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RUSIJA TRUKDO VOKIETIJOS APGINKLAVIMA
Visuomenininkų viešas pareiškimas 

dėl sąskrydžio Vašingtone
Daugeliui mums čia, Vašingtone, teko gauti Amerikos Lietu

vių Tautinės sąjungos raštus — pakvietimus dalyvauti jos rengia
mame „lietuvių sąskrydyje“ Vašingtone ir paremti jį „dosnia au
ka“. Be to, gauname iš savo pažįstamų laiškų, kuriuose mus klau
sia kaip tas dalykas atrodo,žiūrint iš Vašingtono, šitai verčia mus, 
šį pareiškimą pasirašiusius Vašingtono lietuvius, viešai pasisakyti 
tuo reikalu.

Vašingtoniečiai visados džiaug 
davosi sutikę kad ir paskirą lie
tuvį, atvykusį Vašingtonan. Juo 
labiau reikėtų džiaugtis didesniu 
lietuvių susivažiavimu čion, sie
kiant, anot kvietėjų, „pademons
truoti lietuvių liaudies meną, mu
ziką ir dainą“ šio krašto sostinė
je. Koks gi lietuvis neturėtų tuo 
pasigrožėti ir pasididžiuoti! De
ja, šį džiaugsmą tuojau aptemdo 
tas siaurai partinis būdas, kuriuo 
imtasi vykdyti tą gražų sumany
mą. Kvietimo blanko paraštėje 
surašyta 20 pavardžių — visi par 
tiniai tautininkai!

Taigi, sąskrydį organizuoja ir 
vykdo viena tik tautininkų poli
tinė grupė. Kodėl ? Ar kitos lietu
vių organizacijos kviečiamos ne
prisidėjo? Šitą klausimą Ameri
kos Lietuvių Tarybai viešai spau 
doje iškėlė p. J. Daugėla iš Cle- 
velando. Iš Alto pirminin'ko p. L. 
Šimučio atsakymo aiškėja, kad 
Tautininkų sąjunga sąskrydžio 
reikalu nesikreipė ir nesitarė nei 
su Altu nei su JAV Lietuvių 
Bendruomene, o beatodairiškai 
monopolizavo sau kultūrinį lietu
vių reprezentavimą Vašingtone.

Kodėl skaldomos lietuviškos 
jėgos?

Šitai sukelia mums visą eilę 
klausimų: Kodėl ir čia nueita 
tuo separatistiniu, lietuviškų jė
gų skaldymo keliu ? Ar begali bū
ti :kam abejonių, kad tokia tauti
nė lietuvių manifestacija Vašing
tone būtų buvusi nepalyginamai 
gausesnė, turtingesnė ir įspūdin
gesnė, jeigu ji būtų surengta ir 
įvykdyta visų patriotinių lietu
vių bendromis sutelktinėmis jė
gomis, o ne vien tik negausios 
tautininkų grupės! Argi be Tau
tininkų sąjungos narių nėra jau 
kitų srovių lietuvių, kurie būtų 
verti dalyvauti bankete su sena
toriais ir kongresmanais ir tarti 
žodį - kitą Lietuvos reikalu? Ko
dėl kiti pastatomi prieš alterna
tyvą: remti partinį tautininkų 
biznį, arba — nedalyvauti tame 
„lietuvių sąskrydyje“ ?...

O lietuvių jaunimas, apie kurio 
sutraukimą į Vašingtoną 'kalba
ma? Argi tas lietuvių jaunimas, 
kuris paklus tautininkų, tai jau

ir visas lietuvių jaunimas, kurs 
būtų galėjęs atvykti Vašingto
nan? O, sakysim, gausios gretos 
ateitininkų, vyčių, demokratinių 
santariečių ir šviesiečių — ar tai 
ne lietuvių jaunimas? Kodėl jų 
nematysime per sąskrydį?

Aišku savaime, jog toks sąs
krydžio rengimo būdas, kuriuo 
uždedama sąskrydžiui tautininkų 
firma, tuo pat atstumiant dides
nę dalį Amerikos lietuvių visuo
menės, menkai pasitarnaus Lie
tuvos reikalui... Kas ten gero be
būtų pademonstruota per sąskry
dį, jo separatinis organizavimas 
jau ir dabar demonstruoja, kad 
viena lietuvių grupė, kuri vadina 
save „tautininkais“, stokoja tau
tinio solidarumo jausmo, Kaip 
politinės akcijos srityje, skaldy
dami Vyriausi Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetą, taip ir šiuo at- 
ju, tautininkai išsiveržia iš vie
ningo lietuvių fronto ir eina sa
vuoju atskilėlių keliu.

Maža to. Jausdamiesi patys vie 
ni per silpni, jie ima dangstytis 
„visų lietuvių“ skraiste, kalba 
ne apie „Tautininkų sąskrydį“, 
koks iš tikrųjų rengiamas, o apie 
„Lietuvių sąskrydį“. Štai1 Tauti
nės sąjungos pirmininkas dr. S. 
Biežis „Dirvoje“ (bal. 19 d.) ra
šo: „Į jį (sąskrydį) kviečiame 
vykti visas organizacijas, visus 
pavienius lietuvius... nes tikru
moje tai lietuvių pasirodymas, 
lietuvių demonstracija Vašingto
no augštiesiems sluogsniams ir 
amerikiečių plačiajai spaudai“. 
Tai yra ryškus lietuvių visuome
nės klaidinimas...

Klaidinami augštieji sluogsniai
Dar blogiau, kad klaidinami ir 

tie „augštieji amerikiečių sluogs
niai“, tvirtinant, jog čia būsianti 
visų Amerikos lietuvių remiama 
manifestacija. Tokie metodai ga 
Ii tik pakerikti lietuvių geram 
vardui, nes tai tikras netaktas 
prieš suminėtus „augštuosius 
sluogsnius“, iš kurių mes tikimės 
palankumo Lietuvos bylai. Nai
vu manyti, kad apie mūsų grupi
nius santykius taip jau niekas 
nieko nežino, o dar ypač po pasta 
rųjų Lietuvos laisvinimo akcijos 
skaldymo žygių...

Juo labiau, kad ir daugelis se
natorių bei kongresmanų, kvie
čiamų dalyvauti sąskrydžio ban
kete, juk turi gerų pažįstamų 
tarp lietuvių veikėjų įvairiose ko
lonijose, ypač savo rinkiminėse 
vietovėse. Kur jie? Kodėl jie ne
dalyvauja tokioje didelėje „visų 
lietuvių“ manifestacijoje? Tokie 
nemalonūs klausimai tikriausiai 
kils. Ir čia siauro partinio masto 
pritaikymas sąskrydį rengiant 
neišeis į gerą lietuviškam reika
lui.

Dėl savo partiniai - monopolis
tinio parengimo būdo, sąskrydis 
negalės turėti plačios lietuvių vi
suomenės pnėarimo ir paramos, 
kas mums, Vašingtono lietu
viams, ypačiai apgailėtina.

Mes, šį pareiškimą pasirašiu
sieji, norėtume tikėtis, kad atei
tyje tai supras ir patys Tautinės 
sąjungos vadovai. Todėl linkėtu
me, kad tai būtų paskutinių jų se
paratistinis išsišokimas iš ben
drosios lietuvių tautinio darbo 
sutartinės, kurioje jų energija ir 
lėšos tikrai galėtų duoti našesnių 
vaisių.

Pasirašė: Kazys Škirpa, K. 
Pakštas, V. Stanka, J. Pajaujis, 
P. A. Mažeika, B. Paramskas, R. 
Zalubas, Ig. Saldukas.

Sunki ekonominė
padėtis Brazilijoje

RIO DE JANEIRO, geg. 22. — 
Brazilijos prezidentas Juscelino 
Kubitchek savo kalboje į tautą 
pabrėžė sunkią Brazilijos ekono
minę finansinę padėtį. Numato
ma, kad šiais metais vyriausybė 
biudžetą suves su 27 bilionais 
kruzeirų deficito, o ateinančiais 
metais deficitas sieks daugiau 
kaip 70 bilionų kruzeirų.

Ryšiumi su ta prezidento Ku
bitchek kalba doleris buvo paki
lęs ligi 90 kruzeirų, paskui krito 
ligi 82 kruzeirų.

Piratai užpuolė
perlų jieškotojus

TOKYO, geg. 22. — 45 japonai 
perlų rinkėjai nusiskundė, kad 
30 ginkluotų piratų užpuolė ir su 

j degino jų pen'kis laivus iš septy- 
i nių laivų prie Burmos pakrantės. 
Į Perlų jieškotojai atvyko į Yoko- 
hamą britų laivu Sangora. Pira
tai buvo apsiginklavę automati
niais šautuvais.

Ginklai :š Jungtiniu Amerikos Valstybių iškraunami Bremerhnvpn’e, 
Vokietijoje. Tai pirmieji ginklai atgabenti į Vakarų Vokietiją pagal 
Ainerikos-\okietijos abipusio atsigynimo susitarimą. (INS)

Sovietų Rusijos vadų saldžios 
kalbos kelia susirūpinimą

•PARYŽIUS, geg. 22. — Sovietų Rusijos vadai „maloniai“ šyp
sosi ir saldžius žodžius sako prancūzams. Prancūzijos augšti pa
reigūnai rodo susirūpinimą Sov. Rusijos vadų šypsenomis.

Nors Kremliaus1 vadai ir šyp-

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Šiandien senatas pasiųs naują žemės ūkio įstatymą į Bal

tuosius Rūmus pasirašyti prezidentui Eisenhoweriui. Pirmiau šį 
įstatymą vetavo prez. Eisenhoweris. Įstatymas pataisytas.

— Jordanas ir Lebanas pasirašė karinę sutartį, nukreiptą 
prieš Izraelį. Lebano ir Jordano kariniai vadai tarėsi Beirute pen
kias dienas.

— Valstybės sekretorius John Dulles nepalankiai pažiūrėjo į 
Egipto premjerą Nasser, kad jo vyriausybė pripažino raudonąją 
Kiniją. ,

_  Albanijos premjero Mchmet Shehu dienos suskaitytos.
Prieš jį, kaip stalinizmo šalininką, kyla opozicija.

— Senatorius Chavez (D., N. M.) pareiškė vakar, kad senato 
paskirstymo pakomitetis, kuriam jis vadovauja, pradės tirti armi
jos, laivyno ir oro jėgų vadų nesusipratimus. JAV apsaugos sekre
torius Wilsonas nėra palankus šiam tyrinėjimui.

— Jeruzalėje yra spėliojimų, kad Egiptas išriš nesusipratimus 
su Izraeliu kaikuriomis nuolaidomis negu karu.

— Maskva padovanojo Egipto premjerui Nasser Ilyushin-Uf 
lėktuvą, tokios pat rūšies, kokiu skraido Bulganinas ir Chruštevas.

— Londone sklinda kalbos, kad Britanijos karalienė Elzbieta 
ir jos vyras kunigaikštis greitai vyks į Maskvą.

Nenori matyti
MELBOURNE, Australija, ge

gužės 22. — Australijos dešinių
jų amatininkų unija atsisakė su 
sitikti su Sov. Rusijos amatinin
kų unijos delegatais, besilankan
čiais Melboume.

Laivo likimas
KWASKI, Japonija, geg. 22.— 

Garsusis karo laivas Oregon, tar
navęs Jungtinėms Amerikos Vals 
tybėms trijuose karuose, parduo
tas Japonijos plieno ir geležies 
firmai. Laivas bus išardytas ir jo 
plienas bus panaudotas kitiems 
tikslams.

Nukrito lėktuvas
TOKYO, Japonija, geg. 22. — 

JAV oro jėgų F-86 sprausminis 
lėktuvas nukrito į lauką netoli 
Tokyo miesto ir sugriovė namą. 
Trijų metų japonukas žuvo, jo tė
vas sužeistas. Lėktuvo pilotas 
taip pat sužeistas.

• Alžirijoje sukilėliai smar
kiau išvystė savo veiklą prieš 
prancūzus ir jų šalininkus.

sosi, bet komunistai remia Alžiro 
sukilėlius.

Paryžius jau nebemato Sov. 
Rusijos kamietiško diplomato. 
Ambasadorius Sergei Vinogra- 
dov ir jo pagelbiriinkai Paryžiuje 
pasisavino demokratinę techni
ką.

Jie jau lankosi į socialinius 
pobūvius, net atvyksta į dešinių
jų parengimus. Vinogradov labai 
užsiėmęs ir dažnai sako kalbas 
ir prašo prancūzų ,kad jie pagel
bėtų sudaryti draugiškus ryšius 
tarp Sov. Rusijos ir Prancūzijos 
vakarinių sąjungininkų.

Prancūzijoje dažnai linksniuo
jama, kad sovietai „naikina“ kon 
centracijos stovyklas ir nuolat 
primenama Sov. Rusijos vyriau
sybės planas sumažinti savo ka
rines jėgas vienu milionu ir 200 
tūkst. vyrų.

Ši propaganda veikia į eili
nius prancūzus, bet augštieji 
Prancūzijos pareigūnai žiūri ga
na santūriai.

• Raudonoji Kinija Kambodi- 
jai (Indo - Kinijoje) jau suteikė 
$22,400,000 pagalbos.

Tebėra belaisviu
TOKYO, Japonija, geg. 22. — 

Japonai grįžę iš Sov. Rusijos, 
pareiškė, jog mirusio ministerio 
pirmininko princo Fumimaro Ko- 
noye vyresnysis sūnus tebėra be
laisviu Sibirijoje.

Nebus laisvas
TOKYO, Japonija, geg. 22. — 

Peipingo radijas praneša, jog 
pirmieji raudonosios Kinijos pa
gaminti automobiliai šį rudenį 
pasirodys rinkoje.

Radijas skelbia, kad automo
bilio vardas yra „Išlaisvinimas“. 
Bet jis nebus laisvas.

Lenino ordinas
MASKVA, geg. 22. — Sov. Ru

sijos vidaus reikalų ministeriui 
Nikolai P. Dudorovui suteiktas 
Lenino ordinas, minint jam 50 
metų amžiaus sukaktį.

• Atstovų Rūmai visais bal
sais priėmė įstatymą ir pasiuntė 
senatui, kad būtų padidinta nike
lių ir centų gamyba.

Sovietų ambaaadorim Egiptui E. H Kisselev (kairėje) Šiltai pasvei
kino Egipto premjerą Nasser, kai Egipto vyriausybė pripažino rau
donąją Kiniją. Kisselev paroiSkė Nasseriui, jog Maskva dar tebesilaiko 
š. m. balandžio 18 d. pareiSkimo, kuriuo reikalaujama Izraelio-Arabų
giuėą iSriiti p«r Jungtines Tautas. (INS)

Šiaurės Atlanto organizacija 
stovi ant silpnų kojų

PARYŽIUS, geg. 22. — Sovietų Rusijos pranešimas, kad ji 
ketinanti sumažinti savo karines jėgas 1,2 mil. vyrų nieko daugiau 
nereiškia, kaip Kremliaus ofenzyvą arba defenzyvą. Taip manoma 
Paryžiuje.

Jei ir sumažintų kariuomenę,
Sovietų Rusija dar tebeturėtų 
stipresnę ir viršijančią jėgą negu 
Šiaurės Atlanto organizacija (Na 
to).

Šiaurės Atlanto sąjungininkai 
stokoja vyrų jėgos. Ir būtų liūd
na Europai, jei karas kiltų.

Prancūzija formaliai pasižadė
jo duoti Natui penkias aktyvias 
ar „paruoštas“ divizijas ir dar 
priedui devynias „30 dienų“ di
vizijas, kurios stotų tuojau į ko
vą konflikto metu... viso 14 divi
zijų.

Vykstant kovoms Alžirijoje,
Prancūzijos vienetai neturi dau
giau kaip dviejų divizijų Euro
poje. Net ir tos nėra suorgani
zuotos kaip divizijos ir negalėtų 
atlikti svarbios rolės karo metu.

Vokietijos įnašas Natui — 12 
divizijų ir 1,326 lėktuvų, dar ma
žas laivynas — turėtų būti suda
rytas palaipsniui ketverių metų 
laikotarpyje. Nato deda vilčių į 
500,000 gerai išlavintų vyrų, ku
riuos Vokietija turėtų turėti 
1960 m. sausio 1 d. 400,000 armi
ja turėtų būti paruošta 1959 m. 
sausio 1 d.

Sovietų kariuomenės mažini
mo propaganda pasunkino Vo
kietijos apsiginklavimą. Social
demokratai 'ir „laisvieji vokie
čiai“ ėmė spausti, kad dabar rei
kia peržiūrėti iš naujo Vokieti
jos kariuomenės organizavimą.

Sovietuose kariuomenės pa
skelbtas mažinimas tereiškia, jog 
1,2 mil. vyrų iš bendro 5 mil. 
skaičiaus bus pervilkti į civili
nius drabužius ir perkelti į pri
valomuosius darbus bei kitas ya.1 
džios įmones, nes reikia pasku
binti Sovietų Rusijos apsiginkla
vimą moderniaisiais ginklais.

JAV turi šešias divizijas Vaka 
rų Vokietijoje. Britai turi ketu
rias divizijas Vokietijoje.

žodžiu, Nato stovi ant silpnų 
kojų. O tuo tarpu Sov. Rusijos 
stiprios jėgos yra Rytų Vokieti
joje ir „satelitinėse“ valstybėse.

Kalendorius
Gegužės 23 d.: šv. Julija ir šv. 

Deziderijus; lietuviški: Kyman
tas ir Tautvyda.

Saulė teka 5:25, leidžiasi 8:10. 
Oras Chicagoje

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėje rytoj bus dali
nai apsiniaukę ir šilčiau.

Trumpai iš visur
• Maskva grasinančiai per

spėja. Minėdama 11 metų sukak
tį nuo II Pasaulinio karo pabai
gos, „Pravda“ nr. 130 iškelia rau
donosios armijos pergalę prieš 
vokiečius ir toliau rašo: „Antro 
Pasaulinio karo pamoka tarnau
ja perspėjimu visiems, kurie pla
nuoja naujus karus prieš socia
listinio lagerio šalis“. Girdi, So
vietų Rusija turinti pirmaetilę 
armiją, kuri atsilaikysianti. Ži
noma, apie lemiamą amerikiečių 
pagalbą II Pasauk karo metu 
„Pravda“ neužsimena.

• Paskaitininkai kalba apie 
sapnus. Komunistinė „Pravda“ 
nr. 128 dejuoja, kad kolchozuose 
retokai būna paskaitos idėjinio, 
politinio pobūdžio. Vieton to pas
kaitininkai dėstą apie sapnus ar 
apie gyvybę kitose planetose.

• Buv. JAV prezidentas Harry 
Trumanas aplankė Italijoje Sa- 
lemo prietiltį, kur amerikiečiai 
kariai kovojo H Pasauk karo me
tu. Neapolio miesto pareigūnai 
iškilmingai priėmė Trumaną.

• £Wdž. Britanijos užsienio rei 
kalų sekretorius SetlMryn Lioyd 
pareikalavo Vakarų peržiūrėti 
Šiaurės Atlanto organizacijos 
(Nato) karinę mašiną, atsižvel
giant į naują Sov. Rusijos vadų 
taktiką.

• Egipto vyriausybė planuoja 
trijų dienų iškilmes, minint britų 
kariuomenės ištraukimą iš Suezo 
kanalo. Pulk. Abdel Kader Ha- 
tetm pareiškė, kad Egipte didžiu
lis paradas bus birželio 18 d. Tą 
dieną formaliai baigsis britų oku 
pacija. Jaunimo paradas bus bir
želio 20 d.

• Komunistų valdomos Lenki
jos premjeras Jose f Cyrankie- 
wicz atvyks oficialiam vizitui į 
Prancūziją.

• Kambodijos princas Noro- 
dom Sihanouk manąs, kad jo tau
ta priims ekonominę pagalbą iš 
Sov. Rusijos, Lenkijos.

• Amerikos ir komunistinės 
Kinijos ambasadoriai posėdžiavo 
47-tą kartą Ženevoje.

• Iš Vat'kano pranešama: mi
rė arkivyskupas Giovanni Cons- 
tautini, 75 metų, kardinolo Celso 
Constantini brolis.

Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
yra 167 milionai gyventojų

VAŠINGTONAS, geg. 22. — JAV cenzo biuras gegužės 21 d. 
paskelbė, kad š. m. balandžio mėn. Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
buvo 167,440,000 gyventojų, įskaitant ginkluotas jėgas užjūryje. 

Biuras praneša, jog nuo 1950
m. balandžio 1 d. padaugėjo 16,- 
308,000 gyventojų, kai buvo pas
kutinis gyventojų surašinėjimas. 
Tada buvo 151,132,000 gyvento
jų-

šešerių metų laikotarpyje į 
j JAV atvyko 1,700,000 asmenų.

Biuras pastebi, kad šešerių me
tų laikotarpyje gimė apie 23,500,- 
000 vaikų. Praėjusiais metais bu
vo 4,091,000 gimimų

šešerių metų laikotarpyje dau 
giau kaip 9,000,000 asmenų mirė.

1956 m. nuo kovo 1 d. iki ba
landžio 1 d. Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse padaugėjo 259,000 gy 
ventojų.

Įsake saugoti

arkivyskupą
MAHEN, Seychelles salos, geg. 

22. — Bijodami, kad Graikijos 
partizanai neišgelbėtų arkivys
kupą Makarios, britai įsakė pa
reigūnams stebėti betkokį grai
kų laivą, kuris neišlaipintų gel
bėtojų į pakrantę. Makarios, Kip- 
ro salos graikų arkivyskupas, bu
vo ištremtas kovo mėnesį.

• Didž. Britanija nori dar la
biau išplėsti prekybą su komu
nistine Kinija.
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Jau stovyklausime savoje stovyklavietėje
Prieš pusantrų metų čia pat pranešimus bei pašnekesius ir 

rašiau, kad neturime savų me- išsiskirstė tolimesniems dar- 
cenatų, kaip amerikiečių ar ang bams vietose.
lų skautų organizacijos turi, iri Pranešimus apie veikimą pa
mes negalime tikėtis, kad kas1 tiekė vietovių vadovai, rajono 
nors mums padovanotų stovyk- vadijos nariai ir specialiai į su- 
lavimui tinkamą žemės plotą. I važiavimą iš Kanados atvykęs
Suklydau, labai apgailestauju. 
Žinomas Bridgeporto (Chica- 
gos) vaistininkas lietuvis Frank 
Rakas sugriovė šį mano teigi
mą, atiduodamas Chicagos lietu
viams skautams ir skautėms sa
vo 80 akrų ūkį nuolatinei sto
vyklavietei įrengti. Šis ūkis yra 
Custer apylinkėje, Michigan vals 
tybėje, apie 12 mylių nuo Lud- 
ington.

Vieta labai graži ir patogi 
stovyklavimui: kalvota, apau
gusi medžiais ir kūrmais, sausa, 
prie dviejų ežerėlių ir upės. Vie
nas ežerėlis net įsiglaudžia į pa
čios stovyklavietės žemę. Yra 
vietos ir žaidimų aikštėms. Dau 
gelis apylinkės ūkininkų — lie
tuviai. Kaimo apylinkė: nė žen 
klo užtąršto miesto oro ar mies
tietiškos dvasios.

Ir bažnyčią bei parapija lietu-

LSB Vyriausiasis Skautininkas. 
Išsamūs pranešmai parodė, kas 
daroma ir kas užsimota daryti 
artimiausiu laiku.

Pranešimus patiekė ir dvi ra
jono vadeivos rūpesčiu prieš ke
lis mėnesius sudarytos komisi
jos — uniformų ir programų. 
Uniformų komisija patiekė jau 
ir konkretų skautų bei vadovų 
uniformos pakeitimo projektą, 
dėl kurio suvažiavime pasisa
kyta. Projektas dar nėra baig
tas; komisija, priėmusi dėmesin 
ir čia pareikštas pastabas, pro
jektą dar tobulins. Programų 
komisijos atstovas patiekė sche 
matinį skautiškojo patyrimo la
vinimo projektą ir paaiškino 
pagrindus, kuriais remiamasi 
patyrimo laipsnių programų pa
keitimus ruošiant. Komisija, Vy 
riausiojo Skautininko pageida-

viškos. Nuoširdus jaunimo my- vimu, savo projektą išsiuntinė- 
lėtojas, Custer klebonas kun.jsianti 1 visas Brolijos vietoves, 
Marčiulionis ir vikaras kunJ prašydama pareikšti sav0 pasta- 
Riauba pareiškė daug džiaugs-j bas- ir P° to projektą petžiūrė- 
mo, kad lietuviai skautai ruo-1 sianti ir paruošianti galutinę jo
šiasi įsikurti šioje vietoje ir ža
dėjo visokeriopai padėti.

Dabar tik mes patys turime 
sukrusti. Turime padaryti sto
vyklavimui reikalingiausius įren 
gimus ir, kas svarbiausia, su
organizuoti dideles ir gražiąs 
skaučių ir skautų stovyklas. Vie 
ni skautų vadai to nepadarys 
be rimtesnės tėvų ir skautų bi
čiulių pagalbos. Todėl skautų 
tėvų ir rėmėjų talka šiam rei
kalui yra ypatingai reikalinga. 
Tik tinkamas ir pilnas gauto
sios dovahos panaudojimas lie
tuviškosios jaunuomenės aūk- 
lėjirtio reikalams galės išreikšti 
mūsų tikrąjį dėkingumą garbin
gajam mecenatui ir jam paąįam 
suteikti džiaugsmo, kad jo žy
gis yra tinkamai suprastas ir 
duoda gražių vaisių.

Visi, visi į savo stovyklavietę!
K. Palčianskas

VYRIAUSIOJI SKAUTININKE 

SKAITĖ PASKAITAS

LB apylinkių valdybų pakvies 
ta š. m. gegužės 6 d. Indiana 
Harbor, Ind. ir gegužės 13 d. 
Detroite, Mich., vyr. sktn. O. Za 
ilskienė skaitė Motinos dienos 
minėjimuose tai dienai skirtas 
paskaitas.

Prelegentė turi vaizdžią iškal
bą, todėl salės buvo pilnos žmo
nių. Pati būdama pasipuošusi 
tautiniais rūbais klausytojams 
paliko gražius įspūdžius. Pa
skaitos buvo palydėtos gausiais 
aplodismentais.

Tikimasi, kad ateityje ši as
menybė aplankys daugiau vie
tovių ir atsilankiusiems suteiks 
daug džiaugsmo, nors šiaip Vy
riausioji Skautininkė visą savo 
laisvalaikį skiria jaunimo auklė
jimo ir tėvynės vadavimo rei
kalui. Sk.

VADOVŲ SUVAŽIAVIMAS 

WATERBURYJE

Brolijos I rajono vadovų pus
metinis suvažiavimas įvyko ba
landžio 28 — 29 d. d. VVaterbu- 
ry, Conn. Geras pusšimtis va
dovų aptarė įvairius skautiško
jo veikimo reikalus, išklausė

BANDOMASIS TRAUKINYS mus, talkininkaujant psktn. I. 
Sernaitei ir vair. S. Ropienei.

Sąskrydis praėjo darbingoje 
nuotaikoje Balandžio 14 d. bu
vo bendra skaučių,-tų arbatėlė, 
kurios metu skambėjo nuotaikin

į gos dainos, palikdamos gražius 
įspūdžius.

TeL ofiso HE. i-eev*. re*. FU 6-2883

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

fteštadlenlata nuo 1 Iki 4 vai. p. p. 
Išskyrus ketvlrtad. Ir sekmad.

Naujas bandomas traukinys Clevelande stovi šalia seno, bet irgi mo
dernaus traukinio. Naujasis traukinys gali bėgti 120 myl. per valandą.

(INS)

bajoris — Draugovės sueiga, s. 
S. Jurkynienė — Draugovės 
šventės, ps. Vyt. Černius — Lau 
žai ir pasirodymai; Stovyklos 
plano metmenys, L. Liepsne
lė — Laužai; akademiniame sky 
riuje: Įvykiai ir komentarai, Br. 
Vaškelis — Į ateitį kelius betie
siant, G. Prialgauskaitė — Lie
tuviškas akademinis jaunimas, 
K. Bukauskas — Akademikai 
skautai ir skautiškasis darbas, 
Al. Gimantas — Mažoji amba
sadorė Detroite. K. Kodatienė, 
V. Mitkutė ir D. R. patiekia sa
vo poezijos bandymų. Humoro 
skyriuje — nuotaikingas felje- 
tojias ir 6 karikatūros iš skau-

drą nuotrauką; pagedaujama 
atvykti UniformuoVems.

Chicagos Skautų Vyčių 

Sąskrydžio Įgaliotas 

Jonas ParuškevičiUs

SESE, BROLI!
Jeigu dar neatlikai savo skau

tiškos pareigos pasirašydamas 
JaUnimo Peticiją, tai atlik dar 
šiahden, nes rytoj buą per vė
lu, tuo būdu padėsi kenčiančiai 
tėvynei.

Iš KANADOS FADANGES
Toronto skaučių Šatrijos tun

tas š. m. balandžio 7 d. sveikino 
savo dvasios vadą kun. V. Pa-

tiško gyvenimo. Aprašyti žy- i cevičių jo 20 m. kunigystės su- 
mesnieji įvykiai iš skautų,-čių' kakties proga ir įteikė austą

Ir. NlM KRIAU6ELIŪNAITE
(Gydytoja Ir ChlrurgS) 

■6OTE&Ų LIGŲ IR AKl'AERUOS
SPECIALISTE 

1750 Weit 71»t Strem
(Kampas 71st Ir Callfornla;

Tel. ofiso Ir re*. REpublio 7-4148 
Vai. 11-1 Ir 6-9 v. v. šešt. 1-4 p. p.

Priėmimas tik pagal .usitarlmų

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES EB 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko altinius —

6322 So. Western Avenne 
Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 7-9 vai. 
vak. Šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus

Ofiso telefonas: PR 8-3221
Re» telef. UAlbrook 3-6078

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2800 VVest 51 et Street »

Vai. pirm. Ir antr. 10 Iki 12 ryto, 
21kl 4 Ir 4 Iki 9 popiet: ketv. Ir 

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

Ofiso tel. PRospect 8-1788 
Re*, tel. GRoveblU 8-5603

DR. VL BLAŽYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4701 South Damen Avenue 
(Kampas 47-tos Ir Damen Avė.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti- 

Telef. ofiso LAfayette 3-8048 
Rez.: VVAlbrook 5-3048

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurge) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LI 
SPECIALISTU 

T160 South Western Avenue
(MEDI C AL BUILDING) 

Plrmad., antrad., ketv. Ir penkta*, 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
8 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Seštad. 11 
vai. ryto Iki S vai. popiet.

Ofloe tel. RE. 7-1188
Ree. tel. VVAlbrook 5-3765

IGŲ

TeL ofiso YA. 7-5657, re*. RE. 7-4868

DR. FRANK C. KWINN
(KVIEC1NSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1661 Weat 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:S0 
Uždara treč. visa diena Ir šeštad. vak.

TeL ofiso PRospect 6-3240
PRospcct 6-4732

DR. A. MACIUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEC. CH1RURGINRS LIGOS 

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

DR. 1. i. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4256 W. 63rd St
Ofiso tol. REIIanoe 5-4410 

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

Penktad. tik po pietų. 
Trečiad Ir šeštad pagal sutarti

Ofiso tel. CLlffside 4-2886
ltezldęncljos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 VVest 47th Street 
(Kamilas 47tb Ir Heriuitage) 

Vai.; nuo 2 iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak. 
Seštad. 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. TOvvnliail 3-0858 
2534 West 68th Street 

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

skambinti CEnitral 6-2284.

redakciją Brolijos vadovybei
Skautiškojo auklėjimo klausi

mais buvo du pašnekesiai: 1) 
tautinis ugdymas skautų viene
tuose ir 2) ra j. vadovų lavinimo 
problemos. Suvažiavimo daly
viai gausiai pasidalino mintimis 
abiemis temomis.

Pirmąjį suvažiavimo vakarą 
buvo jaukus laužas, kuriame da
lyvavo ir Seserijos atstovių bei 
svečių. Po to rėmėjų atstovai 
nuo 10 vai. surengė šokius.

Suvažiavimui pakaitomis pir
mininkavo vadovai iš New Yor- 
ko ir Worcpsterlo. Garbės pre
zidiumą sudarė 5 skautininkai:
1 iš Kanados, 2 iš Hartfordo ir
2 iš Waterburio.

Kitas toks suvažiavimas, skir 
tas aptarti jau žiemos sezono 
darbus, tiyyksiąs š. m. rugs'sjo 
ar spalio mčn., galbūt New Yor- 
ke.

Gerai organizuoto rajono su
važiavimas buvo nuotaikingas 
ir, reikia tikėtis, bus įnešęs dar 
daugiau stiprumo skautiškajam 
darbui. Sk.

NAUJASIS “MUSŲ VYTIS”

Tik ką išėjusiame “Mūsų Vy
čio” žurnalo Nr. 3 randame 
šluos pažymėtinus rašinius: vy- 
resn. sktn. Vyt. S. — Birželis 
mus įpareigoja, Ig. K. — Gražus 
posūkis, ps. J. Gimbutas — Ko- 
respondencinio Sąjungos suva
žiavimo patyrimas, Petras Jur- 
gėla — Ir šviesa, ir tiesa mūsų 
žingsnius telydi, Br. Kviklys — 
Dienos temomis, A. Kalnaitis — 
Sibire nukankintas fil. Algirdas 
Jurskis, v. s. L. Čepienė — Drau 
govės administravimas, R. šil-

gyvenimo. Leidinys turi 48 
puslapius; papuoštas kukliu, bet 
gana patraukliu ps. St. Makare- 
vičiaus pieštu viršeliu ir 29 fo
tografijomis iš skautiškojo gy
venimo. “Mūsų Vytį” redaguo
ja Br. Kviklys. Administracijos 
adresas: 3717 W. 70th PI., Chi- 
cago 29, III.

CHICAGOS SKAUTŲ VYČIŲ 
DĖMESIUI

Pranešu, kad š. m: gegužės 
27 d. 2 vai. p. p. Lietuvių audi
torijoje įvyksta visų Chicagos 
skautų vyčių ir kandidatų su
eiga. Sueigoje bus renkama Chi 
cagos skautų vyčių vadovybė, 
todėl dalyvavimas būtinas. Su
eigos metu norima padaryti ben

juostą — sveikinimą.
Vadovių suvažiavimas

Š. m. balandžio 14 — 15 d. d. 
Toronte įvyko Kanados rajono 
skaučių sąskrydis. Vadeivei s. 
J. Lukoševičienei negalint da
lyvauti, ją atstovavo rajono va- 
deivės pav. sktn. St. Šileikytė - 
Draugelien’ė.

Atvyko 16 atstovių, užsiėmi- 
mimuose 32 sk. Sąskrydžio šir
dis buvo vyr. sktn. L. Čepienė. 
Ji pati pravedė visus užsiėmi-

Tel. ofiso HE. 4-6849. rez. HE. 4-2824

DR< PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2484 VVest 71st Street >
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1 -b, treč. Ir šešt. pagal sutarties

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

10748 South Michigan Avenue
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. 
tšsklrus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUllman 5-6766 
Buto — ENglevrood 4-4878

Ofiso HEmlock 4-5815 
Rez. HEml. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ nr VIDAUS LIGOS 

6767 South Wegtern Avenue
Valandos: plrmad., trečiad., ketvlrt., 
penkt. 6:20—8:30 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. Seštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimą.

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 
SPEC. MOTERŲ LIGOS 

Ofisas Ir rezid.: 2410 VV. 51st St
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-5577

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

šeštadieniais 2-4 vai. popiet 

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

0255 South Westeru Avenue
VAL. kasdien 2—4 p. p. ir 7—9 vak.

Trečiadieniais, šeštadieniais ir 
sekmadieniais uždaryta

1956 e

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Westen Avenue 
Chicago 28, IU. 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas REpublio 7-4800 

Rezidencija: GRoveblU 8-8161

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Whipple Street
(Arti Archer Avė.)

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

LAfayette - 3-4919 
Namų — CEdarerest 3-7786

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.

TeL ofiso PRospect 6-9400
Rezid. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VaškevičiatS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue 

Vai. kasdien 1-3 p.p. Ir nuo 6-B vai. 
vak. Šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniais
ir kitu laiku tik susitarus.

PIGIAI IR SATGItl

PERKRAUSTAU
BALDUSv n toji. ii: ia toliau 

K. EIDUKONIS
Tunu naują didelį sunkvežimį 

ir apdraudas
2313 W. 91ut St. Chicago, III. 

Tel. PRescott 9-2781

AtJKSTAS dividendas
TAUPYKITE TVIRTAI. APDRAUSTOJ

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardines
Tai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ii 
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. HL

TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausit
• Nemokamai S-jų mln. pilną garan 

tljų — darbas Ir dalys.
s Nemokamai vidaus anteną Ir Insta

liavimas.
8 Iki S 100.00 ir daugiau nuolaidos ni 

jūsų senų televizijų.
Be to, visokiausi radijai, rekordą

rimo aparatai, lempos, baterijos, da 
lys Ir kitų firmų televlsljos.

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKAM 
PATARNAVIMAS

Frailk’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 South Halsted Street
Telefonas CAlomet 5-7252 

PRANAS KERSIS IR 
PAULIUS P. ENDZELI8

DR. t. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4X57 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:30 v. 
vak. Šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutartį 
Ofiso tel. Vlrglnla 7-0036

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

Tel. ofiso VI. 7-0600. re*. RE. 7-6867

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

4055 Archer Avė.
Kampas Archer Ir Calit'ornia Avė. 

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

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI ik chirurgai 
3259 South Halsted St. 

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

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimų 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resid. 2487
W. 62nd St., tel. Republic 7-8818.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenne

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

Trečiad. Ir sekmad. tik susitarus

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

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

vak. šeštadieniais 10-2.
Ofiso Ir buto' tel. OLymplc 2-1381

Tel. ofLso VIctory 2-1581
Itez. VIctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

tolimų distancijų. Saukite sekančiai:

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

Telefonas — FRontier 6-1882
iimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiilihMiiiiiiiniiiihiiiiiiiniimmiiiiiiiiiiiiiiiiii

Pradeki! Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoji
Taigi, dabar pradiklt. taupyti ilajt lletuviške|s 

įltalg4|l - BRIDNTON lAVIHRt AND LOAN t
Kiekvieno taupytojo indeliai apdrausti iki $10,000,00

BMGHTON SAVINOS AND LOAN ASS’N
40^1 Archer Ate., į vakarui nuo Calitoruia Ate.

CHARLES ZEKUS, Sekretdritis

Ofiso VALANDOS:
Pirtnad., antrad., penktad. Ir 

šefttad. 9 vai. ryto Iki 4:80 p.p.
Trečiad. 9 ryto Iki 12 vai.. 
Ketvlrtad. D vai. Iki I tai. vak.

APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAL
IŠTAIGOJE^ AUKMI ALKIAS, NAUJAI PADIDINTAS DIVIDENDAM U* PAID UP INVE8TMKN- 

LŲg. g 
OtAM 
IT AB I

, ™ . - 816.000,000 IHTAIUOJK. AIIIL6CIAUSIAS, NAUJAI PADIDINTAS DIVIDE!
TAIIPYKl^A|ii AIDA KA,jft,)V IR VAKACUŲ SKYRIAI. GALITE TAUPYTI IR PER LAIŠKUS. BU-
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Ofiso tUef. YArds 7-1186 
Rezidencijos — STevvart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampas Halsted Ir 35-ta gatv6) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

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

Dr. Aleiander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marųuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

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

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GTbYTOJAS)

2500 VVest 6Srd Street
VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
Iki 9 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta

Telefonas GRovehlll 6-1696
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SFECIAUSTS

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

■usitarlmų Išskyrus trečiadienius
2422 VVest Marųuette Rd.

Telefonas REltance 6-1811

DR. WALTER j. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 VVest 59th Street

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

Tek ofiso Ir buto OLymple 2-4188 *
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St, Cicero 

Kasdien 1—D v. ir 6—I v. vakar*. 
Išskyrus trečiadienius

Butas 1526 So. 49th Avė. 
šeštadieniais 12 Iki 4 poolet

Ofiso telef. LAfayette 3-8210, Jei 
neatsiliepia. Raukite KEdzle 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ

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

Trečiadieni tik susitarus

REMKITE “DRAUGĄ”.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublio 7-2290 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS
2435 VVest 69th Street

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

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

keičia stiklus Ir rčmus.
4456 So. Oalifornia Avė., Chicago 

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

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

Tel. ofiso PK. 6-6446, rez. HE. 4-8160

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marųuette Rd.
'VAL. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 iki 8 vak 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PK 0-6659

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

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6059 
Rezid. 6600 S. Arteslan Ava.

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

Tek ofiso CL. 4-0253, rez. OR.6-8876

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

4345 So. Aahland Avė., Chicago 
Blrmad., antr., ketv. Ir ' penk.

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

- Rez, 8053 S. CamplH ll Avė.

TeL ofiso Y A 7-4787, re*. PR 6-1830

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 S. Ashland Avė. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 Ir 8—8; trečiad.. 8eM- 
tad. Ir sekmad. tik pagal sutartį. 

Jeigu neatsilieps viršmlnfitl telefonai
šaukite MIdway 3-000f

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopcdas - Proteztstas 

Aparntat-Protnzal, Mod. ban
dažai. 8i>cc. pagalba kojom

(Arch Supporto) ir Lt.
Vai.: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPED1JOS TECHNIKOS LAB. 

2850 W. 63rd St. Chicago 28, IU. 
Tel. PRospcct 6-5084.

V

DR. G. SERRER
lietuvis Akių gydytojas

Virš 28 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829
Pritaiko akinius, 
Kreivas akis 

Ištaiso.
Ofisas Ir akinių dlrbtuvč 
756 VVest 85th Street 

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki 8, tre
čiad. nuo 10-12, penktadienį 10-2 la 
įeštadienlais 10-2 vai. popiet.
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MŪSŲ EILĖ
Senatorius Paul H. Douglas pavergtųjų išlaisvinimo reikalu 

pirmuosius žygius padarė gerai ir efektingai. Jis svarbųjį 
priedų (amendment) prie užsienio paramos įstatymo projekto 
įteikė Senatui ir įtikinančiai įrodinėjo Senato užsienio komite
tui, kad jo siūlomam priedui duotų eigą. Jis šį reikalą, kaip 
yra pasisakęs Chicagos Lietuvių Prekybos Rūmų bankete pra
ėjusį sekmadienį, varys pirmyn visa savo energija.

Dabar jau atėjo mūsų eilė kibti į darbą, eiti talkon sena- 
natoriui Douglas.

Kaip?
Rodos apie tai mums lietuviams kalbėti daug nereikia. 

Mes jau turime patyrimo ir žinome, ką daryti tokiais atvejais. 
Tik atsiminkime savo pastangas kongresm. Charles Kersteno 
rezoliucijai pravesti Atstovų Rūmuose 1953 m.

Perskaitę šiuos žodžius, nelaukę nė dienos, net nė valan
dos, siųskime savo prašymus laiškais (oro paštu) ir telegramo
mis visiems tiems senatoriams, kurie sudaro Senato užsienio 
reikalų komitetą. Mūsų prašymas turi būti trumpas ir aiškus: 
“Mielas Senatoriau, prašau paremti užsienio komitete šen. Doug
las pasiūlytą prie užsienio paramos įstatymo projekto priedą, 
leidžiantį įsteigti ‘Laisvės Administraciją’ ir jos darbui paskirti 
lėšų”. Panašų prašymą turi pasiųsti mūsų organizacijų, Alto 
skyrių vadovai ir kiti. Gali ir turi jį pasiųsti. Ir tai tuoj, šian
dien, nes klausimas gali būti svarstomas komitete šią savaitę.

Visiems to komiteto nariams prašymus reikia siųsti: Senate 
of the USA, Washington, D.C.

Tamstų patogumui mes čia paduodame Senato užsienio rei
kalų komiteto narių vardus:

Senator Walter F. George (iš Georgia valstybės), to komi
teto pirmininkas.

Šen. Alexander Willey (Wisconsin) komiteto vicepirminin
kas, kuris 1954 m. daug padėjo šen. Douglas pravesti Senate 
taip vadinamą “non recognition” rezoliuciją. Tuomet jis buvo 
to komiteto pirmininku.

Sm. J. W. Fitbright (Arkansas).
Šen. Jogh J. Sparkman (Alabama).
Šen. Hubert H. Humphrey (Minnesota).
Šen. Mike Mansfield (Montana).
Šen. Wayne Morse (Oregon).
Šen. H. Alexander Snuth (New Jersey).
Šen. Bourke Hickenlooper (Iowa).
Šen. Willia,m Langer (North Dakota).
Šen. VY'illiam F. Knovvland (California).

. Šen. George Aiken (Vermont).
Šen. Homer E. Capehart' (Indiana).
Visus šiuos senatorius apipilkime prašymų laiškais ir tele- 

gramortiis.
Savo laiku šioje vietoje buvo priminta, kad netrukus šen. 

Douglas pradėti žygiai Senate pareikalaus iš mūsų visų skubių 
veiksmų. Jau atėjo laikas mums pajudėti. Darban!

LIŪDNUOSIUS ĮVYKIUS PRISIMENANT
Artėja liūdnųjų birželio mė- niai Sovietų valdovai yra nuo- nepriklausomybę atgavusi. Snie

nėšio įvykių sukaktis. Pirmasis 
toks įvykis buvo, kai 1940 m. 
birželio 15 d. Sovietų Sąjunga, 
brutaliai sulaužydama taikos, 
nepuolimo ir tarpusavio pagal
bos sutartis bei savo vadų iš
kilmingiausius pažadus, okupa
vo Lietuvą. Tuojau po to, pa-

širdūs, tegu įrodo tai ne žo- čkaus žodžiais, svarbiausias ko- 
džiais, o darbais. Tarp didžiųjų munistų uždavinys Lietuvoje— 
Stalino nusikaltimų yra Lietu- kovoti su nacionalinės buržua- 
vcs ir mūsų kaimynų pabaltie- zijos ideologija, atseit, su lie
čiu pavergimas. Tegu Sovietai tuvių tautos aspiracijomis nu- 
grąžina Lietuvai laisvę ir nepri-' sikratyti sovietiniu junyu. Mūsų 
klausomybę, vtegu atitraukia pareiga yra šiuos akiplėšiškus 
savo kariuomenę ir valdžios melus išsklaidyti ir tikruosius

naudodama raudonosios armi-Į aparatą iš mūsų krašto, tegu lietuvių tautos siekimus 
jos jėgą, Maskva, prieš tautos į duoda mums galimybę įvykdyti skleisti visam pasauliui.
valią, įjungė mūsų kraštą į So
vietų Sąjungą.

Su nemažesniu skausmu pri
simename ir 1941 m. birželio 14 
d. įvykius, kada tūkstančiai nie 
ku nekaltų mūsų sesių ir brolių

laisvus rinkimus ir susilaukti1 jei laiko dvasios paveikti Lie
Lietuvos Respublikos priešaky- ! tuvos ar Maskvos 
je valdžios, kuri būtų laisvai iš-; įr pradėtų kitaip
rinkto Seimo pastatyta ir ats
tovautų lietuvių tautos valią.

buvo nakčia suimti ir žiauriau- artgjant, kviečiame visus mūsų

neturėtų nei mūsų paveikti, nei 
laisvojo pasaulio suklaidinti.

komunistai 
kalbėti, tai

Liūdnųjų įvykių išvakarėms į Jokie Sovietų viliojimai, jokie

SPAUDOJ IR GYVENIME 

KOVA UŽ VILNIŲ

Kreipėsi keletas vilniečių pra 
šydami “Lietuviškų įvairumų” 
skyriuje būtinai priminti skai
tytojams, jog dar esama nema
ža tautiečių, kurie iki šiol neat
siuntė nei mažiausios piniginės 
aukos dr. A. Šapokos “Vilniaus 
Lietuvos gyvenime” anglų kal
ba išleidimo reikalams. Prie to
kio kreipimosi vargu ar galima 
būtų ką bepridėti, kai dalykas 
yra ir aiškus iir labai jau būti
nas. Turime stengtis svetimųjų 
tarpe galimai greičiau ir efekty 
viau prakalbėti jiems supran
tama kalba ir išaiškinti tikrąją 
padėtį ir teises mūsų amžino
sios sostinės vardan.

Trikšmingieji lenkai ir toliau 
sau nesnaudžia, bet planingai 
ir atvirai varo mums priešingą 
propagandą ir tuo pačiu klaidi
na ir taip šiame klausime ne
daug tenusimanančius kitatau
čius. Nerimsta ir toliau naujie
ji jelbžykowskiai, bocianskiai ar 
želigowskiai, kurie visi atskirai 
ar kartu paėmus, buvo aršiausi 
lietuviškų apraiškų žudikai ir 
iš širdies gelmių nekentė visko, 
kas tik lietuviška.

Štai, neseniai viešėjo Jungti
nėse Valstybėse gen. Wladis- 
lavas Andersas (tai dar viena 
kariniai politinė figūra arba 
vienas iš tų generolų be armi
jų), kuris važinėjęs po lenkų 
kolonijas ir malonia šypsena ir 
rankų plojimu pritaręs rezoliu
cijoms, kurių viena originalo 
kalboje skambanti: u. “to urge 
the return of freedom and in- 
dependence to Poland, with the 
present westem boundaries and 
the return of eastern provinces 
now held by Russia and the 
cities of Wilno and Lwow”.
Tas tik rodo, kad mums reikia 

ne vien tos vienos knygelės, bet 
ir žymiai daugiau įvairių kny 
gų ir brošiūrų Vilniaus reika

lais, kad bent dalimi galėtume 
atsverti lenkiškąjį nuodą ir pa-' 
teikti viešumai objektyvią ir 
tikrą informaciją. Tuo labiau, 
kad bent iki šiol, neteko girdėti 
nė vieno bent kiek oficialesnio 
kokio lenkų pareigūno pareiš- 
kiiho, kuriame būtų gailimasi 
už praeities klaidas ir didžiąją 
skriaudą jų padarytą savo ra
miems ir mažiems kaimynams 
šiaurėje. Priešingai, jų visa ei
lė veikėjų ir laikraščių ir toliau 
šaukiu už didžiąją Lenkiją, tik 
šiuo kartu nuo štetino vaka
ruose iki mūsojo Vilniaus ry
tuose. Ir, blogiausia, nėra nie
ko, kas galėtų pažaboti tuos 
besočius ir jokios ribos neži
nančius apetitus.

GRĮŽO IŠ SIBIRO

Laikraščiai gana plačiai ap
rašė ir dėjo nuotraukas Astos 
Krauzienės, kuriai pavyko grįž
ti Danijon tiesiai iš Sibiro ver
gų darbo stovyklų. Ji yra danė, 
bet prieš karą buvo ištekėjusi 
už lietuvio ir gyveno Lietuvoje. 
Bolševikams okupavus Pabal
tijį, Krausai kartu su tūkstan
čiais vienodo likimo bendrų, bu
vo išvežti Sibiran. Jos vyras 
neišlaikęs sunkaus režimo sąly
gų ten ir miręs. Bet Krausienei 
pavyko susirišti su danų įstai
gomis ir paties danų ministerio 
pirmininko intervencija, sovie
tai leido ja* SH^i Danijon. Ar
timieji ir draugai Danijoje su- 
grįžėlei iškentėjusiai rusų ka
lėjimuose ištisą dešimtmetį, su
ruošė šaunias ir gražias sutiktu 
ves. Įvykį platokai komentavo 
ir pačių danų spauda, reikšda
ma pasipiktinimą sovietų ne
žmoniškumu. A. G.

siu būdu deportuoti į sovietines 
priverčiamojo darbo stovyklas. 
Suimami ir išvežami buvo ne 
tik sveikieji ir jaunesnieji, bet 
taip pat vaikai, .moterys, sene
liai ir net ligoniai.

Lietuvių tauta niekados ne
užmirš šio Sovietų atentato 
prieš taikius, ramiai savo tėvy
nėje gyvenančius, darbštumu 
ištverme savo krašto gerovę ku 
riančius žmones. Ir šiais metais 
skaudžiuosius birželio įvykius 
minės lietuviai Tėvynėje, naujo 
ryžto pasisemdami savo sun
kioje kovoje su okupantais, 
juos minės Sibiro tundrose ir 
taigose ištrėmimą kenčiantieji 
mūsų tautiečiai, juos minėsime 
ir mes — visur, kur tik laisva
jame pasaulyje yra lietuvių.

Ypač didelė atsakomybė ten
ka mums, esantiems šiapus ge
ležinės uždangos. Mūsų uždavi
nys yra be paliovos belstis ir 
belstis į viso laisvojo pasaulio 
sąžinę, kol kiekvienas padorus 
žmogus, vis tiek, kurios tautos 
jis bebūtų, supras, kad Sovietai 
Lietuvoje yra įvykdę Dangaus 
bausmės šaukiantį nusikaltimą 
prieš pagrindines žmogaus tei
ses, kad jie išplėšė iš mūsų 

| brangiausią turtą — mūsų Tė- 
1 vynės laisvę ir kad toji mums 

padarytoji skriauda turi būti 
atitaisyta, sulaužyta teisė ir 
tęisingumas turi būti atitaisy
ti. Anapus geležinės uždangos 
esančių mūsų tautiečių rankos 
yra supančiotos ir burnos už
darytos. Todėl mes, laisvajame 
pasaulyje esantieji, juo garsiau 
turime kelti mūsų balsą, kol vi
sas pasaulis atsistos mūsų pu
sėje ir įsisąmonins, jog su. So
vietais negali būti taikos ir ge
ro sugyvenimo, kol jie neatsi
sakys savo imperializmo ir ko
lonializmo ir grąžins tai, ką jie 
yra iš kaimyninių tautų pagro
bę.

Sovietai dedasi atsisakę Sta
lino ir nusigręžę nuo jo varto
tų metodų Sovietų Sąjungoje

tautiečius į Didžiąją Talką.

Šiais metais ruoškime birželio

pažadai ar pasigyrimai neturi 
mūsų nukreipti nuo aiškaus ir 
tiesaus kelio — tik laisvės ir

Indonezijos prezidentas Soekamo kalba JAV kongreso nariams. Jis 
pareiškė, kad karinė pagalba nėra svarbiu dalyku Azijai. (1\S)

Aplinkybės kuria žmogų, 
bet ir žmogus kuria aplinky
bes, savo valia jas palenkda
mas. *— Pestaloeel

minėjimus dar iškilmingiau, j nepriklausomybės grąžinimais 
lankykime juos dar gausingiau.
Manifestuodami .mūsų nepalau
žiamą valią būtų laisvais ir ne
priklausomais, siųskime mūsų 
rezoliucijas ir peticijas mus 
priglaudusio krašto Vyriausy
bei, kur tik mūsų esama, kreip
kimės į Jungtines Tautas, į par
lamentus, politines partijas,
Bažnyčių atstovus, tarptauti
nes ir ideologines organizaci
jas, į spaudą, vienu balsu pra
šydami, kad nebūtų nusileista 
Sovietų imperializmui ir kad 
nebūtų Sovietams pripažinta 
tai, ką jie yra užgrobę. Prašy
kime, kad visur ir visada būtų 
statoma Sovietams sąlyga — 
atitaisyti padarytas skriaudas, 
grąžinti laisvę ir nepriklauso
mybę mūsų Tėvynei Lietuvai 
ir visiems, kam tik Sovietai jas 
yra išplėšę.

Beveik kasdien spaudoje skai 
tome, kad, Sovietuose vyksta 
rūgimas, kad Sovietų diktatū-

Lietuvai tegali mus patenkinti,

niekas kitas. Kol Lietuva — 
Sovietų pavergta, veltui visi vi
liojimai grįžti, veltui įtaigoji-

JAUNYSTĖ SUKURTA 
HEROIZMUI

ST. BARZDUKAS, Cleveland, Ohio
»»■
Akademinis mūsų jaunimas į

mai apsiprasti su Sovietų suda- sumanė ir ryžosi tikrai kilniam 
rytąja padėtimi. Liūdnųjų bir- (tikslui — padėti pavergtai Lie
želio įvykių minėjimas turi pa
akinti mus, laisvajame pasau
lyje gyvenančiuosius, dar stip-

tuvai ir Sibiro lietuviams trem
tiniams. Jaunimas užsimojo su
rinkti 25 tūkstančius parašų sa-

riau jungtis ir laikytis vieny- iv<> Peticijai, kuri bus įteikta 
bes. To laukia iš mūsų tautie- JAV Prezidentui ir kuria bus---- ' y---- ------ ------------------- • i_«_
čiai anapus geležinės uždangos. 

Lietuvps laisvinimo kovoje Į
prašoma grąžinti Lietuvai lais
vę ir lietuvius tremtinius iš Si-

yra susijungusios visos denio- j**0.,bei. kitų l»uki”i,‘ Sovic.tll 
kratinės jėgos. Jos, Lietuvos sei IRuslJos zern,ų Slt,e lalavųJ'’> he’

mus demokratiniu būdu ren
kant, sudarė daugiau kaip 95% 
lietuviškojo parlamentinio ka
mieno. Visai patriotinei visuo
menei jungtis kelias yra atvi
ras. Kas pasuko ir nuėjo skir
tingais keliais — gali be kliū
čių ir vėl į bendrą darbą grįžti. 
Sėkmingam Lietuvos reikalų 
gynimui yra reikalinga, kad

tuvių paraai reiškš jų šauks-

Gražus šis mūsų jaunimo už
simojimas. Prancūzų poeto Paul 
Claudelio žodžiais, jis rodo, kad 
“jaunystė sukurta ne lengvam 
žaismui, ne praeinantiems malo
numams, bet heroizmui”. “Jau
natvėje, — sako mūsų Šalkaus
kis, — gyvai jaučiamas idealas 
ir lengvai rikiuojamasi į jo tar
nybą”. Poetas Adomas Micke
vičius, gyvendamas jaunystės 
idealizmu, jai skyrė šį uždavi
nį: “Jaunyste, tu skrisk į aug-

mą prieš prievartą, klastą ir te-. štybes. Akim viršiausio idealo
rorą, bolševikų atneštą į mūsų 
Tėvynę.

Reikšminga yra ši Peticija 
savo tikslais. Bet taip pat ji 
reikšminga ir kitu atžvilgiu — 
kad jos iniciatyva išėjo iš mū
sų jaunimo. O jaunimas visa
dos buvo jautrus Lietuvos bal
sui. Lietuvių studentija uoliau

rinis režimas ima bodėtis ir kad mui būtų padarytas galas. Mū-
bet kuriam mūsų susiskaldy- siai vykdė Didžiojo Vilniaus

Sovietų Sąjungos žmogus, ne
turėdamas nustoti nieko kito, 
kaip tik bolševikinės vergijos 
pančių, ima nerimti ir pradeda 
burnoti. Ir vėl atrodo, jog “pa
vasaris jau eina Karpatų kal
nais ...”

Nesiimdami pranašauti, kaip 
išsiplėtos prasidedančioji Sovie
tuose naujoji raida, mes turime 
konstatuoti, kad pavergtųjų 
kraštų išlaisvinimo atžvilgiu So 
vietuose jokio prablaivėjimo ne
matyti. Sovietai pasmerkė Sta
liną, .bet uoliai vykdo jo už
brėžtą politiką. Jeigu spręsti iš 
Sniečkaus ir estų kvislingo Ka
bino kalbų, pasakytų komunis
tų XX-jo suvažiavimo Mask
voje proga, tai atrodo, tarytum 
Sovietai ir toliau būtų nusista
tę laikytis jų skelbiamos aiškios 
neteisybės, meluodami per 
akis, esą, lietuvių tauta, Sovie
tų okupuota ir inkorporuota,

jam viešpataujant. Jei dabarti-1 esanti laiminga ir tikrąją

sų orumas visų svetimšalių aky
se kenčia, jei einama pakrikai. 
“Vienybėje — galybė” tinka 
mums ypač šiuo metu. Ir ta 
vienybė yra mums daugiau ne
gu kada reikalinga.

Minėdami liūdnus birželio 
įvykius, po visus kontinentus 
liudykime visam laisvajam pa
sauliui, skelbkime, kad niekas 
nėra taip pasiilgęs taikos, ra
maus ir darnaus visų tautų su
gyvenimo, kaip mes, sunkios 
tremties dalios ištiktieji. Mes 
nieko taip netrokštame, kaip 
grįžti į mūsų 'gimtuosius kraš
tus, pas savuosius, ir ten grįžę 
visas jėgas pašvęsti mūsų Tė
vynės gerovei ir jos žmonių lai
mei kurti. Mes niekam karo ne
skelbiame, nieko pagrobti ne
siekiame, bet mes iš laisvojo pa
saulio reikalaujame, kad būtų 
sudraustas Maskvos gobšumas.

Ne savo valia, ne geresnio 
pragyvenimo ir skanesnio duo-;

Seimo nutarimus. Jaunimas pa
šauktas savanoriais ėjo Lietu
vos nepriklausomybės ginti. 
Jaunimas daugiausia aukų su
dėjo ant tautos aukuro 1941 
metų sukilime prieš bolševikus. 
Ir dabar jaunimas beldžiasi į 
valdančiųjų sąžinę: Lietuva pa
vergta, jos vaikai ištremti ir 
tremiami — grąžinkite laisvę, 
leiskite mus į mūsų tėviškes!

nos kąsnio jieškodami, mes bu
vome priversti apleisti savo tė
vų kraštą. Savo ir savo vaikų 
vardu mes pakartojame mūsų 
šventą įžadą, kurį kiekvienas 
davėme, apleisdami gimtąją že
mę — kovoti, kovoti be atvan
gos, kol mūsų Tėvynė Lietuva 
vėl bus laisva ir nepriklausoma. 
Tam suteilkime visas jėgas, o 
kai laimėsime — mes visi grįši
me skaudžių mūsų tautai pada
rytų žaizdų gydyti ir jos kultū
ros bei gerovės kelti.

Vliko Vykdomoji Taryba

žmonijos visą daugenybę nuo 
galo iki galo!”

Todėl tvirta yra ta tauta, ku
rią gina jos jaunimas. Džiau
giamės, kad mūsų jaunimas ke
lia jos laisvės vėliavą. Juo di
desnis džiaugsmas, kad tą vė
liavą kelia visi — visų ideolo
gijų ir srovių mūsų studentai. 
Juos jungia Lietuvos ateities 
meilė.

Štai kas labiausiai džiugina 
mūsų širdis.

Malonu pastebėti ir tai, kad 
ir mūsų visuomenė jautriai at
siliepė į jaunimo kvietimą ra
šytis. Tuo būdu po Peticija ren
kasi ne šimtai, bet tūkstančiai 
parašų. Šia proga randame ir 
draugų: kartu su mumis pačiais 
rašosi ir amerikiečiai, užjaučiu 
Lietuvą ir suprantą mūši} sie
kimus.

Taigi Lietuvių Jaunimo Peti
cijos akcija įgyja ir platesnę 
reikšmę: ji tampa nė mūsų vie
nų, bet ir visų laisvės šauksmu. 
Tačiau ši aplinkybė įpareigoja 
viską daryti, kad Peticiją juo 
daugiau pasirašytų. Lįiko liko 
labai nedaug. Įvykdykime Pe
ticijos iniciatorių ir organiza
torių paskutinį prašymą: tene- 
lieka nė vieno lietuvio, nepasi
rašiusio Peticijos! Atlikime sa
vo pareigą Lietuvai ir kenčian
tiems broliams Sibire!

BIRUTĖ P0KBLBV1CIŪTĖ

106 tęsinys

Ir Holldorfas sumišo, kaip šešiolikametis jaunuolis. 
Jis staiga užsisuko į langą ir nutilo. Tylėjau ir aš. Nuo 
jo alsavimo ėmė rasoti lango stiklas; dabar jis vadžiojo 
ten pirštu raides, tyliai kalbėdamas, lyg tartųsi pats su 
savim:

— Hedwig... Hedwig jai netinka... Ji tik kišku
tis — mažas, vargšas Haeschen. Ji ir rankas laiko, lyg 
kiškis letenėles. Ar tu nepastebėjai? — kreipėsi jis 
staiga į mane.

Holldorfas tebebuvo užsisukęs, aš nemačiau jo vei
do, tik balse girdėjau neištartą prašymą: „Būk mūsų 
draugas. Padėk mums“...

Bet aš nieko neatsakiau. Aš dar nebuvau jų drau
gas.

Mudvi su Vyga turėjom atskirą kambarį.
Vieną naktį aš nubudau nuo beldimo į lango stiklą. 

Buvo visiškai tamsu, matėsi tik, kad lauke sninga ir 
kad ten stovi vyro šešėlis. Užsimečiau ant pečių ant
klodę ir nubėgau prie lango. Holldorfas!

Holldorfas staigiu judesiu užsigulė ant palangės:
— Aš nušoviau šerną... — sušnabždėjo jis; jo balti, 

stambūs dantys blykstelėjo sveikata ir laukiniu medžio
tojo džiaugsmu. — Dabar, prieš kelias minutes...

Ir jis sugriebė Vygą už abiejų rankų:
— O Haeschen, eikš aš tau jį parodysiu. Užsimesk, 

užsivilk ką nors ir einam. Aš tau parodysiu savo šerną.
Kiek Holldorfui buvo dabar metų, aš taip pat ne

žinojau.. Jutau tik, jog tai patys stiprieji, patys gerieji 
vyro metai.

Bet Vyga ištraukė rankas ir dar labiau susisupo 
antklodėj, tarsi ten paslėpdama save ir neišpažintą 
savo geismą.

— Atvežk tu jį čia... — pagaliau tyliai pratarė ji.
Ir aš mačiau, kad ji virpa, kad veržiasi ton šalton, 

mėlynon naktin.
— Ne! — sušuko Holldorfas. — Tu turi pamatyti 

jį miške! Pamatysi, kaip tas juodas žvėris guli sniege, 
tarp eglių... Einam, Haeschen, einam. Aš labai tavęs 
prašau. S ✓

Vyga žvilgterėjo į mane:
— Ar man eiti ?
Bet aš tik gūžtelėjau pečiais.
Ji išsilenkė pro langą ir, drebėdama visu kūnu, su

šnabždėjo :
— Tuojau...
Aš ilgai stovėjau prie lango. Mačiau, kaip juodu 

išsistūmė iš pašiūrės rogutes ir kaip nubrido sniegu,— Atidaryk langą! Greitai, greitai! — jis buvo, 
labai susijaudinęs ir trepsėjo, nenustovėdamas Vietoj, miško pusėn. Jiems iš paskos bėgo didelis Holldorfo

Dabar nubudo ir Vyga. Ji taip pat susisupo ant-, &uo- grynos, geros veislės Vižlą. Vis dar tebesnigo.
klodėj ir pribėgo prie lango; mudvi sutartinai stumtelė- 
jom suglaustą rėmą ir abu jo sparnai plačiai prasivėrė į 
žiemos naktį. Vidun siūbtelėjo šaltas, mėlynas oras. 

' Snigo dideliais, minkštais kąsniais.

Kai juodu šerną atsivežė ir pametė prie kumetyno 
durų, išbėgau ir aš. Žvėris buvo didelis, juodas kaip 
smala, apaugęs šiurkščiais šeriais. Aš apėjau jį iš visų 
pusių ir jau norėjau peržengti per jo galvą.

— Birute! — staiga sušuko Vyga. Ir Holldor
fas — abu kartu.

Aš nustebusi apsisukau. į
Holldorfas maldaujančiai pastvėrė man už rankos: 
— Neženk per galvą... Tai didelė nepagarba žvė

riui ir medžiotojui.
Aš tviekstelėjau, lyg man kas būtų šėręs per veidą. 
— Didelio daikto! — piktai užrikau. — Vistiek 

tas jūsų šernas yra tiktai kiaulė. Juodas, purvinas
paršas.

Ir, iššaukiančiai žiūrėdama Vygai į akis, peržen
giau juodviejų šernui per galvą. Holldorfas tylėjo. Aš 
apsisukau ir verkdama nubėgau kumetynam Tai buvo 
piktos ašaros — pagiežos ir įžeistas savimeilės negeras 
mišinys.

Vyga sugrįžo tik po geros valandos. Ji nepratarė 
nei žodžio. Išsitiesė lovoj, net neatsisagsčiusi palto, ir 
atmetė rankas už galvos, kaip darydavo kadaise vasarą, 
Liaušių klojime.

— Birute... — pagaliau sušnabždėjo ji. — Ar tu 
matei eglės šakelę prie Holldorfo kepurės.

— Mačiau, o ką?
— Aš ją ten prisegiau. Už tą šerną. Toks senas 

medžioklės paprotys...
Ir Vyga staiga atsisuko mano pusėn.
— Jis sako, kad mano skruostai kvepia obuoliais, 

kaip jo žmonos...
— Vyga! — surikau. — Tu jį bučiavai!
Vyga pašoko nuo lovos, pribėgo prie manęs ir užsi

kniaubė man ant krūtinės.
Ji visa drebėjo.

— Bučiavau, taip bučiavau... Dabar, Birute, miš
ke...

(Bu daugiau)
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SOVIETŲ EKONOMINĖ OFENZYVA

(Tęsinys)

Pramonei plėsti sąlygos

Ar Kremliui pavyks įvyk
dyti savo planus, daug ameri
kiečių ekonomistų abejoja. 
Jie mano, kad sovietai negalės 
konkuruoti su JAV pramone ir 
tuo pačiu laiku gerinti žmonių 
pragyvenimo standartą, išlai
kyti ginklavimosi lenktynes, 
supramoninti ir aprūpinti pre
kėmis atsilikusius kraštus. 
Nors sovietai turi perteklių 
žmonių ir žaliavų, bet blogas 
Įmonių (maitinimas, varginga 
jų pastogė, trūkumas įvairių 
kasdieninio vartojimo reikme
nų, nuolatinėje baimėje gyve
nimas ir kančios yra didelis 
stabdys Kremliaus planuose.

Pramonės išplėtimą nulemia 
trys pagrindiniai veiksniai: ža
liavos bei žemės turtai, darbi
ninkai ir kapitalas.

Sov. Rusija valdo didelius 
žemės plotus. Žemės paviršius 
ir klimatas labai įvairus. Dide
li žemės plotai dėl gamtinių 
nepalankių sąlygų netinka jo
kiam produktyviam naudoji
mui. Tundros, stepės, kalnai 
ežerai ir upės, tai vis nenau
dingi plotai. Palyginti nedaug 
yra sričių, turinčių geras drėg
mės ir šilimos sąlygas su už
tenkamai ilgu periodu sėkmin
gam ūkininkavimui.

Žymiausias sovietų dirvože
mio specialistas L. Prasolov 
duoda sekantį ūkininkavimo 
galimybių įvertinimą suskirs
tant žemės paviršių plotais: 
perkaršta, persausa, peršalta 
— 26,6%, balos, raistai, kal
nai ir vandenys — 28.9%, miš
kai — 28,8%, žemės ūkiui tin
kamos žemės — 15,7%.

Geografai ir geologai Rusi* 
jos plotus įvertina iš kito po
žiūrio, kuris sudaro geras są
lygas pramonei išaugti. Sov. 
Rusijos potencialinės energijos 
šaltinių perteklius perviršija 
betkurį kontinentą. Tie turtai 
bei žaliavos dar daug kur glū
di nepanaudoti giliai žemėse. 
Spėjama, kad ten žemėse yra 
pusė viso pasaulio geležies 
rūdos, vienas ketvirtadalis an
glies, daugiau kaip pusė viso 
žibalo, vienas trečdalis manga
no, gausūs rezervai uraniaus, 
pramoninių ir brangiųjų me
talų. Tik visa bėda, kad so
vietai valdydami didelius plo
tus turi daug vargo ir išlaidų 
su transportu, pav. tik perga- 
benJfcnasĮ 'anglicAl geležies •rū
dos, maisto, skysto kuro, jų 
geležinkeliai sudegina 1/3 vi
sos sovietų anglies gamybos.

• Darbo jėga

Kremlius su raud. Kinija 
kontroliuoja 1/3 viso pasaulio 
žmonių. Vien tik Rusija eko
nomistų apskaičiavimu dabar 
turinti 215 mil. gyventojų, kiti 
šaltiniai sako, kad nedaugiau 
200 mil. Metinis prieauglis 
skaičiuojamas iki 3 mil., bet 
vėl kaikurie sovietų gyveni
mo stebėtojai nurodo, kad jų 
gimimų skaičius mažėja. Nors 
per paskutinį karą žuvo apie 
14 mil., bet užgrobus Baltijos 
ir kitus kraštus dar padidino 
darbo vergų skaičių.

Penki metai atgal iš 10 žmo
nių 8 gyveno kolchozuose. Pra
monei ir naujiems miestams 
augant apie pusę gyventojų t. 
y. 100 mil. bepaliko kolchozuo
se, 50 mil. darbininkų dirba 
pramonėje ir gyvena mies
tuose. Nuo 6—10 mil. sudaro 
įvairūs vedėjai, biurokratai, 
komunistai aktyvistai, • kurie 
sudaro naująją sovietinę aris
tokratiją.

Kapitalas sovietų pramonėje 
neturi tos reikšmės, kaip Va
karuose, nes sovietinis darbi
ninkas yra valstybės vergas, 
kuris priverčiamas taip ir tiek

J. NAVAKAS, Omaha, Nebr.

dirbti, kaip valstybė nori už baudžiauninkais, sunaikino 10 
menką atlyginimą. Daug mi-j — 15 mil. ūkininkų. Ūkininkai 
lionų darbo vergų dirba be jo- atsikeršydami išpiovė 30 mil. 
kio atlyginimo. Rusas uždirba karvių, 12 mil. kiaulių ir 1/3 
tik tiek, kad vos gali šeimos avių. Laike paskutinio karo 
gyvybę išlaikyti. ’Prampnės sovietų ž. ū. dar kartą buvo
darbininko alga nukrito 37% 
žemiau, negu buvo 30 m. atgal.

Kai kituose kraštuose pra
monė kyla, tai ir darbininkų 
pragyvenimo standartas paky- 
lo, o Sov. Rusijoje yra atvir
kščiai : su sunkios pramonės 
augimu, sunkėja darbininko 
gyvenimas ir didėja vargas. 
1956 m. vidutinis rusas mažiau 
valgo mėsos, sviesto, negu 
1928 m. Negeresni ir jo rūbai. 
Dirba sunkiau, ilgesnes valan
das su moderniškomis maši
nomis.

Patogumai ir prabangos da
lykai darbininkui visai nepri
einami. Juos gali pirkti tik 
komunistų aristokratija. To
dėl nieko nuostabaus, kad tos 
rūšies prekių nedaug tegami- 
nama, pav., 1955 m. sovietai 
pagamino tik 115,000 automo
bilių, JAV — 8 mil., vienas ra- 
dio aparatas tenka 55 sovie
tams ir t. t.

Prie ruso vargo dar priside
da gyvenamų patalpų trūku
mas ir esamų patalpų primity
viškumas. Kiekvienai ruso gal
vai tenka 16 kv. pėdų gyvena-

sugriautas. Todėl sovietai šian
dien turi mažiau gyvulių, negu 
1928 m., o žmonių turi maitin
ti daugiau. Patys didieji ko
munistai prisipažįsta, kad 
jiems trūksta maisto.

Gelbėdami katastrofišką ž. 
ū. padėtį, Kremlius sugalvojo 
Kazakh stepes paversti į aria
mą žemę ir ten pastatyti ag- 
rogradus. Tam tikslui iš Lietu
vos ir Sov. Rusijos miestų su
mobilizavo 450,000 jaunų ne
patyrusių darbininkų ir iš
siuntė “įsisavinti plėšimų”. Šie 
.neturėdami supratimo apie že
mės ūkį i rnesant darbui tin
kamų priemonių ne kažinką 
ten ir padarė. Primais metais 
derlius buvo pakenčiamas, bet 
jau sekančiais metais sausros 
viską į dulkes pavertė.

Po to, agronomai pradėjo 
mokinti Chruščevą, kad pada
rė neapgalvotą žygį. Dabar že
mės ūkio planuotojai, žinoma 
su Chruščevo pritarimu, ragi
na gerinti žemės dirbimo meto
dus ir tuo būdu pakelti ž. ū. 
našumą. Pasimokinti ūkinin
kavimo metodų, kaip atsime-

TURISTAS PARYŽIUJE

Buvęs prezidentas Trumanas lankosi Paryžiuje. (INS)

mo ploto, tu0 tarpu JAV vie- name pereitais metais buvo at- 
nam kaliniui tenka mažiausiai
60 k v. pėdų vieta.

Rusas prieš išnaudojimą ne
gali protestuoti, nes tai reikš
tų prašyti bausmės ar sunaiki
nimo, užtat darbininkų netur
tas mažina jų darbingumą ir 
neigiamai atsiliepia į sovieti
nės pramonės pakėlimą.

Žemės ūkis
Sov. pramonei pakilti daug 

sunkumų sudaro žemės ūkio 
sugriovimas, nes nuo jo pri
klauso maitinimo problemos 
(bšaprendimas. Sov.,-',‘ Rusijoje 
maitinimo problema sunkiai 
išsprendžiama prie komunisti
nės santvarkos ir kolchozinės 
ž. ū. sistemos, kurios aklai ir 
užsispyrusiai laikosi.

Marksas buvo miesčionis, 
todėl kurdamas savo teorijas 
galvojo tik apie pramonės dar
bininkus, kuriuos maitina že
mės ūkis. Tačiau Leninas su 
Stalinu Markso teorijas žiau
riai pritaikė ir žemės ūkiui, vi
sai nesiskaitydami kokios bus 
iš to pasekmės. Kol Kremlius 
Rusijos ūkininkus suvarė į 
kolchozus — valstybinius dva
rus ir padarė juos beteisiais

važiavę komunistų “ūkinin
kai”.

Kaikurie Vakarų stebėtojai 
mano, kad komunistų nepajė
gumas maitinti savo žmones, 
gali būti lemiantis veiksnys, 
aprėžiantis jų gyventojų augi
mą ir pramonės plėtimą; nuo 
to gali nepasisekti ir ekono
minė jų ofenzyva.

Todėl JAV visiškas pabudi
mas, drąsi ryžtinga, teisingais 
principais paremta ir vykdoma 
politika, turinti tikslą ne tik 
gelbėti likusį laisvą pasaulį, 
bet ir išlaisvinti pavergtus 
kraštus, galėtų sumaišyti vi
sus sovietų planus ir privers
tų trauktis juos į ten, iš kur 
jie pajudėjo. Priešingu atve
ju, gali išsipildyti Lenino pra
našystė padaryta 1923 m., nes 
jis sakė:

“Pirmiausia mes paimsime 
Rytų Europą, paskum Azijos 
mases, tada apsupsime JAV, 
kurios bus paskutinis kapita
lizmo bastionas. Mes nepulsi
me. Jos nukris, kaip nunokęs 
vaisius į mūsų rankas”.

(Pabaiga)

gas narys Kanados delegacijo
je Jungtinėms Tautoms. Savą 
paramą žada ir kariuomenė, 
kuri f‘Windsore lietuvių reika
lams leidžia panaudoti savąją 
balę. Be to, jau pažadėta pa
rama iš Kanados radijo ir te
levizijos bendrovių ir didžio
sios spaudos, žodžiu, jungtinė 
abiejų kraštų lietuvių demons
tracija galės turėti labai rim
tą ir atitinkamą, reikšmę, tiek 
kultūrinėje, tiek ir politinėje 
srityje. Telauktinas tik tautie
čių ne šimtų, bet tūkstančių 
dalyvavimas.

Jie švento kitaip
Daug kur pasaulyje lietuviai 

nepaprastu iškilmingumu šven
tė Motinos dieną. Daug kal
bų, paskaitų buvo išklausyta, 
meninėmis programomis pasi
gėrėta. Bet tik viena lietuvių 
kolonija turėjo ir garbę ir ma
lonumą tą dieną švęsti kitaip. 
Kitaip ta prasme, nes susirin
kusiųjų tarpe, tyliai Ir nepre
tenzingai sėdėjo lyg ir visų 
Lietuvos motinų atstovė, lietu
vė motina, kuri dar beveik va
kar kvėpavo gimtojo krašto 
oru, kuri ir šiandien turi ir 
jaučia tam tikrų jai specifinių 
problemų, taip artimų kiekvie
nos motinos širdžiai ir meilei.

Skautai ir religija
Nesenai spaudoje paskelbtos 

mūsų studentų apklausinėjimo 
į anketos daviniais sekant, at
rodo, jog 4% studentų skau
tų pasisakė esą netikintieji.

| Rašančiojo nuomone, čia tik- 
! riausiai esama kokio nors ne- 
Į susipratimo ar paprasto aka
deminio šposo, parodyto iš kai- 

' kurių anketų atsakiusiųjų pu
sės. Šių minčių autorius skau- 
tauja jau ar tik ne 23 metai ir 
tik dabar pirmą kartą išgirdo 
apie netikinčius skautus. Bent

iki šiol buvo žinoma, jog kiek
vienas skautas turi būti tikin
tis (visiškai nesidomint kuriai 
religinei bendruomenei jis pri
klauso), arba jis išvis negali 
būti skautu, nes netikintis 
skautas jau savaime neišpildo 
vien0 skautiškojo įstato.

Vytis lenko atlape

Neiškenčiau anądien nepasi
teiravęs lenko bendradarbio, 
ką reiškia tas ženklelis jo švar
ko atlape, kuriame taip aiškiai 
šviečia Erelis, Vytis ir Ange
las. Paaiškino. Pasirodo jis 
esąs lenkų šalpos organizaci
jos (panašu į mūsų Susivieni
jimus) PNA narys. Toji jų są
junga, kuri buvo įkurta dar se
nųjų lenkų emigrantų, kuriems 
dar buvo toks gyvas lenkų — 
lietuvių — gudų unijos laikų 
prisiminimas, jog jie ir šian
dien turi savąją ženkliuką, ku
riame matome visų trijų tau
tų herbus. Jo nuomone, len
kų dauguma tiki, jog jei uni- 
vargu ar būtų tokios didelės

ja būtų išlikusi iki šių dienų, 
nelaimės ištikusios Lietuvą ir 
Lenkiją. Kaip ten bebūtų, bet 
tai jau liko tik gražūs praei
ties sentimentai. Žinoma, se
nieji lenkai atvykėliai, tik jau 
nejautė lietuviams pilsudskinės 
neapykantos, kuri dar vis reiš
kiasi ir šiandien kaikurių len
kų širdyse.

Pagerbta motina
Šauni lietuvė motina, likimo 

priversta gyventi išeivijoje, 
kurios vienas sūnus buvo so
vietų nukankintas Rainių miš
kelyje, o kitas okupacijos me
tu buvęs suimtas, tardytas ir 
kankintas, bet mirties išven
gęs pasiekęs Vakarus, vėliau 
dėl pairusios sveikatos atgulęs 
Amžinam miegui šiame krašte, 
buvo gražiai pagerbta mūsų 
skautų. Kadangi jos abu žuvę 
sūnūs buvo aktyvūs skautai, o 
pagaliau ir suėmimo motyvai

kaip tik buvo priklausymas 
Lietuvos skautų sąjungai, iš
eivijos mūsų skautų vadovybė 
šią motiną apdovanojo savo 
augščiausiu ordenu. Garbės 
ženklas buvo įteiktas atitinka
mo akto metu. Jūsų bendradar
biui nebuvo dar tekę pergyven
ti jautresnių iškilmių.

Tikras mandagumas yra 
tvirto būdo ir geros širdies vai
sius. — T. Toth

Buvę seni Chicagos biznieriai Ja
dvyga ir Jurgis Peldys, dabar ati
darė viešbutį ir restoraną vasa
rotojams. Kambarius galima už
sakyti iš anksto. Graži vieta pra
leisti atostogas. Netoli ežeras, (ira 
žus pliažas. Adresas — R-2, Box 
172, Chesterton, Indiana. Tremont 
ir 12-as kelias. Tel. Chesterton 
8670.

LIETUVIŠKIEJI ĮVAIRUMAI
Al. GIMANTAS 

Susiartinimo šventė

Šiapus ir anapus JAV — 
Kanados sienos gyvenančių 
tautiečių tarpe vis plačiau ir 
garsiau pradedama kalbėti 
apie svarbų ir neeilinį įvykį, 
kuris numatytas pravesti rug
sėjo mėn. pradžioje. Darbo 
dienos savaitgalio metu. Tai — 
Kanados ir JAV lietuvių susi
artinimo diena — šventė, Win- 
dsore, Ontario. Ir jei iki šiol 
kasmet vykusios Kanados lie
tuvių dienos buvo skiriamos 
vien tik to krašto reikalams, 
šiais metais rengėjai drįsta iš
kelti kitą nemažiau svarbų ir 
įdomif momentą—suartinti dvi 
kaimynines, bet stiprias ir gai
valingas Lietuvių bendruome
nes.

Visa vargo ir paruošimo na
šta krentą ant nepergausaus 
būrio Windsoro lietuvių, kurie 
norėdami užtikrinti šventės pa
sisekimą ir reikšmę, jau dabar 
prašo ir kviečia tiek Kanados, 
tiek ir JAV lietuvius, atvyktį ir 
aktyviai dalyvauti neeiliniame 
viso lietuviškojo gyvenimo įvy
kyje.

Windsoriečiai jaučia gražų ir 
malonų prielankumą iš abiejų 
kraštų lietuvių Bendruomenių 
vadovybės. Taip pat ir Kana
dos bei Windsoro valdžios or
ganai mielai žada savo dėmesį 
ir talką šventėn, iš Ottavos, 
kaip federalinės valdžios at
stovas jau pažadėjo atvykti 
Kanados sveikatos ministeris 
kuris be to yra ir labai darbin-

Tikrai verta ir naudinga jaunimui 
ir vaikams perskaityti A. Vilainio 
kelionių reportažus,

Žemaičių žemeje
Čia aprašomos istorinės vieto

vės, žymiausiųjų vyrų tėviškės, 
upes, ežerai ir gražusis Lietuvos 
pajūris. Autorius paduoda daug 
padavimų, pasakų. Knyga gausiai į 
iliustruota. Skaitytojams padės J 
susipažinti su gimtąją žeme ir pa
liks neišdildomų vaizdų.

Žemaičių Žemėje 132 pusi., kai
na $1.50. Reikalaukite knygynuo
se, pas platintojus arba užsaky
mus adresuokite:

Užsakymus ir pinigus siųskit: 

DRAUGAS

2334 So. Oakley Avė. 
CHICAGO 8, ILL.

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO-

STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsfetf St.

Tel. VIctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty
mą Teikiame Nemokamai

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

Rooseveil Fnrniture Miegamo Rakandų išpardavimas!
11 gabalų — tiktai už $169.00

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

ROOSEVELT FURNIT
2810 WEST ROOSEVELT ROAD TeL SEeley 3-4711

FeUx Kaudonla, sav. Ir menadžerlB 
KrautuvS atidaryta aekmarllentatii nuo 11 Iki 4:S0.

Kambarių vėsintuvai, vėdintuvai: radio: vokiški, kišeniniai, nešio
jami, automobiliams: televizijos; patefonai, varomi baterijomis

J. G. TELEVISION COMPANY

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

.'S.S.S.VS.SV*.*. S. S. S. S. S. S. S.*. S. V*. S. VS.S.'S.VV.SS

CRANE SAVINGS
2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1083

B. R. Pietkimriez. nrez.; E.. R. Pletkicivlcz, sekr. ir advokatas 
Mokame augštns dividendus. Kešlunjanie čekius. Parduodame ir 
išperkama valstybės bonus. Ta u py tojams patarnavimai veltui
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10.000. 
Darbo valandos: pirmad. ir. ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio.

STEIN TEXTILE CO.
1306 South Union Avė.

Yra kalbama mieste, kad STEIN TENTILE BENDRO- 
V fiJE rasite didžiausią pasirinkimą už nebrangias kainas 
įvairių vilnonių, šilkinių, medvilniniiį, užuolaidoms ir už
dangalams medžiagų.

STEIN’AS turi metinį išpardavimą, štai pavyzdys kalnų: 
Geriausios ANGLIŠKOS bei “worsted MEDŽIAGOS kos

tiumams, kurių kainos paprastai yra $9.80, dabar tik ..$4.50

60 colių vilnonės medžiagos ir “flannel” vyriškiems ir 
moteriškiem., kostiumams tiktai ......................................$1.89

Visokiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkas 
ir plaunamas “Sil-0 Shan”, “antietuc taffeta”, pa
prastai $1.98, dabar tiktai .................................................. 9ge.

48 colių užuolaidoms bei uždangoms medžiagos, vertės iki 
$2.98, tiktai .........................................................................$1.39

Grynų spalvų Fortisan ir Metallio Cloth užuolaidoms tik .$1.09

Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pa irinkimą nuotakoms, kaip tai 
..“laces”, satiną, taffetą, “brocades”, Shantung, ir t. t. Ta.p 

pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigias kainas.
Atvykite į STEIN TEXTILE ir patys įsitikinkite. Su kiek

vienu pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
kaip dov.aną.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UH10N AVENUE

1 blokas į rytus nuo Halsted St., iy2 bloko į pietus nuo 
Rooscvelt Ild. Taip pat atdara šeštadieniais ir sekmad. 
Tel. MOnroe 6-8152.

A. TVERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

Pardavimas ir taisymas
2646 W. 69fh St. REpublic 7-194!

Illlllllllllllllllllllllll||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||t|||||||||||||||||||||||||||||!|||||lll
MARQUETTE GELIŲ KRAUTUVĖ

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

Savininkai: ANDRIUS ir ELENA (BANDOM) STANIULIS
2743 Wesi 691h Street Tel. PRospect 6-0781

(priešais Šv. Kryžiaus ligoninę) I
IHIIIIHIIIIIHmHUIIHHHIHIHtHIHIItlfflHIUUUIimmiHHUmillHIIIIHIIIIUlHiiimHn

JONAS GRADINSKAS

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

MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GELZKEUAlS, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

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

PEPRP4 W
15 TOLI IR ARTI

NAUJI OIDELI TPOKAI-NAUJAUSI KPAUSTTMO fPANK/AI 
ILSU METŲ PATUPIMAS- PISUS IPSĄŽININGAS PATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. V/Altmok 5-9209

M0VIHC
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Worcester, Mass.

Koncertų aidams. muti'.us

Praėjusi žiema Worcesteryje 
buvo turtinga koncertais bei kul 
tūrinėmis pramogomis, kurios 
įnešė daug gaivinančios rasos 
lietuvių gyvenimam Praėjusių 
metų lapkričio mėn. ateitininkų 
suvaidintu, muz. Z. Snarskio pa
rašytu ir surežisuotu muzikali- 
niu scenos vaizdeliu “Šaltyšius”, 
kuriam Worcesterio letuvių vi
suomenė per klaidą mažai dėme
sio skyrė, buvo pradėta visa ei
lė koncertų.

Sausio mėn. Meno Mėgėjų Ra
telio su dideliu pasisekimu at
liktas koncertas pagyvino paties 
ratelio gyvenimą ir atnaujino 
jo jėgas. Skautų rengtas “Star- 
lcškių girioje” (vaidino Hartfor 
do skautai) vaidinimas visuome
nės buvo šiltai-sutiktas. Kovo 
28 d. Bostono Šv. Petro lietuvių 
parapijos choras, vadovaujamas 
muz. J. Kačinsko, vietos ateiti
ninkų pastangomis, worcesteriš-
kiam parodė lietuv’škos dainos j Robcrt Howes. 
meną. Tai buvo vienas geriau
sių Worcesterio lietuvių sureng 
tų koncertų.

Balandžio 29 d. ir gegužės 6

cijos diena, bet visų, tad ir pa
minėjimas reikalingas visai vi
suomenei.
Ateitininkų šventė birželio 3 d.

Visi vietos ateitininkai moks
leiviai uoliai rengiasi savo tra
dicinei šventei, kuri įvyks bir
želio 3 d. Laukia gaus ai atsi
lankant į jų šventę ir iš apylin
kės kuopų, kurias jie taip uoliai 
jų švenčių metu lankė.

Vyskupas pašventino ūkio 

gyvulius ir pakelės kryžius

Gegužės 13 d. vyskupas J. 
Wright iš Šv. Aloyzo, Rochdale, 
bažnyčios išk lmingai su proce
sija nuvyko į vieno ūkininko ū- 
kį ir pašventino ūkio gyvulius 
bei pastatus ir katalikų jaunimo 
laikomus 61 pakelės kryžius, no 
rėdamas palaikyti europiečių 
krikščioniškus papročius. Jau
nuoliai tuos kryžius turės savo 
parapijų laukuose pastatyti. 
‘‘Kryžiai turės būti, ženklais, kad 
žemė priklauso Dievui”, pareiš
kė diecezijos direktorius kun.

Šiuo kartu išreiškiame širdin
gą padėką visiems, kurie mūsų 
balso išklausė ir šventės organi
zavimo darbuose talkino. Tiki
me talka ir toliau iš visų lietu
vių, nes šventės suorganizavi
mas, jog pasisekimas ir apvai
nikavimas yra visiems mums 
bendras reikalas. Džiaugiamės 
išgirdę, kad pvz. Montrealio lie
tuvių seimelio prezidiumas pats 
jau dabar organizuoja ekskursi
ją, o Britų Kolumbijos apylin
kės pirm. J. Justis žada viso
keriopą talkininkavimą.

Vieningume išryškėja didieji 
mūsų tautiniai pasisekimai. Ka
nados ir JAV lietuvių susiarti
nimo šventė kaip t k sėja vienin
gos lietuviškos dvasios mintį.

Šventei Ruošti Komitetas

JAV POLITINIŲ PARTIJŲ ISTORIJA
Per 180 metų Amerikos istori

ją dvi didžiosios politinės partijos 
buvo buvo identifikuotas keliais 
skirtingais vardais.

1780 metais Articles of Confe- 
deration — šalies vyriausias įsta
tymas ligi Konstitucijos priėmi
mo — išvystė ekonominę netvar
ką. Tas privertė finansinius, ko
mercinius ir industriniu interesus 
įsteigti stiprią centrinę valdžią. Ši 
grupė save vadino “Federalists”. 
Jų priešai “Anti-Federalists” bu
vo ūkininkai. Šiems patiko valsti
jų laisvas, susijungimas pagal 
Articles of Confederation ir jie 
kovojo Konstitucijos ratifikavimą.

vo, kad Konstitucija turi būti už
laikyta iki paskutinio taško.

1798 m. Federalistai pravedė į- 
statymus deportuoti “pavojingus” 
ateivius ir neleisti betkam kriti
kuoti valdžią. Republikonai pas

šonui. Jie buvo pasekmingi 1840 
m. prezidentiniais rinkimais (Wil- 
liam Henry Harrison) ir 1848 m. 
(Zachary Taylor). 1850 m. vergų 
klausimas suskaldė partiją.

Kansas, Nebraska įstatymas iš 
1854 m. pasiūlė atidaryti šiaurinę 
Mississippi teritoriją vergijai. Vy

So. Boston, Mass.
— Prel. lEdv. Stukefis buvo 

Bostone gegužės 12 ir 13 dieno
mis ir težkė patarnavimus lat-

d. vienas po kito tiek tiek savo 
programos apimtimi, tiek prog- 
mos atlikėjų atžvilgiais augšto, vių katalikams, 
meninio lygio koncertai. Tiesa,
jie vyko vienas po kito, gal iri Komunija bus gegužės 27 d. 9 
pergreit, bet būdami visai skir-'val. ryto.
tingo pobūdžio, atrodo negalėjo1 
vienas kitam pakenkti.

Pirmasis LB apylinkės val
dybos pastangomis surengtas 
koncertas, kurio programą atli- 
liko smuikininkas Iz. Vasyliū- 
nas, Bostono vyrų choras, vado
vaujamas muz. J. Gaidelio, mo
terų sekstetas ir Worcesterio Me 
no Mėgėjų Ratelio choras, va
dovaujamas muz. Z. Snarskio.
Antrojo, A. L. Tautinės Sąjun

gos surengto, koncerto progra
mą atliko pirmaeilės solistų pa
jėgos — dainininkė A. Stempu- 
žienė, vvorccsteriškiams jau ge
rai žinomas solistas St. Liepas, 
kuriuos pianinu palydėjo komp. 
J. Kačinskas. Solistai publikos 
buvo labai šiltai sutikti ir keletą 
kartų turėjo papildomai dainuo
ti. .

Tačiau reikia apgailestauti, 
kad W-orcesterio lietuviai neįver 
tino lietuvių menin'nkų parody
to muzikos bei dainos meno nei 
jų įdėto darbo bei vargo. Ne-

Pralaimėdami jie priėmė Konsti- “Jaunieji republikonai”, kurie no- 
tuciją ir išsiskirstė. * rėjo stipresnės federalės valdžios.

Federalistai kontroliavo valdžią' 1824 m. rinkimuose keturi va-
12 metų prezidentaujant Washing-, dai kandidatavo į prezidentus, 
tonui ir John Adams; valdžia stip- John Quincy Adams (sūnus ant- 
riai įsikūrė. Bet federalistų pro
grama iššaukė ūkininkų pasiprie
šinimą. Pagal federalistų taksų 
sistemą, jie tikėjo, kad jie nešė 
visą naštą, kuomet federalistams 
teko naudos. Ūkininkai susiorga
nizavo po vadovyste Thomas Jef- 
fersono (vėliau trečias JAV-bių 
prezidentas) tai buvo Republiko
nų partijos pradžia. Jie reikala-

lifornia, buvusi Ateities mokytoja 
Liucija Zaikienė iš California, dr.
Vydūnas, Skautų Vyčių būrelio 
vardu, buvęs mokytojas V. F. Be- 
liajus iš California, Čiurlionio An
samblis iš Cleveland, Ohio, Leo
nardas Šimutis Draugo red., Nau
jienos ir Sandara, Skautų Tauti

kelbė įstatymus nekonstituciniais ra? išrinkti į Kongresą balsuoti 
ir pasiremdami stipriomis valsti- Pri®a tą įstatymą nebuvo partijų 
jų teisėmis, laimėjo 1801 preziden- na, lal> Juoa vadino ‘ Anti-Nebras- 
tinius rinkimus. Federalistai po to aa Men 1854 m. gavo daugumą 
išnyko I balsų ir kartu su Whig partijos

Po 1812 m. karo su Anglija, vie-, anti-vergijos nariais pradėjo šlan- 
nos partijos valdžia prie republi- pieninę republikonų partiją, kuri 
konų egzistavo per 10 metų. Bet} 1860 m. išrinko Abrahomą Linool- 
skilo į dvi grupes “Senieji repub-, prezidentą
likonai”, kurie rėmė originalią Kada Civilis karas prasidėjo1 
doktriną apriboti federalę jėgą, ir 1861 m., sustiprindamas pietus 

prieš šiaurę dėl atsiskyrimo ir ver 
gijos, daugelis demokratų rėmė
jų iš šiaurės, kurie rėmė Uniją

ni jo prezidento John Adams) lai
mėjo. Jo oponentas buvo Andrew 
Jackson. Iš šito kontesto kiek me
tų vėliau išsivystė dešinysis spar
nas — National Republicans 
(Adams rėmėjai), vėliau žinomi 
vardu “Whigs”. Kairysis sparnas 
pavadintas Democratic Republi 
čans (Jacksono rėmėjai), kurie 
vėliau pavirto į demokratus.

Dabartinės Demokratų partijos 
pradžia datuota nuo Jacksono pre 
zidentinių rinkimų 1828 m., bet ji

ATEITIS DĖKOJA
Šių metų balandžio 15 d. įvyko 

“Ateities”^ šokėjų grupės 15-kos 
metų minejimas-koncertas, sutrau 
kęs didelį skaičių mūsų visuome
nės, kur savo gausiu dalyvavimu 
įrodė, kad mūsų geriausios meni
nės pajėgos yra mėgiamos, kad 
lietuviška daina ir šokis yra mū
sų širdyse. Už šio koncerto dide
lį pasisekimą “Ateitis” yra giliai 
dėkinga solistui St. Baranauskui,

s»'SadX. k’d *3žar.

prisidėjo prie republikonų, vardu 
Coaistituticmal Union' Party. Po 
karų partija išnyko ir jos nariai 
prisidėjo prie demokratų ar repu
blikonų.

Nuo 1826 m. čia įvairių mažų 
partijų pasirodė ir kartais vaidi
no gana svarbią rolę tautos ir 
vietų reikaluose. Jos neįsigyveno 
ir jų nariai prisidėjo prie didžiu
lių politinių partijų ir tokiu būdu 
padėjo nustatyti tų partijų poli
tiką.

5^nori savo pradžią ir politinę filo-1 
sofiją laikyti nuo Jeffersono lai- tRūpestingai ir pigiai taisau 
kų. Jis pavadintas partijos politi
niu tėvu. i

1830 metais National Republi- 
can susiorganizavo į “Whig” par-

dalyvautų minėjime-koncerte ir 
savo nuostabiai maloniu balsu nu-

Stasys Šantaras, Chicagos Balfo 
atstovas, Chicagos Skautų Tuntas

i tsJsTT ii v vu'I Lituanica, ponia L. VanagaitienėN±,™« v 5Ur’ ku-r i Margučio vardu, Sophie Barous,
Nemunas banguoja, kur. žalia rudPra£onės Muzėjaus prez. Major

iSslS S1,L»hl - M°ks-

Ilgai neužmirš kiekvienas 
gavęs dovanų fonografą su ra
diju, kuris veikia ir namie ir 
visur kitur: miške, paežerėj ar 
laively — plokštelių muzika, 
kur tik nori. Pas Gradinską, 
J. A. Television Co., 2512 W. 
47th St. FR 6-1998.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINYČIA
Geriausios geifls d61 vestuvių, banke
li, laidotuvių Ir kitų papuošimų.

2448 WEST 63RL> STREET 
TeL PRoepeot 8-0838 Ir FR 8-0834

P&J. JOKUBKA
rV, DEIMANTAI DR LAIKRODŽIAI

Pardavimas tr Taisymai
4077 So. Archer Avė. 

Chicago 32, III. — Tel. LA 3-8617 
SftusrH/SfaJsroJSHJi

OVI NG
A. BENIULIS atlieka įvairius 

perkraustymus ir pervežimus 

iš tolimų ir artimų atstumų.

leL BĮ, 7-7075 arba 

PR 8-9842

TELEVIZIJOS
APARATUS

Garantuoja darbą ir dalis.

J. MIGLINAS 
Telef. — HUmbold 6-1038PADERIME ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE
Priimame žodžiu ir raštu pil

nai apmokėtus medžiagų, ava

lynės, maisto ir vaistų užsaky

mus, parinktus i° katalogų, iš

valome ir persiunčiame varto

tus drabužius j Lietuvą, SSSR 

teritorijas ir visą Europą. Tu

rime didelį patyrimą visame 

Amerikos žemyne. Garantuoja

me 100%. Siuntinius išsiunčia

me kasdien. Lietuviškas ir są

žiningas patarnavimas.

Dirbame 6 dienas savaitėje: 

8:30—6:30 vai.

PATR1A.GIFT PARCEL CO. 

8741 W. 2Gth Street, 

CHICAGO, ILL.

TeL CRavvford 7-2126

Remkite dien. Drangą!
lo Švietimo Ministerijos Helen G. 
Lynch, Čikagos Lietuvių Skaučių 
“Aušros Vartų” Tuntas, Chicagos 
Lietuvių Vyrų Choras, JAV Liet. 
Bendruomenės, Chicagos Apygar- 

... . , i- ji- • idos, ir Kunigaikštienės Birutės
?"wSlrdž,aį. satl*° Pa‘ Karių šeimų Moterų Draugija, 

dėti Ateičiai surengti sj koncer-1 nėkoiame visiems kurie be io- 
tą, savo skambia ir gilia daina; atly^inimo apsiemė atlikti kai 
neapvylė atsilankusių bet įrodė, kurįas y“areigas>P ypatingai nusi- 
kad sis meninis vienetas metai j 4 - - - - - - -
metus auga ir stiprėja. Garbė
jums dainaviečiai. Ačiū!

Ponia Juzė Daužvardienė įdo
miai ir nuosekliai pravedė visą

Kartu dėkojame muzikui Aleksan-
Parapijos vaikų pirmojii ?rui Kučiūnui, kuris puikiai atli- 

j n™ pianino partiją.
Ypatingas ačiū muzikui Stepui 

Sodeikai ir visam Dainavos ansam
— Eucharistinis žygis pa

skelbtas Bostono arkivyskupi
joje nuo š. m. gegužės 31 d. iki 
birželio 3 d. Bus atitinkamos 
pamaldos ir mūsų parapijos baž 
nyčioje.

KANADOJE
KflNBDOS IR JAV LIETUVIŲ

SUSIARTINIMO ŠVENTE
Šventės organizavimo darbai 

dideliais šuoliais eina pirmyn. 
Paskutiniu laiku lietuviams pa
lankus miesto burmistras M. Pa 
trick pažadėjo š. m. rugsėjo 2 
dieną proklamuoti miesto gyven 
tojams kaip Lietuvių dieną (pro 
klamavimo rašto nuorašas gau
tas), o m’esto taryba gegužės 14 
d. posėdyje nutarė leisti prie pa
statų, kur bus pagrindiniai šven 
tės dalyvių susibūrimai, iška
binti lietuviškas trispalves ir 
sveikinimo ^užrašus. Šventės iš
garsinimui vietos kanadiškoje vi

pelniusios šeimininkės ponia Roz- 
min, Ann Williams ir Marcele Wil- 
liams, kurių darbo niekas nema
to ir dažnai neįvertina.

T , . , . - Širdingas padėkos žodis yra tei-programą Lenkiame galvą pnes Riamas faik£ščiams Draugui, Nau
Jus ir dėkojame. 

Dėkojame kun. dr t p v • jienoms, Sandarai, Laisvajais Lie- 
. . .... - ,runs • i tuvai, ir radijo garsintojams So-už malomą ateities šokėjams pn-| hie ’Barcus> JMargutis ir Bud, ik

Don Varnas u- stiprią rektamą.

skaitant kaikurių koncertų ren-. _. ,. • , iv suomeneie daug pasitarnaus na-gejų surinktų pajamų uz skelbi- L___
mus, žiūrovai neapmokėjo mi
nimumo koncertų išlaidų. Tai 
gėda ir drauge skaudu. Kai vi
sokios vakarienės, kur pavalgo
ma ir nugeriama, arba visai be 
turinio piknikai sutraukia mi
nias, tuo tarpu l'etuviška dainą, 
kuri yra viena svarbiausių tau
tinių nuotaikų palaikymo priemo 
nių, nebedomina mūsų lietuvių.
šeštad. lituanistikos mokykla 

baigia mokslo metus
Gegužės 26 d. 2 vai. p. p. Auš

ros Vartų parapijos salėje ren
giamos šeštadieninės lituanisti-

žadėtas anglų kalba l'etuviškas 
pusvalandis per CBE radijo sto
tį. Pusvalandžiui laikas numa
tytas rugsėjo 1 d. nuo 2 — 2:30 
vai. po pietų.

Šventėje pasižadėjo dalyvauti 
i daug augštų asmenų: Kanados 
fed. valdžios atstovas' sveika
tos ministeris Paul Martin (Iš
kilmingo akto metu pasakys kai 
bą), Londono vysk. J. Ch. Co- 
dy, Windsoro miesto burmistras 
M. Patr'ck, lt. col. R. Mepham; 
iš lietuvių — Lietuvos Laisvės 
Komiteto pirm. Vacį. Sidzikaus
kas, vysk. V. Brizgys, dr. M. Ka-

taikytą invokaciją. 
posto nariams ir Šaulių organiza
cijai, kurie atsiuntė atstovus vė
liavoms gerbti.

Dėkojame konsului P. Daužvar- 
džiui, pulk. J. Reilly, Mayor Da- 
ley atstovui, JAV Lietuvių Bend
ruomenės C.A. Valdybos sekr. S. 
Dauniui, P.L.S.S. Skaučių Seseri
jos vyr. skautininkei O. Zailskie- 
nei, Čikagos Lietuvių Tarybos pir
mininkui D. Kuraičiui, Am. Lietu
vių Tautinės Sąjungos pirminin
kui dr. S. Biežiui, Augštesnės Li
tuanistikos mokyklos ir Vydūn f 
Akd. Skautų vardu Ignui Serapi
nui, Jerry Joris, International 
House, University of Chicago, šo
kių mokytojai, Laisvos Lietuvos 
ir L.A.S. atstovui Balčiūnui, Šau
lių Kluibo Meno Ratelio atstovui 
ir vedėjui Ulevičiui.

Dėl laiko stokos ne visi sveiki
nimai galėjo būti perskaityti, to
dėl čia patiekiame mus sveikinu
siųjų sąrašą: Lietuvos įgaliotas 
Ministeris, P. Žadeikis iš Washing- 
ton, D.C.; Gen. Konsulai Vytau
tas Gylys iš Kanados, Jonas Bud
rys iš New York, N.Y., dr. Julius 
J. Bielskis iš California, Mokslei
vių Tautinis Ansamblis, Alice 
Stephens Ansamblis, buvęs Atei
ties šokėjų pirmininkas ir dabar
tinis Lietuvos Dienų redaktorius' 
Antanas ir Bronė Skirius iš Ca

Kartu dėkavojam visiems, kurie 
vienu ar kitu būdu prisidėjo at
švęsti mums 15-kos metų sukaktį.

Ateities šokėjai

new)

etefac a!uu» 
(Wq'kmL

"fe, jimĮj 

of) UJOMCit,

unhei^

Ror mokyklos mokslo metų už- volis, JAV LB Valdybos pirm.
baigtuvės. Mokytojai ir tėvų ko
mitetas kviečia visus mokinius 
ir jų tėvus bei tucsAvaikus su tė
vais, kurie kitais meta s lankys 
mokyklą, atvykti į užbaigtuves, 
kurios bus su programa ir už 
kandžiais. '

Gegužės 19 d. kun. J. Stepo
naitis nuorganizavo šestad’eni- 
nės mokyklos mokinių išvyką ii 
Nekalto Pras’dėjimo vienuoly
ną, Putliame, Conn.

St Barzdų kas, KLB Krašto Val
dybos pirm. B. Sakalauskas, ku
nigas Sugintas ir kiti.

Komitetas dėkingas, kad į lei
dinį pasižadėję parašyti auto 

‘‘"l riai savo straipsnius jau mums 
siunčia. Visi jie turėtų straips
nius prisiųsti ik: birželio 1 d., 
kai tuo tarpu LB Kanados cent 
ro organai, LB apylinki ų valdy
bos, Tautos Fondo atstovybė ir 
visos Kanadoje veikiančios or-

Nebuvo Motinos dienos 

minėjimo
gamzacijos savo metines apžval-1Orucn’ Ba,ova’

JOS. F. BIBRIK 
FURNITURE, INC.
3241 $. HALSTED ST.

Tel. CAlumet 5-7237

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

šios savaiitės išpardavimas.
500 rankinių laikrodėlių.
Rankiniai laikrodėliai paauksuoti, 
17 akmenų, garantuoti. Benrus,

Pagal Kur,įdariusią tradeiją 
Motinos dienos minėjimą kas
met Šv. Kazimiero parapijoje 
rengdavo ALRK Moterų 
gos 5 kuopa. Bet š cmet
pa Motinos dienos proga suien ! 
gė savo kuopos šventę, šventino 
kuopos vėliavą, po pamaldų pus 
ryčiavo parapijos salėje ir ten 
paminėjo savo mamytes, bet tai 
buvo prie uždarų durų su apmo

gas su nuotraukomis ne vėliau 
bir.’el o. 15 d. Lcidino viršelis 
paruoštas grafiko P. Augiaus. 
Visais leidinio reikalais kre ptis: 
J. Urbonas, 1421 Pelissicr Str., 

. ’^kuo ^in^aor- Qnt !. Canada.

Dailės parodai patalpos paža
dėtos miesto meno galerijoje. 
Galerijos d rektorius sutiko su 
komitetb nuomone, kad paroda 
veiktų bent dvi savaites. Pa
rodos reikalais kreiptis; P. Pet-

kamais biletais. Motinos diena rutis, 1119 Marion Avė., Wind- 
yra ne vienos kurios organiza- eor, Ont, Canada.

Verto 339.93 «ž 39.95
Šitie laikrodėHal yra labai geri pa
siųsti j kitos kraštus ir I Lietovą.1

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 vai. vak.

Sekmadieniais Jewelry skyrius 
uždarytas.

15-kos m. sukakties specialus išpardavimas!

Westwood Liųuors
2441 WEST 69TH STREET — Tek PN 6-S95I

FLOR D*ALPĘ, Dessert Liųueur, 

originalus Milano likeris $5"

LEMON - ICE, gaivinantis likeris 5th J13-89
WESTWOOD LIQUOR, 5 metų senumo

Kentucky degtinė, 3 bonkos už JHO-00
CHERRY ItESTLE, Danijos vyšnių likeris 

buvo $&.5O, dabar didelė bonka $4-45
JULĖS HENRY, 3 star prancūziškas 

konjakas $4.85
1ZARRA, nepaprastas likeris, Benediktino 

skonio. Buvo $6.50, dabar parduodamas už Sg.SO
VERMOUTH, itaUškas vynas, didelė bonka 31-30
SCHWARZTE KATZE, vokiškas vynas 3.90

GRAINBELT, Minnesotta alus, 24 butelių dėžė $3.39
FOX HEAD 4W, Wankesha, Wisc. alus

24 kenų dėžė J13-69
Prie či» pažymėtų kuinų, taksai priskaitomi atskirai. Šiame 

skelbime yra išvardinta tik maža dalis gėrimų. Per 15 metų patar- 
navom sąžiningai lietuviams netik iš vietos apylinkės, bet ir iš to
limesnių vietų. Sukakties proga pnpiginotn gėrimus netik čia išvar
dintus, bet taip pat ir kitus. Yra gaunama krautuvėje: Zubrowka, 
importuota iŠ Europos; Prancūzijos, Italijos, Ispanijos, Vokietijos 
ir kitų kraštų vynai ir kiti gėrimai. Yra vyno virš 50 metų senumo. 
Užsakant didesnį kiekį, pristatome į namus.

ALCKSAS ŠIMKŪNAS (Joniškietis)

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ'

V. Adamkcvičiaus apianka 
Utoakymu* ku pinigais siųskite:

8W P«l., kaina
DRAUGAS, 28*4 H. Oakkiy Ava, 

otiioųpi a. ut

ttoe nuostabios Ir nepaprastos kny- 
ros personatus litai p įvertina ra
šytojas Gliaudą: “...Welsas — pa- 
nlkktutaa niekintojas, bet tur|s 
savyje Fra Angeline anffrlų vargų 
gama. Tatjana—nesuprantanti e1e 
Ine eųvokoa, bet mylia tl skaladle 
meile. Pagaliau Julius... paalUgpe 
skaistumo Ir nesuvoktas Jo aamAs. 
drąsus be drąsos, nesuprantąs pa
vojaus hepr.,iAJlmo procese”

Perskaitė dienr. “Draugi”, duokite ji kitiems

SHAVEMASTER

Kas a shaving hoad with ono 
edge es^ectally ground to shave the legs, and the 
other ed^e espsciaily groor.d fer vndsrarim ūse
Stay neat, fresh and dainty att-ycar 
long with a I ady Sunbeam Shave- 
master. Its gentie, snre oerfcrmance 
will always safeguard your per
sonai, feminine charm. This eleetrie 
shaver is especially designed to serve 
the needs of women. The L-tdy Sun
beam shaves both legs and under- 
arms with eųually perfect results. It 
is smail—no larger than a compact. 
Ends muss and fuss, nieks and euts 
of soap and blade. Woncfful at ( 
home, or for travclling. $ 14.50

/ / F07 SHAVING 
LEGS

ARBET’S, INC.
2442 W. 47th St. 1746 W. 47th St.

Tel. VI 74)790 Tel VI 7-3377
Chicago, Illinois < .

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOTO
B-VIŲ LYGOS, EURKJSB

Kiekvieno Santaupos Apdranstoe Iki S 10*000.00 
IR

Paskolos Dnodomos Romo Islftinol
Lengvomis Sąlygomis

mrCAGOl SAVIMGS G LOAM ASSR.
6234 S. Westem Aro. Chicago 36, UI.

CRME MVINGS 8 LOAN AKU.
2S5S V. 47lh St Chicago 32.0L

DISTRICT 34VINGS t L0M 4339.
3430 So. Balsted Stroet Chicago 8,01

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

DMIVERSAL SAVINOS A LOAN ASSR.
1800 S. Halsted St. Chicago 8, 01.

Perskaitė dienr. “Draugi“, duokite jį kitkas.
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A DffiNRAATlŠ DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Trečiadienis, gegučės 23, 1956

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 
ŠEŠTĄ

ROMANO KONKURSĄ

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškomas ANTANAS GRIGA

LIŪNAS, arba jo vaikai ar giminės, 
kilę iš Bnknnų km., Panevėžio apsk.

FELIKAS GRIGAS, kilęs iš Pa
nevėžio apskr., Kupiškio vaisė., No- 
riūnų km. POVILAS ŠŪKIS, anks
čiau. gyvenęs Clevelande. Prašomi 
atsiliepti šiuo adresu:

TbPmas Poškus, 5931 Northwest 
Highway, Ohicago 31, III.

Tcl. ROdney 3-6353.

Skiriama tūkstantis (01,000.00) dolerių premija
1. Dienraštis "Draugas” talkininkaujant “Draugo” Bendra

darbių Klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Pas
kutinė data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti — 
1956 m. lapkričio 1 diena.

2. Geriausiam romanui skiriama premija — tūkstantis doL

3. Jury komisiją sudaro: Aldona Augustinavičienė, Petras 
Balčiūnas, Viktoras Mariūnas, kun. Alfa Sušinskas ir Mykolas 
Venclauskas. i

4. Romano siužetą pasirenka patys autoriai. Romanas turi 
būti parašytas'mašinėle, nemažesnis kaip apie 200 romano for
mato puslapių.

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

6. Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai turi pasira
šyti slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo 
tikrąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant romano antraštę ir 
pasirinktą slapyvardį.

7. Tūkstančio dolerių premiją gavęs autorius be papildomo 
honoraro pirmosios laidos teises perleidžia “Draugui”, įskaitant 
teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti atskiru leidiniu. Jei kny
ga duotų pelno, jis yra skiriamas romano premijos fondui. Pre
mijos nelaimėję autoriai spausdinimo sąlygas nuspręs abipusiu 
susitarimu.

Giminės Lietuvoje pajieško LIUD
VIKA MILIŠAUKIENĘ. (Jono), 
ar jos vaikus: ALEKSĄ, ADOL
FĄ, ZOFIJĄ, ADELĘ ir ALĘ. Gy
venę Clevelande.

- EMILIJA JONUŠIENE (Jono) 
ar jos vaikus: ADOLFĄ, PETRĄ 
ir ADELĘ. Gyveno Waterbury. 
Teirautis ar pranešti — M. ši|- 
kaičiui, 207 Cedar Avė., St. Char
les, m.

VANft MASCUKAS, anksčiau gy
venęs Brooklyne, prašomas atsi
liepti, jieško brolis: Vladas Mas- 
cukas, Komjaunimo gatvė Nr. 28, 
Kybartų miestas, Uthuania.

1. Pajieškoma^ KAZYS PETER
SONAS, sūnus Emasto, gimęs 19- 
27 m. Jieško Genė Perminaitė iš 
Vilniaus.

2. Pajieškomas inžinierius-hid- 
romelioratorius KAZYS DAUGĖ
LA, sūnus Kazio, jieško giminės 
iš Lietuvos. Kreiptis — K.K. Mik- 
las, 3C Park Avė., Garden City 
Park, L. I., N. Y. Tel. Pioneer 
2-0760.

ANTANAS IGNATAVIČIUS ir 
HENRIKAS MACURAS prašoma 
atsiliepti šiuo adresu: Mečys Ky
mantas, Greenwood St., West 
Mooiap, Geelong Vic., Australia.

ZIGIMAS JAUNIUS, s. Zigmo, 
gyv. Kanadoje, šeimą liečiančiais 
reikalais, prašomas atsiliepti šiuo 
adresu: J. Stulga, 7026 S. Talman 
Avė. Chicago 29, III.

BUICK’AS

Pajieškoma AGOTOS Š LIEKI E- 
NfcS-KULBOKICTftS, kilusios iš 
Beržinių kaimo, Keturvalakių pa
rapijos, atvykusios seniau į Ame
riką. Prašoma atsiliepti: Petraus
kui, 19 Summit St., Waterbury 8, 
Coran.

LIETUVIŠKAS

AUT O M OB ILI S

Pajieškoma sesuo NATALIJA KLI- 
MENKAITC (KLIMAS), Jokimo, 
ankščiau gyvenusi Brooklyne, bro
liai: MICHAILĄ ir ALEKSAND
RAS KLIMAI, gyv. Brooklyne, 
(virš 40 metų Amerikoje). Atsi
liepti šiuo adresu: Ksevija Liut- 
kevičienė-Klimenkaitė, Komjauni
mo g-vė Nr. 21, Jurbarko miestas, 
Lithuania.

Vytauto Augusuno
Lietuvon Vaizdų 2* dalinas

LIETUVA
yra geriausia dovana visokiomis 
progomis. Albumo vaizdai kalba apie 
Lietuvą visiems suprantama kalba, 
todėl jis tinka visiems, kas kokia 
kalba bekalbėtų.

Albumas Lietuva 
yra gražiausia dovana 

Kiekvienam verta šį gražų leidinį 
pačiam įsigyti ir kitam dovanoti. 

Išleido ATEITIS. Jį galima gauti:
ATEITIES administracijoj 

916 Willoughby Avė. 
BROOKLYN 21, N. Y.

Kaina 6 doL

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PRECIN PHOTO STUD10
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav, 

4058 Archer Avenue
Telefonas VIrginia 7-2481

AUTOMOBIliEb — TRTJCK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

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

Brighton Parke. Medinis namas 
ant 50 pėdų sklypo. 2 po 4 kamb. 
Rūsys, centr. šildymas, garažas. Kai
na tik *13,000.

Marųuette Parke prie parko, bažn. 
Ir mokyk, parduodamas puikus upar- 
tamentinis narnas — 2 po 5 k. ir 3 
po 4 k. Centr. šlld. Namas vertas 
dėmesio.

82ml ir Ketlzle apylinkėje puikus 
šviesių plytų 2 m. 1 % augšto — 5 
ir 3 kamb. Platus sklypas, 2 pilnos 
vonios, air-conditioning ir daug kitų 
priedų. Turi būti greit parduotas.

Guge Parke pigiai parduodamas C 
kanib. mūrinis bungalow. Rūsys, šil
dymas, 2 autom, garažas.

00-os ir HnLstetl apylinkėje pigus 
6 butų mūrinis.

Netoli 18-os kolonijos parduoda
mas mūrinis 12 butų namas, šildo
ma pečiais. laibai mažos išlaikymo 
išlaidos. Kaina *24,000. *600 paja
mų ) mėnesj.

Skubiai reikalingas 2-jų butų mū
rinis namas Marųuette Parke arba 
Brighton Parke.

VENTA 
4409 S, Fairfield Avė. 

LAfayette 3-3881

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

2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. b sekmad.)

Nejud. turto pirkimas-pardavimas, 
visokia apdrauda, notarijatas

P. * L E 0 N A S
REAL ESTATE

2735 W. 71st St. — WA1. 5-6015

.. LIETUVIŲ KOLONIJOSE .. 
VERTINGI NAMAI:

Mūr. 5 k., automat. Aild., gar. *15,700 
Mūr. 2 po 4 k., naujas, gar. *34,500 
Mūr. 2 po 4 k., dekof., gar. *27,000 
Mūr. 2 po 5 kamb., 3 mieg., 2 boll., 
dvigubas lotas, garažas .... *28,500 
Mūr. 2 po 6, nauj., rnod. fr. *36,800 

GERI BIZNIAI:
Vaistinė ir 6 kam., garažas. *30,000 
Krautuvė, gero biz., su Jreng. *6,000 
Vasarvietė su Jreng. motorlaiviu, prie

Chicagos, gera proga — *2,200.
Parūpinant gerom sąlygom paskolas

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

P. STANK0VI6IUS
EUBAL ĖST. ir INBUR. BROKERU 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 

. 8183 So. Halsted St

Ph. DAnube 6-8791

Padeda plrkltl - parduoti namus 
dklus, biznius. Parūpina paskolas 
draudimus. Ir daro vertimus. Tvarkc 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atda 
ras kasdien nuo 10—7.

MELMAC X 
DINNERWARE%

in Smart 
Decorator Colorsfc
YVomen of good tatte approve Royale for 
every Family meal, partiei and buffeu, too. 
It’a truly ideal for outdoor living ... guar- 
anteed not to break, čhip or crack in one 
full year of normai ūse. Stays cheerful and 
lustrous through countless washings... 
not affected by boiling water. Available 
In three smart colors ... Charcoal Grey, 
Gardenia White, Flame Pink... Stunning 
in mixed sets.
16-PIECE STARTE R SĖT
4 eups—8 oz., 4 Mucen, 4 bread 
and butter platei—6 in., 4 dinner 
platės—10 in.

2442 W. 47th St. 
1746 W. 47th St.

Dlvldsd Vsi. 
B««ri

J 4. SI

BuIUr Dirt 
W/C.».ll!H

OPEN STOCK AVAILABLE

ARBET’S, INC.
Chicago, III. 
Chicago, III.

Tel. VI 7-0700 
Tel. VI 7-3377

Alfonsas Petrauskas, sūnus Povi
lo, pajieško BRONĘ PETRAUS
KAITĘ, (Rutkauskienę) duktė 
Aleksandro, kilusi iš Kėdainių ap
skr., Setų valsčiaus. Į Ameriką iš
vyko prieš didįjį karą. Gyvena 
Philadelphia, Pa. Atsiliepti šiuo 
adresu: Alf. Petrauskas, 15 P«ar- 
son St., E. RJchmotnd, Me'hburne 
Vic. Australia.

STASYS JONAVICIUS, Jono, gy
venąs Chicagoje, prašomas atsi
liepti šiuo adresu: Juozas Jonavi- 
čius, (Stasio), Komjaunimo g-vė 
Nr. 28, Kybartų miestas, Lithua
nia.
Pajieškomas — 1. JUOZAS MIKO-

VIKTORO KOZICOS 
lietuviška gazolino stotis Ir auto 

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

CALL-ME-MOTORS 00,
5759 R. VVESTPRN AVK.. PR 8-9533

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
nesj; prieinama pirkimo kaina 
Skambinkite BIshop 7-7864 arba 
rašykite DRAUGAS Box 4641, 
2334 S. Oakley Avė., Chicago, III.

3-jų butų “shingle” namas. 4, 2 
ir 1 kamb. Apylinkėje 2(ith ir Ked- 
vale. Karštu vandeniu apšild. 2 au
tom. garažas. 30 pėdų sklypas. 
*13,700; įmokėti *3,800. SVOBODA, 
3730 \V. 20th St. Lawndnle 1-7038.

GERIAUSI PIRKINIAI ŠIĄ 
SAVAITĘ

Marųuette Parke: Mūrinis 2 po 6% 
k.: naujas mūrinis 2 po 5 k.; naujas 
mūrinis bungalow — 7 k. (5 mieg.) 
2 vonios; mūrinis bungalow 5 k. (2 
mieg.) tik *18,000; mūrinis 6 k. bun- 
galow šiaurės vakari, parko kampe, 
*17,000,

Guge Parke: Visai naujas mūrinis 
vakarinės Kedzie pusėj — 2 po 5 % 
k. (3 mieg.); mūrinis bungalow 6 k. 
tik $15,000.

Brighton Parke — naujas mūrinis 
1% augšto — 2 po 5 k.; gražus mū
rinis 2 po 4 k. Kaina *19,500.

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

HELP YVANTED MOTERYS

Reikaling as
DŽENITORIUS
iki 50 m. amž. Dirbti nuo 2 v. 
pp. iki 10 v.v. Bus kiek ir šešt. 
antvalandžių.

Darbininkų priedai. Nuolati
nis darbas. Turi būti blaivus, 
patikimas ir mokėti angliškai.

NATIONAL LEAD 
COMPANY 

900 W. 18th Street 
CAnal 6-3712

BUILDING & REMODELING

KONTRAKTORIU8 
STANDARD BUII.DEKS, INC. 
2523 W. 00 st. Chicago 29, UI.,

PRospcckt 8-3792 
A. GINTNERIS — pirmininkas 

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

duris.

V. ŠIMKUS
Įvairūs pataisymai Ir pardavimas.

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

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

4645 S. Keating avė., Chicago 32, III.

MERGINŲ
MOTERŲ

PRUDENTIAL BUILDING 
RESTORANE

Ir kitose artimose vidurmiesčio 
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
5. Grupinė hospitalizacija 
5. Patraukli aplinka
7. Progos pakilti
8. Nedirbama sekmadieniais ir šven

tadieniais.
Kreiptis dabar

STOUFFERS
RESTAURANT
PRUDENTIAL BUILDING 

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

SODA FOCNTAIN MAN
EXPERIENCED 
Full or part time 

TOPPERS RESTAURANT 
4752 Touhy 

ORchard 5-5100

REIKALINGOS 
MOTERYS VALYMO 

DARBUI

Geras pradinis atlyginimas 
5 naktis į savaitę 

Vai.: 5:30 P. M. iki 11:30 P. M.

Kreiptis:

WILSON JONĖS COMPANY 
209 S. Jefferson 

FI 6-5353

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGENTCRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty- K 
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS,
WAlbrook 5-5971

INTERSTATE INSURANCE AGENCV 
5900 S. Ashland Avė.. Chicago 39. m.

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas Ir A Lapkui

Inatoliuoja visų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (furnaoes), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi- 
tioners) ir atlieta visus skardos 
darbus. \
1546 S. 49th COURT, CICERO 

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

Telef. nuo 5 vai. vak.: OLympi 
2-6752 ir OLympio 2-8492

aū
LIŪNAS, sūnus Antano, 2. FILIO- 
MENA MIKOLJCNAITft, duktė 
Antano, 3. VALE ‘MIKOLICNAI- 
Tft—URBANAVIČIENE, d. An
tano. Kilę iš Biržų ap. Joniškėlio 
vai., Meškalaiikių kaimo. Pajieš
ko sesuo Marija Mikoliūnaitė iš 
Sibiro. Jie, arba žinantieji apie 
juos prašomi atsiliepti šiuo adre
su : Povilas CiapHnskas, 1445 S- 
49th Court, Cicero 50, III., U.S.A.

Perskaitę “Draugą” duokite 
kitiems!

Pajieškojimai
Petras Stukonis, sūnus Mykolo, 

kilęs iš Baisogalos valsč., Kėdainių 
apskr. ir dabar gyvenąs Amerikoje, 
prašomas atsiliepti adresu: J. Ja
nulaitis, 4510 So. Hermitage Avė., 
Chicago 9, III. Yra žinių apie arti
muosius Lietuvoje.

Jieško brolio ALFONSO BRIJC- 
NO, kilusio iš Joniškio m. Praneš
ti BRIJŪNAITEI-DAVYDOVIE- 
NEI, Joniškio m., Puškino g. Nr. 
38-a, Lithuania.

1

Perskaitė dienr. “Draugą”, duokite jj kitiems.

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Street

BUILDING CŲNTRACTORS 
Stato naujus namus, atremontuo 
ja senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmlock 4-5881

SEWING MACHINE 
OPERATORS
Experienced 

Good starting rate 
plūs pay for piece work 

5 day week 
8 to 4:30 P.M.

Near North Side

SCHOLL MFG. COMPANY 
213 W. Schiller

HELP YVANTED -- MOTERYS

T Y P I S T 
GENERAL OFFICE

SOME BILLING 
Air-conditioncd Office 
Free Ilospitalization

EMPIRE TABLE CO. 
6437 S. State

3||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||I||U 
LIETUVIŲ STATYBOS 

BENDROVE Likę Outboard Motors?
MORAS

. ~ BUILDERS, INO.
PLATINKITE “DRAUGA” = Stato genamuosius na- = rkNiinaiib viimuuj} ,8 muB> ofigU8 ir krautuves

MIDLAND
Savin g s and L o u n 

Associdtion

INSURi D

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA IR 

s PELNINGIAUSIA 
M TAUPYMO 
" BENDROVĖ

4038 Archer Avmiis Tel. IA3-6719 
AUGUST SALDUKAS Prezidento*

_ P*- 5
i S gal standartinius planus ai = 
= individualinius pageidavimus. = 
= įvairūs patarimai staty- = 
= bos bei finansavimo reika- E 
= lais, skiciniai planai ir na- E 
= mų įkainavimas nemokamai. E 
E Statybos reikalais kreiptis E 
5 į reikalų vedėja šiuo adresu: S
|IONAS STANKUS f
s kasdien nuo 4 vai. popiet. =
= T«L PRospect 8-2018 =
= 8800 SO. CAMPBELL AVU. =
E Chicago 29. Illinois = 
nillllllllllllllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIF

MES PRISTATOME ANGLIS BEI 
PEČIAUS ALIEJŲ

OIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS lį’
Mes taipgi perkraustome jūsų baldui 

Icų ar keliasdešimts mylių. Reikale laukite mus.
, Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pas 
mus. Turį daug metų patyrimo psrkraustymo darbe.

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

VIKTORAS ŠIMAITIS

General Contractor

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

ŠIMAIČIAI 
Realty - Bulidcrn - Insurance 

2737 Wcat 48rd Street

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimu 
kaina yra prieinama visiems.

DESIGNERS...
... DRAFTSMEN

Interested in exciting work on America’s most ad- 

vanced outboard motorą? Positions are available in the 

Design Department of leading .manufacturer, located in 

the heart of Wisconsin'a vacationland. Experince on internal 

combustion engines desirable būt not necessary. For detaila 

or interview, ivrite, wire, or phone:

P. D. HUMLEKER

Kiekhaefer Aeromarine Motors, Ine.
Fon du Lac, Wis.
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CHICAGOS ŽINIOS
Vandenilio bomba nušluotų 

Chicagą
Illinois valstybės civilinio įgy- 

nymosi direktorius Robert 
Wdodward spaudai pareiškė, 
kad tokia atominė bomba, ko
kia sekmadienį buvo išsprog
dinta Bikini salose, galėtų už
mušti 3,000,000 žmonių Chica- 
goje ir sužeisti dar 1,000,000 
kitų , jeigu nebūtų spėta eva
kuoti miesto. Tokia vandehilio 
bomba paverčia į dulkes plo
tą šešių mylių skersmeniu, o 
net ir už 16 mylių nuo sprogi
mo dar gali padaryti didelių 
nuostolių. Pastatai galėtų būti 
sužaloti net už 25 mylių, o eks
plozijos jėga galėtų pasiekti 
net 40 mylių.

Woodward pasakojo, kad 
jeigu vandenilio bomba būtų 
mesta į vidurį Chicaigog miesto, 
nublokštų visus dangoraižius, 
suardytų visus geležinkelio 
centrus, dingtų skerdyklos, bū
tų sunaikintas Midway aero
dromas ir sutrikdytas bet kok
sai susisiekimas. Paežerė būtų 
pilna griuvėsių ir nebeliktų 
žmonių nei apverkti savo žuvu
sių artimųjų.

Bandite negales atsiimti 
kūdikio

Phyllis Mathews, 25 m. am
žiaus moteris, buvusi banditų 
bendrininkė, norėjo pasiimti iš 
VVaukegano ligoninės įsūnyti 
mėnesio senumo kūdikį, tačiau 
teismas nustatė, kad ji yra blo
ga auklėtoja ir neleido jai kū
dikio palipti.

Vyrai peri kiaušinį
Septyni vyrai — Northbrook 

Supply bendrovės šoferiai — 
padarė lizdelį, padėjo kiaušinį 
ir įtaisė ant jo 100 vatų lempą, 
kad ji savo šilima kiaušinį pe
rėtų. Kiaušinis buvo rastas lau
ke ties Dundee keliu ir vyrai 
tikrai nežino kokio jis paukš
čio. Nekantriai laukia, kas išsi- 
perės.

Kalėjimas girtam šoferiui
Teisėjas Alfonse Wells nu- 

, baudė trims mėnesiais kalėji- 
jmo Robseveltą Burnett, 30 m. 
amžiaus, gyvenantį 17 E. 61 
str., už važiavimą automobiliu' 
būnant girtam. Už tą patį nu
sikaltimą 12 kitų automobilių 
vairuotojų nubausti po $100.

Naujai PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNO 

laidai renkamos informacijos
Kada prieš ketveris metus bu

vo ruošiama pirmoji PASAULIO^ 
LIETUVIŲ ŽINYNO laida, daug 
kas neįsivaizdavo tokio leidinio 
apimties ir reikalingumo. Dabar 
tokio leidinio reikalingumu nie
kas neabejoja, šiais metais New 
Yorko Lietuvių Prekybos Rūmų 
vadovybė yra nutarusi vėl remti j 
naujosios P. L. ŽINYNO laidos iš-i 
leidimą, kurią dabar intensyvai 
ruošia A. Simutis.

Svarbiausia šios laidos patobu
linimai — ji bus lietuviškai ir an
gliškai ir prie to bus platokas an
gliškas skyrius apie lietuvių tau
tą. Lietuvos istoriją, kultūrą, me
ną, literatūrą, bolševikų okupaci
ją, išsilaisvinimo pastangas, plius 
išsamus literatūros sąrašas kitom 
kalbom apie Lietuvą. Kadangi kny 
gai numatoma duoti kiek galima 
geresnį popierį ir liuksusinius vir
šelius, tai be kitų savo privalumų 
ji tiks įteikti visiems Lietuva ir 
lietuviai besiinteresuojantiems ki
tataučiams.

Panašiai kaip ir pirmosios lai
dos Žinynas šis leidinys bus nau
dingas tiek lietuviams visuomeni
ninkams, tiek šiaip sau po Ame
riką at pasaulį keliaujantiems 
lietuviams. Kiek yra lietuvių, ku
rie vykdami į Floridą, Kaliforniją 
ar Arizoną norėtų apsistoti lietu
vių laikomuose viešbučiuose, ap
lankyti lietuvių klubus, veikėjus, 
bet to negali padaryti tik todėl, 
kad neturint adresų juos sunku 
surasti.

Prie viso to šioji ŽINYNO laida 
bus patobulinta ir ta prasme, kad 
be kultūrininkų joje bus dar ir 
profesionalų sąrašų, būtent, ad
vokatų, juristų, medicinos gydy
tojų, dantų gydytojų ir tt. ŽINY
NO redaktorius yra pasiryžęs vi
sas tos rūšies informacijas surink
ti ir sudėti j naująją laidą. Kaip

kultūrininkai, taip ir profesiona
lai yra mūsų tautos pasididžiavi
mas, todėl norima, jei tą būtų ga
lima pasiekti, juos visus surašy
ti į ŽINYNĄ, žinoma, neužmirš
tant visuomenininkų ir biznierių. 
Iš to taipgi bus nauda tiek pa
tiems profesionalams, tiek lietu
viškai visuomenei.

Redaktorius vienas negalės už
simoto darbo pilnai įvykdyti, jei 
jam neateis į talką kultūrininkai, 
visuomenės veikėjai, profesiona
lai ir biznieriai. Daugeliui, kurių 
adresus turėjome, išsiuntinėti laiš 
kai su anketomis, į kurias vieni 
tuojau atsiliepė, o kiti atsiliepi
mus vilkina. Daug prisidėtų prie 
ŽINYNO išleidimo palengvinimo, 
jei gavusieji laiškus tuojau atsi
lieptų, o negavusieji patys praneš
tų savo adresus.

Kvifečiu kultūrininkus, profesio
nalus ir biznierius prisidėti prie 
to, kad ŽINYNAS išeitų kiek ga
lima pilnesnis. Žinias siųsti redak 
toriaus adresu: Mr. A. Simutis, 41 
W. 82 Street, New York 24, N.Y.

Juozas G Inkus
N.Y. Liet. Prek. Rūmų 

Pirmininkas

Gail. seserų paradas
Sopulingosios Dievo Motinos 

bažnyčios vadovybė penktadie
nio vakare suorganizavo gai
lestingųjų seserų paradą, ku
riame jų dalyvavo 2,000; pa- 
radan dar prisidėjo 5,000 kitų 
dalyvių, o žiūrovų buvo 50,- 
000. Dalyvavo ir kariai, mo
kyklų orkestrai. Paradas bai
gėsi no venos maldomis bažny
čioje.

Augantis muzėjus
Gamtos ir Pramonės muzė

jus Chicagoje nuolat plečia
mas. Paskutiniu laikotarpiu 
pramonės bendrovės paskyrė 
net $10,000,000 naujų ekspo
natų sudarymui. International 
Harvester aprūpino visais įtai
sais parodon išstatytą “ūkį”, 
aptarnaujantį 16t> akrų. Muzė- 
jaūs išlaikymas per metus kai
nuoja apie $800,000.

Nublūdijusio vyro šūviai
Harry Marnen, 50 m. am

žiaus, vedęs, peršovė divorsuo- 
tą moterį Rosellą Bland, 28 m. 
amžiaus ir pats persišovė. 
Abiejų gyvybė pavojuje. Mar
nen, nepaisydamas savo šei
mos, buvo pradėjęs flirtą su ja. 
Pastebėjo, kad kitas apie ją 
sukasi, sėkmingesnis, ir atėjęs 
prie jos buto peršovė jos gal
vos užpakalį, veidą ir kairį pe
tį. Paskiau nuėjo į gretimą par
ką ir paleido sau šūvį į kruti
nę. Jo kišeniuje rasti du rašte-, 
liai, kur jis pasisako gyvenime 
padaręs klaidą, apgailestauja 
ir vaikus prašo už jį melstis. 
Abudu sužeistieji nugabenti į 
ligoninę.

Telefonų firmos dovana 
kolegijoms

Illinois Bell Telefono bendro
vė paskirstė $61,000 mokslapi- 
nigiams studentų, lankančių 
privačias augštąsias mokyklas 
Illinois valstybėje. Dalis pini
gų teko ir šioms katalikų mo
kykloms: De Paul universite
tui, Loyolos univ., Rožančiaus 
kolegijai, Šv. Ksavero kolegi
jai, Mundelein kolegijai.

Areštuoti du banditai
Du Chicagos banditai pateko 

į policijos rankas: Albert 
James Vito, 21 m. amžiaus, gy
venąs 911 W. 18 str., ir Harold 
Vaughn, 22 m., gyvenąs 982 
W. 19th str. Jiedu buvo nuva
žiavę į Peshtigo, Wisc.; peršo
vę Peshtigo National banko 
kasininkę ir jie pagrobė $1,000, 
■bet juos policija sugavo per 
dvi valandi. Policijos vejami 
jie paliko automobilį, savo gro
bį, net ir drabužius ir tik su 
apatiniais ėmė slapstytis Pesh
tigo upės saloje. Tačiau juos 
pastebėjo policijos lėktuvas, 
nulenkdamas sparną besivejan
tiems policininkams parodė jų

slėptuvę ir tada jie buvo su
imti.

22,000 meldėsi už žuvusius
Penktadienį 11 vai. visuose 

Crane bendrovės fabrikuose 
trims minutėms buvo sustab
dytas darbas ir apie 22,000 
darbininkų ir tarnautojų mel
dėsi už žuvusius lėktuvo kata
strofoje šešius vadovus.

$23,500 giminėms, 
$500,000 gyvuliams

Turtinga našlė Alice Bcurke, 
gyvenusi Homewoode, kurios 
vyras — popieriaus pramoni
ninkas — buvo jai palikęs ne

mažai pinigo ir nuosavybės, 
mirdama savo turtą taip pa
skirstė: $23,500 išdalinti gimi
nėms ir draugams, kurių esa
ma apie 20, o likusius arti pu

sę miliono dolerių — gyvulių 
globos draugijoms: Illinois Ci
tizen Animal Welfare Lcague 
Refuge ir Anti-Cruelty Socie- 
ty.

PADĖKA
Mūsų brangiam vyrui, tėveliui

A. I A. JUOZUI LIUBINSKUI
mirus gegužės 9 d. ir palaidotam gegužės 12 d., reiškiame pa
dėką kun. Stankevičiui, vienuolei seselei Adeline, seselei An
geline, seselei Almarita ir visoms vienuolėms seselėms ir tar
nautojoms Holy Cross Hospital už maldas ir rūpinimąsi a. a. 
Juozu Liubinsku jo trumpos ligos laikotarpyje, už aukas Šv. 
Mišiom, atsilankymą koplyčioje ir bažnyčioje, kurie mum pa
reiškė taip skaudžioje liūdesio valandoje žodžiu ir raštu nuošir
džią užuojautą. Visiem, visiem širdingai dėkui!
Nuliūdę žmona, sūnus, dukterys, žentai, anūkai, broHs su šeima

t
A. A

AUGUSTINAS 6ERELIS
Buvęs Lietuvos* "Nepriklau

somybes Kovų Kūrėjas Sava
noris" Ir ilgametis šaulių Są
jungos narys.

Gyveno 1714 W. 46 St.
Tel. FRontier 6-4290

Mirė gegužės 21 d., 1956, 
6:45 vai. po pietų, sulaukęs 56 
m. amžiaus. Gimė Lietuvoje; 
kilo iš Rokiškio apskr., Šimo
nių parap.

Amerikoje išgyveno 6% m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me brolis Robertas, žmona, jų 
sūnus Robertas, ' gyvenantieji 
Rochester. N. Y., ir daug drau
gų Ir pažįstamų. Lietuvoje liko 
motina, žmona, duktė, giminės, 

laidotuvėmis rūpinasi Urbo
nų ir Matijošaičių šeimos.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu- 
deikio koplyčioje, 4605 So. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtad., 
geguž. 24 d., iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionles sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Brolis su šeima ir 
artimieji.

Laidotuvių direktorius J. E.

DVIEJŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVES

A. A-
BERNARD NENARTONIS

Jau sukako dviejeri metai, 
kai ‘negailestinga mirtis atsky
rė iš mūsų tarpo mylimą broli- 
Netekome savo mylimo geg. 
25, 1954.

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
jo niekados negalėsime užmirš
ti. Lai gailestingas Dievas su
teikia jam amžiną atilsį.

Mes, atmindami jo liūdną 
pasitraukimą iš mūsų tarpo, 
užprašėme gedulingas šv. Mi
šias geg. 25 d. švenč. Panelės 
Gimimo parap. bažnyčioje 7 v. 
ryto Ir 8 vai. su egzekvijomis.

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose 
ir kartu su mitmis pasimelsti
už a. a. Bernardo sielą.

Nuliūdę Sesuo, brolis Ir jų 
šelhtos.

Li

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMlR 
MONUMENT co.
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių.

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste!

3 Telef — CEdarcrest 3-6335

Behdradarbiui
A. f A.

JURGIUI VASILIAUSKUI
mirus, jo žmajųii, vaikučiams, broliams, seserims ir giminėms
gilią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime

A. Kavaliauskas J. Paukštaltis
A. Nelsas J. Stukas
F. Pabilionis A. Urbonas

P. Vilčinskas
66

. . r - ■

L1ODĖS1O VALANDOJ 
šaukite

MAŽEIKA « EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6848 So. Western Avė. Air Conditloned koplyėb 
BEpubUc 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; rausim* 
koplyčią arčiau Jūsų namų.

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

U WOES stoties — Banga 1180 
NUO PI ŪMA D. IKI PENKTAD.

1:46 iki 9:10 vii. ryte 
BEflTAD. 8:10 Iki 9:10 ryte

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 
8EKAD. 8:30—9:80 v. r. U stodeė 

WOPA — 1490 kU.
Chicago 29, JI. HEmtock 4-1419

fili Bo. ROCKWELL ST.

PADĖKA
Mūsų brangiam vyrui, tėveliui

A. f A.

JUOZUI LIUBINSKUI
įnirus gegužės !) d. ir palaidotam gegužės 12 d., reiškiama padė
ka kum St. Kantarui už atlaikynią gedulingų Šv. Mišių ir paly
dėjimą j šv. Kazimiero kapines ir taip pat už taip gražų ]«- 
mokslą. Dėkojame kum Br. Griniui suteikusiam bažnytinį pa
tarnavimą a. a. Juozui Liubinskui jo trumpos ligos laikotarpyje. 
Dėkojame už atsisveikinimo žorlj p. A. Giutncriui ir p. Janušai- 
čiui. Dėkojamo laidotuvių direktoriui P. Gurskiui, kuris maloniu 
patarnavimu sumažino rūpesčiu* mūsų liūdesio ir skaūsmo va
landoje. Dėkojam, p.p. Pranei ir Juozui Gudaičiam, p.p. Agiltci 
ir Pranui Gudaičiam*, p.p. Marytei ir Jouui Guobužiams, p.p. 
Pranciškai ir Kaziui Ivanauskams, p.p. Onutei, Alfonsui ir Vi
dučiui Kinduriams, p. V.vtaliui Damijonaičiui, p.p Aldonai ir
V ytui Vaitkams, kurie guodė ir pagells'jo mūsų visose liūdesio 
valandose. Dėkojame grabuešiams: A. Grinai, ,T. Grinai, V. Vait
kui, J. Gudaičiui, f’. Gudaičiui, V. Damijonaičiui už paskutinį 
jmtnrnavimų velioniui.

Ačiū visiems, kurio aukojo Šv. Mišioms.
Dėkojame už vainikus ir gėles p.p. P. ir J. Gudaičiam*, p.p. 

A. ir P. Gudaičiams, p.p. M. ir .L Guobužiams, p.p. A. ir V.
V aitkams, p. V. Doiųijonaičiui, p.p. Kilatovams, p. J. Grcen, p. 
Uli. Grinius, p. J. Ivinskis, p. R. Estka, Paštininkų K-gos Valdy
bai ir kitiems. Dėkojame visiems atsilankiusiems koplyčioje, 
bažnyčioje ir palydėjusiems į kapines ir už išreikštas užuojautas.

Dėkojame Filatelistų D-jos, Paštininkų, Studentų, Skautų 
Sąjungų nariams, kurie) atsilankė koplyčioje ir dalyvavo laidotu
vėse. Dėkojame už užuojautas laikraščiuose p.p. P. ir ,T. Gudai
čiam*, p. J. Lembęrienei, p. p. J. ir St. Ramanauskams, p.p. A. 
ir V. Vaitkams, p. V. Damijonaičiui, p .T. Damijonaičiui, Lietu
vių Studentų Sąjungai, “Lituaniea” Skautų Tuntui, Chieagtos 
Filatelistų D-jai, Ncw Yorko Filatelistų D-jai ir kitiems.

Ačiū visiems, kurie leido mums pajusti, kad nelikom vieni, 
o esam aplipti tiek daug draugų, kolegų ir pažįstamų.

Nuliūdę: žmona, sūnus, dukterys, žentai, anūkai, brolis gu 
šeima.

NUO ŲžSISENEJUSIŲ 
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ

m ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurte kenčia nuo SENŲ AT- j 

VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ,
negali ramiai sėdėti Ir naktimis i
miegoti, nes jų užsisenėjusdos žaizdos , 
niežti Ir skauda. Kad pasalinti tą 
niežėjimą Ir skaudėjimą, senų atvl-1 
rų ir skaudžiu žaizdą, uždekite 
LEGULO Olntment. Jos g y d y m o l 
ypatybiBs palengvina Jūsų skaudBJl- 
mą Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite Ją taipgi nuo skau- j 
džlų nudegimų. Jt taipgi pasalina 
niežėjimą ligos vadinamos P8ORIA- 
BIS Taipgi pasalina perSėjlmą ligos 
vadinamos ATŲLETE’8 FOOT. su
stabdo džiovinimą odos Ir perplySlmą 
tarppirščių. Yra tinkama vartoti nuo 
džlūstančlos, suskilusios odos dedlr- I 
vinių, odos Išbėrimų Ir t. t., taipgi , 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa | 
strodo skaudus IfibSrlmaa nuo vysty
klų. JI yra gera gyduole nuo U- 
vlrSinlų odos Ilgų. Le
gulo Olntment yra 
parduodam* po 76 
et.. 91.26, Ir 9S.6O.
Pirkite vaistinėse Chl 
eago] Ir apylinkėse—
M11 traukės, Wisc.,Ga 
ry. Ing.lr Detrolt, Ml- 
eblgttn arba rąžyki
te Ir atsiųskit* Mo- 
ney order |

LEGULO, Department D. 
56l8JVEadj^t. Chicago 84, I1L

ONA SCHULTZ-SUKIS
(PEKURYTE)

Gyveno 8110 So. Peoria Avė., Chicago
Mirė gegužės 21 <1., 1956, 11 vai. ryto, sulaukus 66 m. amž. 

Gimė Lietuvoje; kilo iš Biržų aps., Vabalninko par., Kurklių km.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras I’etias, duktė Mildred, 

žckitas Comdr. Edward Grable, U. S. N., sūnus Henry, marti Mary, 
3 anūkai: James, Jerry ir I’eter, sesuo Konstancija Kudukis su 
šeima, brolis ir seserų vaikai, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 S. Western
Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, gegužės 24 d., iš koplyčios 
1:30 vai. jsipiet bus nulydėta į kopines.

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

Nuliūdę: Vyras, duktė, sūnus, marti, žentas ir anūkai
Laidotuvių direktorius Mažeika-Evans. Tel. IIEp. 7-8600.

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH), Vlce-Presftdent

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

JOHN F. EUDEIK1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
trys'Modernios koplyčios

4605 07 South Hermitage Avenue
Tel. TA 7-1741-Ž ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CttTCAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

I Ambulansų patarna- Me® turime koplyčias
i rimas dieną ir nak- tn visose Chicagos Ir
I tį, Reikale šaukit* Roselando dalyse Ir
mu>- “Aiojau patarnaujame

“ PETR»S“BiELimS
4348 S. CALIFORNIA A VE. Tel. LAfayette 3-3572

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

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

ALFREDAS VINCE
177 YVOODSIDE Rd., Rivetside, Iii. TeL OLymplc 2-5245

POVILAS J. RIDIKAS
3354 8. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1011

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. M1CHIOAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-22281

tu

TELEVIZIJOS
ir Radis Aparatu Taisymai

Sąžininga* ir garantuot** darbas 
lf. RIMKUS, 4617 S. Satryey St 
TeL VI 7-0087 — VI 7-3087

JURGIS F. RUDMIN
831. 8. MTDANICA AVĖ. Tel Y Arde 7-1138-113»|

VSSfilflY—"BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, Dl. Tel. OLymplc 2-10031

ZIGMUNO (ŽUDYK) ZUDTOKI
Į paminklų patalpa* ir atgal mes visuomet parūpiname 

transportaciją automobiliu.
Atdara kasti ten Ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto Iki 6 vai. popiet.

Nuo pirmadienio Iki penktadienio atdara vakarais. 
IASIRINK1TE DABAR — BUS PASTATYTA VAINIKŲ DIENOJE!

1646 W. 46th STREET YArds 7-0781

STEPONAS 6. LACKAWICZ
2424 W. 60th STREET REpabUe 7-12181
2314 W. 28rd PLACB YIt<brito 7-06721
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X Birutės Pfikeievičiūtčs, i 

Draugo romano konkurso lau
reatės, kūryba buvo skaitoma 
per paskutinę Pelkių Žiburėlio 
valandėlę, Įvade buvo kalbėta 
apie mūsų moterų poeziją, ku
riai su mažomis išimtimis bet 
koks 'gaivališkumas ar minima- 
linė kūrybinė drąsa, atrodo, 
buvo nepriimtini dalykai.

=8

/ mus.
X A. a. Steponas Dering mi

rė geg. 22 d. Californijoje. Bus 
laidojamas Chicagoje.

X Edvardo ir Rūtos Kaz

lauskų naujagimė dukrelė bu
vo pakrikštyta praėjusį sekma
dienį Nekalto Prasidėjimo lie
tuvių par. bažnyčioj Teresės 
Angelos vardais. Krikšto tėvu 
buvo specialiai atvykęs iš Rytų 
naujagimės brolis karo aviaci
jos lakūnas Įeit. Jonas šimu
tis. Jis buvo atvykęs drauge su 
visa savo šeima. Krikšto moti
na buvo Teresė Vertelkie- 
nė, Kazlauskienės (Šimutytės) 
mokslo draugė. Ray ir Teresė 
Vertelkai sėkmingai tvarko 
nuosavą maisto krautuvę West 
Side kolonijoj (Aušros Vartų 
par.).

X EB Bridgeporto apylinkė 
jau įsijungė į knygų platinimą. 
Ji aprūpinta 300 katalogų, ku
rie bus išdalinti lankant vietos 
gyventojus. Platintojai kartu 
turės ir knygų pasirinkimui 
vietoje. Gyventojus lankys va
karais ir šeštadienio laiku. Tal
kininkauja jaunimas. Tvarką 
prižiūri apylinkės valdyba: pir
mininkas — A. Gintneris, J. 
Tijūnas, P. Šimoliūnas, F. Va
linskas ir P. Dambrauskas.

X Kun. S? Adominas, daug 
sielos įdedąs į tvarkymą ir plė
timą Senelių prieglaudos, vei
kiančios Labdarių ūkyje, šie
met švenčia savo kunigystės 
15 metų sukaktį. Gegužės 23 
dieną suvažiuoja Chicagos lie
tuviai kunigai jį pasveikinti. 
Kun. Adominas yra kilęs iš 
Šv. Antano parapijos Ciceroje, 
ten ir savo primicijas atlaikė 
gegužės 11 d. Kun. Adominas 
yra pilnoj savo energijoje, šie
met sulaukia tik 40 m. am
žiaus. Prieš paskiriant jį Sene
lių prieglaudos direktoriumi, 
yra vikaravęs Šv. kryžiaus pa
rapijoje. Jo tėvas yra kilęs iš 
Rudaminos parapijos, o motina 
(Kvedaraitė) — iš Alovės pa
rapijos.

X LF komanda Vainutas 
pereitą sekmadienį turėjo 
rungtynes su Roseland klubu 
ir jas laimėjo 6:1. Įvarčius įmu
šė Linartas 2, Libus 2, Blandis 
1, Koženiauskas 1.

X Sporto Klubo Vainuto va
karas pereitą šeštadienį praėjo 
su pasisekimu. Programoj da
lyvavo Alice Stephens trio, ku
rį sudaro Genovaitė Maczis, 
Genovaitė Peškis ir Jone Bobi- 
nas. Akompanavo Mileris. Be 
trio dalyvavo Jūros skautų šo
kių grupė, kuriai vadovauja 
Gr. Sabaliunaitė.

X V. Manelis, buv. Dotnu
vos Žemės Ūkio akademijos 
mokytojas, kan. Fabijono Ke
mėšio minėjime gegužės 27 d. 
3 vai. popiet, Vyčių salėje pa
pasakos įdomių atsiminimų iš 
tų laikų, kaip velionis buvo tos 
akademijos rektorius ir jo kul
tūrinę veiklą Lietuvoje. Visi, 
senieji ir naujieji lietuviai kvie
čiami atsilankyti. Įėjimas ne
mokamas.

Už a. a. Sofijos Orvidaitės- 

Vllkuvienės, mirusios 1943 m. 
Sibiro tremtyje, šv. Mišios bus 
atnašaujamos 1956 m. gegužės 
mėn. 26 d. 8 vai. ryto Tėvų Jė
zuitų koplyčioje, 5541 S. Pau
lina St. Giminės, draugai ir pa
žįstami maloniai kviečiami jose 
dalyvauti.

V. Zeikuvienei, 4240 South 
Maplewood Avė., už 19 dienų 
ligoje Leonardas Jankauskas 
įteikė $325.00 čekį.

X Juozas Bauža, siuvėjas, 
dirbąs7 B. Kupenheimer Co., 
statosi naują dviejų augštų na
mą adresu 2608 W. 69 Street 
(Marąuette Park kolonijoje). 
Statybą atlieka kontraktorius 
Šarka. Bauža ketina atidaryti 
savo biznį.

X Moksleivių Tautinio an

samblio dalyvių, meno vadovų 
ir tėvų šeimyninis pobūvis 
įvyks gegužės 27 d. 4 vai. po 
pietų Lietuvių auditorijos di
džiojoj salėj. Programoje: šo
kiai griežiant B. Pakšto or
kestrui, filmas iš ansambliečių 
veiklos ir kuklios vaišės.

X Lietuvoje mirė šie kuni
gai: Šeduvos klebonas kan. Ka
rosas, vokiečių okupacijos me
tu klebonavęs Klovainiuose, 
Mozūras, ilgametis Klovainių 
klebonas kun. Zenonas Kareč- 
ka, kun. Kartočius, kn. Kerai- 
tis, kn. Kemėšis.

X Ona ir Steponas Pucko
riai, gyveną savo puošnioje re
zidencijoj, 2559 W. 81 st., ge
gužės 14 d. minėjo savo vedy
binio gyvenimo 17 m. sukaktį. 
Puckoriai augina dukrą Joyce, 
kuri lanko Marijos augštesnią- 
ją mokyklą. Sūnus Steponas 
lanko parapinę mokyklą. Puc- 
korienė yra žinomų visuomeni
ninkų Marijos ir Juozo Sudei
kių duktė, kurie gyvena ir dir
ba Holy Family viloje. Pucko
riai yra jaunosios kartos visuo
menininkai ir gerų darbų rėmė
jai.

X Mary Šimonis gegužės 15 
d. minėjo savo gimtadienį ir ta 
proga buvo pasveikinta savo 
šeimos, o motina, Kunigunda 
Jotkienė, iškėlė puikias vaišes.

X Izabelė Matusevičiūtė, 
Kanados Kultūros Fondo pir
mininkė, skaitys referatą Lie
tuvių Kultūros kongreso metu 
antramę plenumo posėdy.

X Aleksas Kigas dalyvauja 
gražiausio Amerikos vyro rin
kimo konkurse Clevelande. Ki
gas yra šiais metais laimėjęs 
Illinois valstybės gražiausio 
vyro vardą. Kartu su Kigu į 
Clevelandą yra išvykęs ir spor
tininkas John Jakub.

X šv. Agotos parapija, 3147 
West Douglas blvd., darys kar
navalą mokyklos salėje, 1417 
S. Kedzie avė., gegužės 24—27 
d. Toj parapijoj dirba kun. dr. 
A. Baltinis.

X LB Bridgeporto apylinkės 
nariai gali sumokėti nario mo
kestį šiose vietose: inž. A. Se- 
mėno krautuvėje “Daina”, 3130 
S. Halsted st., A. Juodkos rūbų 
valykloje “Rūta”, 3255 S. Hals
ted st., J. Karvelio knygyne, 
3322 S. Halsted st. ir VI. Ci- 
vinsko “Terros” knygyne, 3333 
S. Halsted st. Ten pat galima 
įsirašyti haujais nariais. Apy
linkės valdyba prašo narius 
minėtose vietose atsilankyti ir 
sumokėti mokestį. Taip sutvar
kyta narių patogumui.

X Suvalkiečių ūkininkai, gy
venantieji Chicagoje ir apylin
kėje, šiandien su pagarba pri
simena savo profesijos žmo
nes, kurie skaudžiai nukentėjo 
per vadinamą ūkininkų sukili
mą 1935-36 m. arba buvo su
šaudyti gegužės mėn. 23 d. 
Kaune. Tai Alf. Petrauskas, K. 
Norkevičius, Br. Pratasevičius 
ir P. Šarkauskas. Dabar jų vi
sų tėvai, žmonos, vaikai ir gi
minės gyvena Phila., Pa. Te
nai, birželio mėn. 2 d. Šv. Ka
zimiero parapijoje įvyksta pa
maldos už jų sielas.
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IŠ ARTI IR TOLI
I. A. VALSTYBĖSE

— Kun. J. J. šilkas, Nekalto 
Prasidėjimo parapijos klebo
nas Sheboygan, Wisc., birželio 
3 d. švęs 25 metų sukaktį kaip 
klebonauja toje parapijoje. Iš
kilmingos šv. mišios bus atlai
kytos 11 vai. Parapijos tvar
kyme kun. Šlikas yra parodęs 
daug sugebėjimų. Prie jo yra 
nupirkti nauji vargonai, išde- 
koruota bažnyčia, pastatyta 
nauja klebonija. Ir skolos iš
mokėtos. Parapija nėra dide
lė — turi apie 200 šeimų. Apy
linkėje yra apie 30 lietuvių ū- 
kininkų šeimų. II Pasaulinio 
karo metu apie 30 parapijos 
jaunuolių buvo karinėje tarny
boje. Lietuviai tame mieste 
pradėjo kurtis prieš kokius 55 
metus. Lietuvių bažnyčia yra

X Antano Nako portepiono 
studijos mokinių koncertas, 
kuris įvyks šį sekmadienį, ge
gužės 27 d. 3 vai. p. p. Western 
Ballroom salėje, 3504 S. Wes- 
tern avė., dalyvauja apie 40 
studijos mokinių, kurie atliks 
įvairių kompozitorių kurinius 
vienu ir dviem portepionais. 
Koncertas duodamas Mozarto 
200 m. gimimo sukakčiai pami
nėti. Koncertui parūpinti 2 
tinkami portepionai.

X L. Gylys, Bridgeporte, re
storano savininkas, paaukojo 
Dainų šventei $10. Kiti auko
jo mažesnes sumas, Lietuvių 
Prekybos Namų — Furniture 
Center, Ine. valdyba paskyrė 
$50. Tolimesnių aukų rinkimu 
rūpinasi LB Bridgeporto apy
linkė. Jie platina ir biletus į 
Kultūros Kongreso banketą, 
kuris įvyks liepos mėn. 1 d. 
Sherman viešbutyje.

X Chicago Public Library 
skyriuje, 3456 S. Halsted st., 
kuri vietoje vadinama Bridge
porto biblioteka, tarp knygų 
svetimomis kalbomis, randasi 
apie 100 knygų ir lietuviškų. 
Čia yra daug vokiškų ir lenkiš
kų knygų. Pageidautina, kad 
lietuviškų knygų būtų papildo
ma daugiau, nes esančios jau 
baigiamos perskaityti.

X Mažosios Lietuvos Bičiu
lių draugijos metinis narių su
sirinkimas nutarė, kad Chica- 
gos skyrius perleistų iniciaty
vą New Yorko skyriui, kad jie 
sudarytų Mažosios Lietuvos 
Bičiulių draugijos centro val
dybą, kaip jų buvo pageidauja
ma. Mat, iki šiol JAV veikia 
keletas atskirų skyrių, kurie 
neturi jokio centro. Kanados 
skyriai tokį centrą jau seniai 
turi Montrealyje.

X Vysk. V. Brizgys daly
vaus Aušros Vartų parapijos 
auksinio jubilėjaus vakarienė
je, šeštadienį, gegužės 26 d. pa
rapijos salėje.

X Šv. Teresės draugija Mar- 
quete Park, 6912 S. Washte- 
naw avė., pernai atšventė si
dabrinį jubilėjų. šįmet gegužės 
27 d. nuo 2 ligi 6 vai. Walter 
L. Pahnke namuose draugija 
daro šventę, kurios metu bus 
atidengtas paminklinis audek
las, į kurį surašyti visų buvu
sių draugijos pirmininkų var
dai. Garbės svečiai bus Joseph 
Makaras, kun. St. Petrauskas 
ir A. Paukštis, šios narės 
yra buvusios draugijos pirmi
ninkėmis: Barbara Lauraitis, 
Josephine Zolp, Anna Jagiela, 
Helen Phillips, Eleanor Jag- 
min, Bernice Katauskas, Stella 
Wabol, Emily Stroden, . Vir- 
ginia Shimkus, Josephine Ja- 
cobs, Agnės A. Palubin, Marie 
Čepulis, Gladys Karais, Elea
nor Evans ir Lucy Krush.

Lietuvi, padek Sibire kenčiančiam — 
pasirašyk Jaunimo Peticiją!

apie lOth str. ir Erie avė. Kun. 
Šlikas, nepaisant savo nestip
rios sveikatos, rūpestingai at
lieka visus darbus. Neperse
niai yra atlikęs didelę kelionę 
po Europą, stebėdamas tenai 
pokarinį žmonių gyvenimą.

— E. Kaminskaitė, Eliza- 
beth, N. J., skaučių vadovė, 
energingai renka parašus Lie
tuvių Jaunimo Peticijai. Jai 
parašų lapų pasiųsta papildo
mai.

— Clevelando lietuviai Vasa
rio 16 d. minėjime sudėjo Lie
tuvos laisvinimo reikalams 
2,142 dolerius.

— Adv. Antanas Juknevičius 
iš Bostono šį šeštadienį, gegu
žės 19 d., New Yorke skaitys 
paskaitą, tema: “Mūsų ginčas 
su lenkais dėl Vilniaus tarp
tautinės teisės šviesoje”. Pas
kaitą rengia dr. Ant. Trimako 
pirmininkaujamas Lietuvių po-1 
litinių studijų klubas New Yor
ke. Paskaita Vyks Baltic Free 
House patalpose. Pradžia 1 vai. 
popiet. Po paskaitos bus disku
sijos lietuvių — lenkų klausi
mu. Adv. Juknevičius yra vie
nas ilgamečių Vilniaus krašto 
veikėjų. Šiuo metu jis pirminin
kauja ir Amerikoje įsikūrusiai 
Vilniaus krašto lietuvių sąjun
gai.

BRAZILIJOJE
— Rosario Lietuvių Bendruo

menės valdybos rinkimai įvyko 
gegužės 6 d. 1956 metamu iš
rinko pirmininku Antaną Lat- 
vėną,, vicepirmininku Antaną 
Švarlį, kuris taip pat bus nario 
mokesčio rinkėju, sekretoriumi 
Zigmą Staseviėių, kasininku 
Jurgį V a jėgą, valdybos nariais 
— Balį Kaušpadą ir Aleksand
rą Pundį. Revizijos komisija 
vienbalsiai buvo palikta ta pa
ti, kuri tas pareigas ėjo perei
tais metais, būtent Jurgis Liut 
kevičius, Matas Klimas ir Kazi
mieras Liutkevičius. Naujie
ji valdybos nariai yra pažįsta
mi rosariečiams kaip įgudę 
darbuotojai. .

— Rosario šv. Kazimiero baž
nyčioje buvo sutuokti Bronius 
Banys ir Aldona Rudytė. Aldo
nos tėveliai gyvena Saladillo ir 
savo namuose suruošė šaunias 
vestuves, į kurias atvyko sve
čių ir iš Buenos Aires, mat 
jaunasis yra iš Avellanedos.

AUSTRALIJOJE
— Lietuviai gausiai dalyva

vo protesto mitinge dėl Bulga- 
nino ir Chruščevo vizito į D. 
Britaniją, suruoštame 12-kos 
pavergtųjų tautų komiteto. 
Mitinge dalyvavo ir žymus aus
tralų politikas senatorius 
McManus. Mitingo dalyviai 
pasiuntė telegramas Australi
jos premjerui Menziui ir Angli
jos — Edenui. Iš Sidney, Can- 
berra, Geolong, Adelaide, Wol- 
logong, Newcastle liet. organi
zacijos ir pavieniai asmenys 
pasiuntė protesto laiškų Angli
jos premjerui prieš priėmimą 
Bulganino ir Chruščevo Melbur 
ne kolektyvinį protesto memo
randumą su per 500 parašų.

— Melburne neseniai įvyku
siame metiniame scientologijos 
kongrese lietuviui V. Morkiui 
buvo oficialiai įteiktas Hub- 
bardo profesinių auditorių kur- 

, sų baigimo ir scientologijos 
i praktikos teisių gavimo ates
tatas. Profesinis scientologų
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Skelbtis “DRAUGE" apsimoka 

lietuvių dienraštis, o skelbimu 

nes jis yra plačiausiai skaitoma* 

kaina yra prieinama visiems. 
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CHICAGOS ŽINIOS
Radioaktyvios medžiagos
Šiomis dienomis du sunkve

žimiai atgabeno krovinius bran
gios ardioaktyvios medžiagos į 
Chicagą: apie $30,000 vertės 
uranijaus 235 buvo atgabenta 
į 3440 S. State str., kur yra 
specialus atominių tyrimų cent
ras, veikiąs prie Illinois Tech
nologijos instituto. Kitas kror 
vinys — $14,000 vertės radio
aktyvaus kobalto atgabentas į 
Veteranų Administracijos Ty
rimų ligoninę 333 E. Huron.

Minėtasai uranijus, tesveriąs 
tik apie tris svarus, tačiau jo 
užteks atominiam reaktoriui 
“kūrenti” ištisus 10 metų. At
gabentas uranijus, dėl savo di
delės vertės, laikomas seife. Jis 
atvežtas iš Oak Ridge labora
torijos Tennessee valstybėje, 
sudėtas į 17 butelių, kuriuose 
yra panašus i vandenį skiedi
nys. Atominės Energijos ko
misija davė specialų leidimą jį 
atgabenti. Savaime uranijus 
235 nėra pavojingas, kol jame 
nepradedamas atomų skaidy
mas. Tai bus pradėta birželio 
mėnesyje, bet atomų skaidy
mas tada bus tvarkingai kon
troliuojamas.

Dr. M. Matte pareiškė, kad 
į Veteranų Tyrimų ligoninę bu
vo atgabenta apie 1,500 vadi
namų kurijų kobalto, kurs bu
vo sudėtas į sunkius švino in
dus. Jis bus panaudotas kovai 
su vėžio liga. Atgabentojo ko
balto vienetas yra didžiausias 
ir galingiausias, koks buvo 
šiam- reikalui" panaudotas; - Jo 
veikimas prilygsta 3,000,000 
voltų rentgeno spindulių maši
nai. Kad būtų sumažinti spin
duliavimo pavojai, tas kobal
tas įtaisytas trečiame ligoninės 
rūsyje, 32 pėdos žemiau ųegu 
Michigano ežero paviršius.

Tas kobalto įtaisas paleidžia
mas darban iš tolo. Gydytojai 
pacientą matys iš tolo per pe
riskopą. Imamasi visų atsargu
mo priemonių, kad kobalto 
spinduliai nepakenktų sveikie
siems.

$8,500,000 kanalui
Kongreso Sąmatos komite

tas nutarė paskirti $15,060,000 
kontroliavimui potvynių ir pa
ruošimui kelių laivininkystei 
Illinois valstybėje. Iš tos su
mos $8,500,000 eis platinimui 
Calumėt — Saginaw kanalui, 
kuriuo turės plaukti jūros lai
vai, kai bus tam paruošta Šv. 
Lauryno upė ir Didieji ežerai. 
Iš viso Washingtonas Armijos 
Inžinierių korpusui paskyrė 
$588,851,000 upių bei uostų 
tvarkymui ir potvynių kontro
lės reikalams JAV-se.
biuletenis apie V. Morkio prak
tiką atsiliepia gerai. Morkys 
yra lietuvis, pradedąs geriau
sią ir sėkmingiausią scienoto- 
loginę praktiką Australijoje.

Nugriaus teatrą
šią vasarą Balaban ir Katz 

bendrovės teatro Paradise rū
mai, esantieji 231 N. Pulaski, 
Chicagoje, bus nugriauti. Jie 
buvo pastatyti 1928 m., jų kai
na — pusantro miliono. Tuo 
tarpu neskelbiama, kam ta vie
ta bus panaudota.

Lėktuvu vaistus į Italiją
Trans World Airlines lėktu

vas pirmadienį pakilo iš Mid- 
way aerodromo Chicagoje, neš
damas dvi uncijas specialių 
vaistų nuo leukemijos. Vaistai 
reikalingi berniukui, sunkiai 
sergančiam apie 100 mylių nuo 
Milano. Tokie vaistai Italijoje 
negaunami. Jų siunta buvo su
organizuota, kai Italijos vy
riausybė to pareikalavo tele
grama iš savo konsulo Chica
goje.

Areštavo 35 gemblerius
Policija suėmė 35 žmones, 

įsivėlusius į gembliavimą 3621 
W. Chicago. Konfiskuota visa 
eilė gembliavimo įrankių.

Teismas dėl prekybos 
vaikais

Illinois valstybės prokuroras 
pranešė apie planus perduoti 
prisiekusiųjų teismui asmenis, 
nusikaltusius nelegaliu pasipel
nymu parūpinant vaikus įsūni
jimui. Spauda tiesiog kalba 
apie vaikų prekybos juodąją 
rinką Chicagoje.

Bus šviesesnės gatvės
Chicagos miesto gatvės bus 

šviesesnės apie 60% kai bus 
pravesta visa naujų lempų 
įrengimo programa, pareika
lausianti $100,000,000.. Tuo 
ypač rūpinasi naujasis meras 
Daley. Stengdamasis sustip
rinti kovą prieš nusikaltimus, 
Daley jau pasamdė 1,200 nau
jų policininkų, šių metų pabai
goje bus pasamdyta dar 800 ir 
tada policijos departamente 
bus 9,600 vyrų.

Pabrangs statyba
Nuo birželio mėn. 1 dienos 

Chicagos apylinkėse pabrangs 
statyba, nes nuo tos dienos 
labiausiai patyrusiems statybi
ninkams atlyginimas pakils po 
septynis su puse cento už va
landą. Dabar statybininkai 
gauna tarp $3.47 ir $3.62 
Valandai. Kadangi statant na
mą maždaug pusę kainuoja 
medžiaga, o pusę — darbinin
kai, tai namų statyba nuo šios 
vasaros pabrangs nuo 1 iki 2%.

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 Brizgto 
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 marijine8 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.

Trecia denis, gegužės 23, 1956

KAS KĄ IR KUR
SEZONO UŽDARYMO BALIUS

įvyks šių metų gegužės mėnesį 20 
d., šeštadienį, 7 vai. 30 min. vaka
re. Lietuvių Auditorijoje, 3137 So. 
Halsted gatvėj. Chicagos Šaulių 
Klubo Meno Kuopelė suvaidins nau
ją veikalų “BUS AUDRA” iš pa
vergtosios Lietuvos gyvenimo. Da
lyvauja jaunimas, enkavedistai ir 
partizanai. Šokiams gros B. Jonušo 
orkestras. Gėrimų bufetas. Įeinant* 
aukojama $1.50, stildeut. ir moks
leiviams 75c.

—Vyčiams sendraugiams. Sek
madienį, gegužės 27 d. a. a. kan. 
Fabijono Kemėšio minėjimas. Visi 
nariai turi pareigos dalyvauti baž
nytinėse iškilmėse, kurios bus 10 
vai. Dievo Apvaizdos parap. baž
nyčioje. Visus narius prašome su
sirinkti į parapijos salę 9:30 vai. 
Čia susigiupuosim eisenai į baž
nyčią. Popiet 3 vai. minėjimas Vy
čių salėje.

Pašvęskime tą sekmadienį pa
simeldimui už sielą ir pagerbimui 
to, kuris daug veikė mūs organi
zacijai. Būkime pareigingi ir drau 
smingi. Sendraugių valdyba.

Tardo dėl mokesčių
Pirmadienį apie 500 žmonių, 

kurie reikalavo grąžinti po 
$100 ar daugiau permokėtų 
mokesčių už 1955 metus, buvo 
iššaukti mokesčių inspekcijos 
ir buvo apklausinėti. Maždaug 
po tiek žmonių bus iššaukia
ma kasdien iki rugpjūčio mėn. 
1 d., tikrinant ar jie teisingai 
padavė žinias apie savo paja
mas.

Tikrina mokesčius
Valstybinių mokesčių rinki

mo įstaiga tikrina net ir tų 
mokesčius įnešusiųjų padėtį, 
kur pajamų turėta net mažiau 
$5,000 per metus. Ypač tikri
na tuos, kurie prašo grąžinti 
daugiau kaip $100 permokėtų 
mokesčių, kada jie remiasi, kad 
jiems reikią išlaikyti kokį šei
mos narį.

Marijos apsireiškimų Fatimoje 

1917 metais aprašymas 

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

‘‘DRAUGAS’’

2334 S. Oakley Avė., Chicago 8, HL

GEGUŽES MENESIO 

PASISKAITYMAS
APIE MARIJA

PAŽVELKIME 1 MARIJA. Nuo- 
'•tabus švč. Marijos gyvenimas, pa
rašytas pasiremiant Dievo apšviestų
jų regėtojų pasakojimais (šv. Brigi
tos. Marijss Agreda, sės. Katarinos 
Eihmerlch ir kt.). 260 pusi. Knyga 
talpina 31 pasakojimų su 'nepapras
tai puikiais spalvotais paveikslais. 
Patrauklūs kieti viršeliai ir tekai
nuoja tik |3.00. šių puikių knygų 
paraše prcl. dr. P. Bartkus.

MARIJA MUMS KALBA. švč. Ma
rija laiko bagyje apsireiškė (vairiose 
pasaulio vietovėse, šios knygos au
torius Kun. J. Kuimlokls, šalia mū
sų lietuviškų šventovių aprašo Ir ki
tur žinomus, Dievo Motinos apsireiš
kimus, kaip: La Salette, Lurde, Fa
timoje; apie StebuklIngųJl Medallkš- 
11 Ir kt. įžangoje Ir pabaigos žodyje 
autorius svarsto švč. Marijos Nekal
čiausios širdies kultų Ir Iškelia Ma
rijos kaip malonių Tarpininkes vaid
menį. Knyga turi 169 psl., paveiks
luota, Įrišta ) kietus viršelius ir kai
nuoja >2.00.

AUŠROS CVAlOZDft. 16 tautų tr 
61 didžiųjų pasaulio poetų dailiausi 
žodeliai mūsų dangiškajai Motinai 
Marijai pagerbti. Tuos per 600 m. 
žybtelėjusius rašytojų perlus Iš Įvai
rių kalbų surinko Ir sutvarkė A. Ty- 
rnolis. Tai knyga apie Marlių, kuri 
turėtų rastis kiekvienuose namuose. 
110 psl. Kaina f2.00.

Užsakymus kartu su pinigais siuskite:

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


