Mažosios Lietuvos Bičiu
lių draugijos valdybos posėdis

„ . . įvyko Lietuvių auditorijoje. Da-ninku. Praeitą pirmadienio va- . ... , . ., _ . , , __ x lyvavo visa valdyba paskutinia-

X šį penktadienį 7 vai. vak. 
yra šaukiamas Chicagos L. F. 
K.’ “Vainutos” steigiamasis mo
terų sekcijos susirinkimas. Jis 
įvyks klubo patalpose, prie 43 
ir Maplewood Avė.

Mergyte suvažinėta * 
gimtadienyje

Chicagoje šį antradienį sunk
vežimis mirtinai suvažinėjo 4

— Svarbus LRKSA Chicagos 
apskrities susirinkimas. J Chicagą 
atvyksta mūsų Susivienijimo Cen
tro sekretorius Wm. Kvetkus, ku
ris padarys svarbų pranešimą vi
sų kuopų valdyboms ir nariams. 
Ta proga išspręsime, kaip minėsi-

metukų mergytę Diane Cecilla Sus>vienijirn.° 70 m. sukaktį 
v Chicagoje rudeni. Be to Susivieni-Smith, gyvenančią 4400 So. La 

Šalie. Mirtis ją užklupo gimta
dienyje.

Daugėja senelių
Cook apskrityje yra 51 sene-

tės likusių agurkų, pamidorų lių globos namas. Apskaičiuo- 
košelės. Policija yra įsitikinusi, j jama, kad per penkerius pa- 
kad berniukas tebėra sveikas skutimus metus jų skaičius pa- 
ir maitinasi kur ką sugriebda
mas.

karą įvyko tos komisijos posė
dis, kuriame aptarta svarbūs 
reikalai, susiję su chorų aprū
pinimu nakvynėmis Dainų 
šventės metu. Visi choristai 
bus aprūpinti nakvynėmis. Ne
trukus bus pranešta smulkiau 
apie nakvynės reikalus.

X A. a. Jurgio Gedvilos dvie
jų metų mirties sukaktį prisi
menant, bus atnašaujamos mi
šios už jo sielą gegužės 11 d. 7 
vai. ir gegužės 12 d. 6 vai 30 
min. rytą Šv. Kryžiaus parapi-

me savo pasitarime, nes gegu
žės mėn. 11 d. ten pat įvyksta 
naujos valdyboj rinkimai. Tą 
pačią dieną užbaigiamas ir pa
skaitų ciklas apie Mažąją Lie
tuvą. Posėdyje buvo apsvars
tyti visi reikalai, kurie lietė 
valdybos pereitų metų veikimą. 
Pilną pranešimą galima bus 
girdėti per .metinį narių susi
rinkimą gegužės mėn. 11 d. 
Lietuvių auditorijoje.

X Chicagoje organizuojama 

nauja profesinė dailininkų są-

Spalvoti policijos 
automobiliai

Naujai perkami policijos au
tomobiliai Chicagoje turės bal
tus viršus ir bus juodi į apačią. 
Tokių margesnių automobilių 
policija turės 448. Detektyvų 
automobiliai ir toliau bus juo
di. Policijos motocikluose bus 
įtaisytos gausesnės šviesos, 
raudonos užpakaly, geltonos 
šonuose, kad būtų geresnė ap
sauga nuo nelaimių.

— Massey Harris kompani
joje, kurioje dirbama daug 
ūkio mašinų, darbininkai at
leisti net iki dešimt metų. At
leidimo pagrjądas — perdide- 
lis skaičius mašinų, o per ma
žas pareikalavimas rinkose.
Šioje kompanijoje dirba nema
žas lietuvių skaičius, kurie taip pradėti 
pat neteko darbo.

DID. BRITANIJOJ
— Šv. Onos moterų draugi

ja Londone 'Į d. balandžio bu
vo surengus parapijos salėje 
margučių balių, kuris gausiu 
svečių atsilankymu buvo jau
kus ir gyvas.

Vakaro porgramoj J. Čer
nius Černienei pritariant ispū- 
dlUgai /padainavo Vanagaičio 
“Stasys” ir “Dul, Dul dūdelė”.

Mačionienė gražiai padekla
mavo Binkio “Gėlės iš šieno”.

Kanauskas savo daina “Tė
vynės Ilgesys” (Netrukus iš
eis įdainuota plokštelė) ir jam 
pačiam akordionu pritariant, 
ne vienam davė progos tuo 
momentu mintimis jungtis su 
pavergta tėvyne. Programos 
išpildytojai buvo sutikti gau
siais plojimais.

Už gražiausi margutį premi
ją gavo Černius, Kačinienė ir 
Jasinskas.

15-tą balandžio įvyko susi
rinkimas per kurį Jurkonienė 
skaitė paskaitą.

jos bažnyčioje. A. a. Jurgis pa . , , .
liko keturis mažus vaikus ir J""®*- k"r',aw*ng8 v118“8 da- 
žmoną Elenorą. taip pat ir mo- 1,nl,nkua J,AV' re,kalu Jau
liną Heleną Gailienę, žinomą ,Vi'ko dail>n."kų pas.tanmas .r 

sudaryta laikinoji valdyba, ku
ri greitu laiku sukvies visus 
dailininkus bendram susirinki
mui, kuriame bus išrinkta pa
stovi valdyba, priimti tvarky
mosi įstatai ir aptarti kiti ak
tualūs dailininkų reikalai. Lai
kinąją valdybą sudaro: pirmi
ninkas — M. Šileikis ir nariai 
Z. Kolba ir J. Pilipauskas.

visuomenininkę.
X Lietuvių Kultūros kon

greso ir Dainų šventės banke
tas įvyksta liepos 1 d. Sherman 
viešbutyje. Norintieji iš anksto 
turėti stalus (vienas stalas 8 
asmenims) prašoma kreiptis į 
J. Jasaitį, 4430 S. Campbell 
avė., tel. LA 3-2180.

X LB Chicagos teatras savo 
sezoną baigė Sokolų salėje, kur 
buvo pakartotinai suvaidinta 
gegužės mėn. 5 ir 6 d. J.. Pet-

X Balfo sutarčių sudarymas 

pagyvėjo. Kasdien atsiranda 
naujų asmenų, kurie ateina su
daryti garantijų. Pasitaiko 

ralio 6 paveikslų drama “Prieš žmonių, kurie sudaro net po
srovę”. Veikalą Chicagoje žiū- kelias sutartis, kaip 7 ir net 12
rėjo apie 2,500 žmonių.

X Balys Brazdžionis, įvairių 
laikraščių atstovas Chicagoje,
nusipirko namus Marųuette žengimo šventėje, šv. mišios 
Park. Jo naujas adresas 2646
W. 71 St., tel. PR 8-5374. 7 vai. 30 min. vakare.

šeimų.
X Aušros Vartų parapijos 

bažnyčioje, Kristaus Dangun

N U VIRTĘS TRAUKINYS

Traukinys su 900 Wisconsin mokyklos mokinių, vykstančių į beisbole 
bus atlaikytos 12 vai. dieną ir rungtynes, užkliudė sunkvežimį ir nušoko nuo bėgių. Daugiau kaip

šimtas vaikų buvo sužeista. Sunkvežimio šoferiui nulaužtos kojos.
(INS)

$3,215,904 tiltams ir 
grindiniams

Cook Apskrities taryba su
darė 15 sutarčių su įvairiomis 
firmomis, užsakydama pasta
tyti tiltų ir pravesti grindinių 
už $3,215,904.

Jis metė atominę ant 
Hiroshimos

Į Chicagą buvo atvykęs Ro- 
bert Lewis, buvęs aviacijos ka
rininkas, kurs 1945 m. rugp. 6 
d. numetė atominę bombą ant 
Hiroshimos. Nuo tos vienos 
bombos tada žuvo 78,000 žmo
nių. Jis pasakoja, kad jų lėktu
vas buv0 32,000 pėdų augštyje. 
Kai jie atsigrįžo, matė visą 
miestą liepsnose. Vėliau, pras
linkus mėnesiui po to, jis buvo 
žvalgybos tikslais vėl užskridęs 
ant Hiroshimos ir matė baisų 
sunaikinimą. Praeitais metais 
jis klausėsi vieno dvasininko, 
per televiziją pasakojusio apie 
tai, kaip jam pasisekė išlikti 
gyvam Hiroshimoje. Lewis tai 
klausydamas vos sulaikė aša
ras. Dabar jis sako, kad nieka
da neturi būti metama atominė 
bomba ant miestų, nebent ta
da, kai reikės gintis.

Į Chicagą jis buvo atvykęs 
vajų kovai su vėžiu. 

Vajaus metU norima surinkti 
milioną dolerių Vilties Medici
nos miestui Duarte, Calif. Ro- 
bert Lewis dabar nuolat gyve
na New Yorke, kur jis yra ve
dėjas saldainių firmos, turin
čios 500 tarnautojų.

Atstatymas miesto pietinės 
dalies

Pietinės Chicagos Dalies Pla
navimo taryba paruošė planą 
tarp Congress ir Roosevelt gat
vių, bei tarp Michigano ežero 
ir Chicagos upės pastatyti pir
maeilius viešbučius ir kitus 
naujus pastatus. Visas šios 
miesto dalies atstatymo planas 
pareikalautų $228,000,000. šis 
sumanymas bus svarstomas 
metiniame tos tarybos susirin
kime gegužės mėn. 17 d. Con- 
rad Hilton viešbutyje.

Dovana imigracijos 
sekretorei

Vivian Bell, kuri per devyne
rius metus su dideliu rūpestin
gumu dirbo Chicagos imigraci
jos įstaigoje, gavo vyriausybės 
dovaną $100. JAV vyriausybė 
dažnai savo uoliems tarnauto
jams pagerbti pasiunčia dides
nį ar mažesnį čekį.

Padovanojo gyvatę
Petras Johnson, čikagietis, 

keliaudamas pietuose, ties 
Nashville, Tenn., sugavo gyva
tę, kurią atidavė seseriai Sarai, 
21 metų, ir jos draugei 
Grace Coconate, studijuojan
čioms Wright kolegijoje. Jos 
laiko gyvatę namuose dėžėje, 
bet pasiryžusios kaip greičiau 
atiduoti į zoologijos sodą.

Mirtis dėl cigaretės
Mirtinai savo bute sudegė 

Ana Jonės, 64 m. amžiaus mo
teris, gyvenusi 243 N. Homan, 
Chicagoje. Policija sako, kad 
ji užmigo minkštoje kėdėje ir 
iš jos rankų iškrito deganti ci
garetė, kurią ji rūkė. Užsidegė 
fotelis ir ji mirtinai apdegė. 
Vyro tuo metu nebuvo namie.

didėjo 22%. Praeitais metais 
24% tų globojamų senelių bu
vo ligonys.

Tūkstantinis savanoris
Illinois Kariniame distrikte, 

kurio raštinė yra 165 N. Canal, 
Chicagoje, įsirašė šiemet jau 
1,000-nis savanoris į karinę 
tarnybą. Jo vardas Charles E. 
Schmidt, 18 metų amžiaus, 
New Trier Augšt. mokyklą be
baigiąs auklėtinis.

18 augštų pastatas
Grupė verslininkų planuoja 

pastatyti 18 augštų namą 800 
S. Michigan, Chicagoje. Toks 
pastatas kainuotų apie $5 mi- 
lionus. Tame name rūsyje bū
tų vietos mašinoms statyti, bū
tų patalpos krautuvėms, o vir
šutiniuose augštuose — vieš
butis, paskiau — raštinių kam
bariai.

Paslaptingi šūviai
Tommy Papper, Chicago 

Heights kepėjas, 36 m. am
žiaus, buvo mirtinai nušautas, 
kai jisai su dviemis moterimis 
ėjo iš Poor Richards restorano. 
Jis buvo peršautas tris kartus 
į galvą ir vieną — į sprandą. 
Kraujas aptaškė jo automobilį, 
prie kurio buvo nušautas. Ve
lionis buvo ūmaus būdo ir ne- 
taip seniai buvo įsivėlęs į muš
tynes. Žudikas iš po akių mo
terų, su kuriomis velionis buvo 
restorane, automobiliu pabėgo.

Niagaros krioklio filmas
Teatras “Today” (Madison 

gatvė, ties Dearborn) šios sa
vaitės pradžioje rodė filmą 
apie Niagaros krioklį. Spalvo
tas filmas, parinkus pačius 
ryškiausius vaizdus, labai įspū
dingas. Be to — įdomus buvo 
filmas apie drąsuolius, kurie iš 
augšto šoka su arkliu į vande
nį, kurie iš lauko mūro sieno
mis užlipa ant namų, kurie ant 
dangoraižių atlikinėja akroba
tikos numerius. Labai turtinga 
politikos ir kitų naujienų ap
žvalga. Programa tęsiasi va
landą. Duodami tikrovės fil
mai.

GEGUŽES MENESIO 
i PASISKAITYMAS 
. APIE MARIJĄ

PAŽVELKIME | MARIJA- Nuo
stabus Švč. Marijos gyvenimas, pa
radytas pasiremiant Dievo apšviestų
jų regfitojų pasakojimais (šv. Brigi
tos, Marijos Agreda, sės. Katarinos 
Bmmerich Ir kt.). 260 pusi. Knyga 
talpina SI pasakojimų su 'nepapras
tai puikiais spalvotais paveikslais. 
Patrauklūs kieti viršeliai Ir tekai
nuoja tik 18.00. fttų puikių knygų 
paraše prel. dr. P. Bartkus.

MARIJA MUMS KAUBA. ftvfi. Ma 
rija laiko bSgyJe apsireiškė (vairiose 
pasaulio vietovėse. Alos knygos au
torius Kun. J. Kuzmlckls, šalia mū
sų lietuviškų šventovių aprašo ir ki
tur žinomus, Dievo Motinos apsireiš
kimus, kaip: Ia Salette. Lurde, Pa
tintoje; apie StebuklIngųJI MedallkB- 
1| Ir kt. įžangoje Ir pabaigos žodyje 
autorius svarsto flvč. Marijos Nekal- 
dlauslon fllrdlea kultų Ir Iškelia Ma
rijos kaip malonių Tarpininkes vaid
menį. Knyga turi 169 psl., paveiks
luota, Jrlšta | kietus viršelius Ir kai
nuoja |2.00.

AUŠROS SVAlOCDft. 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 sutvarkė A. Ty- 
rnolls. Tai knyga apie Marijų, kuri 
turėtų rastis kiekvienuose namuose 
110 psl. Kaina 12.00.
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGU”

2834 So. Oakley Avenue
CHICAGO 8, ILLINOIS

jimo straipsnių konkurso teisėjų 
komisija baigia peržiūrėti gautus 
straipsnius ir paskelbs konkurso 
laimėtojus.

Todėl, prašome apskrities val
dybos narius, visų kuopų valdy
bas iš Chicagos ir gretimų miestų, 
Susivienijimo narius bei veikėjus 
gausiai susirinkti į Susivienijimo 
Chicagos apskrities susirinkimą, 
kuris įvyks sekmadienį, š.m. gegu
žės 13 d., 3 vai. po piet Liet. Vy
čių salėje, 2453 W. 47 St.

Apskrities Valdyba
— Lietuvių Siuvėjų, Amalga- 

mated Clothing Workers of Ame
rica skyrius 269, šaukia narių 
susirinkimą šių metų gegužės 11 
dieną 6 d. vakare, Amalgamated 
centro name, Lincoln kambaryje. 
333 So. Ashland Blvd.

Skyriaus sek r.
— lietuvių Fronto Bičiulių 

Chicagoje susirinkimas įvyksta 
gegužės 13 d., sekmadienį, 12 v. 
Vyčių salėje, 2451 W. 47 St. Su
sirinkime St. Daunys padarys pra 
nešimą “Lietuviškosios politinės 
partijos ir rezistenciniai sąjūd
žiai”. Po pranešimo bus diskusi
jos. Susirinkime bus sutarta tra
dicinės pavasarinės iškylos data į 
gamtą ir aptarti kiti LF reikalai.

— Budriko radijo valanda iš
radijo stoties WHFC 1450 k. ket
virtadienį, gegužės 10 d., nuo 6 
iki 7 vai. vakare. Programos mu
zika ir dainos specialiai pritaikin
tos Motinos dienai, kurias išpil
dys solistė Izabelė Motekaitienė 
ir Budriko radijo valandos orkest
ras. Be to svarbūs pranešimai ir 
lietuvių gyvenimo auktualijos. 
Bus paskelbta mįslių atsakymai ir 
naujos mįslės, bei kiti įvairumai. 
Ši programa svarbu paklausyti 
kiekvienam lietuviui, nes ne visi 
galime patekti į motinos minėji
mus salėse. Priminkime tai ir ki
tiems. Šias lietuviškas progra
mas kiekvieną ketvirtadienį tą pa
čią valandą leidžia lietuviams se
niausia Chicagoje Budriko baldų, 
televizijų ir brangenybių krautu
vė 3241 So. Halsted St.

Jonas špokas

Nėra žmonijai kitos išeities, 
kaip tik Kristaus dvasioje nau
jai atstatyti pasaulį. Iš tikrų
jų, tik Jis vienas yra individo, 
šeimos ir visos visuomenės Iš
gelbėtojas. — Pijus XII

Marijos apsireiškimų Fatimoje 

1917 metais aprašymas 

128 pnsl. Kaina $1.00
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

‘ ‘ D RA U G A S ’ ’
2334 S. Oakley Avė., Chicago 8, III.
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Sveikinimų Korteles 

visoms progoms!

10
Puikių spalvotų kortelių lietuviškai 

vaizduojančių 4 metų dalis

$1.00
Pagerbkite savo brangiuosius meniš
ku sveikinimu. Užsisakykite dabnr, 
siųsdami $1 adresu:

DRAUGAS

2334 So. Oakley Avė.

CHICAGO 8, ILL.


