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JAU BUTANUOS PARLAMENTE CRABB BYLA
Garsioje Vilniaus katedroje

atidaroma paveikslų galerija
SIMAS MIGLINAS, Vokietija

MUENCHENAS, Vokietija. Rytų Berlyne leidžiamas laik
raštukas “Už sugrįž mą j tėvynę” šių metų poroje numerių pa
tiekė informacijų apie religinį gyvenimą Lietuvoje. Tose infor
macijose buvo suminėta viena kita bažnyčia, kuriose Kalėdų 
metu buvusios laikomos pamaldos.

Kitoje informacijoje buvo 
paminėta apie eilės bažnyčių 
restauravimo darbus, ■ kurie 
taip vykdomi, kad ir restaura-

Kas laimėjo ALRKS 
konkurso premijas?

vimo metu laikomos pamaldos.
Minėtame laikraštukyje buvo 
rašoma:

“Atlikti restauravimo darbai 
žinomos baroko stiliaus švento 
Petro ir Povilo, Baziljonų, Ber
nardinų, Visų šventųjų, Treni- 
torių ir kitų katalikų maldos 
namų”. •

Praėjusiais metais priešingos 
m formacijos buvo skelbiamos

Praėjusiais metais “Literatū
ra ir Menas” laikraščio skiltyse 
buvo pateikta informacijų apie 
kultūros paminklų apsaugą. To
se informacijose buvo nusiskųa 
ta, kad

“Baziljonų bažnyčios pasta
tas buvo perduotas gamybi
nei organizacijai “Glavvino”.
Vyno pilstymo procesas ken
kia pastatui: sienos permir
ko, pajuodo, krenta skliautų 
tinkas ir gipsatūra”.
Gi šiais metais laikraštuky

je, skirtame užsienyje gyvena n 
tiems lietuviams, jau kalbama 
apie Baziljonų bažnyčios res
tauravimą, kuris esąs baigtas.

Kadangi toje pačioje infor
macijoje pažymima, jog remen 
to bei restauravimo darbai taip 
vykdomi, kad bažnyčiose “pa
maldos nebūva nutraukiamos”, 
tad susidaro įspūdis, jog Bazil
jonų bažnyčia jau turėtų būti 
atidaryta, iš jos iškraustyti 
“Glavvino” sandėliai.

Tačiau greičiausia minėtoji 
informacija bus sąmoningai 
taip suredaguota, kad šitokį 
įspūdį sudarytų laisvose šaly
se gyvenantiems lietuviams. Lie 
tevoje išeinanti spauda tačiau 
iki šiol apie Baziljonų bažny
čios atidarymą nepateikia jo
kių informacijų.

Naujos žinios apie Vilniaus 
katedrą

Jau minėtasis lietuvių rašy
toju leidžiamas laikraštis “Li
teratūra ir Menas” praėjusiais 
metais apgailestavo, kad “Iki 
šio laiko dar neišsprendžiamas 
muzėjaus įkūrimo klausimas bu - - - 
vusios Vilniaus katedros patai- kad korėjiečiai vežami net į Uk- 
pose”. rainos fabrikus.

Tuo tarpu šiemet tas patr 
laikraštis 18-me numeryje ra
šo:,

CHICAGO, geg. 12. — LRKS 
raštų konkurso teisėjų posėdyje 
buvo svarstomi raštai ir sekan
tieji buvo paskelbti laimėtojais: 
pirmą premiją $100.00 teko PRA 
NUI KEBLINSKIUI, Brockton, 
Mass.; antrą premiją $75.00 lai
mėjo JUOZAS KONČIUS, Chi
cago, III.; ir trečią premiją lai
mėjo ($25.00) JONAS PUIKO- 
NAS, Los Angeles, Cal.

Kitas penkias premijas (LRK 
Susivienijimo istorijos knygas 
laimėjo šie asmenys: P. Alšė- 
nas, Toronto, Kanada; K. Keb- 
linskienė, Brockton, Mass.; H. 
Lukoševičius, Woodhaven, N. 
Y.; E. Samienė, Chicago, III.; 
V. Volertas, Baltimore, Md.

Konkursininkai rašė tema: 
Kodėl Draustis lietuviškoje orga 
nizacijoje. Teisėjai kun. P. P. Ci
nikas, MIC., Albina Poškienė, ir 
Kazys Kleiva.

Vieno vyro karas
prieš studentus

SASSARI, Italija, geg. J.3. — 
Anarchistas sakė kalbą. Studen
tų grupė jį erzino. Kalbėtojas iš
sitraukė revolverį ir paklausė: 
„Ar jūs norite karo ar taikos?“

„Karo norime“, — atšovė stu
dentai. „štai jums“, — jis tarė, 
ir paleido kulkas. Studentas buvo 
sužeistas, o staigus kovotojas nu 
vestas į kalėjimą.

Sovietai spaudžia
darbininkus\ '• • ’

„Izvestijų“ Nr. 103, pirmame 
puslapyje, per tris skiltis deda
ma antraštė: „Aštuonių valandų 
normą išpildyti per 7 vai.“ Iš dar
bininkų stengiamasi išspausti, 

'kiek galima.
„Izvestijų“ Nr. 104-me rašo

ma, kad Ukrainoje, „Zaporož- 
stal“ fabrike, mokosi darbininkaif
ir inžinieriai iš Lenkijos, Vengri
jos, Kinijos, Vokietijos, Korėjos. 
Taigi, pati Maskva prisipažįsta,

io 0111^
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Britanijos atominis lėktuvnešis Ark Rogal Londone. Sprausminis 
lėktuvnešis specialiai paskirtas atominio karo reikalams.

lėktuvas N. 113 jmkyla. Britanijos 
(INS)

Vliko žygiai Švedijos
ir Danijos vyriausybėms

Ryšium su Švedijos min. pirmininko Erlanderio ir Danijos 
premjero Hanseno atsilankymu Maskvoje paskelbtuose oficialiuo
se komunikatuose buvo atžymima, kad šių kraštų vyriausybės į 
derybų programą Su Sovietais yra n umačiu<i6s įtraukti, be kita 
ko, ir reikalus, liečiančius taip pat Pabaltijo valstybes, pirmoj ei
lėj — atsiskaitymus iš turtų, priklausančių Švedijos ir Danijos pi
liečiams ar įstaigoms.

■ Vykdomoji Taryba, numaty-

„Garsioji Vilniaus katedra. 
Šiomis dienomis čia buvo baigti 
vidaus restauravimo darbai 
Šiuose puikiuose rūmuose grei
tai bus atidaryta paveikslų ga
lerija, ir respublikos darbo žmo 
nės galės čia susipažinti su pra 
eities dailininkų kūriniais”.

Informacija apie Vilniaus ka 
tedros pavertimą paveikslų ga
lerija kaip tik išsklaido “Už su
grįžimą į tėvynę” skelbtas in
formacijas sudaryti įspūdžiui 
apie bažnyčių restauravimus 
net ir pamaldoms vykstant.

Pastaroji informacija kaip 
tik rodo, kad buvusios uždary
tos bažnyčios restauruojamos 
ir kitais tikslais, būtent jose 
įrengiant paveikslų galerijas, 
kaip Vilniaus katedroje, ar res
tauruojant turint kuriuos kitus 
tikslus.

Korėjiečiai Ukrainoje
Maskvos laikraštis „Izvestijos“ 

Nr. 103 rašo, kad tik pastarai
siais dvejais metais į Citinsko 
apylinkę, už Baikalo, „įsiliejo* 
apie tris tūkstančius kolchozinin- 
kų „persikėlusių“ ten iš vakari
nių SSSR rajonų. Tas pats laik
raštis pripažįsta, kad kaikuriuo- 
se rajonuose tie „naujakuriai“ 
negalį pirkti pačių reikalingiau
sių dalykų.

f ’

Trėmimai tebevyksta
Be eilinių kolchozininku, kaip 

rašo „Izvestijos“, atvyksta mo
kytojai, gydytojai, žemės ūkio 
specialistai; taigi — tremiami 
kaip darbininkai, taip ir intelek
tualai.

Oras Chicagoje
Oro biuras praneša: Chicago- 

je ir jos apylinkėje rytoj bus šal
toka.

dama, kad toks žygis galėtų su
daryti įspūdžio, esą, iš šių vals
tybių pusės pripažįstama ir So
vietų įvykdytoji Lietuvoje agre
sija, pasiuntė Švedijos ir Dani
jos vyriausybėms URT paruoš
tus raštus, kuriuose atkreipia
mas tų vyriausybių dėmesys, jog 
Sovietų sudarytoji Lietuvoje ir 
kaimyninėse Pabaltijo valstybė
se padėtis yra karinės agresijos 
padarinys. Ir Švedija, ir Danija 
paprašytos susilaikyti nuo bet 
kurių derybų su Sov. Sąjunga 
mūsų kraštą liečiančiais reika
lais.

Savaime aišku, jog Sovietams 
labai rūpi prisidengiant įvairiais 
nekaltais titulais, kaip šiuo at
veju — turto tvarkymo preteks
tu, sudaryti įspūdį, jog Sovietų 
įvykdyti nusikaltimai Pabaltijo 
valstybėse pamiršti, su Sovietų 
sudarytąja padėtimi apsiprasta 
ir pagal tai eilgiamasi, tartum 
viskas būtų buvę įvykdyta tei
sėtai. Šiai klaidinančiai nuomo
nei išsklaidyti Vilkas, budėda
mas Lietuvos reikalų sargyboje, 
ėmėsi reikalingų žygių. Jau Nu- 
ernbergo teismo karo nusikaltė
liams teisti metu buvo konsta

tuota, jog Sov. Sąjunga neturi 
jokios teisės kalbėti ir veikti Lie 
tuvos ir mūsų kaimynų pabaltie- 
čių vardu.

Vykd. Tarybos šia proga pa
reikštu nusistatymu — visi to
kios rūšies aktai, vis tiek, kieno 
jie būtų daromi, yra niekiniai.

Kalendorius

Gegužės 14 d.: Šv. Bonifacas 
ir šv. Viktoras; lietuviški: Gin
taras ir Milda.

Saulė teka 5:34, leidžiasi 8;02.

Keičia kolchozų 
politikų

MASKVA. — Kremliaus valdo 
vams kaskart labiau ryškėja, 
kad kolchozinė prievartos siste
ma labai neproduktyvi žemės 
ūkyje — ūkininkai praradę dar
bo iniciatyvą. Dėlto „Pravda“ nr. 
114 rašo: „Viena iš svarbiausių 
sąlygų tolimesnio galingo gamy
binių kaimo jėgų pakėlimo, yra 
pravedimas materialinio užinte- 
resavimo kolchozų ir kolchozinin 
kų savo darbo rezultatais“.

Dabar partija prisipažino su
sekusi piktnaudojimą šioje sri
tyje. Dėl to pakeltos kainos že
mės ūkio gaminiams, sumažintos 
grūdų duoklės, už mašinų stočių 
darbą imamas atlyginimas pro
duktais, pašalinta perdidelė cen
tralizacija planavime, „panaikin
tos užtvaros, tormozijusios kol- 
chozininkų savarankiškumą“.

Petrovas žinojo apie dviejų
britų šnipinėjimo veiklą

WASHINGT0NAS, geg. 13. — Donald MacLean ir Guy Bur- 
gess, buv. Britanijos diplomatai šnipinėję Sov. Rusijai ir patiekę 
slaptus raštus Rusijai, yra kaltinami buvusio sovietų slaptosios
žvalgybos agento. z _______ _

Vladimir Mikhailovich Petro
vas, Sov. slaptosios žvalgybos 
galva ir trečias ambasados sek
retorius Australijoje, pabėgo iš 
komunistinio lauko 1954 m. ir 
paprašė pabėgėlio teisių Austra
lijoje.

Petrovas žinojo apie MacLean

Vardan tos Lietuvos

ir Burgess šnipinėjimo veiklą. 
Petrovas paruošė raštą Austra
lijoje Amerikos senato vidaus 
saugumo pakomitečiui, kuris to 
rašto duomenis atskleidė. Pako
mitetis klausė, ar du britų iš
davikai galėjo patiekti slaptą in
formaciją apie Jungtinių Ame
rikos Valstybių planus Korėjos 
kare. Gen. Douglas MacArthur 
kaltino, kad kaikas, galimas da
lykas, jog MacLean ir Burgess, 
informavo raudonuosius, kad 
Jungtinės Amerikos Valstybės

Lietuvių Jaunimo Peticijos parašų rinkimo vajus artėja į pa
baigą. 1956 birželio 2 d. yra paskutinė parašų rinkimo diena. Lie- .................
tuvių visuomenė gyvai ir nuoširdžiai sutikusi jaunimo darbą ir ak- nepuls. Kinijos, jęi Kinijos rau- 
tyviai parėmusi yra prašoma per paskutines kelias savaites neat-idonie^ jžengs J Korėjos karą 
sisakyti jaunimui padėti ir suintensivinti parašų rinkimo — pa- 1950 m‘ ... . ...
sirašimo vajų. Mes kreipiamės į visus lietuvius bei organizacijas, Petrovas asmeniškai nepi ino 
kviesdami neįsijungusius į peticijos darbų eigą susirišti su Lietu- dviejų britų, šnipinejusių 
vių Jaunimo Peticijos centriniu komitetu. Komitetas mielai pri- Maskvai> bet apie jų ve lą 
siųs visiems parašų blankus ir peticijos kopijas. Sustiprinkime pe
ticijos parašų rinkimo vajų vieningu darbu, taip kaip jaunimas 
vieningai jį pradėjo. Per paskutines dvi savaites užsitikrinkime, 
kad neliktų nei vieno'lietuvio nepasirašiusio peticijos!

• Atlikime savo pareigą Lietuvai ir kenčiantiems broliams Si
bire.

Lietuvių Jaunimo Peticijos 
Centrinis Komitetas

Adresas: Lietuvių Jaunimo Peticija
0755 So. Westem avė.
Chicago 36, III.

nių gavo iš kito Sov. Rusijos 
slaptojo agento, kuris gavo slap
tus britų dokumentus Londone iš 
anų minėtų britų diplomatų, ku
riuos jis vėliau sutiko Maskvoje. 
MacLean ir Burgess pabėgo į 
Sov. Rusiją.

• Michigan valstybėje dvi tor 
nados siautė praėjusį šeštadienį. 
Keturi žmonės žuvo tornados 
metu.

1

Vis daugiau kalbama apie
naro Crabb'dingimo paslaptį

LONDONAS, geg. 13. — Britanijos premjeras Edenas įpyko, 
kai Kremlius atidengė Anglų-Rusų notas ryšium su dingimu ko- 
) mand. Lionei Crabb, britų '/yno naru, drėbdamas į veidą šni
pinėjimo kaltinimus.

Sovietų Rusijos vyriausybės 
vyrai gegužės T1 d. viešai nusis
kundė, kad komand. Lionei 
Crabb buvo pastebėtas balan
džio 19 d. netoli Sov. Rusijos ka
ro laivo Portsmouth uoste. Dar 
labiau premjeras Edenas nuste
bo sovietų pasielgimu po to, kai 
jis atsiprašė dėl įvykio, sakyda
mas, jog komand. Lionei Crabb 
misija nebuvusi autorizuota Bri
tanijos vyriausybės,

Šis incidentas įvyko dienai 
praslinkus po Bulganino ir Chru 
ščevo atvykimo „Oržonikidze” 
laivu į Angliją. z

Britanijos užsienio reikalų 
ministerija pareiškė pasipiktini
mą, kad sovietai dokumentus pas 
kelbė nepasitarę su britais. Na
ras Crabb dingo prie rusų karo 
laivo Portsmouthe, Anglijoje,
Kremliaus bosams atvykus sve- 
čiuosna į Angliją. Crabb dingimo 
paslaptis dar nežinoma. Darbo 
partijos vadai gegužės 14 d. vėl 
kels parlamente Crabb bylą.

Kremliaus išsikalbinėjimas 
dėl Crabb galbūt premjerą Ede-

Trumpai iš visur
• Uusi Suomi” laikraštis klau 

šia. „Usi Suomi”, suomių konser 
vatorių partijos pagrindinis or
ganas, teiraujasi, kodėl suomių 
kalba išleistame veikale „Kuka 
kukin on”, kuriame rašoma apie 
suomių įžymybes, minimi viso
kie kiti ordinai, net senieji caro 
laikų šv. Onos ir Jurgio, bet vi
siškai išleisti Pabaltijo kraštų 
ordinai. Juk visa eilė Suomijos 
piliečių yra taip pat juos gavę. 
Negi tų -kraštų nepriklausomo 
gyvenimo laikotarpis turi būti 
išbrauktas ir iš istorijos pusla
pių? Juk seniau suomių vyriau
sybė yra taip pat pripažinusi tų 
kraštų nepriklausomybę. Minimo 
jo veikalo redakcija į tokį viešą 
pasiteiravimą tik tiek teatsakė, 
kad skyrelį apie ordinus ji paė
musi iš valstybinio kalendoriaus.

• Garsiajame Amerikos Ford- 
ham universitete tarp kitų insti
tutų veikia ir Rusijos studijų
institutas, kuriam vadovauja žy- 

ną privers pasakyti visą Crabb mus šios srities spęcialistas jė-
istorijos paslaptį.

Kaip politikoje greitai
keičiasi

1947 m. spalio mėn. Maskvos 
„Literatumaja Gazieta“ rašė 
apie Tito: „Jis šypsosi. Švelnus 
vėjelis glosto tautos didvyrio 
šviesius plaukus, lyg norėdamas 
juos pamyluoti. Jo platus vyriš
kas veidas spindi tokia energin
ga valios jėga ir šiluma, jo akys 
žvelgia tąip pramatančiai, jud
riai ir gudriai, kad kiekvienas 
supranta, kodėl šis tautos vadas 
nepailstantis kovotojas už taiką 
ir demokratiją įgijo taip didelį 
autoritetą savo tautoje ir užsie
niuose“.

Jau 1949 m. rugsėjo tas pats 
laikraštis rašė apie šį vyrą: 
„Kiekvienas, kuris jį bent kartą 
matė ar girdėjo, negalėjo nepa
stebėti, kad jis yra plepus kaip 
papūga, pasipūtėlis ir arogantas. 
Šitoks papūga puošiasi maršalo 
uniforma. Paraduose ir baliuose 
jis, pasirodo, ateina parodyti pub 
likai gražias akis, o išsipuošęs 
kaip Kalėdų eglutė. Reikėtų pa
matyti, kaip jis išverčia krūtinę, 
atlošia galvą ir svaido akimis“.

• Komunistinės vyriausybės 
Europoje pradėjo suteikti laisvę 
savo oponentams, nuteistiems į 
kalėjimą už politinę veiklą sta- 
linistų laikotarpyje, ir Vengrija 
pareiškusi, jog ji panaikins savo 
ginkluotą pasienį prie Austrijos 
pasienio.

zuitas kun. Wilcock. Prof. Wil- 
cock šiomis dienomis spaudos at
stovams pareiškė, kad visų jo va
dovaujamo Rusijos studijų cen
tro mokslininkų nuomone, Sta
lino kulto pasmerkimo pasekmė
je nebus jokių pasikeitimų Sov. 
Sąjungos religinėje politikoje.

• JAV ginkluotoms jėgoms 
sekančiais fiskaliniais metais pa 
skirta 33^ biliono dolerių. Iš jų 
orę^ėgos gaus 15^ bil. dol., lai- 
vytras — 9% bil. dol., armija — 
7^2 bil. dol. Atstovų Rūmai vi
sais balsais šį paskirstymą pat
virtino. Tuo reikalu įstatymas 
pasiųstas senatui.

• Š. Atlanto Sutarties organi
zacijos vadas gen. Alfred M. Gru 
enter, išeinąs į atsargą, įspėjo, 
kad Sov. Rusijos atakos Europo
je būtų sutiktos su atominiais 
ginklais.

• Popiežius Pijus XII praėju
sį sekmadienį paminėjo savų 39- 
tas metines, kai konsekruotas 
vyskupu.

• Tarp Izraelio ir Arabų vals
tybių prie pasienių tebevyksta 
susikirtimai.

• Anglijos Darbo partijos pir
mininkas GaitSkeUįs, susikirtęs 
su Chruščevu, atvyksta svečiuos- 
na į Jungtines Amerikos Valsty
bes.

• Į Sibirą pervežti lėktuvais 
keli tūkstančiai Lietuvos vėžių ir 
paleisti į Sibiro ežerus. Žuvintu 
ežero rajone įregistruotos 82 gul
bių poros.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
--Prezidento Eisenhowerio sveiksta yra geriausiame sto

vyje — pareiškė gydytojai, tikrinę prezidento sveikatą.
—Alžyro sukilėliai pagyvino savo veiklą prieš Prancūzi

jos kariuomeenę. Šiaurinės Afrikos teritorijoje 24 valandų 
laikotarpyje 150 sukilėlių žuvo kovose — praneša prancūzų 
šaltiniai. Daug europiečių prisijungė prie prancūzų karių ko
vai prieš Alžyro sukilėlius.

—Amerikos vandenilio bombos išbandymas atidėtas šeštą 
kartą. Vandenilio bomba turėjo būti numesta Pacifike Na
mu saloje.

—Prieš britus paskleista lapelių ir Atėnų aerodrome prieš 
dviejų graikų pakorimą Kipro saloje.
♦ —Kipro salos sostinėje Nlcosia greikai uždarė krautuves, 
kavines Ir teatrus, protestuodami už dviejų klpriečių graikų 
pakorimą.



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

BENDRUOMENINIAI SVARSTYMAI 
RYTINIAME PAKRAŠTYJE 
Bendruomenės suvažiavimas Hartforde 

A. SAULAFP1S, Waterbury, Co»n.

Antroji diena

Sekmadienio rytiniame posė
dyje pranešimą apie paskutinį
jį Tarybos posėdį patiekė tos 
Tarybos pirmininkas J. Šlepe
tys, išdėstęs Tarybos posėdžio 
eigą, įstatų pakeitimą, taip pat 
jos nutarimus Kultūros Fondo, 
tautinio solidarumo įnašų ir ki
tais reikalais.

Vėliau dėl abiejų pirmininkų 
pranešimų buvo paklausimai ir 
diskusijos.

11 vai. lietuvių parapijos baž
nyčioje buvo pamaldos Bendruo 
menės intencija. Kun. St. Yla 
pasakė turiningą pamokslą lietu 
vių 'bendradarbiavimo tema. Pa
mokslas buvo lyg koks refera 
tas bendruomeninės dvasios bei 
nuotaikos prasme.
Vliko pirmininko pranešimas

Tarptautinės padėties klausi
mu paskutiniajame suvažiavimo 
posėdyje pranešimą patiekė Vli
ko Prezidiumo pirm. J. Matulio
nis, pats visą laiką atidžiai se
kęs suvažiavimo darbus. Jo pra 
nešimo pasiklausyti buvo prisi
rinkusi pilna salė. Prelegentas 
ramiai, nuosekliai ir labai kul
tūringai analizavo tarptautines 
ir mūsiškes Lietuvos laisvinimo 
problemas. Nebuvo nė griaus
mo, nė kokio tuščiažodžiavimo, 
bet buvo gražus jieškojimas re
aliai suprasti padėtį, iš to pasi
daryti išvadas ir atitinkamai 
prie to taikyti savo pastangas 
Lietuvos laisvei iškovoti bei sa
vajai tautai padėti. 4

Paprašytas pirmininkas su
minėjo ir Vliko bei jo įstaigų 
dirbamus darbus: a) žinių rin
kimą apie padėtį krašte (radijo 
bei atitinkamos spaudos sekimas 
ir iš anapus geležines uždangos 
atvykusių žmonių apklauSitfėjif 
mas), b) pavergtiesiems žinių 
per radiją siuntimas ir c) infor
mavimas lietuvių bei kitataučių 
laisvajame pasaulyje.

Taip pat paprašytas, pasisa
kė ir Lietuvių Bendruomenės 
klausimu, kuris pirmininkui y- 
ra taip pat savas, nes jis buvo 
kelerius metus Kanados Lietu
vių Bendruomenės pirmininku. 
Pirmininkas pabrėžė, kad Bend
ruomenė jau yra gyvenimo fak
tas ir tokiu ji Eks. Bendruome
nės uždaviniai esą toki svarbūs 
ir ji pati tokia reikalinga, kad 
Lietuvių Bendruomenė tol bus, 
kol bus lietuvių emigracijoje. 
Sveikindamas susirinkusius at
stovus, pasidžiaugė jau nudirb 
tais Bendruomenės darbais ir 
linkėjo geriausio pasisekimo.

Neiškęsiu nepridėjęs, kad J. 
Matulionio pranešimas buvo tik
rai bendruomeniškas, iškėlęs vi
siems rūpimus klausimus, neįve- 
dęs į kokius partinius ginčus, 
nieko nei kaltinęs, nei teisinęs, 
nei gynęs,^nei peikęs. Kas buvo 
pasakyta, tiko kiekvienam lie
tuviui be skirtumų pagal jų par
tinius ar kitokius jausmus.

Tokį gražų pranešimą išklau
syti buvo miela.

Rūpesčiai, norai ir nutarimai

Dėl pranešimų bendruomeni
niais reikalais buvo diskusijos, 
kurias sekė įvairūs sumanymai, 
pasiūlymai ir nutarimai. Būtų 
perilga laikraštyje juos visus 
perduoti. Tačiau būdingesn;uo- 
sius vertėtų. O tų klausimų bu
vo daug ir įvairių.

Kultūros Fondo organizavimo 
reikalu pritarta, kad jis liko Bcn 
druomenės apimtyje, bet ne ša
lia; taip būsią sėkmingiau jo 
darbus remti ir jam lėšas or
ganizuoti.

Pasikalbėta ir jaunimo klau
simu. Bendruomenė šį bei tą 
daro ir dar daugiau turės da
ryti jaunimo lietuviškajai veik
lai stiprinti ir taut niam ugdy
mui pakelti. Projektuojama ir 
centre sudaryti tokį organą fe
są pasiūlymų suorganizuoti jau
nimo tarybą), kuris santykiau
tų su jaunimo organizacijomis 
lietuvybės išlaikymo darbuose.

Kultūros kongreso ir Dainų 
šventės reikalai priimti jau kaip 
gyvenimo faktai. Pasiskatinta 
iš čia prisidėti, kaip galima.

Pasaulio Lietuvių Seimo kiau 
simu taip pat diskutuota. Reikš 
tas noras, kad šis seimas įvyktų 
kiek galima greičiau, pvz. 1957 
m. birželio mėnesį.

Išsireikšta apygardų klausi
mais, apylinkių valdybų kaden
cijos (rinkti tik metams, rinkti 
rečiau, rinkti kasmet tik dalį 
valdybos sudėties) ir kitais vie
tinio Bendruomenės veikimo 
reikalais. Pripaž nta, kad LB 
Valdyba ir apygardų valdybos 
savo paskirtimi yra labiau ad
ministraciniai Bendruomenės or 
ganai, kai pagrindinė kultūrinė 
veikla ir lietuvybės išlaikymo 
darbai vyksta apylinkėse jų val
dyboms vadovaujant.

Lietuvių kartoteka tebėra pro 
blema. Vienur rastas būdas su
sitvarkyti, kitur tebejieškoma 
jo. LB Valdyba šio klausimo 
taip pat nesanti baigtinai iš
sprendusi, bet turinti planų. 
Bendrai likta nuomonės, kad 
vietinės kartotekos reikia, api-

GROBIKAI IŠVEJAMI metropolijoje, jau buvo toks su
važiavimas prieš porą metų.

Suvažiavimo darbus multipli
kuoti suvažiavimas pavedė Hart 
fordo apygardos valdybai.

TeL ofiso HE. 4-H(*v9, rez. I’R. 9-7333

BR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Šeštadieniais nuo 1 Iki 4 vai. p. p.
Išskyrus ketvirtai. Ir sekmad. s

BR. AUNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —-

8322 So. Weetern Avenue
Vai.: kasdien 10-12 vai. ir 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3229
telef. WAlbrook 5-5074

Or. Olas KRIAU6ELI0NAITĖ
(Gydytoja Ir ChirurgS) 

ŠSOTKRŲ LIGŲ IR AKUŠERIJOS 
SPECIALISTO 

>760 WMt 71rt Street 
(Kampas 71st Ir Callfornla)

Tol. ofiso ir rea. REpubUo 1-4144 
Vai. 11-1 ir 4-0 v. v. šalt. 1-4 p. p. 

Priėmimas tik parai susitarime.

BR. JUZE IR KĮSTBTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2900 VVest 5Iet Street

Vai. pirm. ir antr. 10 Iki 12 ryto, Į
A. K. Gurijanov, Sovietų Sąjungos atašė, kuris buvo kaltinamas Pa_ Į p^nkt* 2'ik? ?tr 6 lkl^poptet* ** 
grobęs penkis sovietų jūrininkus pabėgėlius, išvyksta Queen Mary ' tadlenlais įo iki l vai. popiet, 
laivu iš Amerikos. Šalia stovi žmona ir 7 m. duktė. (INS) Ofiso teLPRospect 4-1745

Rea. tel. GRoveblU 4-540S

mančios bent aktinguosius a- 
pylinkėje lietuvius; tačiau ji' tu
rinti būti galimai paprastesnė.

Piniginiai reikalai

Paaiškėjo, kad centras perma 
žai turi lėšų, tokiomis sąlygom 
mis jis negali sėkmingai atlik-j 
ti savo uždavinių. Patiekta įvai
rių siūlymų centrui lėšų padi
dinimo reikalu. JAV LB finan
sų komisijos pirm. M. W. Chase 
painformavo apię rudenį įvyk
siantį Tautos Fondo pasų bei 
ženklelių platinimo vajų. Iš to 
vajaus apie 50% pajamų atitek
sią Bendruomenei; tai turėtų 

H žymiai pataisyti ir centro pini
ginius 'reikalus', šia proga pasi
skatinta su tautinio solidarumo 
įnašų rinkimu bei atsiskaitymu.

Tautinio solidarumo įnašai bu 
vo laikomi pagrindiniu Bend
ruomenės pajamų šaltiniu. Ta
ryba dabar nustatė 2 dol. me
tams (dirbantiesiems). Buvo 
balsų, kad tai perdaug (vietoje 
buv. 1 dol.), buvo, kad ir “ne 
laiku”. Tačiau pripažintas pa
grindinis- motyvas, kad Bendruo 
menės darbui centre ir vietose 
pinigų reikia ir tą, darbą remiąn 
tiems sąmoningiems 2 doleriai 
nėra baisi suma; vieno dar 
trūksta, tai to, kad visose vie
tose tie įnašai būtų rūpestingai 
surenkami ir nustatyta tvarka 
atsiskaitoma.

Politinių veiksnių 

bendradarbiavimas

Visų buvo vengiama Bendruo 
menės veikimo plotmėje įsisukti 
į kokį partinį ar politinį vėją. 
Tačiau buvo nusiskundimų, kad 
veiksnių nesutarimai ir spaudos 
tuo reikalu ginčai labai kenkią 
lietuviškiesiems reikalams vie
tose. Valdybos pirmininkas pa
brėžė, kad Bendruomenės san
tykiai su Altu yra geri. Abi pu
sės yrą pasižadėjusios bendra
darbiauti. Oficialių rūpesčių ne
są. Esą siekiama tokio susi
pratimo su Balfu ir kitomis or
ganizacijomis. “Mes tikimės, 
kad ir su Lietuvos laisvinimo 
veiksniais sutarsime”, pasakė 
St. Barzdų kas. Bendruomenė no 
ri laikytis geruoju ir nuošir
džiai to siekia. .

Suvažiavime buvo daug žmo
nių, kurie patys aktingai dirba 
ir Alto skyriuose ar aukomis jį 
remia, tai kalbos šia tema ne
buvo lyg nuošaliai stovinčių 
žmonių. Iš kelių vietų buvo pa
brėžta, kad Alto VK vieno na
rio dažnai nešvankūs Bendruo
menės gnaibymai gal nepaken- 
Jtią tiek Bendruomenei, kiek re
daktorius savo savaitraštyje no 
rėtų, bet esą tikra, kad paken- 
kią Altui, nes Bendruomene be
sirūpiną žmonės nebenorį rem
ti Alto aukomis. Bet iš viso bu
vo pasisakyta, kad nesą ko į a- 
nuos rašinėlius kreipti rimtes
nio dėmesio.

Centras siuntinėja bendrdaraš 
čius; vienį juos nori gauti tie
siai, kiti per apygardas;'vie
niems jie per ilgi, kitiems — 
kaip tik geri. Vieni nori plates
nių nurodymų vietinio veikimo 
reikalais, kiti nenorį “iš vir
šaus įsakymų”. Nusistatyta ir 
toliau bendraraščių turinio ir 
jų siutinėjimo reikalus palikti 
LB Valdybos nuožiūrai, bet ry
šio su padaliniais reikia, todėl 
esą gerai, kad siunčia, judina ir 
padeda.

Vasario 16 gimnazijos namų 
išpirkimui JAV esą jau surink
ta apie S,000 dol.; dar trūksta 
apie 6,000 dol. JAV LB specia
lios tam reikalui komisijos at
stovas Pr. Paullukonis prašė 
Bendruomerfės padalinius dar 
pasispirti ir pagal tos komisijos 
išsiutinėtus aukų lapus parink
ti daugiau pinigų ir tvarkingai 
atsiskaityti. .'nJin.»

Ilgesnės diskusijos vyko įvai
riais vietose Bendruomenės vei
kimo ir lietuvybės išlaikymo 
klausimais. Iš pranešimų, iš 
diskusijų bei pasiūlymų kiekvie
nam atidžiam suvažiavimo da
lyviui prisikaupė labai daug po
zityvių minčių tais klausimais. 
Tai turėtų atsil'epti ir žinoma at 
silieps į darbus po suvažiavimo.

Primta nutarimų ir rezoliuci
jų. Joms galutinai suredaguoti 
išrinkta komisija: dr. A. šerkš
nas, Skrupskelienė ir vienas su
važiavimo sekretorių. Tarp tų 
rezoliucijų, kurias pilnai pa
skelbs minėta komisija, paminė
tinos : padėka Bendruomenės 
darbus dirbantiems, skatinimas 
uoliau kaupti lėšas Bendruome
nės reikalams, pasisakymas Pa
saulio Lietuvių Seimo reikalu; 
padėka Bendruomenę remian
čiai spaudai ir lietuvių radijo va 
landėlėms; padėka jaunimo sto
vyklas ruošiantiems veiksniams 
bei organizacijoms; padėka li
tuanistinių mokyklų mokyto
jams bei tų mokyklų rėmėjams; 
skatinimas knygos mėnesyje įsi
gyti knygų ir prenumeruotis L. 
Enciklopediją ir kt.

Suvažiavimo sudėtis

Suvažiavimas apėmė 6 apy
gardas su 37 apylinkėmis. Tai 
sudaro maždaug 65% visų apy
gardomis veikiančių padalinių; 
buvo atstovauta maždaug 43% 
Tarybos 1955 m. rinkimuose da
lyvavusių balsuotojų. Iš pinigi
nės pusės žiūrint, Loko apyskai
ta sako, kad įos vietovės prie 
centro išlaikymo yra prisidėju
sios maždaug 52% visų centro 
pajamų.

Šalia apygardų bei apylinkių 
atstovų suvažiavime dalyvavo ir 
6 Tarybos nariai, kurių du iš
buvo visuose posėdžiuose, kiti 
tegalėjo dalyvauti tik kaiku- 
riuose.

Suvažiavimas nebuvo nė Bend 
ruomenės Tarybos, nė kokio ki
to augŠto rango įstaigos susirin
kimas; čia buvo tikrąjį juodą 
Bendruomenės darbą savo, gali
ma sakyti, pūslėtomis rankomis 
dirbančių, veikimą vietose or
ganizuojančių žmonių suvažiavi

mas. Ir mintys, ir norai, ir te*- 
mos bei pasiūlymai ėjo iš sąly
gų, kuriose dirbama, ir iš rei
kalų, kurie kasdienybęjeyra.

Tačiau suvažiavimas buvo 
darbingas; buvo išsikalbėta, iš
siaiškinta, išklausyta ir pasiryž
ta dirbti toliau.

Kaip pageidauta, tokių suva
žiavimų būsią ir daugiau, gal 
kitų metų pavasarį, ar greičiau
siai — rudenį. Rodos, kad su
ruošti jam tiktų dabar bene šio 
krašto dinamiškiausią Newarko 
apygarda. New Yorke, mūsų

Tel. ofiso HE. 4-5849. rez. HE. 4-2824

BR. RETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

BR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6917 Sonth We«tera Aveaue 
Chlcago 29, IU. 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas REpublic 7-4900 

Rezidencija: GRoveblU 4-8144

Pirmadienis, gegužės 14, 1956

DR. L J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4256 W. 63rd St 
Ofiso teL REUanco 5-4410 

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

Penktad. tik po pietų. 
Trečlad. Ir šeštad. pasai sutarti

BR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTO

7168 South Westera Avųnųo
(MEDICAL BUILDING) 

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

Ofloe tel. RE. 7-1148
Rea. teL WAlbrook 5-3744

TeL ofiso Y A. 7-5557, rez. RE. 7-4444

OR. FRANK C. KWINN
(KVIEČINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:80 
Uždara treč. visa diena Ir šeštad. vak.

TcL ofiso PRospcct 0-2240
PRospcct 0-4732

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

5700 S. Wood Street
PriSmimo vai. tik pagal susitarimų 
nuo 2—4 vai. kasdien Ir nuo 6 iki 8 
vai. plrmad. ir penkt. Trečlad Ir sek. 
uždaryta

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Tel.: Ofiso —- PUllman 5-4744
Buto — ENglewood 4-4979

Ofiso Ir buto t©L HEmlock 4-5816

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Ofiso tel. OLlffside 4-2894
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 471 h Street 
(Kampus 47tb Ir Hermitage) 

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

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telef. TOvvnliaU 3-0959 
2534 West tisth Street 

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

skambiną CEntral 0-2294.

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 
8PEO. 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.,
Trečlad. Ir Penktad. 6-9 vai. vak. ln 

šeštadieniais 2-4 vai. popiet

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. PIt. 6-8484

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South VVestern Avenue
VAL. kasdien 2—4 p. p. Ir 7-—9 vak.

Trečiadieniais, šeštadieniais ir 
sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

jos. F.iiim
FURNITURE, INC.
3241 S, HALSTED ST.

Tel. CAlumet 5-7237

Jewelry skyrius
Deimantai, Brilijantai,
Aukso ir Sidabro papuošalai. 
Bulovą, Longmes-Wittnaur 
laikrodėliai. Lietuviški rekordai. 
Fonografai, Radios. Lagaminai.

Šios savaitės Išpardavimas.
500 rankinių laikrodėlių.
Rankiniai laikrodėliai paauksuoti, 
17 akmenų, garantuoti. Benrus, 
Gfuen, Bulovą, Klgin.

Vertės $39.95 už $9.95
Šitie laikrodėliai yra labai geri pa
siųsti į kitus kraštus ii* į Lietuvą.

Budriko radio valanda Ketvirta
dienio vakarais nuo 6 iki 7 vai. 
iš WHFC stoties. 1450 kil. su žy
miais dainininkais ir orkestru.

Mįslių įspėjimo kontestas.
Atidarą 6 dienas savaitėje. 

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais 
iki 9:30 vaį. vak.

Sekmadieniais Jewelry skyrius 
uždarytas.

BR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrginla 7-0034

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Whipple Street
(Arti Archer Avė.) 

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

LAfayette 3-4940 
Namų — CEdarcrcst 3-7788

TeL ofiso PRospect 6-9400
llczkl. PRospect 6-0100

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(V aške v ičiūtfi)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue 

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

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI] 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

Telefonas REilance 6-1811

DR. WALTER L KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
8925 West 59th Street

VAL. 1—4 popiet, 6:80—8:10 vak. 
Trečiad. pagal sutartiCARR MOODY 

LUMBER CO.
STASYS LITVINAS, Prez.

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

Apkainavimą ir Prekių Pristaty
mą Teikiame Nemokamai

Raštini atidara kasdien nuo
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro Ir 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

Duonų ir (vairias skoningas 
bulkutea kepa

BRUHO'S KEPYKLA
8330-41 S. I.ituanica Avė.

TeL Oliffatde 4-6376 
Pristatome 1 visas krautuves 
ir restoranus, taip pat iš
siunčia | visus artimuosius 

mleatua.

TeL ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-5347

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

4055 Archer-Avė.
Kampas Archer Ir Callfornla Ava. 

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

DR. ALBINA PRUNSKiS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
S259 South Sšlsted St. 

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

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimų 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resid. 2437
W.» 62nd St., tel. Republlo 7-8818.

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Ct, Cicero
Kasdien 10-12 vai ryto Ir 5-3 vai, 

vak. šeštadieniais 10-3.
Ofiso Ir .-buto U J. OLymplo 2-1381

Ofiso tUef. YArds 7-1166 
Rezidencijos — STcwart 8-4411

DR. L GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S5th Street 
(kampas Halsted ir 36-ta gatve) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. VVAlbrook 5-2670
Res. Hllltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marquette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

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

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)

2500 West 6Srd Street
VAL. kasdien nuo 2—ri p. p. ir 7:80 
Iki 9 vai. Trečlad. Ir šešt. uždaryta

Telefonas GRoveblU 4-1595
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIAUST.

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

susitarimų išskyrus trečiadienius
2422 VVest Marąuette Rd.

T«L ofiso Ir buto OLymplo 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St, Cicero 

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

Butas 1526 So. 49th Avė. 
*eštadlenials 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2865

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

4146 S. Archer AK

VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:60 v. 
Vak. pirm., antr., ketvlrt. 6-6:90 v. 

TVečIadtanl tik ■unitams

Jei turite parduoti ar iinuomo 

ti, paaiakelbkite smulkių skelbimų 

skyriuje. Skelbimą galite perduot) 

telefonu: Vlrginle 7-6640,

REMKITE “DRAUGI”,

Ofiso telefonas — BIsbop 7-2525
DR. AL RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue

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

Trečlad. Ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublic 7-2290 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS
2435 West 69th Street

VAL.: Pirm., antr., Ketv., penkt. 
n po 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 akinius, 

keičia stiklus Ir rėmus.
4456 So. California Avė.. Ohicago 

šaukite YArds 7-7381 
Priima: vakarais 8 iki 9; šeštad. 

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

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

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4646 So. Ashland Avk, Ohicago 
Plrmad., antr., ketv. Ir penk. 

6:10—8:80 vai. vakare 
šešt. nuo 2 iki 4 popiet.

Rez. 8053 S. Campbell Avė.

Tel. ofiso YA 7-4787, rez. PR 9-1980

DR. STRIKOL ,
I GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4645 8. Ashland Avė. (kamb.. 211) 
Vai. nuo 2—4 Ir 6—8; trečlad., šeš
tad. ir sekmad. tik pagal sutarti. 

Jeigu neatsilieps viršminttl telefonai
šaukite MIdvvay 8-0001

« P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopcdas - I*rotezlstaa 

Aparatal-Protezal, Med. ban-
I dažai. 8pec. pagalba kojom 

(Areti Snpporta) tr kt.
Vai.: 9-4 ir 6-5. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

2850 W. 63rd Rt. Chlcago 29, IU. 
Tol. PRospcct 6-5084.

Tel. ofiso VIctory 2-1581
Rez. VIctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHERURGAB 

802 West 31st Street 
Kamp. Halsted Ir 81-mos gatvių) 

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

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-3150

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

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

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

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. I’R G-6659 
Rezid. 6600 S. Artesian Avė. 

VAL. 11 v. r. Jkl 3 p. p.; 6—9 v. v.

DR. G. 8ERHER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1820
Pritaiko akinius. 
Kreivas akis

Ištaiso.
Ofisas ir akinių dirbtuve 
756 Weet 35th Street

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

DR. $. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų (tempimų, kurie 

yra priežastis galvos skaudCjlmo bei 
svaigimo ir skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegyst, ir toliregya- 
tę. Prirenku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
Instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
( mokyklos valkurfT

4712 South Afthl&nd Avenue 
Tel. YArds 7-1373

Vai. 10:30 Iki 7 v. vak. šeštad. 10:80 
Iki 6 vai. Sekm. Ir treč. uždara.
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Pirmadienis, gegulės 14, 1956

GERUMAS BLOGYBĖJE
DISKUSIJOS APIE BLOGĮ

Aną dieną Julius Sula man padarė priekaištą, kodėl aš ne* 
diskutavau iki galo su kažkuo Adomo nuodėmės ar gėrio bei 
blogio klausimais (“Naujienos”, balandžio 28 d.). Tas prie
kaištas yra rimtas. Aš sutinku, kad bedievins, netikintis ar ne
teisingai tikintis turi teisės, kad su juo būtų diskutuojama.

Julius Sula taip pat nori diskutuoti šiais klausimais. Iš 
mano straipsnio, aną dieną paskelbto “Drauge” apie mūsų ne
laimėse slypinčius gerumus, jis man daro priekaištą, būk aš 
Dievo pagalba norįs “pateisinti visas niekšybes ir išaugštinti 
žmonėms daromas skriaudas”. Tokių blogų norų, man atrodo, 
aš neturiu. Tačiau šiuo atveju min iš. tikro kyla problema, kaip 
diskutuoti blogio klausimu. Man atrodo, kad gėrio ir blogio 
klausimas tam tikra prasme yra pats didysis klausimas. Aš 
taip pat esu įsitikinęs, kad šio klausimo gvildenime toliausiai 
yra pažengusi katalikiškoji teologija.

RŪPESTINGOS PADALOS
Ji yra padariusi keletą padalų, kurių dėka galima bandyti 

ne tuščiai leisti laiką prie šio klausimo. Pavyzdžiui, ji yra at
skyrusi tokias sritis, kaip gėrį ir dvasią. Nes ne visada dvasia 
yra gera. Ji taip pat yra atskyrusi medžiagą nuo blogio. Me
džiaga jai anaiptol nėra blogio versmė ar jo principas.

Bet eikime dar toliau. Žymi dalis mūsų visuomenės (net 
krikščioniškos) praktiškai išpažįsta kitą nelaimingą blogio ir 
gėrio suporavimą. Blogį jie suporuoja su praeitimi, o gėrį su 
ateitimi. Taip daro daugelis srovių: evoliucionizmu pradedant 
ir komunizmu baigiant. Katalikiškoji galvosena šitokį blogio 
sprendimą laiko naiviu, nepaisant to, kaip plačiai jis būtų išsi
platinęs visuomenėje.

Šios padalos eina tik pakopų vaidmenį į tą gėrio ir blogio 
sprendimą, kurį Jėzus Kristus yra išreiškęs savo palaiminimuose 
nuo kalno. Jis yra pasakęs: “Palaiminti romieji, nes jie pavel
dės žemę. Palaiminti, kurie liūdi, nes jie bus paguosti” ir kt. 
Čia mums išaiškėja didysis paradoksas, kad kančia kartais ne
stovi skersai kelio laimei. Tiesa, kentėjimo Kristus laime ne
vadina, tačiau tarp kentėjimo ir laimės Jis nepalieka tokios ne
peržengiamos sienos, kokia yra pozityviškai nusiteikusiam žmo
gui. Jis savo mokiniams yra suteikęs galimybę kančią nugalėti 
augštesniu, ne vien fizišku būdu.

APAŠTALAVIMO KLAUSIMAS

Tai yra tik vienas žvilgsnis, paimtas pavaizduoti, kaip augš- 
tas yra šis klausimas. Rašąs šiuos žodžius turi dar vieną prie
žastį, dėl kurios jis susilaiko lengva širdimi leidęsis į šias dis
kusijas. Jis yra įsitikinęs, kad filosofavimo praktiškai šiam 
reikalui nepakanka. (Taip mano ir jo oponentas, sakydamas, 
kad rugių žydėjimu negalima pasotinti alkanojo). Čia reikia 
pačios krikščioniškosios religijos. Dėl to diskutuoti gėrio ir 
blogio klausimus jam praktiškai reiškia apaštalauti. Žinoma, jis 
to neatsisakytų. Tačiau apaštalavimui yra reikalinga dar viena 
sąlyga, būtent, kad tas, kuriam apaštalaujama to norėtų. Ka
talikų Bažnyčia draudžia betką krikštyti prievarta. Taigi, nuo
sekliai einant, nėra ką mokyti tikėjimo tiesų prievarta.

Vargiai ar mano pokalbininkas “Naujienose” yra tokioje 
dvasinėje būklėje, kad jis norėtų būti apaštalaujamas. Jis grei
čiau tik įsižeistų tokiu mano pasiūlymu. Tiesa, jis sako mielai 
skaitąs religinius straipsnius. Tai jau yra daug. Tai liudija, 
kad jis turi religinį alkį. Tačiau jo Dievo supratimas yra toka, 
kad vargiai į jį gali remtis betkokia religija, nekalbant jau 
apie krikščionybę.

BEDIEVIŠKA TEOLOGIJA

Julius Sula, klaidingai aiškindamas mano straipsnį, nori 
Dievui sumesti kaltę už Dachau koncentacijos įsteigimą. Jeigu 
iš šios jo taktikos mes norėtume susidaryti vaizdą, kaip jis su
pranta Dievą, tai galėtume prileisti kokias tris galimybes. Pir
moji galimybė būtų ta, kad J. Sulos Dievo sąvoka yra tokia 
primityvi, jog jis joje sutalpina gerumą ir blogumą. Tai būtų 
Dievas, neutralus kaip stabas. Antroji galimybė būtų ta, kad 
J. Sula iš esmės yra Dievo priešas ir, vietoj jį pagarbinęs, nori 
jį pažeminti. Ir trečioji galimybė'yra ta, kad J. Sula, suvers
damas Dievui kaltę už Dachau, nori įvelti į nepatogią būklę tik 
savo oponentą. Reikia pasakyti, kad ši trečioji galimybė būtų 
pati laimingiausia. Nors ji ir neliudytų J. Sulos palankumo apaš
talavimui ; tačiau bent Dievo samprata iš esmės nebūtų pažeista.

Deja, turbūt ir šios sąlygos pas oponentą negalima tikėtis. 
Atrodo, kad mažiausiai, kuo jis domisi ir sielojasi yra Dievo 
sąvokos ar jo gerumo išsaugojimas. Jam rūpi atsikratyti Da
chau blogybės, o kad su juo bus kartu nugramzdintas ir krikš- 

' čioniškasis Dievas ar apskritai Dievo gerumo sąvoka, tai mūsų 
pokalbininkui “Naujienose” nerūpi. Tai yra gana pigus blogio 
problemos sprendimo būdas: visą tragiką suversti Dievui ant Staiga vėl pabundu.
pečių ir kartu atsikratyti ne tik blogybės, bet ir Dievo. Šį pro- Šviesą^ ~ Saukia aižus vyriškas balsas. Už-
blemos sprendimą geriausiu atveju galima prilyginti tam spręn-
dimui senovės graikų dramose, kai dirbtinis Dievas (Deus ex 
machina) įsikišdavo veiksmo eigon ir atnešdavo atomazgą. Nors 
šis blogio problemos Brendimas yra ir labai “religingas”, tačiau 
jis nėra nei humaniškas, nei krikščioniškas; dėl to nepriimtinas. 

DISKUSIJOMS PAGRINDO BEJIEŠKANT 
Taigi J. Sulos turima Dievo sąvoka nėra pakankamas pa

grindas, ant kurio mes galėtume diskutuoti gėrio ir blogio 
klausimus. Mano turimas šiuo reikalu pažiūras jis siūlo pa
siskaityti tik vaikams. Iš to išeina, kad mes neturime bendros 
atramos šio klausimo svarstymams. Be tokios atramos mūsų 
diskusijos būtų tik nesusipratimų didinimas. Štai dėl ko aš 
nesu toks entuziastas šioms diskusijoms.

Tačiau galbūt yra kokia išeitis? Gal mano oponentas ga
lėtų pasiūlyti kaip pagrindą diskusijoms tą gėrio ir blogio spren
dimą, kurį duoda nekrikščioniškieji mokslai ir pozityvistiški nu
siteikimai? Gal mes, bent laikinai, Dievo klausimą paliktume 
nuošaly ir pasvarstytame blogio problemą istorinėje, visuome
ninėje ir apskritai idėjinėje plotmėje? Būtų labai įdomu pa
svarstyti, ką ateistinė laikysena ar mąstysena duoda dorovei, 
teisei, tiesai, visuomeniniams ir kitiems žmonių santykiams. 
Gal mes, palikę laikinai nuošaly Dievo vaidmenį Dachau žudy
nėse, patyrinėtume, kokį vaidmenį ten yra suvaidinusios tos 
ideologijos ir net tos filosofijos, kurios krikščioniško Dievo ir 
blogybių sprendimo nepripažino nei iš tolo?

Tai yra visiškai teisėtas klausimas, nors jis dažnai yra vi
sai apleidžiamas. Visi kelia klausimą tikinčiajam, reikalaudami, 
kad jis ne tik žodiais, bet ir darbais (net didvyriškais) pateisin-

MĖNRAŠTIS DRAUGAS, CRTCA0O, ILLIKOJ9
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PIKTOJI GRAŽUOLĖ
P. STRAVINSKAS, Cleveland, Ohio

imamos daugiausia iš valstybės 
iždo, tai šiuo metu jos gali būti 
sutelkiamos tik aukų rinkimo 
keliu.

, , | Aukoja tie, kurie supranta
Gražuole vadiname labai gra skelbėjai, kartais netgi ir šven-, nio darbo reikšmę. Kas gi 

žią moterį. Ją vaizduojamės tieji buvo kartu ir politikai. Toiaupranta politinio darbo relkg.
dargi labai švelnią, geros šir
dies. Bet pasirodo, kad gra
žuoliu būna ir piktų.

Antai, Napoleonas savo me
muaruose rašo:

“1814 m., man išvykstant į 
Elbos salą, viena jauna, labai 
graži moteris taip metėsi ant 
manęs, kad atrodė, jog ji būtų 
tiesiog mano kraują išgėrusi, 
jei tiktai būtų galėjusi”.

Su labai gražia ir švelnios šie 
los moterimi norėtųsi palygin
ti ir kultūrą, taip išgarbintą i> 
išdailintą mūsų spaudoje. De
ja, faktai rodo, kad ta mūsų 
gražioji kultūra yra labai pik
ta. Ji neapkenčia savo tikros 
sesės politikos, su kuria ji tu
ri tiek daug bendra, kad daž
nai jos abi panašios t.esiog į 
Siamo dvynes.

Už ką gi mūsų kultūra savo 
sesės politikos neapkenčia’?

Pirmiausia už tai, kad ji ne
va atkreipianti į save perdidelį 
mūsų visuomenės dėmesį, tai 
kultūrai lyg ir konkuruodama.

Antra, kad ji skelbianti sa
vo visokias doktrinas, skaldy
dama tautos vienybę ir kliudy
dama susiformuoti “vieningai 
tautinei minčiai”.

Trečia, kad ji eikvojanti vi
suomenės lėšas, kenkdama kul
tais fondams.

Ketvirta, kad kovingieji jos 
politikai atstovai braunąsi į 
Lietuvių Bendruomenės vado
vybes, kur vieta tik taikingai 
nusiteikusiems kultūrininkams.

kiais yra buvę, pvz. Šokintas, 
Platonas, Aristotelis, Cicero
nas, Šv. Augustinas, Šv. Tomas 
Aquin:etis, Bacon’as, jHobbes, 
Spinoza ir kiti. Pagaliau ir di
dysis šių dienų katalikų socio
logas bei filosofus prancūzas 
Jaques M ar i t ai n yra kartu ir 
politikas, kurį la'ką buvęs net 
politikas praktikas, atstovavęs 
Prancūziją prie Sv. Sosto.

Ar poltinėg doktrinos kliudo 
susiformuoti “vieningai tautinei 
minčiai?

Pirmiausia, kad tokios visai 
tautai bendros minties visai n’ė 
ra. Absoliutinis minties vienin
gumas — tai praktiškai nepa
siekiamas idealas.

Didesnio tautos vieningumo 
galima siekti, tiktai leidžiant 
visiems laisvai galvoti, kurti 
savas politines doktrinas, skelb 
ti savas idėjas įr la'svų diskusi
jų keliu jieškoti tikrosios tie
sos bei trumpiausio kelio į tau
tos ir valstybės laimingą atei
tį.

Kas daugiau mus “skaldo” 
— politika, ar kultūra?

Mūsų nuomone, mus daugiau 
“skaldo” (tiksliau sakant, mū
sų visuomenę kristalizuoja ar
ba diferencijuoja į tam tikras 
idėjines grupes) tai kultūra, 
nes gi ji visuomet būna pasau- 
lėžvalginė. Bet toks visuome
nės “skaidymasis” nekenksmin
gas. Jį čia pastebime tik dėl to, 
kad būtų matyti, jo^ kultūros 
atstovai, kaltindami politikus 
mūsų visuomenės “skaldymu”, 
ir iš esmės'klysta, savo taria
mas nuodėmes primeta politi
kams.

mę, tas supras ir kultūrinio dar 
bo prasmę bei reikalą paremti 
ir kultūrą sava auka. Kas gi 
yra tamsus ar šykštus, nieko 
neduoda politinio darbo tiks
lams, nerems nei kultūros. Tai
gi aukų rinkimas ir naudojimas 
politikos reikalams kultūros 
fondams visai nekenkia.

Ar politikai' gali dalyvauti ak 
tingose Liet. Bendruomenės ei
lėse ir būti renkami į L. B. va
dovybę?

Liet. Bendruomenės idėją iš
kėlė ne kultūrininkai, o kaip 
tik politiku, nes ji gimė kaip 
tik VLIKe. VLIKo Lietuvybės 
Išlaikymo Tarnyba parengė gi 
pirmuosius tos B-nės įstatus, 
sakant, padėjo jai pagrindus. 
Pirmieji LB organizaciniai or
ganai, kaip LOKas, gi buvo su
daryti daugiausia iš pelitinių 
grupių atstovų. Todėl ir dabar 
būtų labai neteisinga, kad po
litikai būtų visai toje LB igno
ruojami, ujami, skelbiami ko
kiais bendruomeninės dvasios 
slopintojais. Antra vertus, LB 
darbas nėra gi vien tik kultūri
nis. Kartais gi jis susiduria ir 
su politikos (pvz. tautos laisvi
nimo) ar kitomis visuomeninė
mis problemomis. Joms spręsti 
kaip tik pageidautinas ir poli
tikų glaudus bendradarbiavi
mas, netgi jų iniciatyva.

Ar dalyvavimas politikų LB 
veikloje ardytų mūsų vienybę?

Anaiptol, nes tie politikai 
dirbtų čia gi visiems bendrą, 
o ne savo politinių doktrinų re
alizavimo darbą. Toks įvairių 
politinių pažiūrų žmonių gra
žus ir taikingas reiškimasis 
Liet. Bendruomenės veikloje 
tik akėjamai veiktų mūsų 

visuomenę ir klotų gražias mū
sų tautinio solidarumo tradici
jas. Tada išnyktų ir tas bepras 
mis nepasitikėjimas kultūrinin
kų politikais ar priešingai.

Ko gi mums daugiausia trūks 
ta politikos, kultūros ar kita
me visuomeniniame darbe?

Tai vienas kitam reikalingo 
respekto, pagarbos ir pasitikė
jimo vienas kito gera valia.

Mūsų linkėjimas
— kad gražuolės vardo verta 
mūsų kultūra nebūtų pikta, ne 
kaltintų savo sesės politikos 
tuo, kuo nėra kalta, kad tos 
abi sesės, kultūra ir politika, 
toliau gražiai sugyventų ir abi 
sutartinai dirbtų mūsų tautos

Argi visuomenės dėmesys at
kreiptas politikai, nukreipia jos 
dėmesį nuo kultūros?

Mums atrodo priešingai — 
kas domisi politikos problemo
mis, neišvengiamai turės susi
domėti ir kultūra, jies politika 
ir kultūra, kaip minėjome, turi 
labai daug susilietimo taškų. 
Politika gi glaudžiai susijusi su 
teise, socialogija, psichologija 
filosofija, doros mokslu, religi
ja ir t.t. Todėl ir didieji filoso
fai, teisininkai, socialogai, do
ros mokslo skleidėjai, religijų

Ar aukų rinkimas ir naudoji
mas politikos reikalams skur
dina mūsų 'kultūros fondus?

Politikos darbas tautai būti
nas, nes juo siekiama vienosios 
gerovės, šiandien tuo darbu šie 
kiama atgauti prarastąją tau
tos laisvę. Tam darbui, žinoma, 
reikia ir lėšų. Jei normaliu vals 
tybės gyvenimo metu tos lėšos

tų savo buvimą visuomenėje. Bet kyla klausimas, kuo grindžia 
savo buvimą visuomenėje ateistas? čia aš nekeliu teisinio ateis
to buvimo klausimo, dėl to, kad iš bedievio negalima padaryti 
dievoto žmogaus teisinėmis priemonėmis. Aš čia keliu klausimą 
grynai idėjinėje plotmėje. Ir šia proga aš galiu užtikrinti savo 
oponentą, kad aš nepiktai diskutuosiu ateisto gerumus, nepai
sant to, kad bedievybę aš laikau blogybe. Ir aš neužsimerksiu 
prieš jo gerumus kaip tik dėl to, už ką aš Juliaus Sulos buvau 
pakaltintas “Naujienose”. Būtent: aš neužsimerksiu dėl to, kad 
ir blogybėje aš sugebu įžvelgti tam tikro gerumo. V. Bgd. gerovei

BIRUTt PVKRLRVlClŪTt

99 tęsinys

Dabar aš jau žinau, kad tai jie. Bet net neapsl 
grįžtu. Guliu, užsisukusi sienon, ir tik viena akim ma
tau, kad švystelėjo degtukas nuo žydų lovos.

Tuoj pat užžiebia žvakę.
Atsargiai žvilgteriu pro žydės petį. Jų ten keturi. 

Vienas dar tebestovi ant lango rėmo — matyt, taip jie 
visi kambarin įlipo. Žydai tuoj ima kažką aiškinti, ro
dyti savo dokumentus. Jie esą Dancigan komandiruo
jami instruktoriai — daug vargę, daug kalėję, daug 
kentėję... Slapstęsi miškuose, puvę kacetuose...

Aš labai gerai matau vieną rusą. Jis dar jaunas 
vyras: stovi plačiai išsižergęs, žvalgosi po kambarį. Vi
su jo kaklu subintuotu purvina merle...

— Štai, ir išėjau iš Dancigo!
Tačiau manoji žydė nesikelia. Jos bendrai dar te

bepasakoja apie savo nelaimes.
Ir raudonarmiečiai išeina!
Tikriau — vėl išlipa pro langą...

į šaltą tinką:
— Tegu prašvinta... tegu greičiau prašvinta...

kartoju, karštligiškai užgriebdama orą tarp žodžių. 
Ir nuleidžiu galvą.
— Tegu prašvinta. Ryt aš eisiu į tą lagerį... 
Vien dėl to, kad esu moteriškė.

HAESCHEN

Tai buvo tos baisios dienos, kai nuo durų skambu
čio — gyslose sustingdavo kraujas. Kai nutirpdavo vi
su kūnu, išgirdus kieme žingsnius, kai, grįždamas na
mo, bijodavai užsisukti ant savo gatvės kampo, kad ties 
varteliais nepamatytum-------------

Dabar mes visą laiką būdavom drauge. Miegama
jame. Tėtis vaikščiodavo po kambarį, rūkydamas papi
rosą po papiroso, o mama sėdėdavo ant lovos krašto. 
Ji jau buvo surišusi kiekvienam po mazgelį: baltinių, 
duonos, muilo...

— Juozuti... kaip ta eisi, kai jie tave varys?... — 
karts nuo karto padėjUodavo mama. — Tu gi nepulsi...

Tėtis turėjo išsiplėtusiu venų ir negalėdavo ilgai 
vaikščioti.

— Puišiu... — karčiai nusišypsodavo tėtis. — Pa' 
eisiu...

— Kad tik būtumėm kartu. Kad tik visi būtumėm 
kartu...

Mano galvoj sukosi tūkstančiai išsigelbėjimo pla
nų: kai jie ateis, išlipti pro augšto liuką stogan, arba 
nusileisti vandens triūba žemyn, nakvoti sode, po ser
bentų krūmais, o geriausiai — bėgti, bėgti iš Kauno!

Bet tėtis tik numodavo ranka.
Ir toji, bejėgiškai nusvyranti, ranka — tas tylus pa

sidavimu...
Joje buvo visa, šimtmečiais engiamos tautos nevil

tis, tėvų ir motinų kantrybė, pavergtojo skundu ir ns-

Dabar mane ima purtyti šaltis.
Žiūriu plačiai atvertom akim į tuščius lango ketvir

tainius: dangus dar tamsus, dar nešvinta. Kiekvienu 
metu lauke vėl gali pasigirsti balsai.

Ar man vaidinu!? Ar tikrai — ant lango rėmo 
stovi tasai, kurio kaklu subintuotu purvina merle?. 
Ne! Tai anų — kurio veidu užritintu ant pečių, ku
rio dantys metaliniai... '

Mano smilkiniui vėl ima veržti tas pats geltonu

CIEVEUHŪO LIETUVIŲ DEMOKRATINIŲ GRUPIŲ

PAREIŠKIMAS
Clevelando Lietuvių Demokratinės Grupės, apsvarsčiusios mū

sų politikos, ypač tautos laisvinimo klausimus,

konstatuoja:
1. šiuo metu, kai mūsų tėvynė pavergta, visos laisvajame pasau

lyje gyvenančių lietuvių politinės jėgos turi būti sutelktos tau
tai išvaduoti,

2. tautos laisvinimo darbas gali būti sėkmingas tiktai jį dirbant 
visiems vieningai,

3. Lietuvos laisvinimo gyvybines jėgas dabar suskaldė viena po
litinė grupė, pradėjusi separatinę veiklą, įsteigdama Lietuvos 
Nepriklausomybės Fondą ir Lietuvos Nepriklausomybės Tal
ką ; atskiri Šios grupės veikėjai savo nuolatine, negatyvia, vie
ša kritika niekina Vyriausiąjį Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą 
ir žemina jam vadovaujančius bei jį palaikančius asmenis,

4. akivaizdoje šių faktų būtina visų demokratinių grupių suderin
ta veikla tautinei vienybei stiprinti ir kovoti su visais mus 
skaldančiais reiškiniais;

pasiryžta:
1. ugdyti tarpusavio vienybės beį pasitikėjimo dvasią ir vadovau

tis demokratijos principais politiniame darbe, ypač tautos lais
vinime, ,

2. skleisti sugyvenimo dvasią mūsų visuomenėje, kviečiant visų 
įsitikinimų žmones vienas kitą suprasti ir gerbti,

3. veikti mūsų viešąją opiniją, kad būtų gerbiamos vyriausios 
tautos laisvinimo institucijos — Vyriausiasis Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas ir taip pat didelių nuopelnų tautos laisvinimo 
darbe turinti Amerikos Lietuvių Taryba, kad tautos laisvinimo 
darbe būtų laikomasi drausmės ir vienybės;

A
atkreipia visuomenės dėmesį:

1. kad tautos laisvinimo darbui vadovauja VYRIAUSIASIS LIE
TUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETAS (VLIK-as), reiškiąs 
mūsų kovojančios tautos politinę valią,

2. kad svarbus tautos laisvinimo veiksnys yra ir užsienyje vei
kiančios Lietuvos Pasiuntinybės, kurių bendradarbiavimas su 
Vyriausiuoju Lietuvos Išlaisvinimo Komitetu, kaip su kovojan
čios tautos valios reiškėju, yra būtinas tautos laisvinimo kovos 
sėkmingumui ir efektyvumui patikinti,

3. kad Vyriausiajam Lietuvos Išlaisvinimo Komitetui, Amerikos 
Lietuvių Tarybai, o taip pat ir Lietuvos Pasiuntinybėms pri
klauso lietuviškosios visuomenės pagarba ir visokeriopa pa
rama.
Clevelando Lietuvių Demokratinės Grupės kviečia visą lietu

vių visuomenę šio pareiškimo mintis svarstyti ir atskirose vieto
vėse organizuotai prisidėti prie jų įgyvendinimo.

CLEVELANDO LIET. DEMOKRATINES GRUPES:

Lietuvių Krikšė. Demokratų Clevelando Skyrius 
Liet. Valst Liaudininkų S-gos Clevelando Kuopa 
Liet. Sociald. Užs. Delegatūros Atst Clevelande 
Liet. Vienybės Sąjūdžio Clevelando Skyrius 
Darbo Federacija Clevelande

Glevelandas, 1956 m. gegužės mėn. 2 d.

P. Amerikos episkopato 
centras

Pietų Amerikoje steigiamas 
katalikų vyskupų centras, su 
savo būstine Bogotoje, Kolum
bijos sostinėje. Tas centras pa
dės koordinuoti ir išvystyti ka
talikų veikimą Pietų Ameriko
je. šitokio centro steigimas bu
vo aptartas per Eucharistinį 
kongresą praeitais metais Rio 
de Janeiro mieste.

Milionas darbininkams •
Beaumont, Texas, verslinin

kas Albert J. Coburn, pasinau
dodamas popiežių enciklikų į- 
kvėpimu, savo įmonėse paskyrė 
dalį pelno darbininkams. Tai 
pradėjo daryti 1932 metais ir 
ligšiol darbininkams jau išmo
kėjo milioną dolerių. Pasitaisėa
ir jo paties reikalai: iš vos ve
getuojančių įmonių susidarė 
produktyvūs ir stiprūs vienetai.

pamišimo žiedas, kaip vakar, Dancigo griuvėsiuose. Ir byli aimana. Nes ne mums kovoti. Mums tiktai kentėti, 
dabar aš jau žinau, kad kitos nakties šitaip nepakelsiu. mes laukėm. Susirišę mazgelius, susėdę miega-

Staigiai užsisuku sienon ir atsiremiu abiem delnais majame. Laukėm žingsnių, balsų, durų skambučio. Lau-
kėm savo dienos ir savo valandos.

Pro miegamojo langą, pro namų properšą, matėsi 
Raudonosios Armijos prospekto kampas. Ten kas va
karą stovėdavo išrikiuoti sunkvežimiai. Tylūs — be 
žmonių, be šviesų. Tarsi vėl laukdami rytojaus dienos. 
Jiems vieniems tebuvo žinomi vartai, durys ir slenks
čiai, pažymėti aukos ženklais.

Aš niekad jų nepamiršiu.
Padėk man šitaip, Dieve, niekad aš jų nepamiršiu.

/ •
Gimnazijoj egzaminai ėjo prie galo.
Šeštadienį mūsų klasės auklėtoju, jaunas istorijos 

daktaru, nusivedė Rimą ir mane pu Konradą. Kavinė 
buvo apytuštė. Pačiame vidury stovėjo balta moteriš
kės statula, apsodinta gležnais šiltadaržio žolynais, ty
liai čiurleno mažo fontano vanduo, pro stiklinį stogą 
krito švelni popiečio šviesa.

Mes buvom baigę gimnaziją.
Vagonai tebestovėjo Jonavos stoty. Ten buvo Irka, 

ir Liuda, ir Aldona — mūsų klasės draugės...
Kai aš lėtai ėjau namo, jau temo.
Tik prie vartelių staiga staptelėjau ir visus mano 

sąnarius nusmelkė veriantis šaltis:
Didžiojo tako smėliu, iki pat namų, vingiavo pa

dangų provėžos -------------
Aš atplėšiau vartelius ir puileidau bėgti taku. 

Įpuoliau pro duris — į priebutį, į tuščią koridorių...
— Mamute!
Virtuvės durys buvo praviros. Ten, vakaro prie

blandoj, stovėjo mama, o aplinkui ją cypsėjo tik ką iš
siritę viščiukai: pūkuoti, šviesiai geltoni, kapnodami 
snapais grūdus, caksėdami savo kojų nagučiais ant 
grindų.

(*■ ««**•) . ; >1Z
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ALRKSA JUBILEJINIS KONGRESAS

Lietuviu Prekybos Namai

BALDAI - NAUJAUSIO STILIAUS -
BE BROKŲ

SĄSKAITOS BE 

FINANSŲ
-"ta

KOMPANIJŲ

Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų Federacijos centro 
valdyba pereitą mėnesį posė
džiavo Cleveland, Carter vieš
butyje. Posėdyje dalyvavo val
dybos pirmininkas dr. A. Da- 
mušis, vicepirmininkas L. Ši
mutis, iždininkas prel. I. Al
ba vičius, sekretorius kun. dr. 
Juška, dvasios vadas prel. J. 
Balkūnas, Kultūros Instituto 
pirm. prel. P. Juras. Valdyba 
nutarė jubilėjinį 50 metų Fe
deracijos kongresą šaukti šiais 
metais spalio mėn. 12, 13 ir 
14 dienomis Bostone, Mass. 
Kongreso programos projektą 
referavo prel. P. Juras. Valdy
ba vienbalsiai ją priėmė.

Spalio mėn. 12 dieną, 

penktadienis:

Spalio mėn. 13 dieną, 

šeštadienis:

9 vai. r. šventas Mišias ce- 
lebruoja švento Petro bažny
čioje prel. P. Strakauskas, pa
mokslą sako prel. K. Vasys.

10:30 viešbutyje prasideda 
atskiri posėdžiai jaunimo, mo
terų ir vyrų. Posėdžių progra
moms nustatyti, paskaitas pa
rinkti, prelegentus pakviesti 
sudaromos atskiros komisijos 
— jaunimo komisijai pirminin
kauja kun. Kontautas, moterų 
p. Watkins ir vyrų dr. J. Lei- 
monas.
12:30 pietūs.

2 vai. p. p. bendras posėdis, 
'kurį malda atidaro kun. J. 
Vaitiekūnas, N. A. apskrities 
Federacijos dvasios vadas. Fe
deracijos centro valdybos rin-

10 vai. rytą Švento Petro kimai * naujosios konstituci-

Didžiulis pasirinkimas svečių kambario 

baldų, 100% vilna ar nailon, su dviem 

ar vienu foteliu nuo $15000—350-00

parapijos bažnyčioje Bostone 
šventas Mišias celebruoja J. E. 
vyskupas V. Brizgys, pamoks
lą sako prel. J. Balkūnas.

12 vai. pietus ir kongreso da
lyvių registracija.

Vien 50 įvairiausių 
valgomųjų, Maha- 
goni, riešuto, ar 
ąžuolo, vyšnios 
medžio — 7 dalių 
valgomieji nedega
mu viršumi Formi- 
ca labai puikaus, 
stiliaus pas • mus 
tiktai................$129-00I

1 vai. p. p. kongreso atida
rymas viešbutyje —* atidaro 
rengimo komisijos pirm. kun.
J. Žuromskis. Invokaciją skai
to prel. I. Albavičius. Centro 
valdybos pirmininką pristato 
N. Anglijos Federacijos aps
krities pirm. V. Kudirka. Kon
greso prezidiumo ir komisijų Į 
sudarymas, žodžiu kongresą 
sveikins — tik J. E. vyskupas 
V. Brizgys ir vietos klebonas 
kun. P. Virmauskas. Visi kiti 
sveikinimus įteikia, raštu. Se- 
ka centro valdybos narių ir į- _ an^a’ 
vairių komisijų raportai.

jos priėmimas.
Seka paskaita: “Žvilgsnis į

ateitį”, prelegentu numatyta 
kviesti prof.‘ S. Sužiedėlį. Re- 
zoliucijkj priėn^imas., paskelbi
mas naujos centro valdybos.

6 vai. banketas, kuriam va
dovauti kviečiamas inž. A. Ru
dis. Banketo metu kalba J. E. 
arkivyskupas R. Cushing, J. E. 
vyskupas V. Brizgys ir dr. A. 
Damušis. Po banketo seka 
šokiai.

Spalio mėn. 14 d. 

sekmadienis:

10 vai. švento Petro bažny
čioje Mišias celebruoja kun.

modeliai reklamuoją šiuos var
dus: Alfa-Romeo, Ferrari (ame 
rikiniai Nash turi didelę šio įta
ką), Lancia ir Magerati.

Detroito auto pramonė paro- 
don pasiuntė rinktinius mode
lius. Tai, Cadillac Eldorado, 
Chevrolet Corvette, Chrysler 
300-B ir Imperial, Ford Conti
nental Mark II, Lincoln Futura 
ir Premiere, Packard Caribbean 
ir Predictor, Studebaker Golden 
Hawk ir Pinehurst station mo
delius. Visi šie automobiliai tik
rai yra labai toli pažengę savo 
išvaizda, spalvomis, vidaus iš
puošimu, patogumais, na ir me
chaninėmis vertybėmis. Be to, 
amerikiečiai rodo dar keletą ti
pų, kurię dar negaminami masi
nės produkcijos būdu, bet, rei
kalui esant, piniguočiai visados 
juos gali užsisakyti. Iš jų pažy
mėtini The Gaylord, the Fire- 
bomb Dual Ghia ir mažiukas be 
veik rakietą primenąs The Astra 
Gnome. Pastarasis yra projek
tuotas nevvyorkiečio Richard 
Arbib. Turi įdomiai konstruotą 
plastikinį viršų, kuris pasikel s 
norint įsėsti dviem keleiviam.

Gana žymi užsieniečių konku
rencija amerikinės laidos ma
šinoms, reikia galvoti, turės tei
giamą įtaką. Sunku patikėti, 
kad tas galėtų prisidėti prie au
tomobilių kainos sumažinimo, 
bet galima spėlioti, kad ir šio 
krašto gamintojai turės varto
tojui pateikti žyrhiai ekonomiš
kesnius ir mažesnius, nedide
lėms šeimoms skirtus automo-

vus, kurie vietoje turės smul
kiai susipažinti su kitų kraštų 
pasiekimais ir naujovėmis auto 
gamybos srityje.

Pagalba studentams
Notre Dame universitete į- 

steigtos septynios naujos sti
pendijos studentams, pasiryžu- 
siems studijuoti chemiją.

1956

TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausit
• Nemokamai I-jų mJn. pilną garan

tiją — darbas ir dalys.
• Nemokamai vidaus anteną Ir insta

liavimas.
• Iki (100.00 ir daugiau nuolaidos ui

Jūsų seną televiziją.
Be to, visokiausi radijai, rskorda- 

vlmo aparatai, lempos, baterijos, da
lys ir kitą firmų televizijos

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKA® 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IK TUKIMAS

3240 South Halsted Street
Telefonas CAJumet 6-7252

PRANAS KER8IS IR 
PAULIUS F. ENDZELIS

T - v v. cn jbilius. Ne be reikalo visos žy-J. švagzdys, svencąs 50 metų mesn& bendrort-s , 4j 
kunigystes Jutalejų. Pamokslų rodą New YoIke siun-ia
sako kun. dr. A. Juška. . geriausius planuotojus ir žino-

3 vai. katedroje Šventoji,. ___________________

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardinės
Ta! gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai it 
dail. VI. Stančikaitės gražios iliu
stracijos šią knygą padarė dau
giausia mėgiama mažųjų skaity
tojų tarpe. Kaina $1.50.
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
, 2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8. III.

Miegamieji ąžuolo, 

riešuto ar Mahago- - 

ni medžio—su šli

fuotu sidabro vei

drodžiu dreseris — 

komoda — lova — 

dvi lempos, pas 

mus tik .... $1 49-00

4:30 paskaita: “Federacijos 
vaidmuo religiniame ir tauti
niame gyvenime; paskaitą 
skaito “Draugo” redaktorius 
L. Šimutis.

kuriai vadovauja , 
prel. P. Juras, pamokslus sako 
J. E. arkivyskupas Cushing ir 
J. E. vyskupas V. Brizgys. 
Gieda švento Petro parapijos' 
choras, vadovaujamas J. Ka
činsko.

ALRKF Centro Valdyba

£• k.
t

☆

If
...

UŽSIENINIAI AUTOMOBILIAI
AL. OI MANTAS

JAV auto pramonės magna- je savo metu buvo gana popu- 
tai reiškia tam tikro susirūpini- larūs Volvo autobusai ir sunk-

MES PRISTATOME ANGLIS BEI 
PEČIAUS ALIEJŲ

^ĮDĖLIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS 1^
Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą blo-t 

• kų ar keliasdešimts mylių. Reikale šaukite mus. j
, Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pas* 
'mus. Turį daug metų patyrimo perkraus tymo darbe.
STASYS FABIJONAS

2146 S*. Hoyne Avenue Tel. Vlrginia 7-70971

Virtuvės stalai chro

mo su formica vir

šumi, 5 dalių sta

las ir 4 kėdės 

nuo . $39-00—$99-00

mo vis didėjančiu svetimos ga
mybos automobilių importu ir 
pareikalavimu. Jei dar 1948 m. 
iš užsienio tebuvo įvežta vos 
8,366 mašinos, tai 1954 m. lai
kotarpy tas skaičius siekė 34, 
000, o jau pereitais metais bu
vo pašokta iki ’ 57,000 vienetų. 
Žinoma, amerikinė gamyba sie
kianti milionus, tų keliasdešimt 
tūkstančių gal netaip pajus, bet 
bijomasi prasidėjusios tenden
cijos ir pamėgimo užjūrių garny 
bos lengvųjų automobilių. Svar
biausia, atrodo, jog v dutiniokas 
amerikietis pradeda pamėgti ma

vežimiai.
Vokiečiai prisistato su Volks- 

wagen, Borgward, B.M.W., Mer
cedes & Benz, Porsche ir visai 
nauju modeliu Lloyd. Pastara
sis taipogi traukiamas prieki
niais ratais, yra labai pigus vai
ruoti, o ir jo kaina, kaip numa
toma, bus net keliolika šimtų 
dolerių pigesnė už betkurį patį 
pigiausiąjį amerikinės gamybos 
automobilį.

Tokie britai atsivežė gerokai 
virš 20 atskirų pavadinimų ir 
tipų. Jų automobiliai gal ne tiek 
^patrauklūs savo išva zda, bet,

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

MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GELŽKELLAI8, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

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

žus ir ekonomiškus autoveži-, kaip teigiama, yra gana patva 
mius. Tad, nereikia stebėtis, jog rūs. Prancūzai atstovaujami sa- 
gerą pusę viršuje pateiktų skai-, vo žinomais vardais: Citroen, 
čių, sudaro ne kas kitas, kaip' Simca ir Renault. Gana popula- 

| vokiečių Volkswagen bendrovės rūs ir palankiai sutikti itališki
gaminiai. * ;---- — ------

Be abejo laisvoje, ekonominėje
Į sistemoje viskas paremta taip!

teisiąs KPKW(,Srz '
»* 15 TOLI IR ARTI

NAUJI 0U>£U TROKAI- NAUJAUSI KRAUSTYT*) (RANK/AJ 
HHU METŲ RAMUMAS-M6US IRSĄtRMNGAS PATARNAAMAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 S+. CHICAGO 36, ILL. Tel. WAIU>«k 5*9209

MOVIMO

Kilimai 100% vilna, 9x12 puikių spalvų , , ......................................... $39*00

Šaldytuvai 8 cub.-pėdų, 1956 metų .tik.............................. ............$173-00

Parcelano pečiai virimui: Crown, Universal, Norge ir daug kt. $99~1 49
i

Knygoms spintos stiklo durim tik .............................................................$29-00

Kavos staliukai ąžuolo ar riešuto medžio tiktai.................... ..........$6 50

Telefonui staliukai, ąžuolo, riešuto ai Mahogani, tiktai........................ $2-50
9X12 linoleum įvairių spalvų tik .......................................................................$3-50

i

FURNITURE CENTER, Ine.
3224-26 South Halsted Street Telefonas - VIctory 2-4226

B
Atidaryta pirmadieniais, ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom die- 

a riom nuo 9 iki 6 vai. Sekmadieniais nuo 10 iki 5 vai.

pat laisva kompeticija, varžy
bomis. Ir jei pirkėją traukia 
vienos ar kitos rūšies patogu
mai, reikia skaitytis su tokiais 

Į pageidavimais. Kaip tik pereitą 
šeštadienį New Yorko Coliseu- 
me atidaryta labai plataus mas 
to tarptautinė automobilių pa
roda, kurioje įvairūs gaminto
jai išstatė viešumai 200 įvairių 
modelių: sportiniai automobiliai, 
ištaigingai įruošti, liuksusiniai 
modeliai ir maži, ekonomiški au 
tomobiliukai. Jų kainos svyruoja 
nuo $1,000 už mažutį vokišką 
automob lį iki 22,000 kaštuojan 
čio Rolls-Royce didžiūno.

Švedija, ar tik ne patį pir
mąjį kartą amerikinėje rinkoje 
rodo trijų cilinderių, priekiniais 
ratais varomą dviejų durų ir ke
turių keleivių modelį, vardu 
SAAB. Tos raidės reikštų ma
šinoj projektuotojo inicialus, ku 
ris šiaip jau Europoje žinomas 
savo gamintais lėktuvų pavyz- 

Į džiais. Be to, švedai rodo ir sa
vo Volvo automašinas. Lietuvo-

NCO UŽSISENEJUSIŲ 
SKALDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurte kančia nuo SENŲ AT- 

ZIRU ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
legali ramiai sėdėti ir naktimi* 
■Miegoti, nee Jų užslsenGJustos žalzdoe 
i įeiti Ir akauda. Kad patallnti 
įležėjlmą ir skaudėjimą senų atvt- 
•ų ir skaudžių žaizdų, uždekite 
LEGULO Olntment. Jo* gydymo 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite Ją taipgi nuo *kau- 
lilų nudegimu. JI taipgi pašalina 
itežėjiuią Ilgos vadinamo* P8ORIA- 
418. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
žadinamo* ATHLBTE'S FOOT, *u- 
(tubdo džiovinimą odos ir perplyšlm* 
arppirščtų. Yra tinkama vartoti nuo 
IŽIOstančlos, suskilusios odos dedir- 
rtnlų, odos išbėrimų ir t. t., taipgi 
inkams vartoti vaikučiams, kada p* 
drodo skaudu* lAbėrlmaa nuo vy*ty 
<lų. Ji yra gera gyduolė nuo 14 
rlršlnlų odos ilgų. Ls
gulo Olntment yra 
parduodama po 7 S 
3t.. (1.26, ir (J.60.
Pirkite vaistinėse Chl 
eago) ir apylinkėse— 
ifllwaukns, Wlac.,G* 
ry. Ind.lr Detrolt, Ml- 
ihlgan arba rašyki
me ir atsiųskite Mo- 
oey ordsr |

LEGULO, Department D.
5618 W. Eddy 8L Chicago 84, I1L

ĮllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIllIli

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

tolimų distancijų. Saukite sekančiai:

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

Telefonas — FRontler 6-1882
IIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIlIlIlIlIlilIlIlIlIlIlIlIlIHIllIUUIIIlllllIlillllllllilllii

Pradėkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkit. laupyti lieja lietuviškoje 

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

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius
OFISO VALANDOS:

Ptrmad., antrad., penktad. Ir 
šeštad. t vai. ryto iki 4:JO p.p.

Trečiad. 9 ryto Iki 12 vai.. 
KetvJrtad. 9 vai. iki 8 vaJ. vak.

BOK

j._
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Rochester, N. Y.

Vacį. Verikaičio koncertas
Gegužės 5 d. Rochesterio 

ateitininkai surengė Vaclovo 
Verikaičio dainų ir arijų kon
certą, duodami progos šio 
miesto ir apylinkės lietuviams 
susipažinti su vis garsėjančiu 
ir kopiančiu | dainos meno vir
šūnes jaunu solistu bei pasigė
rėti jo balso galybe ir jo išpil
domų dainų bei arijų grožiu.

Verikaitis, jau sėkmingai 
koncertavęs didesniuose Ame
rikos miestuose bei spėjęs stip
riai išgarsėti Kanadoje, ir j 
Rochesterį atvežė puikią, ge
rai parengtą ir kiekvienam ma
lonią bei pasigėrėtiną, o lietu
vio širdžiai itin brangią pro
gramą. Jos žymią dalį (net 
12 kūrinių) sudarė lietuvių

Milwaukee, Wis.
ŠAULIŲ VAKARAS

Š. m. balandžio mėn. 29 d. 
Mihvaukėje, šv. Gabrieliaus 
parapijos salėje, Wisconsino 
lietuvių šaulių kuopa surengė 
vakarą. Vakaro tikslas — pla
tinti šauliškas idėjas mūsų 
platesnėje visuomenėje.

Vakarą atidarė šaulių Kuo
pos valdybos pirmininkas Gie- 
drikas primindamas trumpais 
žodžiais šaulių atliktą vaidme
nį nepriklausomybės laikais ir 
skatindamas ašuliškų idėjų ne
užmiršti ir šiuo metu. Atidaręs 
vakarą, pakvietė V. Bulkaitį — 
valdybos vicepirmininką pra
nešti vakaro meninę dalį.

Meninė vakaro dalis buvo 
atlikta Racine’s lietuvių mote
rų kvarteto, vadovaujamo Re-

CHICAGOS ALTO VEIKLA
Š. m. gegužės 3 d. 7:30 vai. čių kviesti naujus savuosius kai 

vak. Dariaus ir Girėno posto pa bėtojus, kas labai paįvairintų 
talposą įvyko Chicagos Alto po
sėdis, kuriame dalyvavo pirm.
Dan Kuraitis, vkepirm. prel. Ig 
Albavičius, T. Blinstrubas, gen. 
sekr. dr. K. Drangelis, prot. sek 
retorė Samienė, Grybienė, Gul
binienė, J. Kondroška, V. Man- 
kus, J. Pakalka, K. Petrauskas,
S. Rauckinas, A. Repšys, J.
Strazdas, B. Tūbelis, V. Uznys.
A. Valonis ir V. Žemaitis.

kompozitorių harmonizuotos &inos Šraderienes. Kvartetas, 
bei komponuotos dainos, o taip kurį sudarė G. Plečkaitytė, St. 
pat buvo atliktos ir kelios di- Petrušaitienė, O. Kažemėkai- 

tienė ir G. Tamulėnienė, sudai
navo J. Stankūno 5 daineles: 
Ko čiulbi lakštute, Pražydo so-

Jo didžiulis, bet l&j dai> Sutikau aš, Ką močiute pa
darei ir Grėbėjų vakarinė.

džiulės operų arijos svetimomis 
kalbomis.

Verikaitis publikos laukimo 
neapvylė, 
bai laisvas ir malonus klausy
tojui bass — baritonas buvo 
gerai apvaldytas, su labai gera 
diafragmos atrama ir puikiu 
legato pagrindu visuose regis
truose, kas ” taip nepaprastai 
svarbu balso lygumui ir fraza- 
vimui. Gal kiek pianissimo to
nuose jautėsi balso suvaržy
mas, kas priskirtina prie pa
prasto nuovargio, imant dėme
sin, kad solistas, vos spėjęs iš 
kelionės persirengti, turėjo eiti 
į sceną.

Pirmąją koncerto dalį suda
rė vien tik liet. kompozitorių 
kūriniai: čia girdėjome savitą 
VI. Jakubėno harmonizavimo 
ir kompozicijos grožį lietuvių 
dainose, lyriką K. V. Banaitį, 
melodingąjį St. Šimkų, J. Kup
revičių, J. Tallat-Kelpšą. Kiek
vienas Vac. Verikaičio atlieka
mas kūrinys įgijo išraišką, pui-

Pradėjęs posėdį pirmininkas 
pasiūlė pareigūnams kiekvienam 
iš savo darbo srities patiekti pra į apsvarstyti 
nešimą. Protokolų sekretorė 
Samienė trumpai pareiškė, jog 
visi posėdžių protokolai knygon 
įrašyti ir su atitinkamais para
šais. Iždininkas A. Valonis re
feravo kasos būklę. Vyriausias 
įplaukų šaltinis — aukos. Va- 

I sario 16 — Lietuvos atsteigimo 
38 metų sukakt'es — minėjimo 
proga įplaukusiu ir išlaidas ap
mokėjus aukų kasoje iš viso esą 
daugiau $9,000, kurie laikomi 
viename Chicagos bankų.

minėjimo turinį. Toliau V. Uz
nys sąmojaus kupina forma pa
tiekė susirinkimui naujų min
čių: sueiti kontaktan su vieti
niais pasiturinčiais, iš Lietuvos 
kilusiais žydais, kuriė, kaip ir 
turimi pavyzdžiai liudija, nors 
tam tikrais sumetima s, bet pa
lyginant stambias sumas auko
ja mūsų reikalams. Susimąsčiu- 
siems tuo reikalu posėdžiauto- 
jams advokatas Repšys pasiūlė 
Uznio sugestijos neatmesti, pa
liekant ją ateities posėdžiuose

Savi ir svetimi kalbėtojai

Neva pažeistojo “savųjų” kai 
bėtojų autoriteto ginti karštai

i tinkamai dekoruoti numatyta pa 
kviesti dail. VI. Vijeikį.

Organizacijom ir adresai

Minėjimo programą ir visą su 
tuo susijusį ruošti, tvarkyti, per 
studijuoti pirm. Dan. Kuraitis 
artimiausioje ateityje aptars ir 
numatys vykdymui asmenis se
kančiame Alto valdybos posė
dyje. Pabrėžtina, jog Kuraitis 
savo pareigos imasi labai entu
ziastingai. Beposėdžiaujantiems 
davė žodį, kad j^s viską pada
rys, kad tik minėjimas būtų tin
kamai, paruoštas ir atliktas, kad 
skirtųsi nuo ligšiol buvusių, kad 
būtų įspūdingas.

Posėdį bebaigiant prisimintas 
Chicagos lietuv.škųjų organiza
cijų konferencijos kvietimas. 
Numatyta kviesti, kaip jau į- 
prasta, spalio mėn. Lietuvių au-

K. Drangeliui, 2420 W. 67th 
Str., Chicago 29, III.

K. Petrauskas, 
Chicagos Alto Spaudos

Komisijos Narys

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 
Atsakymą rasite J. Budzeikos kny
gutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centų
Ją galite gauti

“D B A D O E”
2334 So. Oakley Avė.

CHICAGO 8, DLL.

Du ar trys kambario vėsin
tuvai vienai šeimąi — perbran- 
gu. Gradinskas, J. A. Televi- 
sion Co., 2512 W. 47th Str., 
FR. 6-1998,* parduoda kamba
rio vėsintuvus (air conditioner), 
lengvai vežiojamus iš kamba
rio į kambarį.

DĖMESIO
NAMŲ SAVININKAI! 

Pilnas namo atreonontavimas 
General Contracting 

Namus statome 
pagal užsakymą 

Apskaičiavimai nemokamai 
Mieste ir priemiesčiuose 

Tel. HU 6-3247

Dėl birželio įvykių esmės
)

ėmėsi Kondroška. Jam taipgi' *ditorijoje. Tiksli data bus pa-

ir
Kvartetui akompanavo patį jo 
vadovė R. Šraderienė. Reikia 
pažymėti, kad nors tai buvo 
kvarteto pirmas pasirodymas 
Mihvaukėje, tačiau publikos 
buvo sutiktas su dideliu entu
ziazmu.

Po programos įvyko vaišės, 
kurias paruošė mihvaukietės. 
Vaišių metu akordeonu grojo 
Kazakevičius. Visas vakaras

Toliau buvo nagrinėtas vy
riausias posėdžio darbotvarkės 
punktas — liūdnų biržel'o įvy
kių Lietuvoje minėjimo rengi
mas. Po įžanginio pirm. Dan 
Kuraičio žodžio prabilo A. Rep
šys, kuris atkreipė posėdžiaujan 
čių dėmesį į tai, kad tradicijon 
įėję birželip įvykių minėjimai ne 
visai atitinka pačių įvykių es
mę ir svarbą. Jau kelinti metai 
minėjimų programose visas
“svorio centras” dedamas 1941 noti pavesta jų tarpe daug as-

energingai oponavo V. Žemai
tis ir kiti dalyviai. Nuomonėmis 
gyvai pasikeitus, visi vienbalsiai 
sutarė, jog perdaug “tragiškos” 
ir svarbiausia ilgos savųjų kal
bėtojų kalbos, kurių nesupras
dami amerikiečiai bodisi, turėtų 
būti sutrumpintos iki informaci
nio pobūdžio referatų, nes tuo 
būdu dar ir pagr.ndiniam kal
bėtojui būtų sutaupyta ne tik 
laikas, bet ir turinys.

Pagrindiniu kalbėtoju nutar
ta kviesti iš' savųjų žymesniųjų 
kalbėtojų tarpo. Buvo pasiūly
ta ir prašyta, kad sutiktų adv. 
A. Repšys. Deja jis kategoriš
kai atsisakė. Sveč us amerikie
čius politikus: senatorius, gu
bernatorius, merus ir kitas įžy
mybes kviesti ir su jais susiži-

praėjo tikrai draugiškoje — i™etų. iyykiams — žiauriajam

skelbta kiek vėliau. »
Ryšium su organizacijų at

stovų konferencijon kvietimu, 
Kondroška pastebėjo, kad nesą 
organizacijų valdybų adresų. 
Klausimas pripažintas labai rim 
tu, nes iš tikro paaiškėjo, jog 
Alto Chicagos valdyba teturi tik 
kelis adresus ir tai iš labai to
limos praeities, kuriais pasinau
doti neįmanoma, kadangi orga
nizacijų valdybos keičiasi beveik' 
kasmet. Tik dėl tos priežasties' 
Chicagos Altas jau yra turėjęs' 
su kaikruiomis organizacijomis 
nesusipratimų.

Todėl Chicagos Altas labai 
maloniai prašo visas lietuviškų 
organizacijų valdybas neatidėlio 
jant atsiųsti naujausius savo at 
sakingų pareigūnų adresus Chi
cagos Alto gen. sekretoriui dr.

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė

PRECIN PHOTO STI BIO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav,

4058 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-2481

SOPMIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

U WQES BtotlM — Banga 1190 
NUO PIKMAD. IKI PENKTU). 

8:46 Iki 9:80 vai. ryte 
SESTAI). 8:10 Iki*#: 10 ryte 

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 
SEKAU, 8:80—9:80 v. r. U Btotiea 

WOPA — 1490 kU.
Chicago 29, Lll. HEmlock 4-2418

7121 So. ROCKWELL ST.

Remkite dien. Draugu

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ

4038 Archer Avenue Tel. LA3-6719 
AUGUST SALDOKAS Prezidentai

šauliškoje nuotaikoje ir svečių 
bus ilgai prisimintas. Malonu 
pažymėti, kad šauliai, kurių 
Wisconsine nėra daug, rodo 
daug energijos lietuvybės išlai
kymo darbe. Daug sėkmės 
jiems. Svečias

Chicagoje
Pobūvis pas Shukius

Pereito šeštadienio vakarą

žmonių Sibiran trėmimui. Psi
chologiniai tai visai esą supran
tama. Tačiau faktinai pats di
džiausias juk įvykis, savo klas
tingumo Irafinuotumu neturįs 
sau panašaus istorijoj, tai stai
gus nepriklausomos Lietuvos 
valstybės bolšeyikų okupavimas 
įvyko 1948 metais, taip p at bir
želio' mėn. Žmonių gi kalini
mas, kankinimas, žudymas ir 
masinis trėmimas buvo tik oku
pacijos pasekmė. Todėl Repšys.

meninių pažinčių turinčiam mū
sų pirm. D. Kuraičiui, kuris mie 
lai įsipareigojo asmeniškai susi
žinoti ir kviesti vietinius cho
rus ir kitus asmenis bei organi
zacijas.

Minėjimą atlikti numatyta 
birželio 16 d. (šeštadienį) Ma
rija augštesn. mokyklos audi
torijoje, kurią tam reikalui ati-

Rūpestingai ir pigiai taisau
TELEVIZIJOS

APARATUS
Garantuoja darbą Ir dalis.

J. MIGLINAS 
Telef. — HUmbold 6 1038

interpretaciją, meis- ) NARIAI LIETUVIŲ TAUP. IR SKOLINIMO
triškai įjungiant sceninę vai 
dybą. Liūdnuose kūriniuose 
Vacį. Verikaitis išgavo tikrą 
subtilų sentimentą, linksmesni, 
greitesni kūriniai blizgėjo šyp
sena, balso sodrumu ir jėga.

Nenuostabu tad, kad jau po 
pirmos dalies publika buvo su
žavėta ir pavergta ir nenuilsta
mai prašė solistą dainuoti dar 
ir dar. {

Po pertraukos, solistas Vacį. 
Verikaitis, jau svetimomis kal
bomis išpildė arijas iš operų: 
Honour and Arms (Samson)
•— Haendel, Ella giamai m’amo 
(Don Carlo) — Verdi ir Non 
piu andrai (Figaro Vestuvės)

tę gražų būnį lietuvių atidary
ti gražiai įrengtą poilsio kam
barį ir ta proga buvo pasveikin- 
kinta Stanley Krukas su gim
ta Mrs. Stanley Krukas su g m- 
Dan Kuraitis. Jis savo uždavi
nį labai gerai atliko. Žodį tarė 
Justin Mackiewicz, ir Stanley 
Balzekas. Dalyvavo John Pa- 
kel, kuris ne tik rūpinasi Chica
go Savings & Loan finansų ir

ti bei minėjimus organizuoti, 
pirmoje vietoje ryškiausiai pa
brėžiant grpbuonišką bolševikų 
Lietuvos valstybės okupacijos 
faktą. Visus gi kitus įvykius a- 
titinkamai prie to priderinti, ne 
lyginant gėles liūdnųjų įvykių 
vainikan. Tokia minėjimo prog
rama, sėkmingai ją įvykdžius, 
atitiks istorinę įvykių raidą pa
gal jų didžiąją politinę prasmę

B-VIŲ LYGOS, KURIOSB

Kiek viešo Santaupos Apdraustos Iki S10,000JO 
I R

Paskolos Duodamos Nanty Įgijimui 
Lengvomis Sylygomls

CHICAGO i SAVINGS A LOAN ASSN.
6234 S. Western Avė. Chicago 36, ŪL

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

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

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

z v

SINCLAIR Gazolino Stotis

"PAGALBA"
Sav. Ant. j 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 kt. automobilių dalis.

2641 West 71st St. (kampas Talman Avė.)
Tol. PRospect 8-0842, Namy tel. WAIbrook 5-5934

3E
naujo bankinio namo reikalais, lr mumB, ypač svečiams kalbė-
bet ir yra Lietuvių Dainų šven
tės finansų galva, taip pat Ju
lius Kuzas, kuris gana gerai 
dirba Lietuvių Prekybos Bute; lr 
John “Kelly” Kaledinskas, B.
R. Pietkiewicz. Shukių gražiu 
pobūviu d žiaugėsi ir linkėjo

tojams — pol tikame sudarys 
daug geresnį įspūdį ir tiksliai 
atitiks pačių minėjimų prasmę 

Pasiūlymui visi pri-

C8ANE SAVIMGS t LOAN MSN.
2555 W. 47th St Chicago 32. DL

Mozart. Ir publikai prašant ponams Shukiams Mr. Bertash,
dar tris ar keturis dalykus bi- 
sui. Ypatingai šioje dalyje so
listas buvo tikroje dainos meflo 
augštumoje. Išskyrus silpną 
anglų kalbos dikciją (į ką 
svarbu atkreipti dėmesį kon
certuojant svetimtaučiams), 
solistas buvo be priekaištų. 
Nenuostabu tad, kad susilaukė 
iš klausytojų didžiausio entu- 
piasmo ir ovacijų ir tapo apdo
vanotas tautiškomis juostomis 
ir visų atsilankiusiųjų didžiau
siu dėkingumu už puikų kon
certą.

Solistą Vacį. Verikaitį pianu 
palydėjo ir dar solo kelis daly
kus išpildė neblogas pianistas 
Emill Debusmann, kurio piano 
kūrinių išpildymą sunku tinka
mai įvertinti dėl labai prasto it 
nepritaikyto salės didumui pia
nino. VI. Sabaliauskienė

MOVI N G
A. BENIULIS atlieka įvairiu) 
perkraustymua ir pervežimus 
U tolimų ir artimų atstumų.

TeL BĮ, 7-7075 arba 
PK 8-9842

Mr. Padžiūnas, Mr. Zizas. Mr. 
D. Sebastian, Mr. S. Krukas, 
Mr. Stasulonis, Mr. Rimkunas, 
Mr. Masiliūnas, Mr. Harmon.

Nors be minėtų ponų buvo 
ir jų ponios, tačiau tekalbėjo 
tik Mrs. Shukis ir Mrs. Kuzas. 
Bruno Shukis per daugelį metų 
yra pristatęs šimtus naujų na
mų, ir nors jam pinigai nėra 
reikalingi, iš seno papročio vis 
dar namus stato ir parduoda. 
Jo sūnus, Bruno Shukis Jr., 
seka tėvo pėdomis, ir šiuo laiku 
stato virš pusės šimto namų 
Chicagoje. Už kcletos mėnesių 
antras sūnus Vytautas Shukis, 
kurs atsitarnavo Dėdės Šamo 
kariuomenėje ir’ dabar baigia 1 
universitetą, taip pat eis į sta- i 
tybos biznį. Jų bendra rašti
nė yra 6600 South Pulaski 
Avenue. Svečiai skirstėsi pa
tenkinti.

W. B. SchaAtian

TELEVIZIJOS
'r Radio Aparatų Taisymas

Sąžiningai ir garantuotu darbu 
M. RIMKUS, 4617 8. 8awrer St 
Tel VI 7-6087 — VI 7-3037

ari ■ssrLussm sam sarsusa

tikslą 
tarė

Tuo pačiu rekalu kalbėdamas 
Vyt. Uznyg vykusiai pabrėžė, 
jng labai ilgos (valandinės), 
kasmet vis tų pačių, gerai visuo 
menei pažįstamų kalbėtojų kal
bos minėjimą labai monotoni- 
na, įkyri. Jig siūlė numatyti 
“saviesems” kalbėtojams, ku
rių, kaip sakyta, kalbos beveik 
iš anksto susirinkusiems žino
mos, apriboti kalbėjimo laiką.' 
Be to be žymesniųjų amerikie-

PIGIAI IK SAUGIAI

PERK R AUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Auriu naują dideų sunkvežimi 

ir apdraudaa
2313 W. 91.t Št. Chicago, III. 

Tel. PRescott 9-2781

M ARTI IR TOIJ BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
NnujM Hpcialim dideli. 

iMinkvcitmifc mi pilna np- 
drnudn. I*Ikim U wyxlnln<aH 
patarnavtuiM.

R ŠERĖNAS
454* S. Wnnd St., Chicago 9,

III i no U, tel. VI 7-2972

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

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

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN. _ 
1800 S. Halstęd St Chicago 8. UI.

Reosevelt Fimiture Miegamo
II gabalų — tiktai už *169.00

I šį aetą įeina lova, dreseris, ko
moda, apringsai, matrosas su vidu
jinėm spiruoklėm, 3 vanity stiliaus 
lempos, 2 miegamos pagalvės lr 
kilimas. Didelis pasirinkimas lr 
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
3810 WEST ROOSEVELT ROAD Tel BEeley S - 4711

FeUn Kaudoato, •*▼• Ir meaadlerle 
Krautuvą atidaryta Mkmadlanlats nuo 11 Iki 4:10

rdavhnatl

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

Pardavimas ir taisymas 
2046 W. 69th St. REpOblic 7-1841

IIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIItlilIlIlIlIlIlIinillllllllllUllllliUllllllllllilIlIlIlIlIlIlIlUHHH
MARŲUETTE GELIŲ KRAUTUVE

KORSAŽAI, GELCS VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS IR 
KITOMS PROGOMS. Atidarą vakarais ir sekmadieniais. 

Savininkai: ANDRIUS Ir ELENA (SANDOM) STANIULIS
2743 West 60th Street Tel. PRoepect 0-0781

(priešais šv. Kryžiaus ligoninę) 
Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiii

BUICK'AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAL
TAUPYKITE TVIRTAI. APDRAUSTOJ 81 *,04K>,00* IŠTAIGOJE. AUKSfil AURIAM, NAUJAI PADIDINTAS DIVIDENDAS UZ PAID UP INVEHTMEN- 
IV MKKAIT A S, KITI TAUPYMO SKYRIAI: OPTIONAL, BONUS, KAIT l»V IR VAKACIJU SKYRIAI. GALITE TAUPYTI IR PER LAIŠKUS. 811- 
T..V£YK,TE IM'A’DAS IŠKEIKIANT CERIUS IR APMOKANT VISOKIAUSIAS BILAS. VEI/TtJI PATARNAVIMAS NARIAMS. IŠKEIC1AM (R 

VALDŽIOS BONUS. NAMU PASKOLOS PRIEINAMIAUSI 084 SĄLYGOM. SUŽINOT MOŠŲ AUKŠTA DIVIDENDĄ IR KITAS IN
FORMACIJAS PAŠAUKIT — tiROVEHlLL S-7S78.

CHICAGO SAVIH6S «nd LOAN ASSOCIATION, 6284 SOUTH WESTERN AVL
IT. S IKI S vai. vak.1 Tra& PADARYTA VISA DIENAI ŠEŠT • IKI S POPncTmu.1 i,!^ ,i i— ...... .i ii. . !■», . . ....................... wi.ii.ii i.aZ

PIRM. 18 VAK—š VAL.: ANTRA O. IR PENKT, S Iki 4 VAK.: BĮ
I.—.na. MMai   ........ .. III......... a
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KANADOJE i
Sudbury, Ont.

Šaunios išleistuvfts
Sofija Rakštienė, ypačiai pa

sižymėjusi savo dosnumu ir e- 
nergija, drauge su savo vyru 
persikėlė gyventi j Fruitlandą, 
prie Hamiltono. Čia savo namą 
metams išnuomojo prancūzams. 
Artimieji Rakščių draugai pa
darė staigmeną — suruošė jiems 
puikias išleistuves ir įteikė gra
žių gyvų gėlių puokštę bei komp 
lektą koktailtui. Bažnytinio ko
miteto vardu kun. A. Sabas į- 
teikė dovaną lietuviškomis kny
gomis ir pasakė atsisveikinimo 
kalbą. Po to buvo sugiedota 
“Ilgiausių metų“ ir pasivaišin
ta. Sekantį vakarą buvo išleis
tuvės pas jos brolį V. Skrip- 
kų, o iš ten artimieji iškilmin
gai nulydėjo į stotį. Kaikurie 
pas ją gyvenusieji viengungiai 
net apsiverkė, tartum išleisdami 
savo tikrą motiną. Ji jais la
bai rūpindavosi ir vadindavo 
savo vaikais. S. S. Rakščių pa
stogėje buvo tikrai lietuviškas 
kampelis; bet, jai išvažiavus ki
tur, vargu ar jis toks išliks ir 
toliau. Saleziečių gimnazijos rė
mėjų būrelis neteko uolios va
dovės, o lietuviškoji Sudburio 
visuomenė taip pat pajus jos 
išvykimą, nes ji suspėdavo “ir 
prie tanciaus, ir prie ražan- 
čiaus”. \

— o —
— Geniukas Jakubonis gra

žiai pasirodė televizijoje su dai
nomis, ir Sudburio visuomenė 
pareiškė jam daug simpatijų. 
Puikiai jam akompanavo jo se
sutė Regina.

— Beatričė Zlatkuvienė per 
CSKSO radiją kalbėjo apie prie 
tarus.

— Pamaldos už lietuves mo
tinas atlaikytos pirmąjį gegužės 
sekmadienį su “Libera” už mi
rusias motinas. Motinos dienos 
minėjimas su menine dalimi į- 
vyko ukrainiečių salėje^ Frood 
Rd., gegužės 12 d., šeštadienį

— IV Kanados Lietuvių die
nos — Kanados ir JAV lietuvių 
susiartinimo šventės — komite
tas smarkiai dirba. Jau pasi
žadėjo šventėje dalyvauti Lon 
don, Ont., vysk. Cody, vysk. V. 
Brizgys, kun. dr. V. Kavolis, 
kun. Sugintas iš Chicagos, Ka
nados feder. valdžios sveikatos 
ministeris Paul Martin, LLK 
pirm. Ve. Sidzikauskas, lt. colo- 
nel R. Mepham, Kanados ir 
JAV lietuvių pirmininkai — B. 
Sakalauskas ir St. Barzdukas 
ir kiti. V. S.

LINKSMIAU
Proga išeiti

Jauna vedusių pora rengėsi 
išeiti kinan, bet labai nenorėjo 
samdyti prižiūrėtojos savo ma
žam sūneliui Pagaliau po trum 
po pasitarimo tėvai nutarė pa
siimti sūnų su savimi.

Žengiant pro duris į tamsią ki 
no salę, savininkas įspėjo, kad 
jie turės išeiti, jei tik kūdikis 
pradės triukšmauti. Tačiau to
kiu atveju, aišku, jiems bus grą
žinti pinigai.

Pusė filmo jau buvo praėję, 
kai žmonia žiovaudama užklau
sė vyrą:

— Jonai, ar tau patinka?

— Ne, tiesiog baisu, — nusi
purtė jaunas tėvas.

— Na, tai įgnybk mažytį...

Pats girtas
Vienas kunigas atkakliai ko

vojo prieš svaiginančius gėri
mus. Važiuojant kartą jam 
tramvajumi, šalia atsisėdo gir
tuoklis žmogus. Kunigas suma
nė pasinaudoti proga ir girtuok
lį pamokyti.

— Žmogau, — tarė jis, — 
man tavęs gaila. Tu esi degti
nės vergas. Mesk gėręs, pradėk 
gyventi iš naujo.

Girtuoklis, pravėręs akis, pa
žiūrėjo į kaimyną ir nepažino, 
kad jis kunigas, atsikirto:

— Brolau, kokią tu teisę turi 
mane barti, jei pats esi taip 
girtas, kad net apykaklę atbulai 
užsidėjai ?“

BUILDING * REMODELING

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BllLDUKH, INC. 
2523 W. 60 st. Chicago 20, IU., 

PRospcckt 8-3799 
A. GINTNERI8 — pirmininką*

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedSJas 
Lietuvių Statybos BendrovS:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka, remonto darbus,
• Įrengia alumlnljaus langus Ir 

duris.

V. ŠIMKUS 
(vairūs pataisymai Ir pardavimas. 

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

Susitarti kaukite REllanoe 5-820* 
nuo 6 vai. p. p. kasdien Ir taipgi 
sekmadieniais nuo 10 Iki 4 vai. 

Adresas: 4645 S. Keating Avė. 
CBICAOO S 2. ILLINOIS

CLASS1FIED AND HEIP WANTED ADS
REALESTATE REAL ESTATE HELP WANTED — VYRAI

Remkite dien. Draug$!
MISCELLANEOUS 

_______ Įvairūs Dalykai
LIET. APDRAUDŲ AGFVPfR^
Visų rūsių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty 
bSs patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS,

Dosnumas
Pas Kuliešius atsilanko teta, 

kuri vakarienės metu ima pa
sakoti :

Žinote, mano kaimynai glo
boja du vaikučius, kurie yra 
našlaičiai; neturi nei tėvo nei
motinos ,nei tetos. Ar negalė- i agenc
tumet Jiems ko nors suteikti ? I 5>>0<) 8- Ashland Avė., Chicago 38. III

— Mama — pastebi maža 
Zosytė — mes galėtumėm ati
duoti jiems savo tetą.

Peru seminarija
Peru valstybėje Maryknoll 

vienuoliai steigia paruošiamąją 
kunigų seminariją, kuri, nu
matoma, daug padės išspręsti 
kunigų trūkumą Pietų Ameri
koje.

Kraujas Kinijoje
Iš Kinijos atėjusiomis žinio

mis tenai buvo nužudyti du ka
talikų kunigai: Paul Chang ir 
John Gao; prieš mirtį jie buvo 
išvaryti į priverčiamuosius 
darbus. Taipgi nužudyta sesuo 
vienuolė Izabelė, dirbusi kaip 
gailestingoji sesuo ligoninėje.

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS
2717-19 West 71 lt Strwt

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

Tel. — HEmlock 4-5881

MARQUETTE PARKE
23-Jų butų mūrinis apartamentl-

nls, kampinis namas parduodamas 
už 6 H metines nuomas. Dideli butai. 
Gera proga.

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

BRIGHTON PARKE
Mūrinis — 2 po 4 kamb. Centra

linis šlld. alyva. Rūsys ir pastogS.
Mūrinis — 2 po 6 kamb. ant pla

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

Mūrinis — 2 po 4 kamb., krautu
ve ir didžiulis garažas, 50 pgdų skly
pas. Nuomos $240 į mšnesį. Kaina 
$20,900.

GAGE PARKE
Didelei šeimai! Ant plataus skly

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

VENTA 
4409 S. Faiifield Avė. 

LAfayette 3-3881

LIETUVIŲ KOLONIJOSE .. 
VERTINGI NAMAI:

Mftr. 5 k., automat. šlld., gar. $15,700
Mūr. 2 po 4 k., naujas, gar. $34,500
Mūr. 2 po 4 k., dekor., gar. $27,000
Mftr. 2 po 5 kamb., 3 mjeg., 2 boil.,
dvigubas lotas, garažas .... $28,500 
Mūr. 2 po 6, nauj., mod. fr. $36,800

• GERI BIZNIAI:
VaistlnS Ir 6 kam., garažas. $30,000 
Krautuve, gero btz., su įreng. $6,000 
Vasarviete su Jreng. motorlaiviu, prie

Chicagos, gera proga — $2,200. 
Parūpinam gerom sąlygom paskolas

A. BUDRECKAS, REALTY
4081 ARCHER AVĖ. LA. 3-3384

CICERO FJLCLUSIVE. 2-jų butų 
bungalow, geltonų plytų. 2 butai po 
5 kamb. Air conditloned. 39 pėdų 
sklypas. Arti 22nd Ir Austin. 2 au
tom. mūro garažas. $27,500. SVO
BODA, 0013 Cermak Rd. Blshop 
2-2182.

Kaimynai patarnavo
Lankytojas: — Ponia, aš esu 

piano derintojas.
Ponia: — Bet aš jokio piano 

derintojo nekviečiau.
— Lankytojas: — Ne, ponia. 

Mane pakvietė gerieji tamstų 
kaimynai.

P. STANKOYICIUS
MAL ĖST. ir INSUR. BROKERI* 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
8188 So. Halsted St 

Fk. DAnube 6-1798
Padeda plrkltl - parduoti namu, 
ūkius, biznius. Parūpina paskolas 
draudimus Ir daro vertimus. Tvarki 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atda 
ras kasdien nuo 10—1.

’JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU  
= LIETUVIU STATYBOS = 
= BENDROVE =

MŪRAS i
BUILDERS, INO. = 

_ Stato gyvenamuosius na- = 
= mus, ofisus ir krautuves pa- = 
s gal standartiniu* planus ar E 
s Individualinius pageidavimus. E 
= Įvairūs patarimai statyt- E 
= boa bei finansavimo reika- E 
= lala, skiciniai planai ir na- E 
5 mų įkainavimas nemokamai. E 
E Statybos reikalais kreiptis E 
E i reikalų vedėją šiuo adresu: E
| IORAS STARKUS Į
E kasdien nuo 4 vai. popiet 5 
E TeL PRospect 8-2018 =
= 6800 SO. CAMPBELL AVĖ. = 
= Chicago 29, Illinois E 
nilllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllii?.

SPEC3AL LAWNDALE BAR- 
GEN.AS. Mūrinis 3-jų butų 5, 5, 
ir 3 kamb. rūsy. Karštu vandeniu 
alyva apšild., 2 autom, garažas 
Mokeščiai tik $118. Gerame sto
vy. Nepaprastai pigiai tik $16,900; 
įmokėti $4,000. SVOBODA, 3739 
W. 26th St. LAwndale 1-7038.

TIK PAMANYKITE. $10,500 
pilna kaina. Mūrinis 2-jų butų — 
5 ir 4 kamb. Garažas. Gerame sto
vy. Apylinkėje 28th ir Sawyer 
Avė. Įmokėti $2,500. SVOBODA, 
3739 W. 26th St LAwndale 1-7038

Savininkas aprduoria namą — 2 bu 
tai po 4 k. Brighton Parke, 2422 W. 
46th St. Pastoge. Garažas. Aluminum 
“awnings", žieminiai langai, siete
liai ir durys. Automatiškai gazu ap
šild. (Šildytuvai sienoje). Veneciškos 
užuolaidos, spintos. Kaina $12,500.

FRontler 0-2051

Tiktai $16,500. Geltonų plytų 
3-jų butų namas. 5 ir 6 kamb. ir 
3 kamb. rūsy. 2 autom, garažas. 
Tile virtuvė. Karštu vandeniu ap
šild. Apylinkėje 24th ir Hamlin. 
Pajamų $137, plius butas. $5,000 
įmokėti. SVOBODA, 8739 W. 26th 
St LAwndale 1-7038.

DIDELIS BARGENAS. Sav. ap
leidžia miestą. Parduoda 3-jų butų 
namą, 3 po 4 kamb. 2 kam. pas
togėje. Arti 24th ir Christiana. 
$10,500; įmokėti $2,000. SVOBO
DA, 3739 VV. 26th St. LAundaJe 
1-7038.

Reikalngi

VYRAI
iki 40 m. atnž.

kurie gali naudoti rankinius 
įrankius. Išmokysim PLASTER 
MODEL MAKING (Gipsinių 
modelių gaminimą). Devynias- 
dešimts septyni doleriai į sa
vaitę pradžiai.

2-ra pamaina. Antvalandžiai. 
Gera ateitis. Reikia kalbėti ang
liškai. Atdara šeštad.

NATIONAL LEAD
COMPANY

1710 So. Peoria 
CAnal 6-3710 

MR. WALTERS

butų bungalow Ciceroje. 
senumo. 4 kamb. ir 3 

kamb. pastogėje. Arti 16th ir 
57th Avė. Spintos tile virtuvėje.
SVOBODA, 6013 Cermak Rd. Bl
shop 2-2162.

2-jy
Tiksli m

HELP WANTED MOTERYS

REIKALINGI REAL ESTATE 
SALESMEN.

Gera proga uždirbti $10,000 į 
metus. Reikalinga turėti automobilį 
ir kalbėti angliškai. Komiso sąlygo
mis, alga mokama vėliau. SVOBO
DA, 3739 W. 26th St.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškomas PETKAS ŠUTI

NYS, sūnus Jono, gimęs 1912 m. 
Yra jam labai svarbių žinių iš 
Lietuvos. Jieškomasis arba žinan
tieji apie jį prašomi kreiptis šiuo 
adresu: — M. židžiūnienė, 49 Barc
lay St., Worcester, Mass.

Pajieškomas JUOZAS ANCERE- 
VICIUS, sūnus Kosto, gyvenantis 
Chicagoj. Gautas laiškas iš sesers 
Elės Ancevičiūtės, gyv. Lietuvoje. 
Prašau atsiliepti šiuo adresu: Mrg. 
Eugenia Avižius, 212 Yarmouth 
Rd., Toronto, Ont. Canada.

MEČISLOVAS STATKUS, sū
nus Vaclovo, arba žinantieji kur 
jis gyvena, prašome paskambinti 
telefonu — HE 4-2048; gauta ži
nių iš Lietuvos apie jo motina.

Pajiėšau savo dėdžių JONO IR 
JUOZO ZINKEVIČIŲ,. kurie prieš 
karą gyveno Chicago, III. Atsiliep
ti šiuo adresu: Juozas Tankūnas, 
Tirkšlių gatvė 8, Mažeikių Rajonas 
ir Paštas, Lithuania.

PETRAS BAUBINAS iš Plavė- 
jų, prašomas atsiliepti adresu: Z., 
J. LabuckaJ, 331 Frood Rd., Sud
bury, Ontario, Canada.

ŠILDYMAS
A. Stangiausius Ir A. Lapkui

Instoliuoja visų geriausių Ameri 
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (furnaoes), visų dy 
džių oro vėsintuvus Air condi 
tioners) ir atlieka visus skardos 
darbus.
1546 8. 49th OOURT, CICERO 
TeL OLymple 2-9311 nuo 8 vai

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

2-6752 ir OLymnle 2-8492

VIKTORAS SIMAITIS 
General Contractor

Stato rezidencinius Ir komercinius 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; Išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: Vi 7-4220 
arba rez. tel. BI 7-3340. Kreiptis —

SIMAIČIAI 
Realty - BuUders - Insurance

, 2737 West 43r«l Street

Naujas mūrinis 2-jų augštų Brigh
ton Parke 6 — 3 ir 2 dideli kamb. 
Stilingas kampinis namas.

Medinis namas 5 ir 3 kamb. Ga
zu šildoma, švarūs butai. Kaina 
$13,500.

Marųuette Parke naujas mūrinis 
bungalow 5 k. (3 mieg.) ir skiepe 3' 
k. butas. Kabinetines virtuvės. Ga
ražas. Pamatyti sekmad. tarp 1—5 
vai. 7131 S. Talman Avė. Kitu laiku 
tik susitarus.

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance
2737 W. 43 St., CL. 4-2390

D e M E S I O I

Trumpam laikui, nusipirkimui biz
nio, prašyčiau paskolinti 3 tūkstan
čius. Rašyti “Drangas”, Box 4794, 
2334 S. ’Oakley Avė., Chicago 8, UI.

PADĖKA 
NORIU viešai Išreikšti padėką fiv. 
Juozapui Ir šv. Teresėlei Kūdikėlio 
Jėzaus už suteiktas malones per Jų 
užtarymą. ANTANINA FŽER8K.1S

P L UMB I N G
Lieensed, Bonded plumbers 

Joks darbas nėra didelis ar mažas, 
laukite dabar. Raibame lietuviškai

Tel. REpublic 7-0844 
WAlbrėok 6-8451

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

MERGINŲ
MOTERŲ

PRUDENTIAL BUILDING 
RESTORANE

Ir kitose artimose vldurmiesčlo 
vietose dabar samdomos

PADAVĖJOS 
VIRTUVES MOKINES

VIRALINES
MAISTO SANDELIO (PANTRY) 

VEDĖJOS
1. Patyrimas nereikalingas
2. Uždarbiai užtikrinti
3. Valgis^ir uniformos duodami
4. Grupinė apdrauda

I6NU0MU0JAMA

Persikelia į Wisconsin. Parduo
da 7 kamb. mūr. rezidenciją. 4 
mieg. k. Autom, karštu vand.-aly- 
va apšild. Naujas 2 autom, gara
žas. iy2 tile vonios. Pušinem len
tom iškaltas rūsys. Nebrangiai už 
$13,900. SVOBODA, 8739 W. 26th 
St. LAwndale 1-7038,

BERWYN SOUTH. 2-jų butų. - ••shinglą”. 5 kamb. Ir 4 kamb. pas- [ patraukli apU^ka 
togSje. 2 autom. garažas, “slde X,
drive”. 42 pšdų sklypas. Arti 35th ir 7‘ Pro«°8 pakl,tl 
Ridgeland. $19,500. SVdbODA, 6013
Cermak Rd. OUymplc 2-6710.

8. Nedirbama sekmadieniais Ir šven
tadieniais.

Kreiptis dabar

Pajieškau savo brolio ANTANO 
ir seserų MARIJONOS ir ELZBIE
TOS POVILAIČIŲ, kilę iš Ant
kainių k., Jurbarko ▼., Raseinių 
apskr. Jie patys arba apie juos 
žinantieji prašomi atsiliepti šiuo 
adresu: Kazimieras Povilaitis, Jur
barko Rajonas, Žindaičių (ar Zine- 
laičių) kalimas, Vertimų paštas, 
Lithuania.

Pajieškomas PRANAS KEM
ZŪRA, kilęs iš Ilgižių k. Betyga
los v., gyvenęs 101 Hevellyn St., 
Loa Angeles 12, California. Pajieš- 
ko giminės Lietuvoje. Atsiliepti, 
arba žinantieji apie jį pranešti 
šiuo adresu: Ad. Mickūnas, 65 
Farragat Rd. So. Boston 27, Maas.

MUSU MICHIGAN FARM SURIS YRA PATS 
GERIAUSIAS JOSŲ MALONUMUI IR SVEIKATAI

Jį galite pirkti ir valgyti su pilna padtikėjimu.
Visos geresnės maisto krautuvės su pasididžiavimu aprūpina 

jus su šiuo tikru lietuvišku sūriu.
Apsaugokite save ir savo artimuosius ... Neleiskite save per

kalbėti, kad pirktumėt pakaitalą. Reikalaukite tik MICHIGAN 
FARM sūrio.

Jeigu abejojate, paprašykite pamėginimui. Jūsų skonis jums 
pasakys. Mes norime, kad jūs patys būtumėt sprendėjas.

Mes esame nuoširdžiai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms 
maisto krautuvėms, kad jūs tiek išpopuliarinot MICHIGAN FARM 
sūrį, kuris paliko visų mėgiamiausiu. Mete pasižadame ir toliau 
jums gaminti tik patį geriausią sūrį.

JONAS IR ANGELINA ANDRULIAI

Michigan Farm Chccse Dairy, Ine.
Visnintėliai šio sūrio gamintojai, Tonntaia, Mich. 

Aptarnavimui ir informacijai Čikagoje prašome kreiptis:

METRIKIŲ FARM FOOD CO. ir A. 8HURNA
Y Artis 7-8398 GRovehlU 6-7733

socaoi
tėtei. ttEpabtie 7-6bu3 

ADOMAS VAITKEVIČIUS
ANGLIŲ Ir ALYVOS 

PARDAVIMAS *
Visų rūšių namų apšildymo 
statomos įvedimas, perdirbi

mas Ir pataisymas • 
Greitas, sąžiningas Ir pigos

patarnavimas
ATLAS FUEL CO.

JI 11 t o ra i
4919 So. Paulina St 

PRoapect 6-7960
ssaoBOBSSsasaoi

ioaoi ao

Išnuom. mieg. kamb. moteriai ar 
mergaitei; be virtuvės, $6 į sav. 
Taip pat išnuom. apstatytas kamb. 
vyrui, rūsy. Galimybė naudotis vir
tuve. $15.00 į mėn. Tel. YA 7-0497.

Gražioj vietoj išnuomuojama di
delis kambarys su atskiru telefonu 

ir vonia. Kreiptis: PRospect 6-5277, 
7259 So. Sacramento Avenue.

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

2405 West 51 St 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir sekmad.)

STOU FFERS 
R ĖST A URA NT
PRUDĘNTIAL BUILDING 

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

AUTOMORtLEb —. TRUCKB 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KOZICO8 
Uetnvlika gaaollno stotis kr auto

Nejud. turto pirkimas-pardavimas, 
visokia apdrauda, notarijatas

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 W. 71st St — WA1. 5-6015

Perskaitę 
kitiems!

‘Draugą” duokite

ktllskaml motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai ir kelūlamoe dalys.

CALL-ME-MOTORS C0.
5750 8. WE8TERN AVĖ.. FR 8-05*1

AR JOSŲ KOJOS SKAUDA???
SU ŠITA PRIEMONE JUS GALITE VISAM AMŽIUI 

TURĖTI LAIMINGAS KOJAS.
O PAŠALINA saugiai, greit Ir be skausmo — nuospaudas, “callouses” 

Ir negyvą odą nuo kojų padų.
O MASAŽUOJA KOJAS. • TAISO ••buntons” Ir “arches"
• NUOSTABIAI palengvina mėšlungį, skausmą bei apmirimą kojų

pirštuose.
S- TUOJAU pašalina blauzdų mėšlungį.

Tad, šiandien užsisakykite šį NUOSTABŲ KOJŲ GAIVINTOJĄ.
*1.00 Cash (No CJO.I».’s)

DR. H. W. RUNSTEDLER
455 Eaat lOth Street Erie, Pennsylvania

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 Blshop 7-7864 arba 
rašykite DRAUGAS Box 4641, 
2334 S. Oakley Avė., Chicago, Hl.

Pirkit Apsaugos Bonus!

^*>4* FARM

Senoviškas, gimtojo krašto sūris, labai skanus, “kaip tik toks 
kokį senelė gamindavo." BABUŠKA BRAND Europos skonio kai
miškas sūris sukels jums praeities svajones. Dabar galima pirkti 

| jūsų apylinkės krautuvėje. Pirkite šiandien ar rytoj. t

GRINDERS
PRECISION

r Experienced
Also

Interviewing ųualified applicants 
for on the job training. Progressive 
Increase. Higher starting rates.

Immediate openings for:
★ UNIVERSAL MILLING

MACHINE OPERATORS
★ CYLINDRICAL GRINDER

OPERATORS
★ NO. 2 CINCINNATI TOOL

& CUTTER GRINDERS
★ NO. 13 BR0WN & SHARPE 

FORM GRINDERS
★ ENGINEERS AND 

DRAFTSMEN
_• Day & night shift openings •
★ 10% Bonus for night workers •
★ AU Benefits.

Apply in Person or write.

GLENBORD
TOOL MFRS.

216 No. Clinton
CHICAGO, ILLINOIS

JANITOR WORK
RELIABLE, INDUSTRIOUS, 

SOBEB, CAPABLE MAN

Full Time New Bldg.
Company Benefits

ST. PAUL FEDERAL SAVING
t LOAN ASSOCIATiON

NAUnnal 2-50<H>
6120 W. North Avė.

Skaitykite “Drangą"!

BRICKLAYERS
FOR $. A. C. GONTROL CENTER

MUŠT BE UNION

SCALE $3.37 Vi PER HOUR 
9 HOUR DAY — $33.75 PER DAY

6 TO 8 WEEKS OF W0RK 
BUS TRANSPORTATION PATD BOTH WAYS 

AFTER COMPLETION OF JOB

ROBERT E. McKEE CONTRACTORS
OFFUTT AIR FORCE BASE

Omaha, Nebraska

ENGINEERS
REFRIGERATION
AIR-CONDITIONING
SERVICE

Apply
Employment Dept. 
Read & Morgan Sts 
EvansvOle, Indiana

WELDNG 
PLANT LAYOUT 
LIAISON

Relocation expense 
Salary plūs bonus 
Co. paid insurance 
and retirement plar

WHIRLPOOL-SEEGER CORPORATION
Evansville, Indiana Division



f

Firmadienis, gegužės 14, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS *7

13 AMERIKIEČIŲ RAUDONŲJŲ 

KALĖJIME
laiškų. Ir iš tų laiškų komunis
tai atsakė tik į vieną — į 
kun. Rigney motinos laišką. 
Reiškia, komunistai skaito 
gaunamus laiškus.

Pašto viršininkas pažadėjo 
tuos laiškus skubiai nusiųsti į 
Hong Kongą, o iš čia gaus 
raudonieji kinų vadai.

Platus sąjūdis

Ši vadavimo kampanija pra
dedama Chicagoje, bet ji bus 
plečiama po visas JAV. Savo 
talką jau pažadėjo Raud. Kry
žius, moterų organizacijų klu
bai, katalikų mokyklos. Krei
piasi į kun. Rigney žydų rabi
nai ir protestantų ministeriai, 
klausdami, kuo jie galėtų pri
sidėti. Bus kreipiamasi į sena
torius ir į kongreso narius.

Pradedant birž. 7 d. tėv.

Old Heidelberg restorane 
penktadienį buvo spaudos ir 
žinių agentūrų atstovams su
ruošti pĮietūs, i kuriuose kuto..
Harold W. Rigney, misionie
rius Kinijoje ir katalikų uni
versiteto rektorius, pranešė, 
kad dar 13 amerikiečių yra 
raudonosios Kinijbo kalėji
muose. Jų vardai: jėzuitas 
kun. J. Clifford, J. Downey, R.
Fecteau, pranciškonas kun. F.
Gross, jėzuitas kun. K. Houle, 
liuteronų misionierius P. Ma- 
ckensen, R. McCann, jėzuitas 
kun. Ch. McCarthy, Maryknoll 
misionierius kun. J. McCor- 
mack, jėzuitas Th. Phillips, 
pranciškonas vyskupas A. Pin- 
ger, H. Redmond, pranciško
nas kun. J. Wagner.

Kartą tai pagelbėjo

Kun. Rigney priminė, kad 
jisai pats buvo nuteistas de
šimčiai metų kalėjimo, tačiau 
kai buvo pradėta spaudoje ak
cija bei laiškų rašymas, kai vy
riausybės žmonės Washingto- 
ne gavo daugiau kaip 100,000 
laiškų, pats prezidentas įsakė 
JAV pasiuntiniui Johnson, kad 
derėdamasis su Komunistų Ki
nijos atstovu, iš tada buvusių 
40 kalinamų amerikiečių, pir
muoju išleisti pareikalautų tė
vą Rigney. Ir jis buvo išleistas 
išsėdėjęs 4 m. kalėjime.

Laiškai Mao Tse-tungui

Dabar jis, drauge su Back of 
the Yards organizacijos talka, 
nori išvaduoti likusius 13 ame 
rikiečių kalinių. Kadangi ko
munistai labai jautrūs propa
gandai, tai pasirinkta kelias— 
rašyti laiškus Mao Tse-tungui, 
raudonosios Kinijos vadovui.
Laiške reikia duoti savo vardą,
pasakyti savo užsiėmimą, nes Neseniai, išleistas kitas kali- 
komunisFai ypač jkutrift ne-l nys, pasakoja, kad kun. Gross 
prarasti pasitikėjimo darbi- laikomas tamsioje kameroje,

ralizacijos ir imigracijos įstai
gą, nes taip iš manęs reikalavo 
minėta įstaiga. Taip jie sakė, 
kad jeigu aš nedirbsiu, tai iš 
tų pinigų man duos pragyveni
mui. Dabar aš nedirbu 6 mėne
siai. Mane pašaukė minėta įs
taiga, patikrino santaupas. Pa
klausė, ar jieškau darbo. Įro
džiau, kad jieškau, nors mane 
išlaiko žmona. Niekur nepra
šiau jokios pašalpos. Tas 
$1,000 mano ir tik tam iš ma
nęs paėmė, kad kai nedirbsiu, 
iš tų pinigų duotų pragyveni
mui, o kai nedirbu — neduoda. 
Tas bonas pas juos jau guli 2 
metai. Mudviejų su žmona san
taupos yra abiejų vardais. Ar 
jie gali taip daryti? Aš nesu 
JAV pilietis. J. V.

‘ AT. Tamstos reikalu krei
piausi į Common Council for 
American Unity įstaigą, kuri 
suteikė šį atsakymą: Iš laiško 
matyti, kad svetimšalis įleistas

šų globos organizacijų. Iš t&m- kaičiuoti savo šeimos narių pa
stos laiško matyti, kad negavai šalpą? 
tokios pašalpos, tai lengvai ga
lėsi atgauti minėtą užstatą.
Aukščiau minėta įstaiga yra iš-Į jTšIlpJs 
leidusi anglų kalba knygelę “On 
how to Become a Citizen of- the 
United States” (kaina $1.50), 
lietuvių kalba — “Kaip pasi
ruošti JAV pilietybei” (kaina 
60 centų).

AT. Taip. Kiekvieną mėnesį 
jūsų šeimos nariai gali gauti 

nuo jums mokamos 
pensijos nustatytą procentą, 
būtent:

Socialinio draudimo 

reikalais
KL. Jei aš žinau savo mėnesi

nę pensiją, ar aš galiu aps-

Jūsų žmona, turinti 65 met. 
amžiaus, pašalpos gauna 50%.

Jūsų žmona, jei ji dar nesu
kako 65 m. amžiaus, turinti iš
laikomą vaiką, jaunesnį 18 m. 
amžiaus, — 50%.

Apdraustos žmonos vyras, 
turįs 65 .m. amžiaus, — 50%.

Jūsų našlė, turinti 65 m. am
žiaus, — 75%.

Jūsų našlė, turinti mažiau ne
gu 65 m. amžiaus, jei turi išlai
komą vaiką, turinti mažiau ne
gu 18 m. amžiaus — 75%.

Našlys, turįs 65 m. amžiaus, 
— 75%.

Pensininko vaikas, jaunesnis 
negu 18 m. amžiaus, kiekvienas 
gauna 50%.

Mirusiojo asmens vaikas, jau 
nesnis negu 18 m. amžiaus — 
50%. Plūs 25%, padalinus iš 
vaikų skaičiaus.

Mirusiojo asmens vienas vai

kas, jaunesnis 38 m. — 75% .
Mirusiojo asmens divorsuota 

žmona su vaiku jaunesniu 18 m. 
amžiaus — 75%.

Jūsų išlaikomi tėvai (jei jūs 
nepalikote našlės arba vaiko), 
jeigu tėvai yra 65 m. amžiaus 
- 75%.

Įsidėmėtina: Asmuo, turįs
teisę pašalpą gauti, tos pašal
pos gali jos dalinai negauti ar
ba visiškai jos negauti, jeigu jis 
per metus uždirba daugiau ne
gu $1,200. —Pr. Šulas.

t

Rigney per WBKB televizijos i JAV-bes uždėjus $1,000 už
stoti, ketvirtadieniais, 7 vai. v. stato boną, kuris įteiktas Imi- , 
kalbės apie savo pergyvenimus gracijos ir Natūralizacijos įs- 

Kinijos kalėjimuose. Bus sten-^aigaL kad nedarbo atveju ga- 
* Įima būtų išgauti tą užstatą. 
Šita informacija yra klaidinga. 
Toks užstatas, jei jis yra de
ponuotas, yra viešų reikalų bo- 
nu. Jei asmuo, dėl kurio jis yra 
užstatytas pasidaro bedarbiu ir 
to išdavoje gauna iš viešų įstai
gų pagalbą, t. y. jei jis yra ap
rūpinamas iš viešų fondų, tai 
jis ne tiktai negali gauti iš to 
užstato pinigų, bet priešingai, 
tas bonas užlaikomas ir jis jo 
negali gauti atgal. Iš laiško 
matyti, kad tamsta esi invali
das, bet šiuo atveju yra vienin
telis kelias, kuriuo pinigai gali 
būti grąžinti tamstai, yra įsi
gyti JAV pilietybę (naturali- 
zuotis). Todėl patariama tams
tai, kad įsigytum pilietybę. Pa
gal tamstos natūralizaciją (įsi-

giamasi atgabenti ir kalinamų
jų šeimos nariai, kad jie per 
televiziją kreiptųsi į žmones, 
prašydami rašyti laiškus. No
rima, kad' susidarytų milionai 
laiškų. Laiškus reikia adre
suoti : Chairman Mao Tse- 
tung, Peking, China. Norint 
kolitų linflormacijųj; l galima 
kreiptis į Joe Meegan, Back of 
the Yards Council, tel.: 
LAfayette 3-4416.

Kalinti japonų, dabar — 

komunistų

Jau dabar gaunama daugiau 
žinių apie kalinamuosius. 
Pranciškonų misionierius kun. 
Fulvence Gross jau laikomas 
kalėjime suimtas 6 metai. Ne
užilgo po jo — areštuotas

A A.
KAZIMIERAS POCIUS

Gyveno 318 E. 144th Str., 
Dolton, Illinois, v

Mirė geg. 11d., 1956m., 8:15 
vai. sulaukęs pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kre
tingos apskr., Kulių parapijos, 
Luknėnų kaimo. Amerikoje iš
gyveno 43 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona Frances (Žilevičiūtė), 
pagal pirmų vyrų Puleikis; du 
sūnūs: Charles, Jr., ir marti 
Irma; George ir marti Flor- 
ence; du posūniai: Edward Pu
leikis ir marti Jennie, ir Krank 
Puleikis; trys anūkai: Charles 

k C. Pocius, Edwina, Janice Pu

pranciškonas vyskupas Pinger. P^etybę), Imigracijos ir
Natūralizacijos įstaiga grąžins 
$1,000 užstatą, patikrinus, kad 
tamsta negavai pašalpos iš vie-

leikis: pusseserė Zuzana Rau
ką ir jos šeima, giminaitė Juo- 
zefa Budris ir jos vyras John 
ir jų šeimos ir kiti giminės bei 
draugai ir pažįstami.

Priklaurife prie Chicagos Lie
tuvių Draugijos.

Kūnas pašarvotas Bukausko 
koplyčioje, 10821 S. Michigann 
Avė. Laidotuvės įvyks gegužės 
16 U. Iš koplyčios 8:45 vai. ryto 
bus atlydėtas į Visų šventų pa
rapijos bažnyčių, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: žmona, sūnūs, posū- 
L nial, marčios ir kiti giminės.

Laid. direkt. L. Bukauskas — 
tel. COmmodore 4-2228.

ALEKSANDRAS
BUTKEVIČIUS

Gyveno 4633 S. Honore St.

Mirė geg. 12 d., 1956 m., 2 
vai. ppęjet, sulaukęs puses amž.

Gimė Lietuvoje.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
sūnus Alexander, marti Char- 
lotte; 2 dukterys Annd ir Stel- 
la; sesuo Valerija Butchnus ir 
jos šeima; pusbrolis Louis But
kevičius ir jo šeima; švogerka 
Veronica Butkevičius ir jos šei
ma Ir daug kitų giminių bei 
draugų ir pažįstamų.

Priklausė prie Chicagos Lie
tuvių Draugijos.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioj, 4605 So. 
Hermitage Avė. Laidotuvės j- 
vyks trečiad., geg. 16 d. Iš 
koplyčios 8; 30 vai. ryto bus 
atlydėta į Šv. Kryžiaus parap., 
bažnyčių, kurioj įvyks gedu-' 
lingos pamaldos • už velionio 
sielų. I’o pamaldų bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

' ■ 4
Nuliūdę: sūnus, dukterys, se

suo, pusbrolis, švogerka ir ki
ti giminės bei draugai.

Latd. direkt. John F. Eu- 
deikis, tel. VArds 7-1741.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6612 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba

TQwnhall 3-2109

ninkijoje ir • vidurinėje klasėje 
gyventojų. Toliau — priminti, 
kad Mao Tse-tungo vyriausybė 
yra 1955 m. pažadėjusi išleisti 
visus amerikiečius iš kalėjimo; 
prašyti, kad tą pažadą išpildy
tų. Paskiau — po tuo laišku 
pasirašyti; savo adresą dėti 
gerai, bet nebūtina.

Geriausia siųsti oro paštu 
su 25 c. ženklu. Atviras laiškas 
eina už 10 centų, o paprastas 
— už 8 et. Geriau siųsti oro 
paštu, nes komunistai agituo
ja, kad Amerikos darbininkai 
badauna, neturi iš ko pragy
venti, o čia matys, kad net tu
ri pinigų oro pašto ženklams.

Komunistai laiškus skaito

Vaduojant kun. Ifligney ir 
kitus anksčiau išleistuosius, į 
Kiniją buvo nusiųsta daug

surakintas geležiniais pančiais. 
Jis ir kiti kaliniai iš savo na- 
*r/šlqįų prašo mmlkštesnio 
maisto, nes jų dantys nuo 
sunkių sąlygų atsipalaidavo ir 
nebegali sukramtyti. Dar yra 
trečias /pranciškonas kalėjme 
— tėv. C: Wagner. Visus tuos 
tris pranciškonus buvo areš
tavę japonai, o dabar suėmė 
komunistai.

Tie trylika amerikiečių yra 
laikomi kaip įkaitai, norint 
JAV priversti, kad priimtų 
raudonąją Kiniją į Jungtines 
Tautas ir kad pradėtų preky
bą. Masinis laiškų rašymas, 
pasipiktinimo ir protestų mi
tingai gali padaryti, kad ko
munistai juos gali išleisti be 
sąlygų. Argi neverta dėl to 
brūkštelti kclctos sakinių laiš
ką? — J. Pr.

PAIEŠKOJIMAS

Pajieškomi VLADAS, JUOZAS ar 
KOSTAS PAUŽAI, gyvenę-no San 
Francisko mieste. Pajieško jų se
suo Irena Paužaitė Lietuvoje. Ži
nantieji jų adresų pranešti: Alf. 
Burokas, 4416 S. T aiman Avė., Chi- 
cago 32, UI. Tel. LA. 3-9038.

L1ODČSIO VALANDOJ

MAŽEIKA » EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Western Avė. Air Conditioned koplyčia 
REpublio 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

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

Natūralizacijos ir imigracijos reikalais
KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI KL. Prašau man pranešti, 

kai tamsta esi teisių žinovas 
mano užstato reikalu. Aš atvy-

KL. Jei, tėvams gaunant 
Amerikos pilietybę, vaikai ne
turi 16 metų amžiaus, tai jie 
automatiškai gauna pilietybę; 
o jeigu jie turi virš 16 metų 
amžiaus, tai negali gauti pilie
tybės iki 18 metų amžiaus. Man 
rodosi, taip buvo anksčiau. 
Girdėjau, kad šis įstatymas ne
seniai yra pakeistas. Ar teisy
bė? Jeigu pakeistas, taip kaip?

A. S.

AT. JAV-bių pilietybę gavu
sių tėvų vaikai iki 16 metų am
žiaus pilietybę įgija automa
tiškai. 18 m. amžiaus — turi 
laikyti egzaminus.

KL. Jeigu asmenys, išgyve
na Amerikoje septynius metus 
ir neprašo pilietybės, tai jie ne
gali jos gauti per sekančius 
dviejus metus, t. y. kol išgyve
na 9 metus. Ar tai teisybė? A.

AT. Svetimšalis, išgyvenęs 
JAV-bėse 5 metus, gali prašyti 
pilietybės; jei kas pilietybės ne
prašo. tai jos gali negauti per
visą savo gyvenimą.

kau į Ameriką kaip D. P. inva
lidas. Už mane buvo uždėta 
$1,000 penkiems metams. Išė
jus šiam laikui aš savo $1,000 
boną pirkau ir padėjau į Natų-

GU2AUSKŲ
BEVEBLY HILLS OBUNYCIA
Geriausios gSISs <181 veatuvlų, banke- 
’-U. laidotuvių ir kitų paouoAlmų.

3448 WEST A3R.D KTRKKT 
Tel. ritnnpcdt 8-0S33 ir PR 8-0834

JOS. F. BUBRIK.
FURNITURE, INC.

3241 S. Halsted St.
Tel. CAIumel 5-1231

Augštos kokybės
Rakandai, Pripildyti
3 kambarius: Pečius . 
šaldytuvas, Televizija,
5 šmotų miegamo kambario 
setas, 5 šmotų Valgomo 
setas.
5 šmotų svečių Parlor setas 
Viskas vertės $455.00, už $299. 
Lengvos išmokėjimo sąlygos 
9x12 Klejankes po $4.95 
Oold Seal arba Armstrong 
Klejankes po 49 c. už yardą 
Dideli Bedroom karpetai 
po $9.95.

Budriko Radio Valanda Ketvirta
dienio vakarais nuo 6 iki 7 va), 
iš WHFC stoties. 1450 kil. su gy
vais dailininkais ir orkestru.

Mįslių kontestas.

Atdara 7 dienas savaitėje 
Pirmadienio ir ketvirtadienio va
karais iki 9:30. Sekmadieniais nuo 
10 iki 5.

A. A.

ANELĖ KUZMICKIENĖ
(buv. Dudoniene, Vad nskaite)

Gyveno 7917 So. Harvard Avė. Tel. TRiangle 4-0799
Mirė geg. 11 d., 1956 m., 4:20 vai. p.p., sulaukus pusės amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskr., Sartininkų vaisė., 

Žigaičių parapijos. Amerikoje išgyveno 48 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Jurgis, sesuo Petronėlė 

Senulis, švogeris Petras, jų duktė Bernice Yanus, jos vyras 
Stanley ir jų duktė Patricia, sesers sūnūs: Edward ir Rayniond 
Balsaiėiai ir jų šeimos; krikšto duktė Martha Bruce. Lietuvoje 
liko 3 broliai: Petras, Aleksandras ir Antanas Vndinbkai ir jų 
šeimos; seserys: Zofija .luzapaitis ir Marijona Petrošienė ir jų 
šeimos ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Priklausė prie Kęstučio Pašalpos Klubo, Chicagos Lietuvių 
D-jos ir Teisybės Mylėtojų I)-jos.

Kūnas pašarvotas Mažeika ir Evans kopi., 6845 S. Westom.
Laidotuvės įvyks antrad., gegužės 15 d., iš koplyčios 8:30 

vai. ryto bus atlydėta į Gimimo P-lės Švč. parapijos bažnyčią, 
kurioje įvykti gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamal
dų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiamo visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, seserys ir broliai ir jų šeimos.
Laidotuvių direktorius Mažeika & Evans. Tel. RE. 7-8600.

jmr.EtDiiKis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605 07 South Hermitage Avenue
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulanaų patam*. Mee turime koplyčias ,

i vimaa dieną ir nak- Chicagos ir

Reikale šaukite Roselando dalyse ir

mu®. Luojau patarnaujame

A. A.

Ats. kap. JONUI PALEJUI mirus, 

jo žmonai MALVINAI liūdesio valandoje gilią užuo
jautą reiškia ir kartu liūdi

Dr. E MEKYS su šeima

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JO H N W. PACHANKIS (PATCH), Mce-President

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

PETRAS BIELIONAS
4348 a CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3807 S. UTUANICA AVĖ. Tel. TArds 7-3401

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

_ _____ ■ ALFREDAS VANCE
177 WOODS1DE Rd., Riverajde, UI Tel. OLympic 2-5245

a>

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

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

w ftut.ii ,tl „v <Z>

I paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 
transportaciją automobiliu.

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

IŠSIRINKITE DABAR — BUS PASTATYTA VAINIKŲ DIENOJE!

JURGIS F. RUOMIN
3319 S. UTUANICA AVĖ. Tel. YArda 7-1138-113»|

VASAITIS — BUTKUS
1446 S.Mth AVĖ., CICERO, Bl TeL OLympic 2-1063

ZIGMUND (ZUOYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET YArda 7-0781

2424 W. 80th STREET 
' 2814 W. 2Srd PLACE

STEPONAS C. LACKAWICZ
REpublio 7-1215 
Vlrgtoh 7-6872
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X Antanas Repšys, ALRK 

Fed. Chicagos apskr. pirm., 
yra ateitininkų šventės komi
teto iždininkas. Susitvarkymui 
ir vaišių parengimui yra būti
na turėti šventės dalyvių skai
čius. Šventėje dalyvauja visi 
Chicagos bei apylinkių at-kai 
sendraugiai, studentai ir moks
leiviai, jų tėvai, šeimų nariai ir 
prašoma dalyvauti tuos, kurie 
norėtų palaikyti ryšius su atei
tininkais. Visi tuojau, nevėliau 
geguž. 17 d., registruojasi raš
tu arba telefonu šiuo adresu: 
A. Repšys, 6540 So. Ada St., 
Chicago 36, III.; telef. WEnt- 
worth 6-4846.

At-kų šeimos šventė prade-1 a(^v- Paul Smith, Jr., ir Joseph
dama š. m. geguž. 20 d., 10 vai. 
ryto pamaldomis koplyčioj, po 
to vaišės, motinų, tėvų bei gau
siosios šeimos pagerbimas Ma
rijos augšt. mokyklos patalpo
se.

X Dr. Antanas Kučas istori
jos sekcijos posėdyje, Kultū
ros kongreso metu, skaitys re
feratą “Esamose sąlygose kel
tinos ir svarstytinos lietuvių 
tautos istorijos problemos”. 
Po paskaitos numatytos pla
čios diskusijos. Kad visi besi- 
domį lietuvių tautos istorija 
būtų pakviesti į posėdį, prašo
mi istorikai, istorijos mokyto
jai, istorijos studentai ir isto
rijos mėgėjai pranešti savo 
adresus Pasaulio Lietuvių Ar
chyvui, 2601 W. Marąuette Rd., 
Chicago 29, III.

X Lietuvių Bendruomenės 
Chicagos apygardos Marąuette 
Parko, Rosdando ir Brighton 
Parko apylinkės organizuoja 

' parašų rinkimą Lietuvių Jauni
mo Peticijai savo apylinkėse. 
Planuojama gauti visų lietu
vių gyvenančių tose kolonijose 
parašus. Kitos Lietuvių Ben
druomenės apylinkės ir visos 
lietuvių organizacijos kviečia
mos taip pat atvykti įsijungti 
į Lietuvių Jaunimo Peticijos 
darbą renkant parašus. Turi
me pagelbėti jaunimui, nes jis 
negali visur, surinkti parašus, 
o Jaunimo Peticija yra visų lie
tuvių reikalas.

X M. Morkūno spaustuvėje 

baigti spausdinti katalogai, 
skirti knygų platinimo vajui. 
Kataloge atstovaujamos visos 
lietuviškų knygų leidyklos 
JAV, Kanadoje, Vokietijoje 
Anglijoje ir Australijoje ir vi
si jų leidiniai. Šitie katalogai 
bus siuntinėjami tautiečiams, 
ypač gyvenantiems atskirose 
nedidelėse kolonijose, sunkia 
prieinamose platintojams, c 
taip pat jais bus aprūpinti ir 
patys platintojai, kad galėtų 
sėkmingiau platinimo darbą 
pravesti.

X Kristaus Karaliaus Lai
vas naujas numeris išėjo iš 
spaudos. Jame rašo K. Baras, 
P. Aleksa, O. Labanauskaitė, 
Salina Didžiulytė- Mošinskienė, 
kun. Juozas Prunskis, I. Ieš
mantas ir kiti. Plati kronika iš 
lietuviškojo ir katalikiškojo 
gyvenimo.

X Antanas Sm ii ingis, buvęs 
. Plungės pradžios mokyklos mo

kytojas, mirė Sibire 1943 m. 
Mirė ir jo žmona Bronė. Abu 
buvo į Sibirą ištremti 1941 m. 
Taip pat mirė jo brolis Povi
las Klaipėdoje.

X Mrs. Dolores Keranen
(Lapaitytė) susilaukė pirmgi- 
mio sūnaus. Jos tėvas Juozas 
Lapaitis dirba Draugo spaus
tuvėje linotipininku.

X Juozui Augaičiui, anks
čiau gyv. Emerald Avė., Drau
go redakcijoj yra laiškas iš 
Lietuvos, Skirsnemunės pašto.

X Aleksandras Kumskis

pereituose, bal. 10 d. primari- 
niuose rinkimuose gavo 330,- 
168 balsų. Daviniai rodo, kad 
Kumskis buvo antras iš eilės 
balsų 'dauguma Sanitary Dis- 
trict Trustee, Metropolitan 
Distrikte, sąraše. Lietuvių kan
didatui tai yra didelė garbė. 
Jis yra susilaukęs miesto ir 
apskrities sveikinimų.

Lietuvių Demokratų Lyga { 
ruošia “Golf Day” ir išvažia
vimą trečiadienį, birželio 20 d., 
Cherry Hills Golf Club, 191 St. 
ir Kedzie Avė., pagerbimui Al. 
Kumskio.

Lietuvių Demokratų ruošia
ma Golf Day yra metinis įvy
kis, ir čia bus įteiktos dova
nos laimėtojams. Turnyre da
lyvaus miesto ir apskrities žy
mūs žaidėjai.

Komisijai pirmininkaus Jack 
L. Jatis, pirm. Lietuvių Demo
kratų Lygos, pagelbėti sutiko

Mozeris.
X LM Sąjungos skelbtojo 

konkurso jaunimo scenos vei
kalui parašyti jury komisija 
pasiskirstė pareigomis: kom. 
pirm. — L Serapinas, sekr. 
akt. — A. Dikinis, nariai — P. 
Gaučys, J. Švaistas ir J. Krei
vėnas. Komisija pradėjo vei
kalų skaitymą.

X Kun. Bikinas, Jurbarko 
klebonas, 81 m. amžiaus, mirė 
Lietuvoje 1956 m. balandžio 
23 d. Jurbarke klebonu išbuvo 
34 m. Laidotuvėse dalyvavo 
labai daug žmonių.

X A. Budreckas, gyv. 4081 
Archer Avė., Chicago 32, III., 
tel. LA 3-3384, prašo pranešti 
kas turi Lietuvos Universiteto 
baigimo ženklą (rozetę) sega
mą prie švarko.

IŠARTI IR TOLI
J. 4. VALSTYBĖSE

— Šv.’Jurgio lietuvių para
pijos bažnyčioje Philadelphi- 
joj, Pa., birželio mėnesio 2 d. 
bus atlaikytos gedulingos pa
maldos už nužudytus ir žuvu
sius Suvalkijos streiko 1935-36 
metų ūkininkus, kaip Veive
riuose, Kalvarijoje, Gražiškiuo
se, Slabaduoše ir kitur, bet 
ypatingai už sušaudytus ūki
ninkus, kurie buvo kaltinami 
atsišaukimų nešimu iš Vokieti
jos, iš Pajevonio apylinkės, 
Vilk. apskr. Jie mirė nekaltai 
gegužės mėnesio 23 d. Kaune, 
3 forte, 3 vai. ryto: Alfonsas 
Petrauskas, Būdviečių kaimo, 
Kazys Norkevičius, Užupių 
kaimo, Bronius Pratasevičius, 
Užubalių kaimo ir Petras Šar- 
kauskas — Papečkių kaimo, 
Vištyčio valsč. Nužudytųjų 
ūkininkų tėvai, žmonos, vaikai 
ir kiti giminės kviečia pamal
dose dalyvauti draugus, pažįs
tamus ir visus geros valios lie
tuvius, minint 20 metų sukak
tį nuo jų mirties.

— Newark Knights of Lith- 
uania 29 kuopa savo metinę 
šventę šventė gegužės 4 d. Šv. 
Jurgio parapijos salėje. Pirmo 
laipsnio pakėlimus gavo: Jo
seph Balchunas, Ann Ocealis, 
ElBie Kupris, Robert Pocius ir 
Julia Strolis. Antro laipsnio 
pakėlimus gavo Amelia Kau- 
neckis, June Youch, Joan Yan- 
kauskas ir Daniel Laukžemis.

Verai Laukžemis asistavo 
iškilmėse kuopos pirmininkas 
Joseph Sakevich, Joseph Mont- 
vydas’ir Edward Thompson.

—O. Ir J. Navickai, gyv. 
Los Angeles, Callfornijoj, per
sikėlė į savo namus. Dabarti
nis jų antrašas toks: 1263 No. 
Mariposa Avė., Los Angeles 
29, Calif.

— Ohlo Universitete esan
čiame Athens. Ohio, studijuoją 
lietuviai studentai renka para
šus Jaunimo Peticijai. Parašų 
rinkimu rūpinasi V. Valaitis, 
Stuaentų Sąjungos JAV Cent
ro Valdybos iždininkas.

Iš nakties bažnyčion moterys būriais eis, 
Priel miestelio kojų apsiaut susės. 
Pasigersi žodžiais, sąmojais lengvaisiais, 
Nes gimtoji žemė lūpom jų šnekės.

K. InČiūra

Dailininkas Povilas Puzinas 
laimėjo premiją

*
Dailininkas — tapytojas Po

vilas Puzinas, šiuo metu gyve
nąs New Yorke, laimėjo “Win- 
sor Newton Award” už savo a- 
liejinį paveikslą “Būriniai lai
vai”, išstatytą Long Island Art 
League 26 metinėje parodo
je, kuri vyksta gegužės 6 — 
19 dienomis Douglaston, N. Y.

Šią vertingą žymiosios Angli
jos dažų firmos dovaną — alie
jinių dažų rinkinį — parodos tei 
sėjų komisija įteikė Povilui Pu- 
zinui parodą atidarant ir daly
vaujant gausiam lankytojų bū
riui sekmadienį, gegužės 6 d.

Povilas Puzinas neseniai per
sikėlė į New Yorką iš Kalifor
nijos, kur jis taip pat yra daly
vavęs keliose parodose Los An
geles mieste.

1950 metais jo paveikslas “Pa 
bėgėlė” laimėjo pirmąją premi
ją “All-City Art Show” ir lan
kytojų balsavimu buvo pripažin 
tas geriausiu tų metų paveikslu. 
Už tų metų savo meninę kūry
bą Povilas Puzinas gavo dar Los 
Angeles miesto mėty metinį me
no medalį.

1951 metais “International 
Madonna Art Festival” jis gavo 
augščiausią premiją už savo 
“Dvidešimtojo Šimtmečio Mado 
ną”j Tais pat metais “Interna
tional Flovver Show Art Exhi- 
bit" parodoje jo paveikslas “Gė 
lės” laimėjo specialią dovaną.

.L955 _metąia.-. “American Tra~ 
ditįonal Ar&Shovv” parodoje j 
pąveįkslas “Ištremtieji” susilaū- 
kį pirmos premijos.

Ši Winsor Nevvton premija y- 
ra pirmoji, Povilo Puzino laimė
ta rytinėse valstybėse.

URUGVAJUJ
— Urugvajaus valstybinėje 

futbolo komandoj dalyvauja ir 
lietuvis V. Brazdžionis, ypač 
pasižymėjęs per P. Amerikos 
pirmenybes, kur Urugvajus iš
kovojo meisterio vardą. Urug
vajaus aukštosios klasės fut
bolo žaidėjai yra taip pat lietu
viai Albertas Kulys ir Vladas 
Daukša, su savo komanda iš
vykę žaisti į Europą.

$800,000 kariškam 
jaunimui

Chicaga, besirūpindama JAV 
kariškuoju jaunimu, yra pasi
ryžusi sukelti $800,000 išlai
kymui ŪSO klubų. Tą sumą 
sukeliant ypač laukiama mote
rų talka. Jos galėtų kreiptis 
telefonu Dearbom 2-2171. Au
kas galima siųsti į ŪSO cen
trą — 308 N. Michigan avė, 
Chicago, III. Chicagos USC. 
klubas yra atviras 107 valan
das savaitėje ir jį kas savaitė 
aplanko apie 10,000 unifor
muotų jaunuolių. Visame, pa
saulyje yra apie 230 ŪSO klu
bų, kuriuose jaukų prielanku
mą randa ir apie 117,000 Chi
cagos jaunuolių, tarnaujančių 
kariuomenėje.

Lenkų menininkų klubas
Chicagoje veikia Lenkų Me

nininkų klubas, kurio nauju 
pirmininku išrinktas Alfonsas 
Kaplinski, gyvenąs 1724 N. 
Tripp.
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CHICAGOJE
Vysk. Brizgys teikia 

sutvirtinimą
Mūsų vysk. Brizgys gana 

dažnai įvairiose parapijose tei
kia sutvirtinimo sakramentą. 
Pvz. sekmadienį buvo Šv. Jono 
bažnyčioje, antradienį, rytoj, 
bus Šv. Pranciškaus Asyžiečio 
parapijoje, trečiadienį — Ma
rijos Jūrų žvaigždės parapijo
je.

DOUGLAS

Senatorius Paul H. Douglas gegu
žės 20 d. pasakys kalbą Uthuanian 
Chamber of flj^mmerce of Illinois 
bankete Bismarfk viešbuty.

-rr-

Kąip laimėti kitatikius?
Conrad Hilton viešbuty ge-

stovųpasitariW'ap(£,, 
mą specialių klasių ‘ kftąti- 
kiams, kur jie galėtų duoti į- 
vairiausius klausimus apie reli
giją. Po to pasitarimo bus už
kandžiai pas tėvus paulistus, 
Senosios Šv. Marijos bažnyčios 
klebonijoje. Čia kalbės rašy
tojas kun. John O’Brien, iš 
Notre Dame universiteto, ap
tardamas būdus, kaip laimėti 
konvertitus.

2,000 gail. seserų parade
Gegužės 18 d. 7 vai. v. prie 

Motinos Sopulingosios švento
vės, esančios 3121 W. Jack- 
son bulvare, įvyks gailestingų
jų seserų paradas, kuriame 
dalyvaus apie 2,000 katalikių 
gailestingųjų seserų, unifor
muotų, susirinkusių maždaug 
iš 100 ligoninių ir kitų įstaigų, 
esančių apie 100 mylių spindu
liu aplink Chicagą. Parade da
lyvaus apie 30 gyvųjų paveiks
lų. Žiūrovų numatoma apie 75 
tūkstančius. Paradą stebės ir 
kard. Stritch.

Moksleiviai pagerbs 
šventąjį

Gegužės mėn. 17 d. bus iš
kilmingos šv. mišios Šv. Var
do katedroje, kur bus pager
biamas atminimas šventojo po
piežiaus Pijaus X. Šv. mišias 
celebruos kard. Stritch. Daly
vaus apie 2,000 moksleivių.

Tinklinio čempionės
CYO tinklinio rungtynėse 

pirmą vietą mergaičių klasėje 
laimėjo Angelo Sargo vaikų 
prieglaudos mergaičių koman
da;

Mirtis 110 mylių greičiu
Automobilis, lėkdamas 110 

mylių greičiu trenkė į treilerį 
ties 82 gatve ir South Chica
go Avė. Mašina slydo net 100 
pėdų, bet nebeįstengė sustoti. 
Buvo užmuštas Adrian Wil- 
liams, 21 m. amžiaus. Liudinin
kai pasakoja, kad automobilį 
vairavęs Jesse Merrett, 27 m. 
amžiaus, norėjo pasirodyti, 
kaip greit įstengia mašina lėk
ti. Penki asmenys sužeisti.

Motinų Motinos šventovė
Sekmadienį, Motinos dieno

je, kard. Stritch pašventino 
naują Mater Christi — Motinų 
Motinos — šventovę Riverside. 
Toje bažnyčioje kasdieną bus 
laikomos šv. mišios, prašant 
palaimos toms motinoms, ku
rios tą dieną susilaukia kūdi
kio, ir kitos šv. mišios — pra
šant motinystės malonės vi
soms motinoms.

17,000 nelaimingųjų
Chicagos apylinkėse yra 

apie 17,000 asmenų, kenčiančių 
nuo smegenų sužalojimo (ce- 
rebral palšy). Jiems, o ir ki
tiems ta liga sergantiems, pa
gelbėti gegužės mėn. 22 d. nuo 
7 vai. iki 9 vai. vakaro Chica
goje po namus bus daroma 
rinkliava, kurią praves apie 
10,000 savanorių. Tikimasi 
sukelti apie $125,000.

Dūdų orkestrų festivalis
Chicagos Katalikų Mokyklų 

Muzikos draugija šeštadienį, 
gegužės mėn. 12 d., surengė 
mokyklinių dūdų orkestrų fes
tivalį, įvykusį Šv. Sabinos pa
rapijos patalpose, 78 gatvė ir 
Throop Str. Dalyvavo 19 or
kestrų. i „

Paulistų choro koncertas
Garsus Paulistų choras ge

gužės mėn. 15 d. Orkestrą Hali 
patalpose rengia pavo 52-trą 
koncertą, kurio metu išpildys 
dvidešimties kompozitorių kū
rinius, pradedant nuo Pales- 
trinos iki Grečanino ir Rach- 
maninovo.

Opera parke
Chicagos Parkų Distrikto 

operų gildą gegužės mėn. 21 d. 
South Shore Augš. mokyklos 
patalpose, ties 76 gatve ir 
Constance, stato operą Car- 
men. Bus dainuojama paly
dint pianu. Pradžia 8 vai. 15 
min. Biletų kainos — suaugu
siems 75 et., vaikams — 50 et.

Parama studentui
American — Unieo klubas 

Chicagoje jau treti metai pa
skyrė stipendiją vienam De 
Paul universiteto studentui. 
Klubas yra italų ir stipendiją 
pavesdamas išreiškė pageidavi
mą, kad ji būtų skirta italų 
kilmės studentui.

$7,500 studentams
De Paul universitetas pa

skelbė pavardes trylikos stu
dentų, kurie laimėjo vienerių 
metų stipendijas mokslui eiti. 
Iš viso jų stipendijos siekia 
$7,500. Tarp laimėjusių yra ir 
lietuvaitė Natalija Satunaitė.

Vadovėlis dainininkams
Mundelein kolegijos muzikos 

mokytoja sesuo Marija Rose- 
marie parašė vadovėlį daini
ninkams: “Vocal High Fideli- 
ty”. Jame nurodoma, kaip na
tūraliu keliu išvystyti savo 
dainavimo sugebėjimus.

"Katalikų cinikas"
Gegužės 18 d. 8 vai. 15 min. 

vakare Loylos universitete lai
kys paskaitą anglų literatūros 
profesorius kun. N. Weyand, 
tema: “Evelyn Waugh, ‘kata
likų cinikas’, žiūri į dabarties 
gyvenimą”. Po paskaitos dis
kusijos.

/
Fechtavimosi rungtynės
Mundelein kolegijoje gegu

žės mėn. 13—16 dienomis vyk
sta sporto dienos: jojimas, 
fechtavimasis, vandens karna
valas. i
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Mielas mano bičiuli
• ateitininke,

Neužmiršk, skaitydamas pa
skutinį “Ateities” numerį (Nr. 
4), stabtelėti ties skelbimu, kur 
praneša, kad Italijos Ateities 
Draugovė rengia Europos at- 
kams stovyklą — ideologinius 
kursus šiaurės Italijoje, Sarns 
bei Brixen, Bolzano provincijo
je. Vieta labai patogi Italijos, 
Prancūzijos, Šveicarijos, Aus
trijos ir Vokietijos at-kams 
lengvai pasiekiama. Kaip džiu
gu, kad mūsų broliai ir sesės 
at-kai Europoje nesėdi rankas 
sudėję, laukdamį kada “dėdė 
Šamas” paims į šitą “aukso” 
kraštą.

Kiekvienas at-kas privalo gi
lintis ir lavintis. Mes čia, jie 
tenai —žengiame po ta pačia 
At-kų vėliava, dirbame, veikia
me ir kovojame dėl to paties 
šūkio: “Visa Atnaujinti Kris
tuje.”

Ar ne džiugu, kad naujieji1 
Vasario Šešioliktos gimnazijos 
at-kai Vokietijoje, studentai iš 
visų Europos kraštų ir kiti tu
rės progos išgirsti turiningų ir 
originalių paskaitų iš mūsų 
sendraugių at-kų: kaip mūsų 
visų gerbiamo prel. M. Krupa
vičiaus, prof. Z. Ivinskio, prof. 
A. Maceinos, prof. Griniaus ir 
kitų. O be to dar daugiau, Eu
ropos at-kai turės progos savo 
referatais ir diskusijomis gilin
tis į mūsų šių dienų veikimo 
uždavinius ir analizuoti su jais 
susirišusias problemas.

Italijos at-kai imasi didelio ir 
prasmingo darbo. Taip pat kiek 
vienam Amerikos ir Kanados 
at-kui turi būti aišku, kad jie 
be mūsų finansinės paramos to 
padaryti negali. Mes jiems tu
rime ištiesti brolišką ranką 
pasiųsdami “žaliukų”. Siųski- 
me į At-kų Federacijos valdy
bą, 916 Willoughby Avė., Bro- 
oklyn 21, New York, nurody
dami dolerių siuntimo tikslą.

Jeigu kiekvienas Amerikos 
ir Kanados at-kas, o jų yra 
daug daugiau negu 1000, pa
siųstų nors ir po 1 ar 5 dol., 
aš tikiu, susidarytų nemaža pi
nigų suma ir tuo pačiu didelė 
pąrama jiems Europoje. Mes 
turime kiekvienas tą reikalą 
paremti.

Tad mielas at‘kd, tuoj, nieko 
nelaukdamas imk voką ir įdėk 
kiek gali pasiųsdamas jį į 
Brooklyną. Aš savo voką taip 
pat išsiunčiau.

Ne iš šalies paragintas, o tik 
perskaitęs augščiau minėtą 
skelbimą ir suprasdamas šį 
svarbų reikalą, kreipiuos į ta
ve, mielas ateitininke!

Su at-kišku sveikinimu
Jūsų dr. A. Razma

GEGUŽES MENESIO 
PASISKAITYMAS

APIE MARIJA
PAŽVKLKIME J MARIJĄ. Nuo

stabus SvC. Marijos gyvenimas, pa
raitytas pasiremiant Dievo apSvlestų- 
jų regėtojų pasakojimais (Iv. Brigi
tos, Marljes A grėdą, sės. Katarinos 
Emmerlch Ir kt,). 260 pusi. Knyga 
talpina SI pasakojimą su 'nepapras
tai puikiais spalvotais paveikslais. 
Patrauklūs kieti vlrSelial Ir tekai
nuoja tik »».OO. fllą puikią knygą 
paraM prel. dr. P. Bartkus.

MARIJA MUMS K A DBA. 8v« Ma
rija laiko bSgyje apslrelftkS įvairiose 
pasaulio vietovėse. Šios knygos au
torius Knn. J. Knzmlckls, Salia mū
sų lletuvlSkų Šventovių apraSo Ir kl- 

’tur žinomus, Dievo Motinos apslrelS- 
ktmus, kaip: 1a Salette. Lurde, Fa- 
tlmoje; apie Stebuklingąjį MedallkS- 
1} Ir kt. įžangoje Ir pabaigos žodyje 
autorius svarsto ftvfi. Marijos Nekal
biausios Širdies kultą Ir (Skelia Ma
rijos kaip malonių Tarplntnkts vaid
menį. Knyga turi 16» psl., paveiks
luota, Irisu | kietus virSellus Ir kai
nuoja 11.00.

AUAROS ZVAIGSD*. 16 Uutų U 
SS didžiųjų pasaulio poetų dailiausi 
žodeliai mūsų dangiškajai Motinai 
Marijai pagerbti. Tuos per 600 m. 
žybtelėjusius rašytojų perlus 14 įvai
rių kalbų surinko Ir sutvarkt A. Ty- 
raolls. Tat knyga apls Mariją, kuri 
turStų rastis klskvlenuoss namuose. 
110 psl. Kaina tl.00.
Užsakymus "kartu su pinigais siųskite:

“DRIUUS"
2384 So. Ookloy Avenue

> 8. ILUNl

KAS KĄ IR KUR
— Vyčių sendraugių susirinki

mas įvyks ateinantį antradienį, ge 
gūžės 15 d. 8 vai., Vyčių salėje. 
Dienotvarkėje: kun. F. Kemešio 
minėjimo ruošimas. Kapinių lan
kymo dieną ruošiamo išvažiavimo 
reikalai ir kiti pranešimai bei 
svarstymai. Visi nariai kviečiami 
atsilankyti. Valdyba

Tik Dieselio lokomotyvai
The Chicago and Northvves- 

tern geležinkelio linija išėmė 
iš apyvartos garu varomus 
garvežius ir įvedė vien tik Die
selio lokomotyvus, pasiryžusi 
keleiviams suteikti kuo ge
resnį patarnavimą.

Pabrangs taksiai?
Yellow ir Checker taksių 

bendrovės kreipėsi į vietinio 
susisiekimo vadovybę Chicago
je, prašydamos leisti pakelti 
kainas už patarnavimą. Nori
ma nuo keleivių imti apie 14% 
daugiau.

MARIJOS MENESĮ PRALEISKI-
ME GEGUŽINIŲ 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 siuskite:

DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė.,

CHICAGO 8, ILL.

Marijos apsireiškimų Fatimoje 

1917 metais aprašymas 

128 pusi. Kaina $1.00

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:
‘‘DRAUGAS’’ 

2334 S. Oakley Avė., Chicago 8, UI.

Sveikinimų Kortelės 
visoms progoms!

CHICAGO 8,

Puikių spalvotų kortelių lietuviškai 
vaizduojančių 4 metų dalis

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

DRAUGAS

2334 8o. Oakley Avė.

CHICAGO 8, ILL.
nuaaassassanaatžša


