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Izraelio Ben-Gurionas įspėjo Nasserj dėl Gazos
Kažin, ar Kremlius neturi 

.dar ir kitų tikslų
JUOZAS LINGIS 

Mūsų bendradarbis Švedijoje
§TOCKHOLMAS. — Neperseniausiai Chruščevas Maskvoje 

išliaupsino Švediją pavadindamas ja „taikiu kampeliu“. Tačiau po 
kelių savaičių tas „taikusis kampelis“ pavirto baisia šnipinėjimo 
centrine prieš sovietus, kas paaiškėjo iš sovietų oficialios švedų 
vyriadsybei įteiktos notos.

Švedija kaltinama ne tik or
ganizavusi šnipinėjimą ,bet kėsi
nusi nuversti ir sovietų valdžią, 
nes kaip kitaip išaiškinsi notoje 
minimą „subversyvinį veikimą“.
„Pravda“ ir Izvestija“ tuos kal
tinimus dar pagražino, kad Šve
dija ir JAV veikusios kartu.

Švedai griežtai reagavo
Tiek švedų spauda, tiek visuo 

menė gana griežtai reagavo 
prieš tuos sovietų iš pirštų iš
laužtus apkaltinimus ir visą tą 
istoriją vadina „beprotiškumu“. 
Notoje minima eilė pavardžių, 
kurių dauguma nėra švediškos. 
Iš vienos kitos iškraipytos pa
vardės galima atpažinti, kad tai 
estai, kurie 1947 ir 1949 m. ri
zikuodami savo gyvybe vyko 
kaip nors susijieškoti savo arti
mųjų, taigi tada jie nebuvo dar

nas čia Švedijoje (laikraštis gal
voje turi švedų komunistų dien
raštį „Ny Dag“) jau ištisą eilę 
metų kaip kompromituojasi dėl 
gana stambių šnipinėjimo bylų, 
tik labai nuostabu, kodėl Mas
kva anksčiau nesiėmė tokios 

| ofenzyvos kortoms sumaišyti. O 
kažin, ar Kremlius neturėjo dar 
ir kitų tikslų ? Rusai negalėjo ne 
pastebėti kaip katastrofiškai nu
smuko sovietų akcijos Skandina
vijoje po jų teroro Vengrijoje. 
Šitas apsiskaičiavimas sovietus 
dar labiau suerzino, nes sovietai 
kaip tik daugiausia tikėjosi iš tų 
kraštų infiltracijos ir atitampos 
ofenzyvoje nustalinimo ženkle... 
Nejaugi sovietai nori tuo nugąs
dinti Švediją, kad ji vėl atnaujin
tų tas taip dažnas susibroliavi
mo delegacijų keliones tarp Mas

-A

Didžiausias bombonešis B-36 įsidėjo į savo “pilvą” greičiausią bombonešį B-58. Bombonešis paki
lo Fort Worth. (INS)

Švedijos piliečiai. Notoje taip j kvos ir Stockholmo, nuo kurių 
pat sakoma, kad švedų žvalgyba Į švedai dabar šalinasi. Jeigu taip, 
tą šnipinėjimą organizavusi per tai sovietai pasirinko netikusį, 
Estų laisvės tarybą Švedijoje, ta metodą...“
čiau tokio organo Švedijoje nė
ra. I Sovietų notą pavadino

Į „beprotybe“
Pajuokos objektas : TJ Liberalų dienraštis „Dagens

Niekas čia Švedijoje tais kai- i Nyheter“ sovietų notą pavadina 
tinimais netiki; spauda visa tai; vienu vieninteliu žodžiu „bepro- 
laiko pajuokos objektu, o pati, tybė“ ir laiko ją būdingą Mas- 
švedų užsienio reikalų ministeri- Į kvos apkaltinimams, kai ji dėl 
ja sako, kad jau pats notos ab- savo, nusižengimų nori atitraukti 
surdiškumas ją sugriauna. Šve- dėmesį purvais apdrabstydama 
dų spauda mėgina jieškoti prie- geresnėje pozicijoje esantį part- 
žasčių, kodėl po tokių liaupsini- nerį. Tokiais sovietų nusikalti
mų taip staiga išdygo tokie kai- mais dienraštis laiko visą eilę 
tinimai. Tarp tų priežasčių visa l šnipinėjimo bylų Švedijoje bei 
demokratinė spauda įžiūri ir vie- ■ paskutinius sovietų pareiškimus 
ną labai rimtą ir daug nerimo i dėl švedų diplomato Roul Wal- 
keliančią — naujas represalijas l lenbergo likimo. Kitoje vietoje 
Pabaltijo kraštams, nes visas tas tas pats dienraštis savo įžangi- 
švedų organizuotas „šnipinėji- niame „Nervų karas“ paliečia ir 
mas“' ir ruošimasis „nuversti; Pabaltijį. „Jau prieš porą mėne- 
valdžią“ liečia kaip tik okupuo-; šių paaiškėjo, kad rusų replės 

Pabaltijyje paaštrėjo. Rudens 
įvykiai Rytų Europoje padarė 
didelio įspūdžio ir Pabaltijo jau
nimui, kuris paskutiniu laiku ne
kartą buvo kaltinamas už sovie
tų sistemai priešininkišką galvo

tas Pabaltijo valstybes.

Begalinis tarpas

Londono ir Paryžiaus 
spauda puola
Eisenhovverj

LONDONAS, kovo 13. — Bri
tų ir prancūzų spauda šiandien 
kietokai pasisakė prieš preziden
tą Eisenhowerį. Spauda kaltina 
prezidentą Eisenhovverį dėl da
bartinio chaoso Vidurio Rytuose.

Paryžiaus ir Londono spauda 
smarkiai kritikuoja prezidento 
Eisenhowerio užsieninę politiką.

Nauja kritikos banga atidarė 
„mažą šaltą karą“ tarp Britani
jos ir Jungtinių Amerikos Vals
tybių beveik išvakarėse Bermu- 
dos konferencijos, kurioje susi
tiks Mr. Eisenhoweris ir Brita
nijos premjeras Macmillan.

Senatorius Kennedy
už pagalbą Lenkijai

WASHINGTONAS, kovo 13. 
— Senatorius Kennedy (D., 
Mass.) reikalauja valstybės de
partamento patenkinti Lenkijos 
prašymą dėl ekonominės pagal
bos, nes paneigimas būtų „bru
tali ir pavojinga politika“.

Kennedy yra senato užsienio 
reikalų komiteto narys.

Lenkijos vyriausybė prašo 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
nuo 100 milionų iki 300 milionų 
dolerių ekonominės pagalbos, 
daugiausia ūkinių gaminių ir 
ūkio ir anglies kasimo mašineri
jos.

Išsprogdinta Izraelio geležinkelio 

linija į Gazos ruožą
KAIRAS, Egiptas, kovo 13. — 

Jungtinių Tautų generalinio sek
retoriaus pagelbininkas Ralph 
Bunche ir Egipto prezidentas 
Nasseris šiandien bandė spręsti 
Gazos ruožo ateitį.

Dalis geležinkelio, einančio į 
Izraelį iš Gazos, antradienio nak 
tį buvo išsprogdinta ir telefono 
vielos nukirstos. Visoks susisie
kimas tarp ruožo ir Izraelio nu
trauktas.

Izraelis sako, kad „nežinomų 
vyrų grupė“ padarė nuostolių.

Izraelis okupacijos metu gele
žinkelį naudojo atvežti Jungti
nių Tautų maisto atsargas ara
bų pabėgėliams.

Izraelio premjeras Ben - Gu
rion labai susirūpino, kai JT 
generalinio sekretoriaus pagelbi
ninkas Ralph Bunche Egipte pa
sakė, kad JT kariai laikinai su
stojo Gazoje ir leidžiant Egipto 
vyriausybei.

Ben - Gurion šiandien pareiš
kė : Izraelis griebsis karinių prie 
monių, jei politinėmis priemonė
mis nepasiseks išspręsti Gazos 
klausimo.

Senatas patvirtino
• WASHINGTONAS, kovo 13. 
— Senato užsienio reikalų komi
tetas vienbalsiai šiandien patvir
tino prezidento Eisenhovverio 
nominavimą David K. E. Bruce 
ambasadoriumi Vakarų Vokieti
jai. Bruce yra demokratas.

Reikalauja atšaukti
bombos bandymą

LONDONAS, kovo 13. — Du 
britų laikraščiai, darbiečių „Dai
ly Herald“ ir liberalų „News 
Chronicle“, pareikalavo, kad bri
tai atšauktų savo vandenilio bom 
bos bandymą, kuris paskirtas šį 
pavasarį.

Štai kelios pabiros to, ką šve
dų spauda rašo apie tą notą. De 
šiniųjų oficiozas „Svenska Dag- 
bladet“ savo įžanginiame rašo, 
kad Maskvos notoje „subversy- 
vinė veikla koncentruota Pabal
tijy, tačiau nukreipta prieš So
vietų Sąjungą... Nors didžiulė 
švedų tautos dauguma labai no
rėtų matyti pavergtas Pabaltijo 
tautas atgaunant laisvę, tačiau
nuo to ligi aktyvaus įnašo ir šve T, ,, ,... . .. „Expressen laiko sovietų notądi jos valdomųjų organų ruošimo . * . „ . . , V- „

jimą. Kaltinimas eilės pabaltie- 
čių, kad jie švedų pasamdyti ėmė 
si didelių nusižengimų yra rim
tas įspėjimas visiems paverg
tiems pabaltiečiams“... 

Paliečiama pabaltiečių veikla 

Liberalų vakarinis laikraštis

I ir „Pravdos“ bei „Izvestijos' 
puolimus juokingais. Tačiau ne 
tai kelia nerimą sovietų notoje,

si sukilimui prieš rusų valdžią 
yra begalinis tarpas... švedų vy
riausybė, o ypač užsienių reika- . . . , , ,
lų ministeris Undenas nekartą O ,kad "ę»ęjo pal.ec.ama pa

Amerika pripažino
Ghana valstybę

ACCRA, Ghana, kovo 13. — 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
vakar užmezgė pilnus diplomati
nius santykius su nauja Afrikos 
Ghana valstybe, kai Amerikos 
charge d’affaires Donald W. 
Lamm įteikė savo kredencialus 
ministeriui pirmininkui Kvvame 
Nkrumh’ui.

• Brįtanijos vyriausybė ban
danti atnaujinti santykius su 
Egiptu.

Buvęs komunistas
apie raudonuosius

NEW Y0RKAS, kovo 13. — 
John I^autner, buvęs komunis
tas, pareiškė atstovų rūmų pa
komitečiui, kad komunistų par
tija Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse turi tik 17,500 narių, ku
rie užsimoka nario mokestį. Jis 
pasakė, kad kartą komunistai tu 
rėjo 100,000 narių.

Lautner liudijo atstovų rūmų 
priešamerikinei veiklai tirti pa
komitečio posėdyje, įvykusiame 
New Yorke.

KALENDORIUS

Kovo 14 d.: šv. Matilda; lie
tuviški : Kalgailis ir įgauta.

Saulė teka 6:07, leidžiasi 5:55.

pademonstravo savo šaltumą pa baltiečių veikla Švedijoje. Kad
Prezidento Eisenhowerio atstovas

Laukia tos dienos
KUALA LUMPUR, Malajai, 

kovo 13. — Malajai norės būti 
Jungtinių Tautų organizacijos 
nare, kai rugpjūčio 31 d. gaus 
nepriklausomybę, pareiškė Ma
lajų vyriausybės sekretorius Nor 
man Ward.

Šnipas į kalėjimą
STOCKHOLMAS, kovo 13. — 

Švedijos teismas paskyrė dešim
ties metų sunkių darbų kalėjimo 
bausmę Bedros Zartaryanui, Ar
mėnijos turkui, kad jis šnipinėjo 
sovietų naudai.

Nehru balsavo
NEW DELHI, Indija, kovo 13. 

— Indijos premjeras Nehru va
kar balsavo savo gimtiniame Al- 
lahabad mieste. Nehru kandida
tuoja į Indijos parlamentą. Jo 
partija pirmauja parlamentari
niuose rinkimuose.

Lėktuvas nukrito
TOKIO, kovo 13. — Amerikos 

C-47 oro jėgų transportinis lėk
tuvas su keturiais vyrais nukri
to ir sudužo centrinėje Japonijo
je.

baltiečių likimo klausimu, už ką toji n?.ta Pakenktų tai veiklai ar
jis susilaukė plačios ir aėtrios a!“unl“"tl) tikėtis never-
kritikos Atsieitu kad dabar to ii tetU- Baimintls relkla ^1 to- kritikos. Atsieitų, kad dabar toji Rag atsitikti į Sovietų
pati vyriausybė ir tas pats uzsie- . , A . .... J. . . . . • • gą inkorporuotose Pabaltijo res-nio reikalų ministeris imasi nu-, .... m , . , . J , .
versti valdžia Pabaltiivie Jei- Publ,kose- Tokia Pabaisa kaip versu vaiazią raoaiujyje... jei chruščevas vra spn»« masinės 
gu tikėti rusų nota, tai reikalas y . . .,
eina apie tokio masto Šnipinėj,- llk',|dac'JM f ">“m.ų išvežimų 

... ... ... j. j.. specialistas ir labai galimas daikmą, kuri tepajėgtų tik didžio- £ Išaiškinimai“ sovie
nebenustemba SS gotoje Svedijl k^tik“ i 

būti priežastimi didelio mastoriuos Maskva nukreipia prieš ki 
tas tautas, jeigu tai tik padeda akcijos prieš pabaltiečius Sovie-
jo. tikslams. Tat ne tiek pačiu | baigia ižan'
kaltinimų būdu, kiek tuo, kas už 
tų kaltinimų glūdi, reikia Švedi
joje labiau susidomėti.

Kostas maišo

Savaime darosi išvada: Sovie
tų Sąjunga ir jos oficialus orga-

Taip pat ir švedų radijo rusų 
notos komentatorius priminė Pa 
baltijį ir nugastavo, kad tai gali 
būti priežastis naujoms represa- 
lijoms tuose pavergtuose kraš
tuose.

Izraelio vyriausybe rezervuoja 

sau veikimo laisvę
JERUZALĖ, kovo 13. — Ministeris pirmininkas Ben - Gurion 

šiandien pasakė Izraelio parlamentui, kad jo vyriausybė „rezer
vuoja sau veikimo laisvę“, jei egiptiečiai sugrįžtų į Gazos ruožą. 

Tai buvo pirmas Ben - Guriono
žodis po to, kai Egiptas pranešė, 
kad jis atnaujina savo kontrolę 
gineijamoj Vidurio Rytų pajūrio 
apylinkėje. Senas Izraelio vadas, 
praėjusių metų spalio mėn. įsa
kęs staiga pulti Egiptą, įspėjo:

— Jei laikas ateis, kai veiks
mas bus tinkamas ir reikalingas,
Izraelio vyriausybė iš anksto ne
įspės apie savo veiksmus.

Gazos ruožas, pasakė Ben - 
Gurion parlamentui, niekada ne
priklausė Egiptui ir buvo „nau
dojamas pulti ar grasinti prieš 
Izraelį“.

Saugo Izraelio pasienį

Literatūra Lietuvoje
VILNIUS, okup. Lietuva. — 

Sovietų rašytojų laikraštis “Li- 
teraturnaja Gazeta” cituoja Lie. 
tuvoj leidžiamą žurnalą “Lite
ratūra ir menas”, kur buvo pa
rašytas straipsnis apie Lietuvos 
literatūrą. Straipsnyje pripažįs
tama, kad asmenų kultas (pa
taikavimas Stalinui) Lietuvos 
literatūrai atnešė daug nuosto
lių. Iš kitos pusės laikraštis nu
siskundžia, kad to asmens kulto 
kritikai nueiną pertoli bandyda
mi paneigti visą sovietų litera
tūrą, visus jos nuopelnus.

Anot laikraščio: “Tokiu keliu,Jungtinių Tautų karinės pajė
gos saugo Izraelio pasienį, kai i sąmoningai ar nesąmoningai 
Kairo mieste Jungtinių Tautų stengiamasi susilpninti mūsų Ii
pareigūnai ir egiptiečiai artėja 
prie kompromiso pavesti Egiptui 
civilinę administraciją Gazoje.

Izraelis praėjusią savaitę pa- i ją.
sitraukė iš Gazos ruožo, kad tą , -------------
ruožą tvarkytų Jungtinių Tautų j Vilniuje ruošiamas 
kareiviai ir kad egiptiečiai ten i
neturėtų kontrolės. didžiulis festivalis

išvyko į Vidurio Rytus kviety paroda Egipte
WASHINGTONAS, kovo 13. — Specialus ambasadorius Ja

mes P. Richards vakar išvyko į Vidurio Rytus, kur išbus du mė
nesius. Jis išaiškins Eisenhowerio doktriną Vidurio Rytų vals
tybėms.

Richards, buvęs atstovų rūmų į 
užsienio reikalų komiteto pirmi
ninkas, kuris yra prezidento Ei-
senhovverio patarėjas Vidurio 
Rytų klausimais, pasakė, kad na 
tūralu buvo, jei kai kurios Vidu
rio Rytų valstybės, kaip pvz.
Egiptas ir Sirija, nesuprato ne
seniai priimtos doktrinos.

„Aš bandysiu pašalinti nesu
sipratimus, jei jie kiltų“, jis pa- 

i sakė.
Doktrina, praėjusį šeštadienį

[pasirašyta prezidento Eisenho-) Jis ketina aplankyti visas Vi- 
I įverto, duoda teisę Jungtinėms i dūrio Rytų valstybes.

Amerikos Valstybėms naudoti 
karines pajėgas, jei būtų reika
las apginti Vidurio Rytų valsty
bes nuo komunistų agresijos. 
Doktrina autorizavo 200 milionų 
dolerių karinę ir ekonominę pa
galbą Vidurio Rytams.

Richards mano įtikinti Vidu- 
: rio Rytų valstybes, kad Jungti
nės Amerikos Valstybės nori ap- 

i ginti jų nepriklausomybę.

teratūros įtaka į skaitytoją, y- 
pač į jaunimą“. Laikraštis stoja 
prieš tą “nihilistinę” tendenci-

Dar nežinia
Jungtinių Tautų generalinio 

sekr. pagelbininkas Ralph Bun
che ir Egipto prezidentas Nasse
ris pirmą kartą susitiko svarsty
ti Gazos krizę.

Egiptas aiškiai pasakė, kad jo 
administracija grįš į Gazą, bet 
tik dar nežinia, kada jo adminis
tratoriai atvyks.

Diplomatai tariasi Kaire, Wa- 
shingtone ir Jungtinių Tautų rū
muose.

• Iš rytinio Berlyno gauta ži
nia, kad Vengrijos Kadar lėlinis 
režimas ruošia bylą buvusiam 
Vengrijos premjerui Imre Nagy. 
Vengrijos komunistai jį skaito 
atsakomingu už Vengrijos spalio 
sukilimą.

• Jugoslavijos diktatorius Ti
to dar kartą bandys, kad jis ga
lėtų aplankyti Jungtines Ameri
kos Valstybes.

VILNIUS, okup. Lietuva. — 
Šiemet vasarą Vilniuje ruošia
mas „pirmasis respublikinis fes
tivalis“. Suliepsnojus laužams, 
numatyta jame parodyti apie 
tūkstantį tautiniais drabužiais 
pasipuošusių šokėjų, parodyti 
jungtinį liaudies dainų ir šokių 
ansamblį, skudutininkus, pučia
mųjų orkestrą ir kt.

Festivalyje norima sutelkti ir 
kelis šimtus kanklininkų. Jung
tinio kanklininkų ansamblio pa
sirodymui numatyti du kūriniai: 
Paketurio „Kolūkietiškas žaidi
mas“ ir Gaižausko „Oi kalnai, 
kalnai“.

• Durpių briketų gamykla.
Vilniaus radijas skelbia, kad N. 
Vilnios rajone Margių durpyne 
netrukus bus pradėta statyti 
durpių briketų gamykla, kuri 
būsianti didžiausia tokio masto 
įmonė Lietuvoje. Pajėgumas už 
planuotas — 60,000 durpių bri
ketų per metus.

KA1RAS, Egiptas. — Kairo 
mieste, Egipte, neseniai baigėsi 
pirmoji sovietų gaminių paro
da. Per 13 parodos dienų ją 
aplankė apie 40,000 žmonių.

• Viešbutį statys Vienoj. Vie
nos laikraštis „Neues Oester- 
reich“ praėjusį sekmadienį pra
nešė, kad Hilton Hotel korpora- 

1 ei ja planuoja šiais metais pasta
tyti didelį viešbutį Vienos vidur- 
miestyje, Austrijoje. Tai bus mo 
derniškiausias ir puošniausias 
viešbutis.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicagoje 

į ir jos apylinkėje šiandien — ga- 
1 limas lietus Ir šalčiau.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus pagalbininkas 

Ralph Bunche ir Egipto prezidentas Nasseris vakar sutarė, kad 
Egiptas paims į savo rankas civilinę administraciją Gazos ruože.

— Valstybės sekretorius Dulles vakar pareiškė Seulu konfe
rencijoje, įvykusioje Canberroje, Australijoje, kad Jungtinių A me- 
rikos Valstybių karinės pajėgos „beveik visur“ yra apginkluotos 
atominiais ginklais. Dulles pasakė, kad pietryčių Azijoje yra toks 
pat komunizmo pavojus kaip ir Vidurio Rytuose.

— Prezidentas Eisenhoįveris šiandien išvyksta laivyno krei
seriu į Bermudų, kur kovo 21 d. sutiks Britanijos premjerą Mac- 
millaną.

— Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Dar/ Ilnmmarskjnl- 
das šią savaitę vyksta į Egiptą tartis dėl Gazos su prezidentu 

I Nasseriu.
— Prezidentas Eisenhoweris vakar pasakė spaudos konferen

cijoje, kad kongresas turi nutarti, kaip galima luitų apkarpyti ad
ministracijos pasiūlytą $71,800,000,000 biudžclą. Eisenhoįveris 

| pasakė, kad jis nieko prieš neturi, kad būtą peržiūrėtas biudžetas 
ir, jei galima, apkarpytas, atseit sumažintos išlaidos.

— Jungtinės Amerikos Valstybės norėtų turėti oro bazę Eti- 
\ jopijoje. Viceprezidentas Nixonas šį bazės klausimą iškėlė Etijo- 
I pijos imperatoriui Haile Selassie, kuris palankiai į tai pažiūrėjo. 
Sovietų Sąjunga ir Egiptas yra prieš Amerikos oro bazę Etijopi- 

\ joje.
— Pietryčių Azijos valstybių ministerių taryba (Senio) va

kar baigė trečią metinę konferenciją Canberroje, Australijoje. 
Konferencijoje nutarta daugiau bendradarbiauti ekonominiame 

• gyvenime ir dvigubai labiau budėti prieš raudonųjų agresiją pxet- 
i ryčių Azijoje. Konferencijoje konstatuota. kad komunistai stipri
na savo priešvalstybinę veiklą Seato tautose.

— Britanijos premjero Macmillan vyriausybė stovi krizės 
išvakarėse, kai darbo vadai pranešė, kad jie planuoja paskelbti 
streikus, kurie apimtų daugiau kaip 2,š00,000 darbininkų. Laivų 
statybos ir inžinerijos unijos atmetė vyriausybės prašymą nusi
leisti dėl 10 centų atlyginimo pakėlimo reikalavimo.

I
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS
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ASS konferencijos rezoliucijos
Konkrečios programos reikalu

Ketvirtadienis, kovo 14

Medžiagą siųsti: V. KLEIZA, 518 Green Str., Champaign, III.

Ateitininko vaidmuo visuomenėje (2)
DALIA KARALIŪTE, Brooklyn, N. Y.

Kultūrinė sritis

Jeigu mes pagyvinsime reli
ginį gyvenimą mūsų tautiečių 
tarpe, visos kitos veiklos sritys 
savaime įgaus krikščionišką vei
dą.

Svarbiausieji konkretūs pavi
dalai, kuriais lietuvių kultūri
nis veikimas pasireiškia, yra

Efektinga pagalba jai negalės 
būti suorganizuota per vieną 
dieną; ji turi būti pakankamai 
paruošta iš anksto. Laikas gali 
nuvarginti vyresniuosius ir iš
blaškyti jaunesniuosius. Šiuo 
laiku tad mums krenta didžiau
sia atsakomybė: ugdytis savy
je ir plačiojoje visuomenėje di
džiąsias vertybes — Dievo bei

Ateitininkų Sendraugių Sąjun 
ga, susirinkusi savo konferenci
joje Chicagoje 1957 m. kovo 2 
d., priėmė šias rezoliucijas:

Stovyklos reikalu

Lietuviškosios stovyklos stei-
l girnas yra visų ateitininkų rei
kalas, todėl visi ateitininkai tu
ri prie jos steigimo prisidėti. 
Tam tikslui konferencija skelbia 
šūkį, kad dirbantieji ateitininkai 
stovyklos fondan aukoja vienos 
dienos uždarbį.

Vienybės reikalu

Išklausę Ateitininkų Federaci 
jos vado prof. S. Sužiedėlio pa
skaitą, suvažiavimo dalyviai nu 
taria sudaryti konkrečią sen
draugių ateitininkų programą, 
pritaikytą dabarties sąlygoms ir 
atsižvelgiant į aktualius užda
vinius.

Įtraukimas naujų jėgų
Ateitininkai sendraugiai sten-' 

giasi įjungti į savo veiklą visus 
augštąjį mokslą baigusius atei
tininkus. Jiems ne tik palieka
ma teisė, kad jie nenutrauktų 
ryšių su studentais ir mokslei
viais, bet ir pageidaujama, kad 
jie ten bendradarbiautų. 
Studijos apie lietuvį inteligentą

STUDENTŲ ATEITININKŲ 
SUSIRINKIMAS

Kovo 10 d. Tėvų Jėzuitų na
muose įvyko Chicagos studentų 
ateitininkų draugovės susirinki
mas. Gausiame susirinkime bu-

vo diskutuojama tema “Visuo
meninio veikimo formos ir jų 
krikščioniškas turinys”. Disku- 

NUKELTA I 5 PSL.

spauda, lietuvių katalikų parapi- artįmo meilę ir pasiaukojimą, 
jos ir organizacijos. Tai veiks-1 Ateitininkų Federacijos vadas
niai, apsprendžią ir nulemią lie
tuvybės žadinimą, palaikymą ir 
lietuviškosios kultūros ugdymą 
laisvajame pasaulyje. Kalbant

prof. S. Sužiedėlis yra pasa
kęs, kad ateitininkas savo tau
tai gyvenime turėtų būti k^ip 
styga, kuri tuoj suskamba, kai

apie lietuviškąją spaudą, būtų^ |įję ^ag paiįečia. Ateitininkai 
galima padaryti daug priekaiš- ■ šiandieninėje visuomenėje yra
tų ir mums patiems, ir kitiems, 
kas liečia nerašymą į savo laik
raščius, “neturėjimą laiko” ir t. 
t. Tačiau, p3 žvelgus j mūsų spau 
dą iš krikšč’oniško taško, daro
si įspūdis kad krikščioniškasis

užsirekomendavę, kaip gerai or
ganizuotas veiksnys. Tad turi
me gerus rėmus, bet patį pa
veikslą dar daug galime patobu- j 
ilnti, nes yra daug ateitininkų, 
kurie formaliai priklauso orga-

Suvažiavimas nutaria panau
doti visą savo autoritetą ir or
ganizacinę galią suderinti kata
likų veikimą politinėje ir kul
tūrinėje veikloje.

Studentų ir moksleivių reikalu

Suvažiavimas skatina sen
draugius suaktyvinti savo veik
lą moksleivių ir studentų tarpe 
vadovavimo ir paramos dvasio
je.

Spaudos reikalu
Sendraugiai rūpinasi įnešti 

daugiau ateitininkiškos dvasios 
į spaudą pozityviai prisidedant 
prie tremties idėjinių kovų.

jausmas musų znionęse yra V1* į nizaci jai, bet gyvena tik patys 
sau. Katalikų Akcija ir mūsų 
organizacija įpareigoja kiekvie
ną mūsų telkti pozityvias jėgas 
realizavimu didžiųjų idėjų, ku
rias mums norodo ateitininkų 
himnas: “tikybos brangybė, mok 
slas, dorumas, tautos reikalai”.

šikai išblėsęs. Jo vietoje ran
dame asmeniškumus, srovinį 
trynimąsi. s m u 1 kmeniškumus, 
augščiausios rūšies egoizmą ir 
garbės troškimą. Šie veiksniai 
ne tik žemina mūsų žurnalisti
kos lygį ir desintegruoja lietu
viškąją visuomenę, bet ir kelia 
neapykantos jausmą žmonėse. 
Yra daug žmonių, kurie spaudo
je pradeda vertinti tartą, vals
tybę ar kokią socialinę grupę, 
kaip augščiausią vertybę, ir žen

Ar pažįsti pats save? Vienas 
geras ženklas, kad save pažinti, 
yra tas, jei savyje atrandi dau-

gia nekrikščioniškos meilės irgiau trūkumų negu kituose, 
laikos, bet pagoniškos neapy
kantos keliu. Kokia tai plati dir 
va mums ateitininkams nešti 
Kristų pasaulin! Rašykime dau
giau krikščioniško turinio straip 
snių, o mes tai padaryti galime, 
nes pats ateitininko vardas su
ponuoja, kad turime šiek tiek 
kūrybinių gibumų.

Daug galime padėti ir parapi
jose bei organizacijose, kur mū
sų pareiga yra išlaikyti tradici
nes apeigas, kurti savitą bažny
tinį meną ir t.t., nes iš krikščio
niškų tradicijų yra išaugusi ir 
mūsų tautos kultūra.

kataliką reikalu
Suvažiavimas reiškia pagei

davimą organizuoti paruošimą 
studijos apie ateitininkų šen-

tai?ūuUni7p^Si7'a'į4U- Pr*ejtį- a*®*“*
r tuvio kataliko nueitą kelią ir

sutiktas kliūtis, kad būtų galima

Tarptautinio pasauliečių apašt. 
kongreso reikalu

Ryšium su Romoje šaukiamu

lavimo kongresu š. m. spalio 
5 — 12 dienomis, kuriame bus 
svarstoma tautinių grupių pa
dėtis Bažnyčioje, nutariama pa
siųsti ten savo atstovus, kurie 
referuotų kongresui lietuvių iš
eivių būklę įvairiuose pasaulio 
kraštuose.

Lietuvių kalbos mokymo 
reikalu

Ateitininkų Sendraugių Są
junga laikosi principo: gražu ir 
pagirtina svetimas kalbas mokė
ti, bet gėda savosios nemokėti. 
Sendraugiai ne tik savo vaikus 
auklėja lietuviškoje dvasioje, 
bet ir uoliai kovoja prieš nutau
tėjimo bangą lietuviškoje visuo
menėje.

iš to pasimokyti ateičiai.

Tel. ofiso HE 4-6699, rez. I»R 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. (mrfleld Blvd.
V AL: 1-4 Ir « •

Aeštadieniais nuo 1 Iki 4 vai. p. p
Išskvrus ketvirtad. Ir sekmad

Tel. REliance 6-1811
DR. WALTER j. KIRSTUM

'vnYTOJAS IR CHIRURGĄ P 
• IETVV1B GYDYTOJAS.)

8925 West 59th Street 
4 p jlet. 680—»:»•y pagal aulai-t’

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th St., Cicero 
Rez. 1634 S. 49th Avė., Cicero

Kasdien 1-3 vai. ir B-s vai. vak. 
Išskyrus trečiadienius, 

šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM f VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldų perkraustymas as

menų turinčių ilgų patyrimų.

STASYS FABIJONAS
2146 S., Hoyne 4*e„ Telef, Vlrginla 7-7097

DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 South Western Avenue 
vai. kasdien 10-12 vai. k 7-9 vai. 
vak Šeštadieniais 10-, vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus

Ofiso ‘elėfonas: P K 8-3220
Bes tekef. WAlbrook 6-6076

""•>L ofiso HE.4-6849. rez. HE 4-2824
DR. PETER T, BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 West 71st Street

Vai. Pirm. ketvlr., penxt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6. treč.lr šešt. Dagai sutarties

DR. 1. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 510t Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

D61 valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1796 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdian išskyrus trečiad. Ir 
ieltad.

Bes. tel. GRovehilI 6-6603

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:30 v. 
Vak. pirm. antr., ketvirt 6-8:80 v. 

Trečiad. tik susitarus.

DR. I. ). SIMONAITIS
gydytojas ir chirurgas 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St 
Ofisu tel. Iii.liauta 5-4410 

Rezid. telef. G Itovehill 6-O6I7
Valandos: 1-3 p. m., 6-8 p. m. 

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

Ofiso tel. CLiffsIde 4-2896 
Rezidencijos: lAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 VVest 47th Street 
(Kamilas 47th Ir Hermltage)

Vai.: nuo 2 ikž 4 ir 6 iki 9 v. vak. 
šeštad nuo 2 iki fi vai., išskyr. sek.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurge) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

7156 South LVestern Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. ir renktad. | 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. ir nuo j 
6 v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo | 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11 j 
vai. ryto iki 3 vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
Res. tel. W Vibruok 5-3765

T»‘l. ofiso PRospeet 6-2240
PRospeet 6-4732 j

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

KPF.C. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 So. Wood Street 

I Prifmimo vai. nuo 2—4 vai. kasdien)
ir nuo 6 iki 8 vai. pirmad. ir penkt. l 
Trečiad. ir sek uždaryta.

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North LYaeker Drive 
(Civic Opera House, kamb. 858)

Vai. k»9d. 12—4 
Tel. CEntral 6-2294

5002 Mest loth Str., Cicero
Vai. kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai. 

Tel. TOvvnhall 3-0959 
Kitu laiku ir trečiad. susitarus 

Rezld. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika ir moterų ligos)
Ofisas ir rez.: 5100 S. Westem Avė. 
Tel. PRospeet 8-1223 arba WE 6-5577
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr.. 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 
2-4 vai. popiet ir sulig susitarimu.

.....................................................................................................

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

tolimų distancijų, šaukite sekančiai.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarti. 

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rez.: AVAlbrook 5-3048

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS val.
GYDYTOJA TR CHTRTTRGE i 

Office: 10748 South Mlchigan Avė. -------

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. Gib. 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6255 South VV'estern Avenue
VAL. kasdien 2—4 p. p. ir 7—9 vak 

Trečiadieniais, šeštadieniais Ir 
sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
1 Iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak 
Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Buto 1653 W. 103 St., Beverly Hills Tel. ofiso PRospeet 6-9400
Vai.: kasdien (nuo 6 v. v? j k. i 9 v. v\y 

Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v.,
išskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUlIman 5-6766
Buto — BEverly R-394R

Hebbel

ANTANAS VILIMAS
3415 SO. UTUANICA AVĖ, CHICAGO, ILL. 

Telefonas — FRontier 6-1882
i,.. ■""iiiiiiiiiiiiiiiftiiiiiiiiHiimniiiiiiimmiinnHimniiniiiiniitiniiiiiiiiimmiH*

NAUJĄ ARBA VARTOTĄ AUTOMOBILĮ 
GALIMA NUPIRKTI BĖ PINIGŲ

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6817 South VVestem Avenue
Chicago 20, m 

pasimatymai pagai sutarties
, telefonas REpublie 7-4900-' 

RerldniHa: GRovehlU C-8161

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

DR. A. NARBUTAS
PIAY’ČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 West 69th Street
(priešais šv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susitarimą

Rezld. PRospeet 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(V aškevlčiūtč )

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

Politinė, ekonominė ir socialinė 
sritis

Ateitininkų organizacija poli
tinių tikslų nesiekia ir politinės 
programos neturi. Tačiau su
brendę jos nariai turi reikštis po 
litiniame gyvenime, atnešdami 
į jį daugiau Kristaus meilės ir 
sumažindami bereikšmes riete
nas, nes tik per krikščinybės 
atgimimą gali atgimti ir viso pa 
šaulio politinis veikimas. Čia 
vėl mes, kaip ateitininkai, turi
me pareigą ir žodžiu, ir plunks
na, ir darbu konsoliduoti turi
mas politines jėgas vienan tiks
lam Mūsų veikla ir Kristui, ir 
ateities Lietuvai tenesibaigia 
gražiais žodžiais, bet tesiekia 
iki savęs išsižadėjimo ir pasi
aukojimo. Politiniame darbe, 
daugiau negu bet kokiame kita
me, reikia ypatingai saugotis, 
kad politinės kovos metodai ir 
priemonės neišlenktų žmogaus 
iš Dievo įstatymų saiko. Ne
užtenka šio principo laikytis tik 
patiems. Būti Katalikiškosios 
Akcijos nariais reikia taip pa
veikti visuomenę, kad jos narių 
iri privatus nei viešas gyveni- 
iras neprasiienktų su Dievu.

Ekonominiam ir socialiniam 
gyvenimui tinka tog pačios tai
syklės. Ateitininkų organizacija 
nėra organizacija sau. Kovoje 
gimusi ir kovoje užgrūdinta, ji 
atsirado tarnybai kitų. Senosios 
kartos vadai kovojo su pozity
vizmu ir marksizmu, mums ten
ka kovoti su materializmu ir 
pragmatizmu. Tai nėra vien so
ciologų reikalas, bet kiekvieno 
asmens atsakomybė. Pavergto
je Lietuvoje krikščioniška dva
sia yra žalojama ir naikinama.

NAUJAS
19 5 7

CHRYSLER

*2811

NAUJAS
19 5 7

PLYMOUTH

1732

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:80 v. 
▼ak. šeštadieniais nuo 2 lkl 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Vlrginia 7-0036. 

Rezldend įjos tel. BEverly 8-8244

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 So. VVTiipple Street

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

šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
LAfayette 3-4949.

Namų — CEdareri-st 3-7786

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Daugybė garantuotų visų išdirbysčių vartotų automobilių už labai atpigintas kalnas

Seniausia, didžiausia ir teisingiausia lietuvių automobilių pardavimo ir remontavimo įstaiga

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
CHRYSLER — PLYMOUTH DIRECT FACTORY DEALER

4030 Archer Avė., Chicago 32, Illinois Telef. Vlrginia 7-1515

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

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer .Ir Californla 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 IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted Street

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Victory 2-1484. Resid. 2437 
W. 62nd St., tel. Repuhllc 7-8818.

Ofiso telef. YArds 7—1166 
Rezidencijos — STewart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampas Halsted ir 8 5-ta gatvg) 

VAL. 1—4 Ir 6:30—8:80 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 val.

TeL WAlbrook 6-2670
Bes. HHltop 6-1660

Dr. Aleiander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marųuette Medical Center
6132 South Kedzie Avenne

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 ▼. vak.
Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti 

Tol. ofiso PR. 9888. rez. RE. 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 West OSrd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:80 
fltl t vai. TVečlad. ir šešt. uždaryta

r«*«fonaa GRovehlU 6-lh9š

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

•HITA1KO AKINIUS 
•<itnilo« < 12 p 7 1 * » pags
•uMtarlmę Išskyrus trečia Menh>«

2422 W Martinefte Rotu)

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chicapoii Savings Bendrovė# praeitimi, nuo pat jce įsikūrimo 
1924 metaia, jot pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių Baugumo ir divi- 

I dendų našumo atžvilgiu, nėra Baugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję taupinius pfts mus gausite ne tiktai saugumų — jų 
apdraudimų iki $10,000.00, angStų dividendų, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chieagos Savings Bendrovės įstaiga yra viena iŠ gra
žiausiai ir moderniškiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji už Chieagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienyfų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus pastų.

Rąžykite dėl informaeijų. Musų tnr+HS $21,000,000.00.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 So. Westem Avė. Tel. GRovehilI 6-7575 Chicago, Illinois

Atdara: pirmadienį nuo 12 lld 8, antradfonį Ir penktadienį n«o 6 Iki 4, ketvirtadienį nuo 9 tld ft.
Treėiadienį uždaryta visą dieną, o šeštadienį nuo 9 Iki 2 valandos po pietų.

Ofiso telefonas — Blshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer) 

VAL. kasdien nuo 2:00 iki 9:00 
Trečiad.’ ir sekmad. tik

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS ir chirurgas

2420 West Marųuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 va 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA. 6-0257, rez. PR. 6-6659 

Rezid. 6600 S. Artesian Avė.
VAI. 11 v. v. iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

▼.
susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 
Telef. REpublie 7-2290 

VAL.: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6:00—8:00. 
šešt. nuo 2:00—4:00. Trečiad. ir
kitu laiku susitarus telefonu.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt. 
Tikrina akis ir prilaiko akinius, 

keičia stiklus ir rėmus 
4455 S. California Avė. .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečiad. už
daryta), šeštad. 10 ryto Iki 8 v. p. p.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortliopedas - I’rotezistas

DR. G< SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
TeL YArds 7-1820 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas Ir akiniu dirbtuvė 
756 West 35th Street

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8, tr» 
člad. nuo 10-12, penktad. 10-2 ir 
šeštadieniais nuo 10 Iki 2 vai. p.p.

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aktų Įtempimą., kuris 

yra priežastis galvos skaudSjimo bei 
svaigimo ir skaudančių akių karščio.

I Atitaisau trumparegystę ir toliregys- 
! tę. Prirenku teisingai akinius. Visi

Aparatal-Protezai, Med. ban- |‘^nitnavinial daromi su elektriniais 
dažai. Spee, pagalba kojon, lakumus ro,luneial!’

(Areli SupiMirts) Ir 1.1.
Vai.: 9-4 ir 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEHI.IOS TECHNIKOS LAK.

2850 W. 63rd St., Chicago 29, III 
Tel. PRospeet 6-5U8I

Speciali atyda kreipiama 
Į mokyklos vaikus.

4712 South Ashland Avė.
Tel. YArds 7-1873

Vai. 10:30 iki 7 v. vak. šeštad. 10:80 
iki K vat Sekmad. ir treč. uždara.

DRAUGAS 

THE LITIIIIANIAN DAILY FRIEND 
4545 W. 63rd St. Chicago 29, Illinois, Tel. LUdlow 5-9500

Entered «« Recond-Class Matter March 81, 1916, at Chicago, 
T’nder th* Act of March 8. 1879
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DE VALERAI GRĮŽUS
Prieš porą savaičių įvykusiuose Airijos parlamento rinki

muose ministeris pirm. John Costello ir jo partija pralaimėjo. 
Iš 147 vietų parlamente 78 vietas laimėjo Eamon De Valeros 
vadovaujamoji "Fianna Fail (Likimo partija). Šis laimėjimas 
grąžina valdžion legendarinj kovotoją už krašto laisvę ir ne
priklausomybę — 74 metų amžiaus politiką De Valerą. Jisai 
vyriausybės priešakin, kaip ministeris pirmininkas, atsistoja 
jau trečią kartą. Daug kas stebisi, kad šiam amžiumi senam 
politikui pavyko surinkti savo partijai tiek daug balsų, kad jis 
turės parlamento kontrolę ir galės sudaryti vyriausybę iš vien 
tik savo partijos žmonių. Tai bus vienos partijos valdžia.

Gavęs visuotinį piliečių pasitikėjimą, De Valera, kaip tiki-1 
masi, energingai darys žygius, kad pataisytų gerokai pašlijusi j 
krašto ekonominį gyvenimą, šios viltys ir nulėmė rinkimus jo 
ir jo partijos naudai.

Paskutiniuoju laiku airiai rimtai rūpinosi savo krašto me
džiaginiais klausimais. Smunka žemės ūkio gamyba, didėja ne
darbas. Iš nepilnai trijų milionų gyventojų yra 100,000 bedar
bių. Didžiausias rūpestis — tai smarkiai auganti emigracija. 
Kasmet išemigruoja į kitus kraštus 50,000 jaunų airių, kuriems 
Airija esą negalinti užtikrinti ateities.

Ekonominė Airijos būklė yra tiek desperatiška, kad De 
Valera kaikada galvojąs apie grįžimą į Didžiosios Britanijos bend
ruomenę (commonwealth). Jis net planuojąs stabdyti airių res
publikonų armijos veiklą, kuri siekia atplėšti nuo Britanijos še
šias šiaurines sritis ir įjungti jas į vieną Airijos valstybę. Dėl 
to ligšiol veikta daug ir kartais gana aštriai. Ligšiol naudoja
momis priemonėmis, taip jau galvojąs De Valera, nebūsią gali
ma išspręsti Airijos suskaldymo didžiosios problemos.

De Valera yra vienintelis, šiandien tebesąs gyvųjų tarpe iš 
tų vadų. kurie 1916 metų Velykų rytą suorganizavo kruviną su
kilimą prieš Didžiąją Britaniją, reikalaudami laisvės ir nepri
klausomybės. Nežiūrint to, kad naujasis Airijos premjeras nori 
surasti švelnesnių priemonių Airijai apjungti, jisai pasisakė vi
sai nesigailjs ilgai ir aštriai kovojęs su britais už airių išlais
vinimą. Esą jis ir šiandien panašiu būdu kovotų, jei toks rei
kalas iškiltų.

De Valera gimė 1882 metais New Yorke. Trijų metų am
žiaus buvo išvežtas į Airiją. Jis buvo pasižymėjęs matematikas 
ir dėstė universitete iki 1916 metų, kuriais metė profesoriaivimą 
ir įsijungė į kovą dėl krašto nepriklausomybės. Laimėjus ne
priklausomybę, jis buvo.Airijos premjeru nuo 1932 iki 1948 me
tų ir nuo 1951 iki 1954 metų.

Netenka abejoti, kad Amerikoje gimęs premjeras pajėgs pa
veikti visais atžvilgiais stiprius ir įtakingus JAV airius, kad jie 
padėtų jam išvesti krašto ekonominius reikalus iš dabartinių 
sunkumų. Esame tikri, kad be amerikiečių airių pagalbos Airi
ja nebūtų buvusi išlaisvinta. Reikia pasakyti, kad Amerikos ai
riai yra nė kiek nemažesni savo kilmės krašto patriotai už pa
čios Airijos gyventojus. Kas tuo netiki, tepasižiūri, kaip jie čia 
švęs airių tautinę šventę — Šv. Patriko dieną (balandžio 17).

PIJUS XII — GERESNIO PASAULIO 
ŠAUKLYS

UIAK. A. NOCKICNAS, MIC, Roma

AUGŠTYN RATAIS

b,
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MŪSŲ TAUTINIAI 
SIEKIMAI

Savo rimtumu pirmaująs žur
nalas “Aidai” naujausiame (va-J 
sario) numeryje giliau pasisako! 
apie mūsų tautinių siekimų pa-1 
grindus. Šia tema vedamąjį pa- 

x rašė A. Baltinis. Autorius visų] 
pirma ugdo laisvės troškimą ir 
tikėjimą ateisiančia nepriklau
somybe. tardamas:

— Jei žlunga tikėjimas, žlun
ga viskas, nes žmogus, kuris nie 
ku netiki ir nieko netrokšta, 
nieko ir nepasiekia. Juo stipres
nis bus mūsų troškimas savo 
valstybę atkurti, juo didesni 
bus mūsų darbai ir kovos ryž
tas. Ir praeitis, ir dabartis ro
do, kad tautos, kurios trokšta 
laisvės ir dėl jos kovoja, ją ir 
pasiekia. —

Tą troškimą mumyse palai
ko gyvi ryšiai su savo tėvų že
me. Autorius tačiau nepasitiki 
tais. kuriems tie ryšiai tebuvo 
medžiaginiai:

— Žmonės, kuriems šie me
džiaginiai ryšiai buvo vieninte
liai, tėvynė ir jos reikalai pra
deda jiems vis mažiau ką reikš
ti ir jų vietą užinfa šaltumas ir 
abejingumas. Tačiau medžiagi
niai ryšiai nėra vieninteliai ri- 
šantieji mus su tėvyne. Juo 
žmogus yra kultūringesnis, juo 
jo dvasia yra labiau išsiskleidu
si. juo jo ryšiai su tėvyne yra 
dvasingesni. —

Prisimindamas trmetics, sve
timos aplinkos pavojus, auto
rius perspėja:

— Dažnai reikalinga daug drą 
sos ir ryžto pasipriešinti abejin
gos ar net grėsmingos aplinkos 
sugestijoms, būdingoms mūsų 
tremties gyvenimui. Svarbiau
sia — turime nenusileisti iki že
mo, vulgariško praktiškumo ly
gio ir pirkliškos pozicijos tauti
nių siekimų srityje, klausiant, 
ką man šie siekimai duos, kokia 
nauda man iš jų bus ir pana
šiai. Mūsų nusistatymas šiuo 
klausimu turi būti aišku h ir ne
pajudinamas: mes norime būti

oilnutiniai žmonės, norime būti 
tais, kas esame ir negalime no
rėti kitokiais būti. —

z

POETAI IR MINTYTU! AI
Naujausiame “Aidų” nume

ryje Kazys Bradūnas nauju žo
džiu prabyla “Morenų ugnies” 
poezijoje, pažadėdamas: “nieka
dos, niekados / Nepamiršiu mal 
dos / Grūdo runom širdyj iškal
tos”.

Mums įdomi ir Gabrielos Mist. 
ral poezija, išversta Pauliaus 
Stelingio, bei Vitalijos Bogutai- 
tės “Šauksmas į savo žemę”.

Urugvajuje gyvenąs J. Venc
kus, SJ, sukakties proga įdomiai 
apžvelgia šv. Ignaco Lojolos gy
venimą ir jėzuitų ordino dvasią; 
panudojama gausiai faktų ir šal 
tinių. Dr. A. Maceina tęsia Dos 
tojevskio filosofijos ir kūrybos 
nagrinėjimą straipsnyje “Velnio 
arija”; studiją dar labiau pa
gyvina pravedama paralelė tarp 
Dostojevskio, Solovjovo, Tiuče- 
vo ir Bloko pažiūrų. Iškelda
mas Dostojevskio psichologinį 
įžvalgumą, autorius vyriausiu 
Dostojevskio nuopelnu skelbia:

— Tai, kuo Dostojevskis yra 
didis ir nemirštamas, yra jo vei 
kaluose poetiškai atskleista tie
sa, kad žmogus egzistuoja ry
šium su transcendentinėmis jė
gomis, šias jėgas sarvyje slepia 
ir jų atžvilgiu turi apsispręsti... 
Žmogaus kaip kovos lauko Die
vo ir velnio rungtynėms sam
prata iš tikro yra pati giliausia 
Dostojevskio kūrybos idėja.

Dr, J. Daugailis

Iš Šv. Tėvo Pijaus XII-jo vei
kimo sričių bene artimiausia jo 
širdžiai yra Sąjūdis už geresnį 
pasaulį, šis sąjūdis buvo oficia
liai paskelbtas 1952 m. vasario 
10 d., švč. Panelės pasirodymo 
Liurde šventės išvakarėse Vy
riausiojo Ganytojo atsišaukime 
per radiją į Romos vyskupiją, 
o po kelių mėnesių rekomenduo 
tas visoms pasaulio vyskupi
joms. Praėjus penkeriems me
tams nuo jo pradžios ir tik pra
ėjus Pijaus XII-jo karūnavimo 
šventei (kovo 12 d.), naudinga 
prisiminti kelias šio sąjūdžio 
idėjas, dėl kurių jis tiek sielo
jasi.

Pagrindinis akstinas šiam 
dvasiniam sujudimui yra tragiš 
ka pasaulio padėtis, kurią ma
tydamas, - Vyriausiasis Ganyto
jas perspėja sav-o aveles: “Iš
girskit šiandien budinantį šauk 
smą iš lūpų jūsų Tėvo ir Gany
tojo, kuris negali likti nebylys 
ir beveiksmis akivaizdoj pasau
lio, nesąmoningai einančio ke
liais, vedančiais į bedugnę sielas 
ir kūnus, geruosius ir bloguo
sius, civilizacijas ir tautas . . . 
Mūsų gatvėmis nesiliauja tarsi 
šiurpi eisena mirusių ar mirš
tančių sielų”. Toliau Šv. Tėvas 
nurodo konkrečiai tuos kelius, 
vedančius prapultin. Atmetus 
pirmiausia Bažnyčią, po to Kri
stų ir pagaliau Dievą, norėta 
statyti pasaulį nat pamatų, ku
rie neša atsakomybę už dabar
tinę padėtį: ekonomija be Die
vo, teisė be Dievo, politika be 
Dievo. Išskyrus Dievą iš viešo
jo ir privataus gyvenimo, nė
ra ko stebėtis, kad dingo ir am
žinųjų gėrybių viltis. To pasė
koj jieškomos nesuvaldomu al
kiu žemiškosios. Iš to kyla ne- 

' apykanta, pavydas, tvarkos 
I drumstimas; iš to paplitęs mo
ralinis sugedimas, tvirkinančios 
pramogos, spauda ir skaitlingi 
nusikaltimai. Iš tikrųjų, nėra 
jokios proporcijos tarp milžiniš 
kos techniškos pažangos mūsų 
laikais ir moralinio sunykimo. 
Net atrodo, kad žmonių santvar 
ka vis sunkina sieloms kelią 
prie jų galutinio tikslo, t. y. 
Dievo pažinimo, Jo meilės, Jam 
tarnavimo. Kiekvienoje srityje 
viešpatauja klaida ir nuodėmė. 
Aiškus pavojus, kad skaitline 
gos masės, baigusios savo die
nas, trinta į pragarą.

Sąjūdis už geresnį pasaulį 
kaip tik ir yra sukilimas prieš 
tokią pasaulio santvarką, ku
rioje, norint užlaikyti Dievo įsa 
kymus, dažnai reikia herojiškų

pastangų. Tai nėra nauja orga 
nizacija, bet nauja dvasia, kuri 
stengiasi išjudinti visas organi
nei jas; tai visuotinės mobili- 

lizacijos stovis, karo ritmas. 
Šv. Tėvas pabrėžia darbo reika
lingumą: “Laikas veikti, ne dis 
kutuoti... Principai surasti, tik
slai išryškinti... belieka juos 
įgyvendinti”.

Šiandieninę valandą Šv. Tė
vas vadina Evangelijos valan
da. Griūvant sistemoms ir dok 
trinoms, kurios norėjo apsieiti 
be Dievo, pjūtis tikrai didelė. 
Klaidžiojantis pasaulis pradeda 
įsitikinti, kad be Dievo tvarko
mas gyvenimas neneša gerų vai 
šių; vos prisikėlęs iš vieno ka
ro griuvėsių, sparčiai žengia 
tuo pačiu keliu į kitą. Tačiau 
pamažu atsiveria jo akys, ir 
yra vilties, kad sustos dar lai
ku ir pakeis kryptį. Šv. Tėvas 
pastebi: “Užtenka tik suprasti 
garsus, kurie pasiekia mūsų 
ausis, užtenka suvokti jų užslėp 
tą ir gilią prasmę, kad įsitikin
tume, jog daugelis jau ruošiasi 
grįžti į Tėvo namus, net jei ir 
buvo juos užmiršęs”.

Kristaus vietininkas pripažį
sta, kad tik Bažnyčia gali sėk
mingai vadovauti šiam pasaulio 
masto atsinaujinimo darbui. 
Kaip jos regima galva, jis ima 
vyriausiąją vadovybę į savo ran 
kas; “Kaip priėmėme vieną die
ną jau gana seniai, nes Dievui 
taip patiko, sunkųjį pontifikato 
kryžių, taip šiandien priimame 
sunkiąją pareigą būti, kiek lei
džia mūsų menkos jėgos, šauk
liu Dievo norimo geresnio pa
saulio”. Pilnai pasitikėdamas 
Dievo pagalba ir Marijos, kuri 
sutrynė šėtonui galvą, globa, 
jis tikisi dar savo akimis išvy
sti grįžimą prie Kristaus ne tik 
atskirų miestųj bet tautų, kon
tinentų ir net visos žmonijos.

Savaime suprantama, kad šia 
me atsinaujinimo darbe šv. Tė
vas ypatingai remiasi dvasiški- 
ja, kuri paties Dievo yra pa
šaukta šiam tikslui. Tačiau ir 
pasauliečiai jo .planuose turi ne
paprasto svarbumo vaidmenį. 
Štai jo paties žodžiai: “Laikas 
nusikratyti tuo nelemtu snau
duliu; laikas, kad visi gerieji, 
visi, kuriems rūpi pasaulio atei 
tis, pažintų vieni kitus ir spau
stų gretas; laikas kartoti su 
apaštalu: ‘...metas jau mums iš 
miego kilti’ (Rom. 13, 11). Ri
kiuojasi nesuskaitomos gretos 
išrinktųjų sielų, pasiruošusių 
betkokiai aukai, kad išgelbėtų 
pasaulį. “Kitos yra apsnūdusios 
— reikia jas išbudinti; dar ki-

v
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Britų naikintuvai skrenda augštielninki. Tai yra nauj insi spr 
miniai lėktuvai. (1NS

au -

tos — baikščios — reikia pa- 15,000 įvairių luomų bei profe- 
drąsinti; kitos — be orientaci- sijų atstovų, tarp kurių 210 v y 
jos — reikia joms vadovauti, skupų, 5,000 kunigų ir 1,50d j 
Reikalinga, kad kiekvienas ti- seselių. Šie dalyviai atstovauja 
kintysis, kiekvienas geros va-; 50 tautų, tarp kurių ir Lietu
vos žmogus ištirtų su ryžtingu-, vą.
mu, vertu didžiųjų pasaulio is-
tori jos momentų, kiek jis asme\ Kiek Pijus XII priduoda šiam

r?

'niekai gali ir turi padaryti, kad Darbos, galima spr.- .i -
pagelbėtų pasauliui, pakeliui į ftl ,‘r ls.‘°- kad Pa31st™^ aP'i

Slankyti jo centrą, palikdamas i! ,
I (pirmą kartą nuo 1870 m.) •

Jei jau visiems geros valios trumpam laikui savo Romos vv-
žmonėms šv. Tėvas skiria svar-i skupiją. Taigi galima drąsiai 
bius uždavinius, tai ką bekalbė- i tvirtinti, kad nebus šv. Tėvui 
ti apie karštus tikinčiuosius, ku, mielesnės dovanos jo pontifiką
rie nuolat aukojasi ir meldžiasi 
Bažnyčios bei pasaulio labui. 
Ypatingą vaidmenį Pijus XII 
skiria pasauliečių apaštalavi
mui, vadinamam Katalikų akci
ja: “...gerai sutvarkytas pasau
liečių bendradarbiavimas ''hie
rarchijos apaštalavime, kuris 
jau nuo apaštališkų, laikų visuo 
met buvo viena iš pastoviausių 
ir vaisingiausių Bažnyčios tra
dicijų, ypač reikalingas šiais 
laikais ir turi būti visokiais bū
dais ugdomas.” Tačiau neuž
miršta pabrėžti Vyriausiasis Ga 
nytojas, kad toks pasauliečių 
apaštalavimas turi būti organi
zuojamas ir vadovaujamas dva 
siškijos, nes ypatingai svarbu 
veikti vieningai, o vienybė ypač 
puoselėjama klusnumu vadovy
bei ir tarpusavio susiklausymu.-

Šio sąjūdžio praktišką vado
vybę šv. Tėvas pavedė garsia-

to 18 metų sukakties proga, 
kaip, susipažinus su šio sąjū
džio idėjomis, jas pačiam vyk
dyti ir kitus jomis užkrėsti.

PIJAUS XII PRIMATAS
Čia yra surinkti įdomesni po

piežiaus Pijaus XII gyvenimo 
įvykiai, kurie liečia tik jį vieną.

Pijus XII yra pirmasis pop - 
žius, kurio išrinkimas buvo prt. 
neštas per radijo ir kuriuo ji 
naudojasi laimindamas Mie >t.; 
ir Pasaulį. Pirmasis popiežius, 
kurio apvainikavime 1939 m. 
kovo 12 d. dalyvavo Amerikos 
atstovas J. Kenųedy. Pirma 
popiežius, kuris, dar būdamos 
kardinolu, 1936 m. perskrido 1 ;

| tuvu Atlantą ir aplankė .JA V 
prezidentą. Čia jam keturi uni-

jam jėzuitų pamokslininkui tė- versitetai (Notre Dame, Foru- 
vui Lombardi, kuris lig šiol sėk ham, Georgetovvn ir Santa Ga
mingai vadovauja pamokslais, į 
paskaitomis, raštais, vadų ug
dymu. Jo pastangomis bei šv. 
Tėvo parama jau baigta netoli 
Romos statyti sąjūdžio tarptau 
tinis centras, kuriame vedami 
kursai sąjūdžio vadams paruoš 
ti.Nuo sąjūdžio pradžios iki šiol 
per tokius kursus perėjo apie

PAULIU5JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELE
PREMIJUOTAS ROMANAS

51 tęsinys

— Viktoras. Aš jūsų vakar išgirdau.
— Jūs tik dabar atvykot į miestelį?
— O ne, su pavasariu. Klebonijos tvartus statau 
— Keista! — mergina trukteli pečiais. — Girdė

jau, kad toks yra ir turi motociklą. Bet jūs atrodot venat pas Julių?

Aš stebiuosi, kad vyresnio 
amžiaus žmonės galvoja, jog 
jeigu jie galėtų pradėti gyveni
mą iš naujo, jie nekartotų bu
vusių klaidų, tačiau ne visada 
ir dabar jie elgiasi protingai.

Dr. E. Fox

Blogis tai nėra plėšikas, ku- 
riB įsilaužia į namus; ne, jis 
yra įnamis, kuriam vieta yra 
išnuomota. — Fulton Sheen

geras žmogus, visai kitoks, nei mūsų miestelio vyrai.
— Kodėl aš skirtuos? — meistras truputį slink

teli jos pusėn.
— Visai paprastai. Juk niekas manęs nepasikė

lė lydėti. Tik jūs. Be to, jūs nežinote, kur aš gyvenu.
— Ką bendro turi mano gerumas su tuo, kur 

jūs gyvenate ? — nusijuokia vaikinas.
— Šiek tiek, o gal ir daug! — Lina atsako leng

vu juoku. — Juk niekus tauškiu. Jūs nežinot, kas čia 
darosi, štai miestelis, gražus mėnesienoj, o dieną jis 
kitoks. Kas tik nauja čia užklysta, tuoj prisistato pas 
mane. Nepykite, kad taip kalbu. Gonkose sėdėjo 
kontrolasistentas, pieninės kranelis; tikriausiai ir jis 
norėjo lydėti. Kai čia atsikėlė, vakarais tupėjo ant ši
to kalno, kol jį nuvijau. Ir ko jie veržias į mane?

— Jūs graži, panele Lina, — Viktoras taria pa
mažu, kiekvieną žodį gerai atskirdamas.

— Kas iš to?! — atkerta apmaudžiai ir staiga 
atsigręžia. — Jūs taikiai šypsotės. Jūs nenorite nei 
apkabinti, nei pabučiuoti, kaip kiti vyrai, kurie man 
įkyrėjo iki čia, — ji pirštu perbraukia per gerklę. — 
Manote aš nesuprantu, ko jie puola. Bet kas iš to?

, /jus, kuris at- 
i i ' o u.s santykius, 

lūs 1867 m., tarp Vati- 
Amerikos. Pirmasis po- 
d.- įvvavęs dviejuose fil 

isl .r Angelicus ir Ka- 
ui). Pirmasis popiežius, 
?s dė 1 t j \ izijos: "šis 

; anaratas guli prisi- 
i . ralystčs pla-

’. Pirmasis ato 
i rėžius. Pir

ui ’ i negrą J. 
Tė i vyskupus.

• < ;t i vulgari-
, iterystės ir 

•r o- :akrarnen
• >it i- paskelbė 

-r r'' vi š šimto pa- 
i Ai ... kuris lai-

.11’. s kalbo- 
;. apie kurį dau-

. i i' - /ta. Pirmasis 
' Ok’ ’homos, Ame

• \ i.iti nominavo 
įrbčs vadu.

—R. Mikalauskas
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/, t: -c n i jos doktrina, 
vieno žn ogaus ar kolektyvo. Su
pk. ...uu . t: ;,ū: dvasiška, mo
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; mašinos ratus 
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Sinclair gazolino stotis “PAG ' J.Si V \ .tavvičiiis, Sav
2641 West 71 si Sir. aan Avė.)

Telef. PRospect 8-9842, Pai ei. V/JUbrook 5-M34

kalbėti, kaip raminti? Pamažu deda ranką ant jos 
peties.

— Panele ...
Ji pakelia galvą ir atsisuka:
— Ar jums niekas nesakė apie mane ?
— Ne, niekas.
— Ar jūs vedęs?
— Nee! ,
— Atleiskit, kad taip kvailai klausinėju. Jūs tik

riausiai turite mergina, jeigu ...
— Kiekvienas nevedęs vyras-turi ir neturi — nu

sijuokia gyvai meistras ir aulinius batus kerta į žolę. 
— Bet jūs nesibijokite manęs!

— O ne! Jūs atrodot draugiškas. Jūs, tiesa, gy-

— Taip, tai kas?
— Ir jis nieko nesakė apie mane?
— Ne! Mes mažai tesikalbam, retai susitinkam.
— Bailys, slapukas!
— Kodėl jūs pykstat ?
— Dabar turiu pasakyti, ko niekam nesakiau.— 

Lina ūmai sujuda ir suneria rankas ant kelių. — Ar 
jūs nematot, nesuprantat? Aš myliu Julių! Aš ne
kantriai laukiu!

— Tai gerai, labai gerai, kad jūs mylit! Gyveni
mas ne tuščias!

— Kas iš to! Ar nematau, kuo rūpinasi Julius. 
Jam tik pinigai, karjera, augštos pažintys! Iš tų 
pažinčių jam nepatiko tik vikaras, ir aš patikėjau ...

— Kuo, jei galiu paklausti ?
— Tai tiesa, tai mano sopulys! Jis mane prikal

bino, kad tyčia susirgčiau ir sugriaučiau vaidinimus. 
Davė pinigų, vadinas, papirko. Tai šlykštu, žinau. Da
bar, štai, jis pats skleidžia gandus! Jis moka apsi
ginti dėl to, kad bankelyje sėdi, kad klebonui, viršai
čiui sako tu. O aš niekis. Mano žodžio niekas ne-

Jie vesti manęs nenori: aš neturtinga! — Ji pakelia klausys, nors tai tikra teisybė! Man širdį gėlė, bet 
galvą. Atrodo, lyg verkia. Į pasiaukojau, susirgau. Vakaras tačiau įvyko, nes

atėjo tokia paneli- S, - tikėjom, kad jai
nesiseks, o ji laim . -. ■' n Julius tuoj
pastebės, nes jis n n m ... i užmirš. Ma-
tysite, jis bėgs pa . .ui . i uos, kaip darė
su manim, kol buv; 1 0 v

— Jūs nesib.okit, . iš tų, kuri pa-
siduotų. .Ii prieš,-įsi.-., 0 laanėslt. Net ir tada,
kai Julius Samane \ yt jūs r a kote. Aš no-
riu pastebėti, kad G. e 1 1 tokia ologa, ji kiek
užsidariusi.

— Iš kur jūs pažj 'l 'i. kad taip ginat?
— Šiandien su k k •«! .n nevažiavęs rąstų.
— Ar neparodė savo ■ a: o skrynių? — Lina

kandžiai juokiasi. - A . i! . nesiūlė: tik imk
ją, gausi priedus. Tai ti i i ' oje apylinkėje.
Aš jos nekenčiu ir Iki ji gali? Ji
nieko nesupranta. - ik ’ -i 1 pupų pėdu.
Kas Samanė? Tai s ei'ia visi trypia, šie-
nos plyšius užkr , •». " . 1 ir kika, kad nebūtų
kitiems šalta. Ji t m i > > i kas iš to — iš bai-
mės slepiasi. Turi ; iė / ' /kur nusitrenkti,
augštyn kojom vyro ■ 1 • ' iv jos galvai. Ji
.žiogas, kuri noru- k ’ ’>ti! Kas būtų, jei ji
sėdėtų mano viet >j : v.. k« ina'inos? Tik dū-
šautų ir verkti}. Tu Ui i padarė: ėmė ir užvaidi-
no! Julius to negau ’ > n .. i ė Ji/ tuo j ^uuos, kiek
turi kraičio. O kas 1 ė • As pasiii! ,111 kalta, gan-
dus man kaip s'- rd • , lč< au Julių šilko
siūlu .pasmaugti, 1 1 i l ys bėgs, išsitrenks
kur nors kitur, 0 . . t n ■ ' .n bijosi su manim
per gatvę pereiti, 0 ”• ‘ • kambarį kviesti.
Užvakar buvau m u • kur s'eros langinės.
Raštinėje nesėdi eu i /i', 1 m 1 .angos pamatyti.
Turtu savo planus 1 kviesiu policiją į
talką. Užeis į ban' - i. 1 'ir :iu sceną! Tada
Julius bus sutvurki a- '-' it, norėjau šį va-
karą užsukti pas i}. K" k 1 v ano bučiavo, gla-
monėjo. Žinau, gerai n' jam palinku. Tai
'turiu ir išlaikyli, uždegti, k 1 Samanes nematytų!

(Bus d a u g i a u )
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SUKRĖSTAS CHURCHILLIO MITAS
V. UTERSKLS, Vokietija

Karas laimėtas ar pralaimė
tas — yra klausimas, dėl kurio 
anglai nesutaria. Tiesa, sala 
nuo Hitlerio yra apginta. Karas 
atrodo laimėtas. Bet labai ryš
kus yra politinis anglų pralai
mėjimas. Beveik visi anglai ka
rinius laurus priskiria Churchil- 
liui. Anglių universiteto profe
sorius, darbininkas, generolas 
ar rekrūtas, paklaustas, kas y- 
ra anglų salų išgelbėtojas visa
da atsakydavo — Churchillis. 
Sunku net suprasti 1945 metų 
Churchillio rinkimų parlaimėji- 
mą. Bet visvien karinis Chur
chillio autoritetas liko nepalies
tas. Churchillis yra laikomas 
“Tėvynės Išgelbėtoju”. Eiliniam 
anglui jis yra gyvas paminklas 
ir peragl'ės simbolis.

Dar prieš pusę metų tvirtini
mas, kad Churchillis buvo tik iš
kaba, kad karas yra kitų lai
mėtas, būtų visoje salėje sukėlęs 
tik pašaipą. Churchillio vardas 
buvo neliečiamais laurais apkai
šytas. Bet 1957 metų vasario 
18 d. pasirodė anglų istoriko Sir 
Arthur Bryant knyga “The 
turn of the tide”, kurioje svars
tomas klausimas, kam anglai 
turi būti dėkingi dėl karo laimė
jimo. Šitos knygos medžiagą su 
daro lordo Alanbrooke karo die
noraštis. Knyga sukėlė daug 
ginčų. “Mitas bus suardytas”, 
rašo didieji anglų laikraščiai. 
Kiti laikraščiai klausia: “Ar 
Churchillis savo garbę nepasi
skolino iš kitų?”

Angliją išgelbėjęs asmuo
Žmogus, kuris dar prieš sa

vaitę būtų paklausęs eilinį ang
lą, kas yra lordas Alanbrooke, 
net iš buvusio kareivio būtų su- 
’aukęs tik pečių truktelėjimo. 
Pavardė nieko nesako. Trejis 
ir pusę metų lordas Alanbrooke 
buvo anglų kariuomenės gene
ralinio štabo viršininkas. Nuo 
1941 metų rudens ligi karo ga
lo jis buvo atsakingas už visas 
anglų karines operacijas. Bet 
Alanbrooke buvo tylus vyras.

Tada, kada karo metais Mont 
gomery, Alexanderis ir Eisen- 
howeris skynė laurus, Alanbroo 
ke tyliai traukėsi į nuošalį. Ka
da, karui pasibaigus, knygų rin
itas užvertė generolų memuarai 
ir dienoraščiai, buvęs anglų ka
riuomenės štabo viršininkas vis 
tylėjo. Tik po dvylikos metų jis 
nutraukė savo tylą. Vasario 18 
dieną Londone pasirodė Alan
brooke dienoraščiai. Bet šitie

Alanbrooke savo tvirtinimus pa 
remia ištisa eile pavyzdžių. 1942 
m. kovo mėnesį, kada japonų 
ofenzyva Tolimuosiuose Rytuo
se pasiekė savo augščiausią 
tašką, kada Anglija žymią savo 
jėgų dalį atitraukė iš Egipto In 
dijai ginti, Winstonas Churchil
lis bandė pasiųsti savo telegra
mą britų Šiaurės Afrikos ka
riuomenės vadui gen. Auchinlek, 
įsakydamas pradėti vokiečių 
puolimą, kuris dėl karo medžia
gų trūkumo ir nepasirengimo bu 
tų pasibaigęs katastrofa. Tik 
paskutinį momentą britų kariuo
menės štabo viršininkui pasise
kė sutrukdyti šios telegramos 
išsiuntimą.

Keletą savaičių vėliau Chur
chillis norėjo, kaip Alanbrooke 
nurodo, pradėti puolimą šiauri
nėje Prancūzijoje. Puolimo tiks 
las — palengvinti karo naštą 
Rusijai. Bet Anglija neturėjo 
nė 10 divizijų. Kada britų ka-

KARŠČIAU (12 KAULŲ

Chicagos universitete padaryta krosnis, kuri turi 25,660 laips
nių temperatūros. Tai beveik du kartu karštesnė už saulę, kurios tem
peratūra siekia 11,250 laipsnių. (INS)

Vargai dėl batų

MASKVA. — “Pravda” nr. 
57 rašo, kad yra nemažų sun
kumų su avalyne Rusijoj: dau
gelio fabrikų batų viduje esan
čios medžiagos greit susinešio
ja, puspadžiai greit susidėvi. 
Fabrikai negauna specialių siū
lų ir kitų medžiagų, kurios pla
čiai vartojamos užsienyje. Ru
sijos fabrikų naudojami batams 
siūti popieriniai ir lininiai siū
lai — nepatvarūs.

Vargas su SSSR ūkio 

mašinom

MASKVA. — Iš Vologdos gu 
bernijos į “Pravdą” nr. 56 at
siųstas raštas skelbia, kad šiaur 
vakarių mašinų-traktorių sto
tyse esančiois sėjamos mašinos 
nuolat genda, sulaikydamos ki
tus lauko darbus. Atsiųsti ark
las akėčios, kultivatoriai pritai
kyti lengvoms žemėms, tuo tar
pu, kai čia reikia stiprių maši
nų akmenynuose.

riuomenės štabo viršininkas su- britų valstybės vyru. Panašų 
ko galvą, kokiu būdu sustabdyti Sinčą po I Pasaulinio karo turė-
ašies valstybių žygiavimą į prie 
kį visose pasaulio dalyse, Chur
chillis svajojo išstumti vokie
čius iš Norvegijos. Alanbrooke 
šitaip sako: “Kam dabar mums 
reikia Norvegijos, ir ką ten 
Churchillis nori daryti. To ne
galima suprasti”. Esą Churchil
lis karą laimėti norėjęs pradėti 
iš Norvegijos. Vokiečiai pirma 
užėmė Norvegiją, todėl ir jų iš
varymą reiką pradėti nuo Nor
vegijos. Churchillio sumanymas 
neturėjo strateginės prasmės. 
Nežinia, ką anglai būtų turėję 
Norvegijoje veikti, jei šitas 
Churchillio planas būtų buvęs 
realizuotas.

Panašių pavyzdžių knyga pa
teikia labai daug. Skaitytojui 
susidaro įspūdis, kad Churchil
lis karo metais buvo visai ki
toks vyras, negu ligšiol jis bu
vo visuomenei pristatytas. A- 
lanbrooke nurodo, kad Churchil 
liui stigo aiškios politinės lini
jos; jam charakteringas noras 
pulti, bet be koncentracijos.

Churchillis yra geras orato
rius, liaudies tribūnos artistas, 
bet ne politinis vadovas ir ne 
strategas. Sir Arthur Bryant 
netiesioginiai įrodo, kad vyras, 
kuris laimėjo Anglijai karą, bu
vo ne Churchillis, bet generali
nio štabo viršininkas, buvęs 
Churchillio šešėlyje, tylus ir 
kuklus karys, nemėgstąs saky-

jo vokiečiai. Tada nebuv0 vie
nos nuomonės, kas privedė vo
kiečių kariuomenę prie didesnių 
karinių laimėjimų — Hinden- 
burgas ar Ludendorfas. Hinden 
burgąs buvo labai popularus vy
ras, Tannenbergo laimėtojas, vo 
kiečių išgelbėtojas. Tik vėliau

Galbūt iš tikro strateginės 
Churchillio koncepcijos buvo 
klaidingos. Karinių laimėjimų 
kaltininku buvo ne Churchillis, 
bet Alanbrooke. Bet Churchillio 
nuopelnai pasilieka nesukrėsti. 
Ir geraiusias strategas būtų ne
pajėgęs vesti Angliją į laimėji
mą, jei būtų neatsiradęs vyras, 

konstatuota, kad šitų laimėji-i kuris būtų turėjęs drąsos savo 
mų kaltininku buvo vyras, ku- tautai pasakyti: “Prižadu jums, 
ris stovėjo Hindenburgo šešėly- kraują> prakaitą ir ašaras”, 
je — generalinio štabo virši
ninkas gen. Ludendorfas,

Tas tieša. Bet Ludendorfas 
be Hindenburgo nebūtų pasie

jo dienoraščiai sudarė sprogu- kalbų, bet sugebąs išvystyti 
sios bombos įspūdį. Šita knyga Į strategines koncepcijas, 
yra didelis smūgis Churchilliui.! j pasaulinio karo pavyzdys

Alanbrooke ir Sir Arthur Bry 
ant karo laikų Anglijos ministe- 
rio pirmininko nepuola. Priešin
gai. Bryant knygos įžangoje pa
sisako: “Feldmaršalo pastangos 
nesumažina Churchillio didumo. 
Knyga iškelia Churchillio drą
są, energiją ir pajėgumą sukel
ti tautos’ jėgas”. Be pagyrimo 
žodžių knygos autoriai pateikia 
daug aštrios kritikos Churchil
lio karo planams ir jo politinėms 
pažiūroms. Dabar susidaro vi
sai kitoks Churchillio portretas.

Churchillis mėgsta publiką ir 
“teatrą”. Alanbrooke aprašo 
kasdieninę Churchillio veiklą ir 
jo būdo ypatybes. Ligšiol Chur- 
chilis visuomenės buvo laiko
mas tvirtu pasirinkto tikslo sie
kėju, kuris moka susikoncent
ruoti prie vieno reikalo, kol jis 
nėra baigtas. Alanbrooke, bu
vęs trejis su su puse metų Chur 
chillio bendradarbių, duoda žy
miai kitokį Churchillio portretą: 
“Churchillis turi dvi silpny
bes — pasivėlavimą įsikišti j 
r d • ’ .s ir norą tuo pačiu laiku 
viską daryti, nesusikoncentra- 
vus prie vieno reikalo”.
Churchillio strateginės klaidos

Churchillio karo meto klaidų 
pasekmės jaučiamos net dabar.

Paskutinį žodį dėl Alanbroo
ke tezių pasakys istorikai. Chur 
chillis visvien pasiliks dideliu

kęs laimėjimų. Ludendorfas bu 
vtf genialus strategas. Bet jis 
nebuvo vyras, kuris uždega ma
ses ir patraukia armijas parody
ti didžiausias pastangas. Lu
dendorfas nebuvo liaudies tribū
nas, kurių tauta irgi reikalinga.

PIGI AI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
B A L DU S
VIETOJE IR Iš TOLIAU
K. EIDUKONIS

Turiu naują didelį sunkvežimį 
ir apdraudas

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

VIKTORO K O ŽI C O S 
Lietuviška gazolino stotis ir auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lygi
nimo, dažymo darbai ir keičiamos 

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

5759 S. WESTERN AVĖ. PR 8-9533

O. ICLEVLSION OOMPANY

£512 W. 47th St Tel. FRontier 6-1998 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

TV APARATAI: paprasti ir spalvoti, automatiški, valdomi nuo tolo, 
nefttojanil, jungiuml prie automobilio baterijos. PATEFONAI: vietiniai 
Ir užsieniniai, paprasti, neSiojatni. automatiški, Hi-Fi, hatertjlnial. RA
DIJAI; vietiniai ir vokiški, AM, FM, trumpos bangos, keliais garsiakal
biais, staliniai, kabinetiniai, neSiojaml, kišeniniai, tranzitariniai.

AT1DARA IR HEKM. nuo 11 vai. HkI 3 vai.

Lietuvių Prekybos Namai
Visos prekės 1957 metų stiliaus, be brokų sąskaitos 

neparduodamos Finansų Kompanijon

Stuilin sofos, įvairių spalvų, dienai sofa, nakčiai lova,
pas mus parduodama ........................................................... $ 39.00
5 dalių: sofa ir nakčiai lova, kėdė ir attoman nakčiai pa

daroma ltka, 2 pagalvėlės, pas mus............................$129.00
2 dalių svečių kambario setas, puikios Nylon medžiagos,

gražaus stiliaus, pas mus ............................................$189.00
2 dalių sofa ir kėdė Nylon ar vilna, geriausių Amerikos

fabrikų, Kroshler, Apolstering Ki.ng ....................... $249.00
9x12 vilnoniai kilimai, Alexander Smito, Magee, Bigel-

low, naujų spalvų ........................ ............................. $ 69.00
9x12 kilimai jpatingai modernūs, garantuoti 10 metų,

parduodami pirmą kartą tbieagoje ............................. $129.00

unikumai SSSR ūkyje

MASKVA. — "Pravda” nr. 
5 rašo, kad Stalingrado apy- 
nkėse buvo nutarta įvesti laia- 
ymą-drėkinimą 12,1 tūkstančių 
ia iemėa. Buvo išleista 48 mi- 
onų rublių, bet darbai iki šiol 
leįvykdyti, neįruoštas drėkini
mas nė viename hektare.

TRYS KNYGOS NEMOKAMAI

Kiekvienas, kuris dabar tiesiog iš leidyklos pirks sukaktuvinį 
literatūros metrašti GABIJĄ, gaus tris knygas nemokamai. Met
raštis, kuriame išspausdinta 70 autorių proza, poezija, drama ir 
straipsniai, skirtas spaudos atgavimo 50 metų ir tremties 10 m. 
sukaktims paminėti, įrištas į kietus viršelius, 552 psl. ir kainuoja 
$6.50. Prisiuntęs šią sumą leidyklai, kiekvienas gali pasirinkti ne
mokamai tris knygas iš šio sąrašo:

Anoj pusėj ežero. Pnlgio Andriušio apysakos ............. $1.50
Audra žemaičiuose. Vlado Andriukaičio apysaka .......... 2.20
Gyvačių lizdas. Francois Mauriac romanas ......................... 2.90
Konradas Valenrodas. Ad. Mickevičiaus ist. apysaka .. 150
Mėnuo, vadinamas medaus. Nelės Mazalaites apysaka . . 2.50
Moters širdis. Gųy de Maupassanl romanas ..................... 2,60
Pabučiavimas. Juozo Grušo novelos ................................ 1.50
Paklydę paukščiai. Jurgio Jankaus romanas I d............. 2.20
Paklydę paukščiai. J. Jankau romanas II d.................... 2.60
Per Klausučių ūlytėlę. Liudo Dovydėno apysaka............. 2.20
Petras ir Uueija. Romain Rolland romanas ................. 1.20
Po raganos kirviu. Jurgio Jankaus pasaka ..................... 150
Tipelis. Pulgio Andriušio humoristinis romams ............. 3.00
Uždraustas stebuklas. Rtasiaus Būdavo romanas .......... 2.60
Vžikų knygelė. Vysk. M. Valančiaus apsakymai .......... 1.80
Mokėdamai lik $6.50, Jūs gaunate didžiulį metraštį ir 1ri kny

gas iki $14.70 vertės, taigi iš viso knygų už $21.20. Nei C.O.D. nei 
skolon knygos nesiunčiamos. Užsakymus su pinigais siųskite šiuo 
adresu:

GABIJA
P. 0. Box 355 

Wyandanch, N. Y.

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

Precin Photo Studio
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue 

Telefonas Vlrginia 7-2481

VIRS 15,000,000 Amerikos gyventoji; žino
kad taupyti apdrannton* Taupymo Ir Školli\)mo BendrovMe vr» 
■tango Ir pelninga

Unlveraal Savlnga and lx»n Aaaoelation užtikrina aang; 
mą Ir gražų pelną.

Saugumų užtvirtina »»• vienytų Valstybių valdžios agentūra Urt 
$10,000 00 kiekvienam indėliui Ir reikalingi rezervai, o pelnų —
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.-a

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laJAkns. Boa grei 
ras Ir draugiškas patarnavimas.

<*ėl paskolų Ir visais finansiniais reikalais kreipkite*

5 dalių valgomieji su fonmica viršumi, virtuvėm . $ 39.00
5 dalių valgomojo kambario stalas ir 4 kėdės su formi-

ca, ąžuolo medžio, naujo stiliaus.................................$ 99.00
7 dalių ąžuolo ar riežuto medžio valgomieji, už šią nu

statytą kainą ...............................................................$129.00
8 dalių valgomieji ąžuolo, riežuto, raudonmedžiu, tik $299.00
9 dalių valgomieji raudonmedžio ar riešuto, su šlifuoto

stiklo stumdomi Vn durim, į|»atingai pavykusio sti
liaus — 16 asmenų laisvai susėsti, tik ........................$400.00

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOC1ATJON 

itHJO Maisted Street, Chicago 6, Ilinov

SPECIALUS
BARGENAS

• Sofoms, Lovoms, 
Lempoms

KAINOS NUO 
$49.50

ir augščiau

h

DIDELIS PASIRINKIMAS {VAIRIAUSIŲ BALDŲ 
FE1,IX A. RAUDONIS, 5EIJ.IE BERTULIS, Sav.

ROOSEVELT FURNITURE Co. 
2310 W. Rooseyelt Road Telef. SEoley 3-47II

Krautuvo atidaryta aekmadhmlala nuo 11 Iki 4:30.

-f

TELEVIZIJA* RADIJAS
HI-FI FONOGRAPM • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAIKOM*

FRANKS TV <& RADIO INC
3240 So Maiste* St. CAiumet 5-7252

RER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

• E NOROvj

4039 Archer Aveacc T«i. la3-«7i* 
AUGUST SALDOKAS Fr»il<*.r

Miegamieji riešuto ar ąžuolo su šlifuotu veidrodžiu, nau
jo stiliaus, tik ............................................................... $129.00

Miegamieji 5 dalių ąžuolo medžio ar riešuto ...................... $149.00
Miegamieji 6 dalių labai vykusio stiliaus, raudino me

džio ar riešuto, 2 lempos dovanai ................................$199.00
Matracai spygliniai visų dydžių nuo .......................... $19—49.00

RAŠOMIEJI STALAI — KNYGOM SPINTOS
Rašomieji stalai, raudonmedžio, ąžuolo, riešuto su 4 stal

čiais, tik nulksleiviams ................................... ............ $ 29.00
Rašomieji stalai dviem eilėm stalčių ................................... $ 39.00
Rašomieji stalai, specialus įdėjimas rašomai mašinėlei,

riešuto medžio ...... .......................................................$ 59.00
Rašomieji stalai Europietiško dydžio ir stiliaus ofisams 

ar .profesionalams, visi stalčiai užrakinami, regu
liuojamas augštis, tik .................................................. $135.00

Knygom spintos su stiklo durim, 4 eilės knygų, lentynos
reguliuojamos, tik ....... .................. ............................ $ 29.00

Knygų spintos su šlifuoto stiklo stirmdi.unom durim,
ąžuolo ar raudono medžio, tik.....................................$ 39.00

T V
ACA, Zenith, General Electric nuo ...................................$ 99.00

ŠALDYTUVAI. SKALBIAMOS MAŠINOS VIRIMUI PEČIAI
6 pėdų šaldytuvai Westinghouse, Admirai, Norge, Frigi

darė, General Electric, tiiio .......................................... $149.00
Virimui pareelano krosnys, automatišku uždęgimu, ne-

dūžtamo pareelano, žymios Crovvn kompanijos, po $ 99.00
Virimui pečiai, Crovvn, RCA, Roper, Tapan, Universal . .$169.00

Jei jūs pavargote bejieškodami puikių baldų už prieinamą 
kainą atvykite pas mus. Jūs būsite nustebinti mūsų žemomis 
kainomis ir gražiu modemišku stiliumi.

Kas turi gerą skonį viską perką 
pas Lieponį.

FIJRNITERE (ENTER. INC.
3224 SO. HALSTED STREET

Lietuviu Prekybos Namai vedėjas*-Justas Lieponis
TEK — VICTORY 2-4226

ĮMONE ATIDARYTA:
Pirm., Ketvirtad........................................................9—0:30
Kitom Dienom. ................................. 0—6.00
Sekmadieniais: ........................................ 10—6 valandos

£
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“RIGOLETTO” OPEROS
DIRIGENTAS DETROITE

Į dainos, baleto ir literatūros 
vakarą, kuris įvyks š. m. balan
džio 6 d. (šeštadienį) 8 vai. v. 
Holy Redeemer auditorijoje, 
5671 W. Vcrnor Hwy. (kampas 
Vernor ir Junction), iš Chica- 
gos atvyks muzikas Aleksand
ras Kučiūnas.

Muz. A. Kučiūnas operos dar
bą pradėjo dirbti Lietuvoje nuo 
1934 metų./ Be to jis tris su pu
se metų dirbo Dresdeno opero
je, dirigavo tremtinių operą, ba 
lėtą “Copelia”, Chicagoje turė
jo operos klasę, kurioje dalyva
vo ne tik lietuviai, bet ir ameri
kiečiai, o šiuo metu jis ten tu
ri muzikos studiją, kurią irgi 
gausiai lanko muzikalusis lietu
vių ir amerikiečių jaunimas. Š. 
m. kovo 30 ir 31 dienomis muz.

tarpo išsirinks darbo ir jaunimo 
šventės komitetą.

Lietuvių sąskrydis Detroite ,

Rugsėjo 8 d. Binkienės ūky-' 
je rengiamas plataus masto De 
troito ir jo apylinkių lietuvių 
sąskrydis — gegužinė. Tokia lie 
tuvių diena suartina visus.
LB Detroito apygardos darbai

Detroitas neturi LB apygar
dos, bet LB Detroito apylinkė, 
V. Kutkaus pirmininkaujama, 
tą darbą gražiai dirba. Stengia
masi sukurti Michigano valsty
bėje ko daugiau apylinkių. Tuo i 
reikalu prašoma kreiptis — V. 
Kutkus.' 1610 N. Seotten Str., į 
Detroit 9, Mich.
Liet. naniŲ klausimas dar gyvas,

Iš namų statybos komiteto atj 
sistatydinus LB Detroito apyl. 
valdybos nariui A. Musteikiui,,

Aleksandras Kučiūnas Chicago-l artimiausioje ateityje šį svarbų] 
,|O diriguos Verdi “Rigoletto”! darbą perims kiti asmenys. Ma-' 
operą lietuvių kalba. Operą sta-Į noma jau judinti žemės pirkimo 

ir namų statybos klausimus. 
LB Detroito apyl. pirm. V. Kut
kus ir šiandien tuo reikalu yra 
optimistas ir mano, jog namus 
galima p3 statyti. Esą reikia telk 
ti energingus ir pasišventusius 
žmones.

LB Detroito apyl. biblioteka
Lituanistinės mokyklos ved. 

mokt. K. Gricius dirba prie LB 
Detroito apylinkės bibliotekos 
organizavimo.

Aukokime knygas mokyklai, 
ir tegul juanimas jas skaito. A- 
lė Rūta Arbačiauskienė bibliote
kai paaukojo apie 20 knygų. J. 
Šepetys paaukojo daugiau 30

to Chicagos Lietuvių Vyrų cho
ras. Š. m. balandžio 6 d. dirigen 
tas atvyks pas mus Detroitan j 
dainos, baleto ir literatūros va
karą.

Šio vakaro programoje taip 
pat dalyvaus visiems gerai žino
ma solistė Aldona Stempužienė 
iš Clevelando, rašytojas — lau
reatas, šių metų “Draugo” ro
mano konkurso laimėtojas Pau
lius Jurkus iš New Yorko ir buv. 
Kauno Valstybinio Teatro prima 
balerinos T Babuškinaitės ba
leto studijos pora šokėjų, kurie 
drauge su T. Babuškinaite at
vyks net iš Bostono.

Vakarą ruošia JAV Lietuvių gerų knygų. Biblioteka jau grei
Bendruomenės Detroito apylin
kės valdyba ir tikisi, kad į jį at
lankys ne tik detroitiečiai, bet 
ir artimesniųjų kolonijų lietu
viai.

Biletus iš anksto galima gan 
ti Patalausko ir Petrulionio krau 
tuvėje “Gaiva”, “Neringos” kny 
gynė, sekmadieniais prie Šv. An
tano parapijos bažnyčios ir pas 
visus valdybos narius.

V. Kutkus

VIDURIO VAKARŲ SPORTO 
APYGARDOS PIRMENYBES

Š. m. kovo 23 ir 24 dienomis 
Detroite, Holy Redeemer spor- 
,to salėje (kampas Vernor ir 
Junction), įvyks Vidurinių Va
karų Sporto Apygardos jaunių, 
if|erga.ičių ir jaunučių krepšinio 
ir tinklinio pirmenybės. Pirme
nybėse laukiama arti 80 dalyvių 
iš Chicagos. Clevelando, Rochcs- 
terio ir Detroito. Pirmenybes 
pfaveda Detroito LSK Kovas.

Kaip matome, į Detroitą su
važiuoja pats jaumsis atžaly
nas, kuris sporto aikštėse ban
dys savo pajėgumą bei sportiš
kumą. Detroito lietuvių visuo
menės pareiga yra paremti juos į 
moraliai ir bent savo gausiu at-' 
silankymu parodyti, jog jie nė- ' 
ra palikti likimo valiai, jog jų 
buvimas lietuvių eilėse yra 
mums gyvybiniai svarbus. Ge

tai pasieks 100 tomų. Kurie ga
li paaukoti knygų, tesikreipia į 
VI. Paužą, 1906 25th Str., Ver
nor Hwy., TA 6-7134 arba VI. 
Mingėlą, 153 E. Parkhurst PI., 
Detroit 3, Mich. telef. TO 7- 
0153.

Tautiniai šokiai
Tautinių šokių grupei vado

vauja Aldona Rastenytė. Į šią 
šokių grupę priimami šokėjai ir 
šokėjos iki 18 metų amžiaus.

Vyresniųjų grupės vadove y- 
ra G. Gobienė, padėjėja — stud. 
Šeputaitė.

Vasario 16 gimnazijai remti
' komisijos darbai
Vajaus rezultatai neblogi, 

nors dar nėra tikrų duomenų, 
nes nežinome gryno pelno iš įvy 
kusio kovo 2 d. vakaro. Dabar 
jau turima $290. Aukų lapais 
daugiausia aukų surinko Lidija 
Ming'člienė — $50, Kotkicnė — 
$41, Pranas Zaranka — $30 ir 
kili po mažiau.

įvykusio vakaro rezultatams 
paaiškėjus (reikia valdžios mo
kesčius įmokėti), bus pranešti 
galutiniai rezultatai.

MENO PARODA DETROITE
Dail. A. Rūkštclės meno pa

roda Detroite buvo atidaryta 
praėjusį sekmadienį Internatio
nal Institute. Į atidarymą atsi
lankė daugiau 200 asmenų. Šis

IS ATEITININKŲ 
GYVENIMO

(Atkelta iš 2 pual.) 
sijoms vadovavo I. Budrys, o 
atskirus klausimus paruošė R. 
Pemkutė, M. Meškauskaitė, I. 
Žilinskaitė ir VI. šoliūnas. Te
ma buvo nagrinėjama keturiais 
atžvilgiais — krikščioniškuose 
sąjūdžiuose, mokykloje ir seimo 
je, politikoje ir visuomeniniame 
gyvenime. Krikščioniškoji veik
la geriausiai pasireiškia Kata
likiškoje Akcijoje, kuri siekia 
sukurti Kristaus karalystę že
mėje. šeimos ir mokyklos at
žvilgiu mes kiekvienas, kaip šei
mos narys ir kaip studentas, tu 
rime įtakos šių institucijų pa
gerinimui ir privalome pritaiky
ti savo principus visuomenės la
bui. Kaip katalikai, galime ir po 
litikoje skleisti Kristaus žodį, gi 
lindamiesi į politikos esmę, arba 
vadovaudami politinėse organi-

Jis gyvu ir visiems supranta
mų žodžiu nušvietė meno santy
kį su žmogumi šimtmečių eigoje 
ir kilusį konfliktą tarp meno bei 
visuomenės pastarajame šimt
metyje, o ypač pastaraisiais lai
kais. Po eilės paklausimų ir pa 
aiškinimų Detroito Lietuvių Kul 
tūros Klubo valdyba svečius pa
kvietė prie skoningai padengto 
stalo pasivaišinti kavute. Iškil
mingai jauki nuotaika atsilan
kiusius į meno parodą sulaikė 
iki vėlyvo vakaro.

Patys pirmieji įsigijo dail. A. 
Rūkštelės kūrinių Baleliūnas 
(2) ir dr. V. Majauskas.

PAREIŠKIMAS
V. K. L. Sąjungos Detroito 

skyriaus visuotiniojo susirinki
mo išrinktoji valdyba — K. Vei
kutis, Alb. Misiūnas, J. Lekas, 
Alf. Rimbą ir Pr. Marcinkė- 
nas — pasiskirstė pareigomis ir 
aptarė metinį darbų planą.

Nors V. K. L. S. yra neparti
nė organizacija, skyriaus valdy
ba laiko pareiga bendradarbiau
ti su visomis partinėmis grupė
mis, kurios siekia išlaisvinti Lie
tuvą jos etnografinėse ribose su 
sostine Vilniumi.

Reikšdami nuoširdžią pagar
bą lietuviškai visuomenei, skel
biame šį savo pareiškimą.

Skyriaus Valdyba

DETROITO’O BIZNIERIŲ 
IR PROFESIJONALAl

• i • i . i i- . atsilankiusiųjų skaičius nusterai atsiminkime, kad tolimesnė ___
lietuviškumo palaikymo sargy
ba bus atiduota į jų rankas, to
dėl jau dabar stenkimės ko dau 
giau tokių sargybinių įtraukti 
į savo gretas.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Detroito apylinkės valdyba, bū
dama Detroito LSK Kovo glo
bėja, ragina visus Detroito lie
tuvius remti šį energingą ir 
veržlų sporto vienetą visuose 
jų darbuose, o šį kartą prašo 
gausiai atsilankyti minėtose pi r 
menybėse.

LB Detroito Apyl. V-ba

•• LB APYLINKES ŽINIOS 
Jaunimo švente

LB apylinkė iškėlė sumanymą 
suorganizuoti jaunimo šventę. 
Visas lietuviškas jaunimas š. 
m. liepos 14 d. dalyvaus. įvyk
siančioje šventėje (ALRKP ū- 
kyje). LĘ Detroito apyl. vai

bino net pačius parodos rengė
jus — Detroito Lietuvių Kult. 
Klubo valdybą. Svečių tarpe 
buvo daug senųjų Amerikos lie
tuvių ir amerikiečių. Apie šią 
meno parodą detroitiškiai buvo 
gerai painformuoti parodos rcn 
gėjų, o taip pat apie ją rašė vi
si trys Detroito amerikiečių 
dienraščiai.

Meno parodą atidarė D. L. K. 
Klubo pirm. R. R. Bilą it ienos pa 
prašytas lietuvių visuomeninin
kas ir ž'nomas Detroito advo
katas J. Uvick. Jis turiningai 
(lietuvių ir anglų kalbomis) su
pažindino svečius su lietuvių 
tanios pastangomis kurti sava
rankišką meną bei kultūrą ir 
viso to reikšmę tautų gyvenime. 
Visų atsilankiusiųjų vardu pa
sidžiaugęs dail. Rūkštelės pastan 
gomis. kūrybine energija ,ir ryž
tu dalytis su visuomene dvasiniu 
penu, dailininką pristatė sve-

DANTŲ GYDYTOJA
BRONE GRUZDIENE, D.D.S.

15807 W. Warren
(3 bl. į vak. tino Greent'ield kelio)

Detroit 28. MicHgan
Priėmimo vai. pagal susitarimą 
Telef. Kabineto — LUzon 4 5121

Namu — LUzon 4-8961
Jeigu norite pirkti arba parduoti 
namus, sklypus, Biergardenus — 
alines, ūkius ar vasarvietes, kreip- 
dtės ■

i ELSEA REALTY & INVEST 
MENT COMPANY

atstovą
VLADĄ BARAUSKU
Telefonai: Įstaigos VA 2-9790, 

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

M. MIŠKUOS, M. D.
GYDYTOJA ir '’HIRURGP. 

X-RA»
393 Wr»i Grand Roulrvard

or Shady Lanr Detroit 16. Mir.higat 
Namu telef. VI 1-7970 

Pirm. antr. ketv. ir penkt. 12-3 ir 6-8 vai 
Treč. ir įeit. 12-3 vai.

Telef. TA 6-0686

VINCAS KIRŠINĄS 
11420 Steel A venų* 
Detroit 27, Mitbigan

Tel. WE. 4-9198 
OKNKRAf, DONTRAOTOK

Atlieka įvairina atatyboa. pataiav 
ino Ir pert&laymo darbus — atallnln 
kyatfia cemento, mūrijimo, elektros. 
Dlumhingn. dažymo Ir dekoravimo 
Valtim kambarin nei butu įrengimą/ 
oaatogėse Ir skiepuose.

rljibos atstovas VI. Pauža kovo i čiams, kaip vien stipriausiųjų 
16 d. 7 vai. vak. saukia išrink-1tapytojų.
tųjų jaunimo organizacijų at- i Po to sekė dail. A. Rūkštelės 
stovų susirinkimą, kurie iš savo i paskaita "Meuas ir visuomenė”.

zacijose, kaip ateitininkai ir 
Kristaus pasiuntiniai. Bendra
me gyvenime turime siekti gė
rio visomis pateisinamomis prie
monėmis. Tam tikslui atsiekti 
ateitininkai privalo būti pasi
ruošę ir ištikimi bei tvirti savo 
idealuose. Skleisdami savo idė
jas turi būti tolerantingi ne
prieštaraujančioms organizaci
joms, o ateitininkų darbuose tu
ri atsispindėti artimo meilė.

Giedrė Griškėnaitė

SPRINGFIELDO MOKSLLTV 
AT-KAI MINFJIME

Lietuvos N e p riklausomybės 
šventės minėjime Springfielde 
moksleivių ateitininkų kuopos 
nariai sutvarkė ir gražiai išpuo
šė salę, o šventės dieną atliko 
meninę dalį.

O. Turauskas, M. Lclys ir V. 
Paulionis pagrojo akordeonu.

Moksleivių at-kų choras pa
dainavo dvi liaudies dainas. ,

V. Abramikaitė. R. Abrami- 
kait'ė ir O. Užgirytė deklamavo 
eilėraščius. Tautinių šokių gru
pė pašoko Kalvelį ir Kubilą.

Tautinius šokius ir dainas jau 
nuosius at-kus išmokė p. Šid
lauskienė. O. Užgirytė

ASS KONFERENCIJOS 
PROTOKOLAI KALBA

Ateitininkų Sendraugių Sąjun 
gos konferencija, įvykusi š. m. 
kovo 2 d. Chicagoje, parodė, kad 
at-kai sendraugiai turi veiklių 
ir rūpestingų skyrių JAV ir 
Kanadoje bei kitur. Gausesnieji 
skyriai atsiuntė savo atstovus 
į konferenciją, ir tik retas to
liau esantis skyrius atsiuntė į- 
galiojimus. Konferencijoje sa
vo atstovus turėjo Bostono,

Klausykite 
UTHUANIAN MELODIES

Knn Arbor - WPAG 1050 Irin 
cycles

Sekmadieniais 1:0G - 1:3<» p. p 
Vedėjas - RALPH VALATKA 

15756 Leaure — Detroit. 27. 
Mle.hiran

R KAZYS ČESNAUSKAS "
iiS 6444 SO. TROY ST. L

Telef. WAlbrook 5-7670 ir 
GIbson 8-4938

• Generalia kontraktorius nau
ju namų statybai. įvairiems re
montams ir namų pertvarky
mams • Turime1 didelį patyri
mų namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento ir medžio 
darbus. • Apkainavimai nemo
kamai.

Brocktono, Chicagos, Clevelan-f niuosc darbuose besireiškią at- 
do, Detroito, Hartfordo, Hamil-| eitininkai. Pirmą kartą j ASS
tono (Canada), New Yorko, 0- 
mahos, Philadelphijos, Toron-

Centro Valdybą įeina ir jaunų
jų akademikų atstovas. Visa

to (Canada) ir VVatcrburio sky-i tai duoda vilčių, kad at-kai sen- 
riai. Iš viso konferencijoje dalyl draugiai vystys gražią, plačią ir 
vavo 40 atstovų iš skyrių, 4 Ccn vieningai suderinamą veiklą, 

tro Valdybos nariai ir vienas Sėkmės!
revizijos komisijos narys. Ir

1)00 indėnų yra katalikų 110,- 
1)00. Per paskutinius 25 metus 
negrų katalikų skaičius padvi
gubėjo, o indėnų katalikų skai
čius paaugo trečdaliu.

svečiai
džiuose.

mielai lankėsi posė-

Naujos ASS Centro Valdybos 
būstine buvo parinkta Chicaga 
po to, kai Clevelando ir Detroi
to at-kų sendr. skyrių valdybos 
raštu pranešė, kad tose vieto
vėse nėra galimybės sudaryti 
centrinių organų. Chicagiečiai 
at-kai sendraugiai, tiek vyres
nieji, tiek jaunesnieji, parodė 
pareigos supratimą, todėl nomi
nacijų komisija pasiūlė konfe
rencijai 13 kandidatų į naują A. 
S. S. Centro Valdybą, kurion iš
rinkti K. Kleiva 36 balsais, D. 
Augienė — 32, kun. dr. V. Bag- 
danavičius — 32, Pr. Povilai
tis — 30 ir dr. V. Šimaitis — 
27. Kandidatais liko dr. K. Pem 
kus — 16 balsų, V. Naudžius — 
13 ir kun. dr. A. Baltinis — 12.

Penki kandidatai buvo pasiū
lyti į revizijos komisiją, kurion 
išrinkti dr. P. Jucaitis— 37 bal
sais. dr. P. Kisielius — 34 ir 
kun. P. Patlaba — 28. Kandida
tais liko A. Eivienė — 24 ir Al. 
Krikščiūnaitė — 15.

Į centrinius organus išrinkti 
veiklūs ir praktiškai visuomeni-

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka ivairiue 

l perkraustymus bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

ik

KADA IK KAM MOKAMOS

Pensijos ir Pašalpos
šiame leidinyje ir k puri. priede at
spausdinta, JAV-bių Nnctulinio Drau
dimo (Sodai Securlty) įstatymas su 
naujausiais 1956 metų papildymais, 
būtent: I ) Oflcialės pensijų ir pašal
pų lenteles. 2) Moterims pensijų 
mokėjimas nuo 62 metų amžiaus. 3) 
Nedarbingiems asmenims pensijos 
mokėjimas nuo 60 meti) amžiaus

Be to. šiame leidinyje atspausdin
tas Nelaimingų atsitikimų įstatymas 
(WmtknH*n*s Cotnpensalinn), so len
telėmis. nurodant už kokius kūno su- 
slžeidimus kiek mokama pašalpos. 
I.eldinių kaina tik 80 centų.

Pinigus su užsakymais siųsti: 
“DRAUGAS”

4545 West 63rd Street 
CMcago 29, Illinois

Duoną ir įvairias skoningas 
bulkutes kepa

BRUNO’S KEPYKLA
3389-41 S. Litnanica Avė. 

Tel. CLirrskle 4-H37H
Pristatonle į visas krautuves 
ir restoranus, taip pat iš
siunčiame* Į visus artimuo
sius miestus.

Pusė miliono negrų 
katalikų

JAV-sc iš 16,000,000 negrų 
yra katalikų 500,000, o iš 400,-

TEBEKASA! KANKA?

Kasomoji mašinėlė rašo gražiau, 
greičiau, iki 10 egz. iš kari! Įvai- 
riausi modeliai nuo $69.95 ir aukš
čiau. Pigu, n f h tarnauja visi), gyveni
mų. MokėHlte tik po $5.00 kas mė
nesį. Pristatoma į bet kurį pasaulio 
kampų su pilniausiom garantijom.

Katalogus ir smulkiausias infor
macijas reikalaukite:
J. Ii. Giedraitis, 1032 Broael Street, 
Hartford, Coiin., kuris "Draugui”
žinomas kaip sąžiningas asmuo.

PAVASARINIS

IŠPARDAVIMAS
NUOLAIDOS . . .

Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir iiiiiiiiniiiuiiiiit 
Telef. HEpublic 7-68OT 

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS

Visų rūšių namų apšildymo 
sistemos (vedimas, perdirbi

mas Ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas

ATLAS FUEL CO.
Atstovas

<919 So. Paulina St 
PRospect 6-7960

NET IKI 70' •o

JOHN T. ZURIS
LAWYER AND COUNSELLOR

11 S0. LA SALĖK STREET 
Retom 1415

Phone: FtAndolph 6-4425 
Home phone: LAfayette 3-9477

Dabar nupiginti visi: lli-fi fono
grafai • Televizijos • Vėsintuvai- 
Vėdinl iiv.ii AM/l-'M radijo aparatai
• Vokiški trumpų bangų rad. apar
• įkalbėjimo aparatai • I lulkiasiurh- 
liai • Kasomos mašinėlės • įvairūs 
elektruiiiii namų apyvokos reikme
nys • Antenos ir kit.

S 0 PH I
RADIO

E B A I. C U S 
PROGRAMA

Tel. BIshop 7-7075

l.š W(1ES Htoties — Banga .1390 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—9 v. 
N”'O PIRMAI?. IKI PENKTAI).

«:45 Iki 9:30 vai. ryte 
ŠEŠTĄJĮ. S: 30 iki 9:30 ryte

SI'lKMAD. K:3O---- 9:30 v. r. iš stoties
M'OI’A — 1100 kil.

7159 So. MAPLEVVOOD AVĖ. 
t’bf rago 29. 111 HEmlock 4-2413

Daina
TCLCVISIOn

lsales~ Service)
Sav. Ini. A. SEMKNAS 

3321 S. Halsted — DLiffside 4-5665 
Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais

ir ketvirtadieniais 9—9

lif-

KNYGELE EGZAMINAMS 
AK JAU ĮSIGIJOTE

KAIP PASIRUOŠTI 
J. A. V. PILIETYBEI

Perkant ar parduodant namus 
ir apdraudžiant turtą

Jums patarnaus
VLADAS N. S E L E N IS

narys United Northwestern 
Realty Association 
šaukite telefonais

ofiso: WE 8-7000: res.: WE 4-6621 
arba atsilankykite j 

GUSTAFSON REALTY CO. 
13000 Schoolcraft kamp. Sorrento

STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITVVINAS, Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai. 
Raštinė atidara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro

NUO U2SISENEJUSIŲ
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nūn SENŲ. 

ATVIRŲ IK SKAUDŽIU ŽAIZDŲ 
naguti ramiai sėdėti Ir naktimis 
miegoti nes Jų užsisenėjuslos žaiždos 
niežėjimų Ir skaudėjimų senų atvi
ru Ir skaudžių žaiždų uždėkite 
LtCGULO Olntment Jos gydymo 
ypaibyes palengvins Jusu skaudėji
mų Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Jų tapgl nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimų, ilgos vadinamos P8OKIA- 
STH Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLKTK.S KOOT, su
stabdo džiovinimų odos Ir perplyšlmų 
tarppjrščiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džlūstančlos suskilsios odos dedir- 
vlnių, odos Išbėrimų ir t t taipgi 

(tinkama vartoti vaikučiams. kada 
pasirodo skaudus Išbėrimas nuo vy
styklų. Ji yra, gera gyduojė nuo iš
viršinių odos ligų. I-e
gulo Olntmcnt yra 
parduodama po 75 
et., $1.25, tr $3.50.
Pirkite vaistlnėaeChi- 
eagoj ir apylinkėse—■
Mllwuukec. Wlsc., Oa- 
-v.Ind. Ir Petro,t, Mi- 
chtgan arba rašyki
te 1 r atsiųskite Mo- 
ney order į

laEGULO, Department D.. 
5618 W. Eddy St., Chlcago 34, I1L

1957 BUICKAS
Tik

92,595.0(1
Dynailovf, Radio. Apšildymas. Baltos Padangos

Lietuviškoje Prekyboje-MILDA BUICK,
907 W. 3Sth St., Chieago 9, III. LA 3-2022

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINYCIA
Geriausios gėlėn dėl vestuvių, banke
tų. laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 West 63rd Street 
Tel. PltosĮicct S-0833 ir PR 8-0834.

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

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

R. ŠERĖNAS
4546 S. Wood St., Chicago 
9, Illinois, tel. VI 7-2972

Klausimai ir atsakymai aJigltį 
Į Į ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei- 
11 sėjas Alfonse F. Wrtls.. Kaina 

tik 60 centų.
Pasiskubinkite įsigyti reikialin- 

I gą knygelę, kuri tikrai palengvins 
(įsigyti JAV pilietybę.

Pinigus su užsakymais siųsti:
DRAUGAS,

4545 VVest 63rd Street 
Chicago 29, Illinois 

.a;*:*:*:*** š*.*^*:^^!^^**:!*!*;**-*:*.**

Pridėkit Taupyt Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOANI
Kiekvieno taupytojo indeliai apdrausti iki $10,000.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir Treėiad. 9 ryto iki 12 vai. 
Šeėtad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p. Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.

MOVIMO

15 TOLI IR ARTI •^>3
NAUJI OtbNU TNOKAI-NAUJAUSI NffAUSTTNtO IMNK/AI

n&ų nerų patyrimas-PIGUS ir sąžiningas patarnavimas

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69St. CHICAGO 3G, ILL Tel. L/Aik.o«l< 5-9209

</2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

C R A N E SAVINGS
2555 WE8T 47th STREET LAfayette 3-1083

B. R. Pletklewlcz, prez.; E. R. P1etklewlc7., sek r. Ir advokataa
Mokame uukMies dividendus. Kelėiame čekius. Tardiuslamc ir perkame 

valstybės bonus. Taopytojanis itaOsmuviiąal nemokamai.

I*radėktta taupyti atidarydami sųskaltų šiandien. Apdrausta iki 910,000.

Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč uždaryta, o Beit. nuo 9 iki vidurdienio



(J DIENRAŠTIS DRAUGAS, CTTIGAGO. ILLINOIS Ketvirtadienis, kovu 1 I 1957

Naujokas Andrius, iš Kačergi- taro. 
n?s k., Zapyškio vai., Kauno ap.

Pajaujis, Jonas, buvo vedęs 0- 
vnuem k-ta *trnr vonizr i ną J’sulaitytę. gyveno Brooklyn,KONSULATO NEW YORKE n.y. Haisev st.

PAJIEšKOMi ASMENYS: Petraitis, Vincas, sūnus Augus-
' : to, iš Panevėžio ap.

Akuekienė - Kavalhusk utė. Ma-! Rainytė. Severą, ir Uršulė, Pra- 
rijona, ir vyras "Jlkuekas, Vincas. no dukterys, iš Onuškio vai.

Aleksaite, Ada, Jonų duktė, pra- kovenšteinas, Jurgis, Adomo s. 
šo atsiliepti gimines. , .balčius, Juozai ir Jurgis, Juozo

Ambrazevičius, Jonas, .Juozas ir aunus.
Vlada-,, ir seserys SondamienėJ Simonavicius^ Adomas, Jono sū- 
Kuzė ir Vainoriene, Pranė, vaikai1 nūs, ir jo sūnūs Jonas ir Vladas. 
Vinco. Skinkys, Vytas, iš Vilkaviškio

Aušrotas, Juozas, Silvestro sū-'aPs*?- 
nūs, ir jo sūnūs Edvardas ir kiti,! Šniurevičius, Aleksandras.

Sondamienė - Ambrazevieiūtė,
Kazė, duktė Vinco.

Steponaitis, Juozapas, sūn. Jono 
ir Domicėlės, iš Butrimų km., Jur
barko v., Raseinių ap.

Taukevičienė, Petronėlė, ir sū-

PAJTFSKOITMAT 
LIETUVOS GENEKALINIO

Rašyti: A. Laukaitis. 237 
Sydenham Rd., Marrickville, N.S.
W. Australia.

Jieškomas JONAS KLEVEČKA. 
s. Jono, gimęs 1914 m. birž. 24 d 
Bliūdžiu kaime, Panevėžio vals. 
1945 m. gyv. Danijoje. Jieško mo-

1I1SCELLANK0US

ŠILDYMAS

KAS KĄ IR KUR
— Budriko radijo programa, šį 

vakarą Budriko radijo programoje 
iš stotie* WHFC, 1450 kil. nuo 6
iki J vai vėl girdėsite gražių lie-( ą. Stančiauskas instoliuoja vi-
tuviškų dainų, kurias išpildys ži- Sų geriausių Amerikos firmų gazu 

tina Katryna Klevečkienė, d. Be- p’™!8 _Alsird:is ir alYva kūrenamus pečius fur-
nediktn flncrnlir, cr.va Mn 1(1 Imi . ’ * dl|*.nedikto, Gogolio g-vė Nr. 19, būt. 
1, Panevėžys, Lithuania.

CLASSIFIED AND “HELP WANTED" AUS
REAL ESTATE BUILDING & REMODELING

iš šeškinių k., Bartininkų vai.
Bajalienė, Ieva.
Balčiūnas, Amanas, Stepono sū

nus,
Brl|ramie.iun is, Si..sys, dirbę* 

“Pienocentre”.
Batsvinskas, Simonas, sūnūs Si

mono, iš Pavištyėio k., Vištyčio 
parap., Vilkaviškio ap.

Jieškomas VINCAS SKIRKE
VIČIUS, Jieško giminaitis Vincas 
Virbickas. Atsiliepti adresu: Re
gina Virbickaitė, Skarsabalių km., 
Kalvarijos rajonas, Kaunas, Lithu
ania.

gi bus malonu pasi- 
lausyti gražių muzikos kūrinių ir 

trumpų pranešimų apie specialiu* vigus skardos darbus, 
išpardavimus Budriko krautuvėje.
Beje, kas laimėjo mįslių konkur
są?. Visi kviečiami tame konkur
se dalyvauti ir dovanas laimėti.
Taipgi Budrikas apdovanos šį pa
vasarį visus, kurie dabar bile ką 
pirks. Pranešėjas.

naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ir atlieka

1548 S. 49th Court, Cicer.
Tel. OLympic 6-0775 nuo 8 vai. 

ryto iki 5 vai. vakaro. 
Telefonas nuo 5 vai. vakaro: 

OLympic 2-6752

Biekšė, Antanas, iš Spenglinin- Syyeno Philadelphia, Pa
kų k., Onuškio v., Trakų ap.

Burinskas, Petras, Petr-> sūnus. » , »
Čalnari.*, Jonas, sūnus Jono. _ Vainoriene-Ambrazevičiūtė, Pra-
čečergis, Bronius, Vlado sūnus, nė duktė Vinco.

iš Skiemonių vai., Utenos a p. Vismantienė - Sabaite, Kazimie-
čečergis, Pranas, iš Skiemonių ra-

vals., Utenos ap. J ieškomieji arba apie juos žitian-
Cibulinskas, I*c tits-.::s. tieji-maloniai prašomi atsiliepti:

Jieškomas EDVARDAS PEČIU
LIS, s. Alfnso, gim. 1915 m., kilęs 
iš Mažeikių miesto. Yra žinių iš 
Mažeikių. Kreiptis į: A. Nevardau- 

nūs Albinas ir Antanas, iš Vilka-[ską, 847 W. 32nid Place, Chicago 
viskio ap. . 18, III. Tel. Y Arda 7-0656. po 6. v. v.

Urba - Luk’oševičiūtė, ir vyras

OOOO O OO00000000<X>000<X>0<KX>'

P L U M B I N G
IJcensed bonded plumbers

Joks darbas nėra didelis ar mažas, 
saukite dabar. Kalbame lietuviškai.

Tel. — REpublic 7-0844 ar
. ... ... MAlbrook 5-3451

Urbonavičius, gyveno Plymouth. gyv. Chicagoje, o vėliaus, trum- , Gražūs Žemaitijos gamtos vaizdai. oooooooo<xk>ooo<>ooooo<h>oooo
Urbonienė - Klimaitė, Veronika, pai pagyvenęs Maspeth, N. Y., iš- syvai pavaizduoti anų <ii nu papro /______ ... . —------ —

vykęs į Detroitą. Prašau atsiliep- meiles intryga vaizdus
ti ii Dati arba žinančiuiu anie ii di 1 Kai aiakieidzia tnų dienų tikti ji pati ama ananuųjų apie jį rov5s vaizdą. Ji;, p„rO(lo kaip ,liu 
pranešti adresu. N. Katinas, 60-47 į Lietuvos n*‘priklausomyl*ės priošauš- 
56th Road, Maspeith 78, N.Y. Iryje maskoliai persekiojo mylinčius ~

Isavo kraštą ir tikėjimų žemaičius ir

Jieškomas STASYS TAMULIS,

įsigykite, p*isK:illy!.i(«> Lietuvoje 
premijuotų istorinį romaną dviejuo
se tomuose,

KRAŽIŲ SKERDYKŠS

Mūsų pirmaujančio beletristo An
tanu Vaičiulaičio vienus iš Įdomiau- 

kūriniu — romans

Čikniškas, Andriui;.
Cilcius, Aleksas.
Čiuprinskas, Ona, g. Ch velande. 
Dauknys, Jonas, Petro sūnus. 
Gabriūnienū - Sabaite, Stasė. 
Gataveckas, šeima iš \ ilkaviš-

kio ap., Stolaakelio km.
Glamha, Ant r. ;, k. nuo Skriau

džių.
Glambaitė - Koloserienė, Ona, 

kilusi nuo Skriaudžių.
Glambaitė - Kolcsu-rienė, Ona, 

kilusi nuo Skriaudžių.

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

Jieškoma MARIJA KERELIE- 
Nfi, gyv. Chicagoje, jieško broli* 
Vincas Dorumas, Kelmė, Tarybi
niu ūkis, Lithuania.

Jieškomi CECILIJA KULBIENE iJie liejo kraują dėl savo šventovės, 
ir ED\ ARDAS, PETRAS, BOLES- Į Autorius — J. Marcinkevičius 
LOVAS, ANTANAS ir sesuo AN'Pats lankėsi Kražiuose, gerai susi- 
CEKULBIAI, k. išPakruojaus (Lie pažxiao su aplinkuma, apkiau-
tuvoje), dabar gyvena Amerikoje. nl?n.;<mu?i«Ut’ /'v1'"1 l”i<Jl.,ll’!kus ir 
Jie patys arba apie juos žinantieji džiagą.
prašomi pranešti adresu: Jonas i
Kulbis, Salomėjos Neries g-vė Nr. 1 toma* •*’s pusi. kaina
18, Šiauliai, Lithuania.

Jlieškomas PETRAS VINGILIS 
(ar Vingelis), kilęs iš Gražiškių

Grigienė - Jaku!.-- .-kaitė, iš Ku-Į valse. Šilsvadžio kųa. Yra svarbių
čiūnų bžntkm., Lazdijų vai., ir vy- žinių iš Lietuvos Jis pats ar apie
ras Grigą*, Juoz.;.-:. y/u-nę Iiieh-1 jį žinantieji prašomi atsiliepti ad-
mond Hill, N.Y. ! resu: O. Zelenkienė, 85 Congres*

Gudienė, Petronė, duktė Motie-1 Avė., Waterbury. Conn. 
jaus iš Liudvinavo vai., Mariajam-
poles ap. ' j

Jadenkutė, Aldona, Juozo dūk.
Jakimavičius. Petras.
Jakubauskaitė - Grigienė, iš Ku-| 

čiūnų bažntkm., Lazdijų vai., ir 
vyras Grigas, Juozas, gyv. Rich- 
rnond. Hill, N.Y.

Jakubėna* - Kazlauskas, Agota.
Jankūną*, Aleksas, Aleksio s.
Jasulaitis, Kazimieras.
Jonkaitis, Juozas, iš Radviliš

kio.
Jutelis, Povilas, sūnus Juozo.

Jieškoma APOLONIJA NOR
MANTIENE, gyv. Chicagoje, ki
lusi iš Kvėdarnos valse., Palokiše- 
ro (?) km. Turėjo vištų farmą. 
Atsiliepti adresu: Ona Tičkienė, 
Turgaus g-ve, Laukuvos paštas. 
Rietavo rajonas, Lithuania.

KAZYS POŠKUS, gyv. Austra
lijoje, jieško savo sesers ZOFIJOS 
POŠKUTES - ZADEIKIENES, gi

li tomais S20 pusi., kaina . . . .
į
. Užsakymus su pinigais siųskit'

“DRAUGAS”
4545 West 63 r d Street

CHICAGO 29, ILLINOIS

. $3.00 

. $3.00

T
Prašoma atsiliepti' NATALIJĄ'! - ištekėiusiT UŽ

JURAŠKAITĘ - STONKIENĘ, d. J
ir dukrą Kristiną. Ji pati ar ži 
nafltieji prašome atsiliepti šiuo ad
resu: M. Stropus, 1127 W. Park

Jono, kilusio iš Veviržienų mieste
lio. Jieško Ona Rimkienė, g. Švėkš
noj. Ją pačią arba žinančius jos stockton> California
adresą prašom rašyti: Rev. Domi-1 ’ ’_____
nikas Lengvinas, 2916 Leahy St.,
Muskegon Heights, Michigan.

Prašomas atsiliepti KAZIMIE
RAS KUČINSKAS, s. Kazimiero, 
kiię* iš Švėkšnos, Tauragės apsk. 
Jieško pusseserė Adelė Kučinskai- 

Karklius, Antanas, Juozas, Jur-jtė Oželienė, d. Domo Kučinsko, g. 
gis ir Motiejus. ... Švėkšnoje. Jį patį arba žinančius

Karvelis, Jonas, iš Ku Ėriškių,' jo adresą prašom pranešti šiuo ad- 
Skiemonių v., Utenos op. resu: P»ev. Domininkas Lengvinas,

Kavaliauskaitė - Akuekienė, Ma 2916 Leahy St., Muskegon Heights, 
rijona, ir vyras Akuekas, Vincas. Michigan.

Kazikonis, Antanas, ir jo sūnus \ ------- :---------
Pranas. Vytautas Ščerbinskas, gyvenan-

Kazlauškas - Jakubėna-, Agota, ti* Lietuvoje jieško JONO ir KOS- 
Klemas, Jurgis (į.r Klimas), ir TO ZAKARAUSKŲ, rašyti — B. 

sūnūs Eimuntas, Emilis, E/altas, Niedvaras, 5744 12th Ave„ Mont- 
Jonas ir Jurgis, ir duktė Olga, iš real 36, ()he., Canada.
Vilkaviškio ap. --------------- -

Klimaitė Urbonienė, Veronika. Jieškoma DOMICĖLĖ KRI2IE- 
Koloserien.ė - ( ' rnbaiiė, Ona, ki- NE, d. Antano, kuri anksčiau gyv.

lūs, nuo Skriaudžių.
Košuba, Antanas, Juozas ir Pet

ras, Simone sūnūs.
Kušlvs, Juozas, sūn. Motiejaus,

iš Liudvinavo va!., Marijampolės 
apsk.

Labanauskas, Juozas, sūn. Juo
zo, iš Marijampolės.

7343 S. MAPLEWOOD AVĖ.
5 kamb. mūrinis Georgian Stiliaus 
namas. Galimybė padidinti. 1 
vonios. Žieminiai langai ir sieteliai. 
Alyva apšild. Kreiptis į sav. tel. 
REpublic 7-4251.

BE WYN. 6 kamb. mūrinis 
bungalow. Karštu vand. alyva ap
šild. Garažas. Apylinkėje 16th ir 
Ridgeland Avė., $17,500, arba duo
kite pasiūlymą. SVOBODA, 6013 
Cermak Rd„ BIshop 2-2161.

$13,500 PILNA KAINA. 2-jų 
butų mūrinis 4 ir 4 kamb. Gazu i 
apšild. Apylinkėje 26th St. ir S. 
Homan Avė. Garažas. 35 p. skly
pas. Uždari jKirčiai. Įmokėti $2,500. 
SVOBODA, 3739 W. 26th Street 
LAwndale 1-7038.

Romford (gal Rockford) mieste.
Atsiliepti arba apie ją pranešti Jieškomas Silvestras Slavickas, 
adresu: Stefa Jankauskienė, Luo- Jis pats arba apie jį žinantieji pla
kės paštas, Užvenčio r-jonas, Li- šomi pranešti šiuo adresu: Draugas
thuania.

Jieškomas ALOYZAS VADEI-
ŠA, s. Petro. Atsiliepti arba apie jį 

Lukoševičiūtė - ■ ’rh e, ir vvras pranešti adresu: Regina Vadeišai- 
Jcnas, gyveno Pili1 de'phia. Pa.

Mažeika, Albinas, ę

— Adv. 9265, 4545 W. 63rd St., Chi
cago 29, Illinois.

t ė, Petro Cvirkos g-vė Nr. 3, Aly-1 DOMAS KAŽUKAUSKAS, kilęs 
ki’audžiu tu, Lithuania 1 kil^s nuo Anykščių, anksčiau gy-1

para r, i venęs 4827 So. Maplewood Avė.,
Mikšys, Vb di. a m, urnų, Ig. ! Jieškomi buvę penki broliai ir Chicago. Jieško gimines iš Lietu- 

naco, iš Lot: j . Ly.'-nmų vai., sesuo VALIULIAI yardai: Petras,! Vos- ^’_s P**8 arbą apie jį žinantieji 
Šiaulių apsk r. Jonas, Jurgis, Ona, ir kt. gimę ir1 malonėkit praneštiJ. Zakis, 6353

Mockevičių -. ; i , . yvveno l’ly- :ugę Amerikoje, gyv. Chicagoje. 
mouth. jų tėvas Jurgis Valiulis, s. Justi-

Monkus, I o no gimęs ir augęs Lietuvoje, Bir-
Motušis, Motiejus, iš Razmų k., jžų parap. Kutelių kaime. Jieško 

Švėkšnos vai____________________ pusbrolis Petras Valiulis, Lietuvo-
liiiiiiiiiiiillli'iiinoiiiH' nu ii’-miiiiin

HM LH

LITMUAtlIAK PECIP1S 

Hnnnko TŪZE DAUŽVARDIEN8

je. Rašyti adresu: A. Šatkienė, 
1636 S. 50th Ave.‘, Cicero 50. III.

r»: uepaprr.st.^ Knyga Virš 200 r», 
jeptų grynai t < tuv:C<ų v.iigių gauti 
nimul anglų kalboj*, i onia Daužvar 
dienS, kuri dažnai pašalnodavo api, 
lietuviškus valgius p< - Chicagoa ra 
dljo Ir televizijos stotis, surinko pa 
člue įdomiausius itetuvišl.ų valgli. 
receptus Ir DRAi'GAŠ Juos Išleidi 
labai parankioje formoj*'. Pirmą kar 
tą tokia knyga pasirodo knygų rln 
koją.

Gera dovana kitatąač'sms ar ang 
llškal skaitantiems .letuvama

Kaina — 82.66
liže i s v m ne ka rtn sū i i ų: 11- siųsk u*

D R A t G A H”

4545 W«4 6»ril Street 
ChieHgo 29, Illinois

llllllllllllllilIlIlilIillllilialilMldlIHllllllll 1

Jieškomas VACLOVAS URBO
NAS, s. Kazio, gimęs 1910 met., 
Lietuvoje. Atsiliepti, arba apie jį 

1 pranešti adresu: Emilija Rožans- 
kieriė, Pravieniškių paštas, Kai
šiadorių rajonas, Lithuania.

«4NV<.Ą KI KI VISAI14 (1U»MI 
iK M<N|,.MiTA

' aj RlUflų
pasukoe, su paveikslais. Jau 
Skaito tr suaugę ir jaunT Ji 
enka lietuvių kalbos pamokerr 
viso 73 pasakos Kaina $2 Si- 
♦ ntojams dtdelSc puola;

KNYGA, KURIĄ JŪS GALITE 
PADOVANOTI IR SAVO 

DRAUGAMS AMERIKIEČIAMS I 

IGNAS ŠLAPELIS

Juozas Pautienius

I'žaakymus ka'rttl su (pinigais siųaki

• • D RA U G A S ’ ‘
4545 West 63ril Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS

So. \Yashtenaw Avė., Chicago 29, 
III. Tel. (IR 6-3525.

Sesuo iš Sibiro jieško JUOZO; 
MARTINAUSKO, Juozo sūnaus, 
kilusio iš Daktarų kaimo, Kretin- ( 
gos valse. Į Ameriką atvyko prieš 
50 m. Ųhicagoje turėjo avalynės ! 
krautuvę. Atsiliepti arba jieško-! 
mojo adresą žinanti prašom pra
nešti: S. Kalvaičiui, 3726 De®dari 
St., E. Chicago, Indiana.

Lietuvoje likęs giminės, jieško 
Amerikoje gyvenančių: KOTRY
NOS GARMIOTES - NASVYTIE- 
NES su vyru ir vaikais DONATU 
ir MINDAUGU, gyvenusių A. Fre
doj, Kaune ir ANTANO GAR- kaina yra prieinama viaiema 
MAUS, buvusio S. Kalvarijos no-

Skelbtia “DRAUGE* apeliuoju, 
nes jis yra plačiausiai skaitoma? 
lietuvių dienraštis, o skelbimu

. . . PRADEKITE TAUPYTI PAS MUS . . . 
GAUSITE AUGftČIAUSĮ DIVIDENDĄ ... O BE TO. 
APDRAUSTĄ SAUGUMĄ IKI 810,000.00 ... IR,

NAUDINGU DOVANU UŽ 4USU PRILANKUM^

JUOZAS GRIBAUSKAS, Vedėja*
Tel.: TOwnh«ll 3-8131 ir BIshop 2-1397

Antradieniais, keivirtad. ir penktai!.
RAŠTINES VALANDOS: 9 lk‘ r\;, Pirmadieniais iki s va

karo; šeštadieninis iki I v. po pietų: 
t rečiadienials uždara.

DVKAI i’l.i ŠININ ZUIKUTIS VAlKl'ClAMH TAUPYTOJA MH

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1447 So. 49th Ct., Cicero, III J

VALENTINA
vėl gaunamas, nes yra išėjusi antra, 
pataisytoji laida. Romanas buvo pre
mijuotas “Sakalo” leidyklos. Kaip 
visa Vaičiulaičio kūryba, šis roma
nas patraukia augšta stiliaus kultū
ra, rūpestingu menišku apipavidali
nimu. Vaičiulaitis yra davęs daugiau 
kaip 20 originalių ir verstinių, vei
kalų ir šis romanas yra vienas iš jo 
stipriausių kūrybos, nupasakojus vie
nos mergaitės meilę, jos vidaus ko
vas, jos audringą pabėgimą už vie
nuolyno mūrų. Romanas turi 141 
psl. Kaina $2.

DRAUGAS
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS

BRIGHTON PARKE:
Komb. mūr. med. 4 ir 6 puikūs 

kinb., dvigubas Sklypai*, garažaa. 
Kaina $19,nuo.

Nauj. mūr. 1 H aukšt. 4 ir 5 kmb., 
centr. šik]., gražus.

Med. 2 po ... pečiais šild. $13,800.
Mod. 3 butai po 4 kmb. $16,500.

41AGE PARKE:
Mūr, 2 po 4, centr. šild., 75 dol. 

paj., kaina tik $15,900.
Mūr. 2 po 5 naujas, tuoj galima . 

užimti.
Mūr. 5 kmb., 2 kmb. pastogėje ir 1 

atsk. virtuvė skiepe. $18,500.
MARQUETTE PARKE:

Mūr. 5 ir 4 kmb. naujas.
Mūr. 4 kmb. gale sklypo.
Mūr. bung. 4 ir 3 kmb. $21,000. 

KITUR:
Mūr. 8 kmb., centr. šild., garažas. 

PAJAMŲ NAMAI:
Mūrinis 2 po 4 kamb., taverna su 

įreng. ir 9 atsk. kmb. $6589 dol. pa
jamų j metus. Nebrangiai.

Mūr. kamp. 5 kmb. ir maisto krau- 
tuvS.

Mūr. 7 butai, labai gera vieta.
Mūr. 4 butai, 2 po 4 ir 2 po 6.
Mūr. 5 kmb. ir taverna, Gage par- 

lt©

ŠIMAITIS REALTY,
INCOME TAX *

2737 W.43rdSt.' CL 4-2390

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL OONTRACTOR 

Stato rezidencinius ir komercinius 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen
duoja planus; išrūpina statybos 
kreditus. Skamb. vak.: VI 7-4229

Namų te], lllshnp 7-3340 
2737 West 43r<l Street

J. BREIVE and SON
CONSTRUCT1ON COMPANV 

1442 8. 48th Ct., Cicero 50, III.
Statome nanjus namas Ir garažas 

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairins remonto darbas, skabiai, 
gerai ir pigiai
Aaukite DAnnbe S-27SS nao S vai 

ryto Iki 7 vai. vakaro.
Tel. OLympic 2-5121 nuo « vai 

vakare Iki f I vai. vakare.

LIETUVIŲ STATYBOS 
| BENDROVĖ 

’ MORAS

MARQUETTE PARKE
Mūrinis 2 po 5 y, kamb. ir S kamb. 

rūsy.
Geras 6 kamb. bungalow. Tile vo

nia ir virtuvė. $17,500.
50 pėdų sklypas.

BRIGHTON PARKE
Prie liet. mokyklos medinis su rū- 

: siu ir šildym. 6 ir 5 kamb.
| Kampinis mūrinis — 4 dideli butyi.

«3-čia ir Kedzie Avė. Puikus mūri
nis — 2 po 5 kamb. ir 3 kamb. Cen- 

I tral. šildymas alyva. Garažas,
(inge Parke naujas mūrinis 2 po 5 

ka ru te $32,900; įnešti $8.000.

VENTA
4409 SO. FAIRFIELD AVĖ. 

LAf. 3-3881; LAf. S-9027

Ruilders Gen. Contriu-tors
Atlieka , planavimo ir staty

bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų ir viešųjų pastatų.

Namų įkainavimas ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Kasdien nuo 8 vai. ryto iki 6 
vai. p. p. Kitu laiku susitarus.

Tel. PRospect 8-2013 
6800 SO CAMPBELL AVĖ. 

Chicagc 29, III-

i

t

t

Namų statyba, įvairūs pataisymai
Ir pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namą, kuris liūtų gerai iš
planuotas, patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS

Liuksusiniame popieriuje atspaus- 
linti 27 J. Pautieniaus paveikslai 

m -n.ų ' 3U angjįškai ir lietuviškai parašyta 
T.ab i ^aPėlio studija apie meną.

1 Lietuviškos Knygos Klubo leidi- 
} nys, didelio formato, skoningai 

irohės viršeliais įrištas.

s0UR

Nejud. turtų pirkimas-pardavimas 
bei valdymas. Paskolų parūpinlmas.

Pildome Inoome Taksus 
VTSŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS

“Varpas” Real Estate 
General Insurance, Notary Public

5#IB So. \Vestėm Avė. 
PItoap. 8-2234 arba Hl.m. 4-7085

Susitarti šaukite TKrtninal 9-5531 
nuo 5 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10 - 4 vai. Adresas: 515
Nolton, \Vlllow Springs. III.

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

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030 

PRospect 8-3579 (vak. ir aemad.)

gSTSD
Statome

NAMUS IR
GARAŽUS

ir atliekama visus statybos Ir per 
tvarkymo (remodeling) darbuą

MASTER BUILDF"S
General Uontracting Co.

(Hav V. Sodeika ir J. Skorubskas) 
1600 S. 48TH CT., CICERO 50, IL1. 
Tel. Ol.ymplo 2-7381; TO 3-42341 

(NTN —isi

Kaina $5.00
‘Tėviškės Žiburiai” apie šią knygą 
rašo. RETA PASAULY TOKIŲ 

1 KNYGŲ. Ne dėl to, kad čia išryš-
i kinta vieno dailininko kūryba., j PIRKITE ir parduokite savo ne 
j Leidinys tikrai skoningai ir tinka- ki)noj turt mano
mai papuos kiekvienos kultunngos, NandJok,manoHtei8ingu pTtama 

: seimos stalą. - „
1 žsūkymus kartu su pinigais siųskite

DRAUGAS
4545 West 63rd Street 

CHICAŲO 29, ILLINOIS

, OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Skelbtis ‘DRAUGE’ ipHimok> 
nes jis vra plačiausiai skaitomas

; I.--IIVU deru-ištih «Keiniin
kaina yra pi einam,
ooo o oo o o o oo oooooo ąoocooooo

SKIP’S
Liquor Store

5515 SOUTH DAMEN AVENUfc, 

4LL PHUMcS — MALBROOK 5-82U2

S E L F 
SERVICE

MAECil KOVO 14, 15, 1« D. D.

GRANO ARMAGNAC 21 yr. 
Imporled Liaudy

<»l(l

IMPORIE1) 10 IR. OLD BKANDY

Eiith $4.98

$3-69l'dh

RON CHiCO 15 yr. old Impurted Kum Flfth $3.49 

GKA1N AlGOGOL UJO PRGGF V.S.P. .Fifth $4.80

AMbOKiEG IMI'OIUEI) LIUCEI KS 
St-awL«*rry, Banalia, IMaekberry, 
Kai- pfturry

CINZANO VEKMOLlil 
Ory <>r Sw»*t

KIJAFA H INE

LANG S 8 Y< ar OLD SCOTCII

BLATZ BEER ( ase of 24 raus

LOHENBKAU IMI’OGTED BEI K 
(asu u f 21- buities

Fifth $2*89

Fifth $.|39

Fifth $|.6»

Fifth

Fase

(hm-

$4.59

$8-^

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpablic 7-9400

LIET. APDRAUDOS AGENTŪRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bes patvirtinos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAN KIRVAITIS 
tVAlbrook 5-5U7I

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
61IIH S. Adiland A ve., Chicago 36,111.

D. M0NSTAVI6IUS
REAL ESTATE - 165S W. 103 st 

Tel. REVERLY 8-3946 
Nekilnojąmų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose ir
valdžios Įstaigose.

INCOME TAX. Tas acoountant

Šioje nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant, JO 
sų laukia greita* Ir teisingas patar
aavintas

NORVILĄ
KKAL ESTATE SALEM 

;tMM» W. 59th 8t. Tel. Prosperą 8-&4M

Mūr. 2 bt. šild., mūr. gar.—$17,000. 
Mūr. 4 bt. 3 did. lot., įpSd.. $26,500 
Mūr. 3 augšt.. 3 bt., prašo $27,000. 
Mūr. 3 bt. ir kraut., prašo $28,600. 
Mūr. 6 kb. bung., šild. gar., $17,900 
Prie 63 g-vės ir Harlem 4 did. lo

tai už $4,000.
Patikrinkite; yra sąrašas pigių ir 

gerų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer avė., LAfayette 3-3384

(prie California g-vės)

ll BRIDGEPORTE
2-ji, augštų mūriniu, 4 po 4 kamb. 

Cemento rūsys. Nuomų $185 į mčn.
II Mokesčiui $90. Kaina $14,000.

PALT REALTY
3205 S. Morgan St. YArds 7-0730

SAVININKAS parduoda KRAi'TU- 
Vy. Pigiai, nes turi būti parduota. 
Groserlai, šviežios daržovės, šaldytas 
maistas, ledai, mėsa, švieti kepsniai 
kasdien. Didelis gyv. kamb. Karštas 
Ir šaltas vanduo. 1853 W. 591h 84.

6-1877.

BRIDGEPORTE
2-jų augštų mūrinis. 4 po 4 kmb. 

Cemento rūsys. Nuomų $185 į mėn. 
Mokeačiai $90. Kaina $14,000.

PALT REALTY 
3205 So. Morgan St.

V Arda 7-6730

PLATINKITE "DRAUGĄ’

PROGOS — OPPORTUNITIES

PARDUODAMA MAISTŲ KltAI 
TITVŪ lietuviu apylinkėje, prie baž
nyčios ir mokyklų. Geras biznis, ge
rai įrengta, naujos mašinos. Prieina
ma kaina, nes sav. turi išeiti J ligo
ninę. Susitarimui skambinti 5Anls 
7-I3OI.

DKESN NHOP — HMP/, I.IM’ATION 
43rd ir Archer

I^abai žemas investmentas. Ypa
tingai parduodama California salon 
fashions. Fabrikantas suteikia visas 
prekes, užmoka “freighC-pervežinią, 
priima “markdovvns", ir t. t. Gera 
proga darbščiam asmeniui. Kreiplis 
į sav. tel. (’Urrsidc 1-2928, kiekvieną 
dieną.

IftNUOMUOJAMA — FOR RENT

NAMŲ SAVININKAI!
Tuiįiiiiiiikaujiime Liliu išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų surašą.

VARPAS Real Estate
5916 So. Wcst«>i-n, l’ltospeet 8-2231

REAL ESTATE

LIUKSUSINIS PAJAMŲ NA
MAS ŠV. RITOS PARAPIJOJ

Puikus namas ištisai. I Itramoder- 
niški abu butai — 5 kamb. ir 4 km., 
‘‘face brick” — mūro namas su 
dviem atskirais Įėjimais. Atskiri g^- 
7.0 apšildymai. 22a v. elektra. 2 te
tom. garažas. 1-nie augšt*' mleg. 
kamb. 17 x 1 1 pėdų. Tile, spintos vir
tuvėj; ir tile vonia. I'ždaras tnsu- 
liuotaa porčius 3-ėlam mieg. k. 28 
pėdų Balionas, didelis valgomasis, 
nuo sienos Iki sienos kilimai. Viršuj 
didelė tile vlrtuvė-dlnette komb.. di
delis saltonas. graži tile vonia. Visur 
kaip naujas. Tiktai $24.500. Arti 6f>th 
ir Campbell Avė. Utl>ai rinktinėj** 
vietoje. Tel. PKo*|S*< t 6-6611.

TRAV1S & TRAVIS 
2618 W. 63rd St.

Northslde. Tvarkingas mūrinis dvl- 
flatis. 2x5* Basemente dar 1 kamba
rys. Aut., šildymas karštu vandeniu- 
alyva, Alium, langai ir sieteliai. Ply
telių vonia. Geras pirkinys! Prašo 
tik $19,00o. Apžiūrėti nekainuoja!

Namas! Mūrinis, puikus namas! 5 
kambariai. 37 pėdų lotas. 2 karų ga
ražas. Alyva autom, šildymas. Visai 
arti Mar<|lU’tte Parko. $18.500 arlia 
geriausias pasiūlymas. Skambinkit. 
pamatyklt, pirkit!

Income taksų pildymas
P LEONAS

RJBAL B8TATB 
2735 West 71 st Street

Visi telefonai: WAlbrook 5-6045

Šv. Komunija nuo žmogaus 
nenuima kryžiaus, tik duoda jė
gos jį nešti.

— šv. Gregorius Nisietis

Skelbkitės ‘Draike’!
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Ketvirtadienis, kovo 14, 1957 DIENRASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

P. L. ARCHYVAS MINI DEŠIMTMETĮ
1944 m. komunizmo bandai Seserų Vienuolynas, priimda- 

ritantis per Lietuvos žemę, ke- mag siuntinius bei koresponden- 
liosdešimtys tūkstančių lietuvių ciją ir informuodamas intėresan 
pasitraukė j Vokietiją ir slin-tus. šis vienuolynas sudarė ir 
ko Vakarų sąjungininkų krypti-J pagrindą Pasaulio Lietuvių Ar
nai. Ir vos tik sąjungininkai pri- chyvo veiklai, nes duoda nemo- 
vertė Vokietiją kapituliuoti ir; karnai patalpas su dalimi inven- 
pabėgėlius sukoncentravo į sto- toriaus, aprūpina šviesa ir šili-
vykias, tuoj užvirė kultūrinis gy 
venimas: pristeigta vaikų darže
lių, pradžios mokyklų, progim
nazijų, gimnazijų, net universi
tetų, o be to — įvairiausių kur
sų ir meno ansamblių. Visam 
šiam darbui labai darniai talki
ninkavo knygų ir laikraščių lei
dyklos.

Kiekvienam buvo aišku, kad 
stovyklinis gyvenimas yra tik 
laikinis. Kilo minttis griebtis 
priemonių išsaugoti šios gražios 
ir kūrybingos veiklos pėdsakus.

ma. Žymios pagalbos susilauk
ta techniškam darbui iš lietuviš
kų talkų. Talkininkai atidirbo 
šimtus valandų. Daugiausia dir
bo Stasys Staniškis (106 vai.). 
Daug laiko skyrė šios įstaigos 
sėkmingesnei veiklai ir direkto
riaus šeima. Tai jo įstaigos 
štabas. Buvo junthma ir lietu
viškos spaudos pagalba.

PLA renka archyvinę, biblio
grafinę ir muzėjinę medžiagą. 
Arcsyvinį skyrių sudaro įstaigų 
bei organizacijų protokolai, by-

ŽEMĖS DREBĖJIMAS

Situaciniame žemėlapyje matyti vietos paliestos žemės drebėjimo.
(INS)

menukais... net duonos žiaube- Jau susidarytų didokas būrys tų

Esu įsitikinęs, kad viso pa
saulio auksu negalėtumei at
sverti vienerių šv. mišių ver
tės. — Aleks. Manzoni

t

Tuo tikslu 1946 ra. lapkričio 19 d°ku”,cnįa‘ ir kt. Jau dabar 
d. pradėta rinkti istorine medžią kal'Iuyl'l krastM lietuviu veiklos 
ga ir siusti į šv. Kazimiero Sese Pjd3aka“a8 suaak.tl vtenin- 
rų Vienuolyną IChieago. JAV) įte 13 salt‘"ls- Dažnos Vokietl- 
saugojiraui. Pradžioje (Vokieti-!JOS s‘nv>'kl<ls by'“ Jau dabar

rele.
Šios įstaigos idėja kas kartą 

sulaukia vis daugiau ir daugiau 
šalininkų. Medžiagos siuntimas 
nuolat gausėja. Net U. S. A. Sta 
te Department padovanojo 15 
plokštelių, naudotų lietuviškoms 
transliacijoms per Voice of A- 
merica. PLA veiklą subsidija
vo (1948 — 1955 m.) Vilkas iš 
Alto jo reikalams skiriamų pi-

joje) darbas buvo pradėtas pu- ^įdomesnes kaip romanai, o „igų. 1956 m. sušelpė JAV LB
siau privačiu būdu. Vėliau tam 
darbui buvo suorganizuota Iš

jos bus dar įdomesnės ir vertin- Centro Valdyba, 
gesnės tada, kai iškeliaus iš pa-į

Kiekvienas dalykėlis, nors ir 
menkiausias, liečiąs lietuvių gy
venimą ar veiklą, priimamas su

. ,r ... o i- t- šaulio gyvieji liudininkai, tonnes Medžiagos Rinkimo Ko-į J
misija, kurią po vienerių metų : Bibliografinis skyrius turi dau 
veiklos emigracija sulikvidavo. giau 400 pavadinimų lietuviškos 

Kai minėtame vienuolynė pri-' periodikos ir keletą tūkstančių 
sirinko didesni kiekiai istorinės egzempliorių knygų. Lietuvių tumo. Nebojama, kurios pasau- 
medžiagos, reikėjo ją sutvarky- Bibliografinė Tarnyba visą su-, lėžiūros asmens kr sambūrio 
ti. Kadangi visame pasaulyje rinktą spaudą perduoda Pašau- veiklą liudytų. Svarbu tik, kad 
jau nuo seniau daug lietuvių^y- lio Lietuvių Archyvui. Tuo bū-! istorinė medžiaga liestų Lietu-
vena, tad reikėjo rinkti veiklos du ta įstaiga žymia dalimi pri-, Vą ar lietuvius. Kiekvienas da-
pėdsakus iš visų lietuvių. Tai- sideda prie šio skyriaus plėti-; įykūlis yra pakvituojamas, met-
gi viso šio darbo organizavimui ! mo. i rikuojamas į specialiai tam rei-

dideliu dėkingumu. Renkama ir 
saugoma be pasaulėžiūrinio skir

Vliko Vykdomoji Taryba 1951 Muzijinis skyrius turi anspau 
m. vasario 1 d. pakvietė inicia-jdų, organizacijų ženklų, vėlia- 
torių, šį darbą pradėjusį dirbti Vų ir kt. Čia auga ir Lietuvos 
ir buvusį Istorinės Medžiagos, atsiminimų skyrelis su šaulių 
Rinkimo Komisijos pirmininką j vėijava audiniais, mezginiais,
Vincentą Liulevičių dirketoriu-1 Maisto fabriko pavyzdžiais, Bal
nai. Įstaiga buvo pavadinta Pa- tijos pajūrio gintaru, smėliu, ak- do savo dokumentų dublikatus 
šaulio Lietuvių Archyvu. Dar
bas vyko sėkmingai. Ir po de- j 
šimties metų (nuo istorinės nae- Į 
dži?gos rinkimo pradžios) turi Į 
moji medžiaga jau nebetelpa l 
dvidešimt penkiose geležinėse 
spintose, kurių lentynų ilgis su-, 
darytų arti 400 pėdų. Ši me
džiaga liečia 22 kraštų lietuvių 
veiklą.

Kad istorinės medžiagos tiek 
surinkta, pirmiausia reikia pa
reikšti pagarbą siuntėjams. Jų 
susirūpinimas išsaugojimu šių 
lobių didino spintų kiekį. Rūpi
nosi šiuo reikalu ir įvairių kraš
tų PLA (įgaliotiniai. Negalima 
praleisti nepažymėjus, kad ge
riausi įgaliotinių veiklos rezul
tatai buvo Urugvajuje (K. Či
biras), Kolumbijoje (E. Vasy- 
liūnienė). Austrijoje (prel. K.
Razminas), Danijoje (A. Brič- 
kienė), Vokietijoje (A. Vens- 
lauskas) ir ypač Didžiojoje Bri
tanijoje (Ona Kairiūkštienė).
Daug prisidėjo šv. Kazimiero

kalui atspausdintas knygas ir 
kataloguojamas.

PLA buvimo naudą daugiau
sia pajuto tie asmenys, kurie bu
vo mokęsi Vokietijoj ir pražudę 
mokslo dokumentus. Čia jie ra-

z

line,

asmenų, kurie rinkosi medžia
gos rašomiems straipsniams bei 
paskaitoms. Be to, nebe toli de
šimties asmenų buvo daugiau ar 
mažiau aprūpinti medžiaga ruo
šiamiems darbams mokslo laips
niui gauti. O ateityje ši įstaiga 
dar labiau galės tam reikalui pa
tarnauti, nes, medžiagai gausė
jant, bus lengviau susirasti sa-i 
vo darbui reikiamąją.

Medžiagą siųsti ar rašyti, šiuo 
adresu: Pasaulio Lietuvių Ar
chyvas, 2601 West Marquette 
Rd., Chicago 29, Ilk. U. S. A.
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Jei tunte parduoti ar Išnuomo

ti. pasiskelbkite smulkių skelbimų 
įkynujt Skelbimą galite perduoti 
telefonu VTrginla 7-6640
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A. A.
IGNAS KVALITA

Gyveno 4142 S. Arteslan Avė.
MirS kovo 13 d., 1957, 12 v. 

dieniu, sulaukęs pusės amžiaus. 
Gimė Lietuvoje; kilo iš Kauno 
apskr., Raudondvario pu rupi
jos. Pavijimo vienkiemio.

Amerikoje išgyveno 42 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Mary (PuHtelnikaitė), 
duktė Violet Spalgenas, žentas 
August, pusbrolis Antanas Ži- 
nauskas, jo žmona Kotryna ir 
jų šeima, du švogeriai: Vladas 
Pustelnik, jo žmona Paulina ir 
jų šeima ir Vincas Pustelnik, 
jo žmona Agota ir jų šeima, 
krikšto sūnus Daniel Pustelnik, 
krikšto duktė Irene Vander 
Mey. kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Priklausė Žagariečlų Klubui.
Kūnas bus pašarvotas ketvir

tadienį 3 vai. popiet Petro Bie
liūno koplyčioje, 43 48 S. Call- 
fornia Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
kovo 16 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į švenč. 
Paneles Nekalto Prasidėjimo 
parap. bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nies stelų. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: Žmona, duktė Ir 
žentas.
laidotuvių direktorius Petras 

Bieliūnas. Telef. LAfayette 3- 
3572.

Mūsų Brangaus Vyro ir Tėvo 
A. -j- A.

ANTANO MARCINKAUS 
mirties metinės sukanka 1957 m. kovo 11 d. Už jo 

vėlę gedulingos pamaldos bus laikomos Švenč. Pa
nelės Gimimo bažnyčioje, Marąuette Parke, šešta
dienį, kovo 16 d., 8 vai. ryto.

Giminių ir pažįstamų nuoširdžiai prašome da
lyvauti pamaldose. žmona ir Dukra

Mielą

STASĮ BARANAUSKĄ ir jo šeimę, 

jo mylimai mamytei mirus, sunkioje valan

doje nuoširdžiai užjaučia

Vitkų ir Šeštakausku šeimos

L1ODČS1O VALANDOJ 
Saukiu

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Westera Ava. Air Conditloned koplyčia 
REpabUo 7*8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

Tl«ma, kuri* gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčią arčiau jūsų namų.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hėrmitage Avė.
Tel. Yfi 7-1741-2 ir LA 3-9852

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

AMBUL.ANCE DIENĄ IR NAKTĮ

Bfe s?
. ■ ■ ,’ssi ./t*1
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PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Tel — CEdarcres* 3-6335

Tėvų Marijonų misijos
Pirmoje 1957 metų dalyje tė

vai marijonai vadovaus misi
joms sekančiose parapijose:

kovo 11 — 17 d. Švč. Trejy-į 
bės parap., Hartford, Conn., 
kun. J. Mačiulionis, MIC;

kovo 18 — 24 d. švč. Trejybės 
parap., Hartford, Conn., kun. 
A. Mažukna, MIC;

balandžio 1 — 14 d. Šv. Jurgio 
parap., Brooklyn, N. Y., kun.
J. Mačiulionis. MIC;

balandžio 1 — 14 d. Šv. Kazi
miero parap., Pittston, Pa., kun. 
A. Mažukna, MIC;

balandžio 15 — 21 d. Šv. And 
riejaus parap., Philadelphia, Pa.,Į 
kun. J. Mačiulionis, MIC;

balandžio 15 — 21 d. Šv. Ka
zimiero parap., St. Clair, Pa., 
kun. A. Mažukna, MIC;

Gegužės 5 — 19 d. Šv. Kaži-Į 
miero parap. Brockton, Mass..j 
kun. A. Mažukna. MIC;

kovo 31 iki balandžio 7 d. lie-i 
tuviams Hamiltone, Kanadoje,;' 
kun. A. Spurgis, MIC;

Balandžio 7 — 14 dienomis liei 
tuviams Toronte, Kanadoje, - 
kun. A. Spurgis, MIC.

ROZALIJA ŠALKAUSKAS
(BALSYTE)

Gyveno 1812 S. 50th Court, Cicero, III.

Mirė kovo 11 d., 1957, 12 vai. naktį, sulaukus pusės amž.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 50 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Frank, marti Ange- 

2 dukterys, Bernice Nowak, žentas Frank ir Frances
Lach, žentas Edward, 6 anūkai, brolis Antanas Balsis ir jo 
šeima, 3 pusseserės: Ona Šureis, jos vyras Stanley ir jų šei
mą; Mary Mačionis ir jos šeima, gyv. Philadelphia, Pa., ir 
Barbora Bayalis su šeima, gyv. Philadelphia, Pa., švogerka 
Mary Demhelis, jos vyras John, kiti giminės, draugai ir pa
žįstami.

Kūnas pašarvotas Antano Petkaus koplyčioje, 1410 So. 
50th Avė., Cicero, III.

Laidotuvės įvyks penktad. kovo 15 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į Šv. Antano parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėta j Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnus, dukterys, marti, žentai ir anūkai.
Laidotuvių direkt. Antanas Petkus, Tel. T0wnhall 3-2109.

A A.

MARCIJONA EVINSKIENE
(ŽAMGULYTŽ)

Gyveno 4100 S. Maplewood Avė.
Mirė kovo 11 d., 1957, 6:40 vai. vak., sulaukus pusės amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 dukterys: Bernice Kelleher, 

žentas John, Violet Thomson, žentas Charles ir Martha Balčaitis, 
žentas Joseph, Jr., sūnus Charles, marti Margaret, 8 anūkai, vie
nas proanūkas, 2 seserys: Emilija Meižienė ir Paulina Knšėūnas, 
švogeris Joseph ir jų šeimos, brolis Jonas Žemgalis ir jo šeima, 
švogeris Juozapas Evinskis Su šeima, kiti giminės, draugai ir |»a- 
žįstami.

Priklausė Chicagos Liet. Draugijai.
Kūnas pašarvotas John F. Eudeikio koplyčioje, 4330 South 

Califomia Avė.
Laidotuvės įvyks penktadienį, kovo 15 d., iš koplyčios 8:30 

vai. ryto bus atlydėta į Švenč. Panelės Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, žentai, sūnus, marti ir anūkai.
Laidotuvių direkt John. F. Endeikis. Tel. LAfayette 3-0440.

ANTHONY B, PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 501h AVĖ. 

CHICAGO, ILL. CICERO, SLL.
Telefonai — GRovehilI 6-2343 arba

T0wnhall 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIUI 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

' Ambulansų patarna- M<*s turime koplyčias
* vimas dieną ir nak- BūT JSj visose Chicagos ir’ 
Itį, Reikale šaukite Roselando dalvse ir1
|mus. tuojau patarnaujame1

Prašome Tėvu Marijonų rėmė 
jus ir bičiukus pasimelsti už 
misijų pas sekimą ten, kur jos 
bus vedamos

Kun. J Mačiulionis. MIC,
T. Marijonų Misijų Vedėjas,
1910 E. Falls Street,
Niagara Falls, N. Y. ,

NARIAI IIEILVIĮ I U1P IR SKOtl.MMO
B-VIŲ LYGOS. KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki SI0,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namų Įsigijimui 
Lengvomis Špygomis

CHICAGO SAVINOS & LOAN iSSN.
. 6245 S. Westem five.. Chicago 36. III

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

DISTRICT SAVINGS t LOAN ASSN.
343D S. Halsted St., Chicago 8. III.

ST. ANTNONY SAVINGS t LOAN ASSN.
1447 S. 49th Cl.. Cicero 50. III., tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS t LOAN ASSN.
180(1 S. Halsted St., Chicago 8, III.

TROOST - PACHANKIS MOTUS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH), Vlce-Prcvrtdent

6819 So. Western Avė. Tel. GRovehilI 6-3745
-•...... — •- i

E
I

ITTI

įtfp

Į paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 
transportaciją automobiliu.

Atdara kasdien Ir sekmadieniniu nuo 9 vai. rvto Iki F> vai. popiet. 
IŠSIRINKITE DABAH — RI S PASTATYTA KAPINIŲ THFNOJYJ 

JOKIO fMOK J JI MO. STIMOKftRITE KAPINI* DIENOJF..

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

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

PETRAS P. GURSKIS
659 \Yest 18th STREEET Tel. SEeley 3-5711

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ Tel. COmmodore 4-222*

JURGIS P. RUDMIN
3319 S. IJTCANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-113.0

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. ŪOth AVĖ., CICERO. III Tel. OLympic 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDVOKI
1646 M 46th STREET 4 Ards 7-rt7X»

STEPONAS C. LACKAWIC?
2424 W. 69th STREET REpuhttc 7-1214
2814 M 28ed PLACE Virpinta 7 MT>

VANCE FUNERAL HOME
1424 8. SOth AVĖ. OLympic 2-5245 ir TOwnhall S-ftrtR7

ir



t

DTENRAftTTS DRAUGAS. CHICAGO, TLLINOTS Ketvirtadienis, kovo 11 1957s

/ mus
X Mykolas Rėklaitis sėkmin

gai pirmininkavo Chicagos sa- 
vanorių-kūrėjų susirinkimui, į- 
vykusiam kovo mėn. 10 dieną 
Lietuvių Auditorijoj. Sekreto
riavo Antanas Avižienis. Be ei
lės apsvarstytų reikalų, sava- 
noriai-kūrėjai nusprendė iškil
mingai, paminėti sąjungos 30 
metų sukaktį. Ta proga numa
tyta tėvų Jėzuitų koplyčioje 
gegužės mėn. iškilmingos už 
■mirusius ar žuvusius savano- 
rius-kūrėjus pamaldos.

Susirinkime išrinkta nauja 
skyriaus valdyba, kurią suda
rys nauji žmonės: Adolfas 
Juodka, Juozas Vilutis, Povilas 
Dirkis, Kazimieras Slėnys ir 
K. Petrauskas dėl pašlijusios 
sveikatos nebesutiko būti per
rinktas.

X LB Chicagos Apygardos
valdybos posėdis Įvyko kovo 
mėn. 8 d., kuriame dalyvavo 
pirm. dr. J. Bajerčius, kun. J. 
Borevičius, A. Gintneris, T. 
Blinstrubas ir J. Jasaitis. Bu
vo padaryti pakeitimai valdy
bos narių pareigose: J. Jasaitis 
paskirtas iždininku, o St. Dau
nys — spaudos ir informacijos 
reikalams. J. Jasaitis, kaip at
stovas prie tautinių šokių šven
tės komiteto, pranešė apie mi
nėtos šventės darbo eigą, o kun. 
J. Borevičius — apie rengiamą 
reprezentacinę lietuvių meno 
parodą ir jos rengimo sąlygas 
bei kliūtis. Naujų apylinkių 
steigimo reikalai pavesti pirmi
ninkui, o Blinstrubui — rūpin
tis kultūriniais reikalais. Pa
skirta prof. V. Biržiškos pa
minklo statymui 25 dol.

x Tautinės šokių šventės 
spaudos-informacijos komisiją 
sudaro: J. Kardelis, S. Narke- 
liūnaitė, dr. V. Vygantas, Al. 
Gimantas, V. Kutkus, dr. J. 
Paplėnas, Alg. T. Antanaitis, 
J. Jasaitis, J. Vaičiūnas, Alb. 
Valentinas, J. Vaidelys, Ed. šu- 
laitis, V. Kleiza, St. Daunys. 
Chicagoje gyvenantieji komisi
jos nariai turėjo 2 posėdžius ir 
aptarė aktualiuosius informa
cijos reikalus. Visi komisijos 
nariai apie tautinių šokių šven
tės reikalus informuojami spe
cialiu biuleteniu.

X Dr. Vladas Juodeika vado
vaus šią vasarą studijų eks
kursijai į Europą, aplankant 
šiuos kraštus: Angliją, Škotiją, 
Norvegiją, Švediją, Austriją, 
Italiją, Monako, Prancūziją. 
Ekskursija išskris iš New Yor- 
ko liepos 2 d. ir sugrįš rugsėjo 
4 d. Ekskursantai turi teisę 
gauti iki 6 vai. kreditus Euro
pos istorijoje ir mene. Norin
tieji gauti smulkesnių informa
cijų prašomi rašyti dr. V. Juo
deika, University of Portland, 
Portland, Oregon.

X Iš įdėtu vos pranešama, 
jog Kaune nugriautas buvęs 
prof. Pr. Dovydaičio namas. 
Tremties lietuvių spauda rašo, 
jog prof. Pr. Dovydaitis trem
tinio mirtimi mirė Riešioty, Si
bire.

X Av. Antano parapijos baž
nyčioj, Cicero, 111., misijos lie
tuvių kalba vyks nuo kovo 24 
iki 31 d. Parapijos klebonas 
prel. Ignas Albavičius kviečia 
parapiečius ta proga pasinau
doti Dievo malonėmis.

X Giesmę gavėniai “Eisi ken
tėti", mišriam chorui, Jurgis 
Adomynas (slapyvardis) at
siuntė Dainos ir Giesmės kon
kursui.

X Cicero lietuviai šiais me
tais (vasarą) kelius mėnesius 
nori turėti savo lietuvišką vai
kų aikštelę.

IŠ ARTI
J. A. VALSTYBĖSE

— Dešimties pavergtų tautų 
konferencija. Vidurio ir Rytų 
Europos kilmės amerikiečių 
konferencija jau veikia antri 
metai. Ją sudaro Albanijos, Bul 
garijos, Čekoslovakijos, Estijos, 
Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, 
Rumunijos, Ukrainos ir Vengri 
jos tautybių atstovai. Šie atsto
vauja savo tautybių bendrą
sias organizacijas. Lietuviai at
stovauja Amerikos Lietuvių Ta
rybai. Atstovybę sudaro: prel. 
J. Balkūnas, adv. Drake-Dragū- 
nas, V. Barčiauskas, M. Kižytė 
ir inž. Baltus. Kiekviena tauty
bė turi penkis atstovus. Viso 
tad yra 50 narių.

Konferencija turi savo įsta
tus. Konferencijai 1956 metais 
vadovavo prel. J. Balkūnas. Va
sario 9 d. š. m. vėl konferenci
ja jį išrinko pirmininku. Kiti 
valdybos nariai yra: vicepirm. 
Andrew J. Valuchek, čekoslo- 
vakų atstovas, sekretorius dr. 
J. Sluszka, lenkas, iždininkas 
Dimytro Halychyn, ukrainas, ir 
nariai — Th. Robis, albanas, 
L. Christov, bulgaras, Juhan 
Vasar, estas, A. Stankevicz, lat 
vis, Panfil A. Riposanu, rumu
nas, ir Louis Yager, vengras.

Konferencija turi tris vei
kiančias komisijas, kuriose dir
ba lietuvių atstovai: M. Kižytė, 
informacijai, V. Barčiauskas, 
politinei, adv. Drake, finansų 
Konferencija ruošia memoran
dumą Jungtinėms Tautoms apie 
Sovietų intervenciją pavergtuo
se tautose. Memorandumą pa
ruošti pavesta M. Kižytei. Ru
deniui ruošiamasi prie masinio 
mitingo visų dešimties tautų ir 
pavesta V. Barčiauskui.

Konferencija artimai veikia 
su Amerikiečių Draugų draugi
ja ginti Pavergtas Tautas ir ko 
operuoja su Pavergtų Tautų 
Asemblėju. Ji gerai žinoma ir 
J. V. vyriausybei, kuriai pasių
sti keli pareiškimai įvairiais pa
vergtų tautų klausimais.

X Feliksas Palubinskas, tik 
prieš porą mėnesių baigęs Dc 
Paul universitetą ir gavęs ad
ministracijos mokslų bakalau
ro laipsnį, savo tėvelių padeda
mas, atidarė maisto produktų 
krautuvę Bridgeporto apylinkė
je, 828 W. 31st St. Kadangi jo 
krautuvė priklauso “Certified” 
parduotuvių grupei, vartotojai 
gali joje pirkti prekes žymiai 
pigesnėmis kainomis.

Kovo mėn. 14, 15 ir 16 d. Fe
liksas Palubinskas ruošia savo 
prekybos didįjį atidarymą. To
mis dienomis šioje naujai išde- 
koruotoje krautuvėje didelė da
lis prekių bus parduodama su
mažintomis kainomis, o be - to, 
visi pirkėjai nemokamai gaus 
vertingų dovanų. Krautuvė at
dara kasdien nuo 7 vai. ryto 
iki 7 vai. vakaro, sekmadieniais 
8—12 vai.

X Menininkų klubo patalpo 
se kovo mėn. 9 d. įvyko spau
dos atstovų ir .menininkų klubo 
valdybos atstovų pasitarimas, 
kaip sėkmingiau būtų galima 
pravesti religinio meno koncer
tą balandžio mėn. 7 d. Chica- 
goje, kuris įvyks Šv. Kryžiaus 
bažnyčioje, Čiurlionio galerijos 
organizavimo reikalas, repre- 
zentinės meno parodos organi
zavimas ir kiti klausimai. Pla
čiau tuo reikalu kalbėjo dail. 
Z. Kolba, muz. A. Nakas, sol. 
A. Kutkus, “Draugo" red. L. 
Šimutis, dail. M. Šileikis, dr. J. 
Paplėnas, A. Gintneris, P. Gau- 
čys ir kiti, kurie mielai prita
rė iškeltoms mintims įr bend
rai aptarė kultūrines veikimo 
gaires, kurios turėtų būti vyk
domos Chicagoje artimiausiu 
laiku.

X Cicero mieste eina pilnu 
tempu paruošiamieji darbai lie
tuvių jaunimo meno ansambliui 
organizuoti. J ansamblį įeitų 
jaunimo choras, tautinių šokių 
būrelis, kanklininkai ir scenos 
būrelis, kuris jau veikia 
prie Augštesniosi-os Lituanis
tikos mokyklos.

IR TOLI ; į

— Vaclovas Sidzikauskas. Lie
tuvos Laisvės komiteto pirmi
ninkas, iš New Yorko išskridęs 
dalyvauti Los Angeles lietuvių 
Vasario 16 minėjime kaip pa
grindinis kalbėtojas, pakeliui 
grįždamas buvo sustojęs Omą- 
hos lietuvių kolonijoje. Tenai 
jis padarė platų politinį prane
šimą. Po to porai dienų buvo su 
stojęs Chicagoje, kur matėsi su 
Alto pareigūnais. Balandžio 
mėn. vidury V. Sidzikauskas iš
vyksta į Europą dalyvauti Pa
vergtųjų Europos Tautų sesijo
je, kuri, kaip ir anksčiau, bus 
Strasbourge, Prancūzijoje. Po
sėdžiai tenai prasidės balandžio 
25 d. Vacį. Sidzikaskas vado
vaus lietuvių delegacijai. Kiti 
penki delegacijos nariai bus iš 
Europos: Vilčinskas iš Londo-. 
no, pulk. Lanskoronskis iš Pary 
žiaus, dr. P. Karvelis ir Valt. 
Banaitis iš Vokietijos ir B. Bi- 
levičiūtė iš Švedijos, kurioje ji 
neseniai atsirado iš Lietuvos; 
tai ta pati lietuvaitė mokytoja, 
kuri pernai pabėgo iš sovietų 
turistinio laiy-o. Ji yra pakvies
ta toje delegacijoje dalyvauti 
ir, jei tik spės atvykti, .manoma, 
kad dalyvaus.

— Lietuvos šventes — Vasa
rio 16 d. — proga surengtą pri 
ėmimą Lietuvos pasiuntinybės 
rūmuose Washingtone aprašė 
ukrainiečių laikraštis “Ameri
ka”, pažymėdamas, kad ukrai
niečius priėmime atstovavo 
Georgetowno universiteto profe 
sorius dr. L. E. Dobriansky.

— Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo minėjimą Phila- 
delphijoje aprašė ukrainiečių 
laikraštis “Amerika".

— Dr.J .Januškevičiaus straip 
snį apie mirtį domininkonų pro
vincijos atnaujintojo JAV-se, 
kun. dr. Bonaventūros Pauliu
ko įsidėjo lenkų laikraštis 
“Gvviazda”.

— K. Vidikausko eilėraštį re
ligine tema įsidėjo lenkų laik
raštis “Ameryko-Echo”.

VOKIETIJOJ
— Kun. V. Šarka susirgęs 

angina ir lengvu inkstų uždegi
mu turėjo kaikuriam laikui at
sigulti į ligoninę.

Ii OKUPUOTOS LIETUVOS
— Žemės ūkio akademijoje

vasarib 12 d. gynė disertacijas 
technikos mokslų kandidato 
laipsniui įgyti: aspirantas Ker- 
pauskas Aleksandras, s. Juozo, 
tema “Linų pluošto patvaru
mas cikliniams lankstymo po
veikiams" ir jaunesnysis moks
linis bendradarbis Blaževičius 
Kazys, s. Adolfas, tema “Men
čių klinčių iš Klovainių k-olo- 
mitų, kaip natūralių statybinių 
akmenų, tyrimai". Pirmojo 
oponentai: prof. dr. G. N. Ku-Į 
kin ir technikos mokslų kan
didatas Henrikas Rešeliauskas, į 
antrojo — prof. dr. M. Kavec- 
kas ir techn. mokslų kandida
tas P. Viliūnas.

Mirė kataliku
Labiausiai perkamų dailio

sios literatūros knygų Korėjoje 
autorius Nai Sung Kim, 48 m. 
amžiaus, apsikrikštijo prieš 
mirtį.

Katalikai Hong Konge
Britų kolonijoje Hong Konge 

per 1956 metus katalikų skai
čius paaugo 20%.

PG TRAGEDIJOS

Ann Buehler, 25 metų amžiaus, prieš tris metus važiuodama moto
riniu laivu prarado koją ir ranką. Neseniai ji ištekėjo už C. M. Bla- 
lack. Nuotraukoj neatrodo, kad ji būtų invalidė. Prieš nelaimę jauno
ji buvo lėktuvo patarnautoja. (INS)

CHICAGOS ŽINIOS
Žiaurus žudikai

Chicagą sujudino žiauri 
žmogžudystė: plaktuku buvo 
užmuštas 17 metų amžiaus neg
ras Alvis Palmer, kai jisai lau
kė autobuso 1135 W. 59 str. 
Nužudymą matė William John
son, 41 m. amžiaus. Jis papa
sakojo, kad prie stovinčiojo pri
bėgo jaunuolis, suėmė kietai jį 
ir pradėjo į galvą daužyti iš ki
šenės išsitrauktu plaktuku. 
Žmogžudystė įvykdyta apie 10 
vai. nakčia į trečiadienį. Žudi
kas buvo bepuoląs Johnsoną, 
tačiau tuo metu išėjo grupė 
kėglirtinkų ir žudikas nubėgo. 
Policija suėmė keletą pietva
kariuose siautėjusios jaunuolių 
gaujos narių, kurie, gynėsi, kad 
jie nusikaltimo nepapildę.

Bėgo nuo policijos 
surado mirtį

Jaunas 20 m. amžiaus brai
žytojas James R. McDonnell ir 
15 metų mokleivė Phyllis 
Hanschman kažkodėl pabūgę 
policijos automobilio, pradėjo 
nuo jo bėgti ir beskubėdami 
prasilaužč pro užtvarą ties 
traukinio bėgiais ir bekrisdami 
iš augštumos buvo užmušti.

Kitoje nelaimėje anksti tre
čiadienį būvo užmušti Mary 
Mix, 50 m. amžiaus našlė, ir 
jos brolis Thomas D. Folan, 54 
m., o taksi šoferis, juos vežęs, 
buvo sužeistas, kai jų mašina 
susidūrė su Milvvaukee linijos 
traukiniu.

Gynimosi šaudmenys
Šiandien, ketvirtadienį, Con- 

rad Hilton viešbuty prasideda] 
pramonės paroda, kurioje bus 
išstatyti ir naujieji JAV ka
riuomenės apsigynimo šaud
menys. Paroda tęsis tris dienas 
kaip ir konferencija pramonės 
klausimais.

Kalėjimas visam gyvenimui
‘ Johnnie Moffatt, 27 m. am
žiaus Chicagos negras, už nu- 
skriaudimą moters nuteistas vi
sam amžiui kalėti.

X “Draugo” romano konkur
so Jury komisija manoma su
daryti Chicagoje. šiais metais 
nustatyta romano konkurso ko
misiją sudaryti Chicagoje. Tuo- 
,mi nemanoma atsisakyti min
ties konkurso komisijas ateity
je sudaryti įvairiose lietuvių 
kolonijose.

Šiometinės Romano premijos 
mecenatas y*ra Jonas Andriu-,' 
lis. Romano taisyklėse prama- 
tomas vienas pakeitimas, bū- 

| tent: rankraščiams įteikti ter- 
I minas prailginamas iki gruo-
i džio 1 dienos.

Grąžino žiedus 
pavogtus 1948 m.

Josephine Vitale, gyvenanti 
3100 S. VVolcott, Chicagoje, šio-

KAS KĄ IR KUR
— Svarbus Ralfu I skyriaus su

sirinkimas įvyks ateinantį sekma
dienį, kovo 17 dieną, 12:30 vai, 

mis dienomis jaučiasi labai lai- P P-> l,araPij‘>« salėje, 1644 \\aban- 
minga: nuėjusi prie pašto dėžu
tės ji atrado voką, kuriame bu
vo įdėti jos 1948 metais pavog-
U žiedai. » raiteliu, aiškinau-: meJU' *“• SUS"'i"įĖ1į,^S,

šia Avė.
Susirinkime bus svarstoma daug 

svarbių nukalu. Skyriaus valdyba, 
kviečia visus narius ir Balio re

čiu, kad tasai žmogus tuo me
tu buvęs varge, pavogtus žie
dus siūlęs parduoti, bet niekas

13 milionų dol. vieškeliui
Chicagos Miesto tarybos Fi- 

nepirkęs, tai juos padėjęs į štai-1 nansų komitetas nutarė už- 
čių ir tikėjęsis greit grąžinti, traukti bonais paskolą $13,- 
bet pamiršęs. Neseniai kraus- 000,000 ir ją panaudoti staty- 
tydamas stalčius užtikęs ir da- bai Calumet iškeltojo vieške- 
bar grąžinąs. * lio. Šiandien, ketvirtadienį, tas

planas svarstomas Chicagos 
Miesto taryboje. Iš viso to

Daug laivelių
Nuo gegužės mėn. 1 d. jau 

bus galima nuleisti privačius 
laivukus į Michigano ežerą Chi
cagoje. Miesto parkų distriktas 
turi įrengęs tam reikalui sep
tynis uostus, kuriuose galima 
pastatyti 1,273 laivukus, ta
čiau čikagiečiai jau užsiregist
ravo jieškodami daugiau kaip 
3,000 vietų, taigi, daugiau kaip 
pusei nebebus krantinių. Ne
radę vietos uostuose, turės sa
vo laivukus vežti i artimesnes 
upes, ežerus ar prašytis priima
mi į pakrančių sargybos uos
tus.

Paukščiai buria pavasarį
Apie Chicagą jau linksmiau 

pasirodė pavasario paukščiai. 
Jau pilnesnį darosi ir kaikurių! 
augalų pumpurai. Antradienį 
ir trečiadienį temperatūra pra
šoko 60 laipsnių. Saulė buvo' 
tikrai pavasariška.

Gimė automobily
Advokatas Peter Coladarci, 

29 m. amžiaus, skubėdamas ve
žė savo žmoną į Chicagos uni
versiteto ligoninės gimdymo 
skyrių. Pakeliui, važiuojant 
Lake Shore drv., automobily 
gimė mergytė. Advokatas su
stojo kelio pakrašty, pagelbėjo 
žmonai, o paskiau greit nuvežė 
į ligoninę.

Pabėgusi stirniuke
Iš mažo privataus zoologijos 

sodo, kurį laiko Pesche Flower 
and Gift krautuvė Dės Plaines 
mieste buvo pabėgusi jauna 
stirniukė. Policija ją gaudė per 
pusantros valandos, kol ji pri
trūko kvapo ir buvo sulaikyta. 
Policijos kapitonas Roach net 
naudojo radiją, kad geriau 

• tvarkytų stirniukės gaudymą.

Mirtis šokant iš 17 augšto
Marie Bilek, 65 metų am

žiaus moteris iš Oak Parko, 
rasta negyvai užsimušusi, nu
šokant iš 17 augšto ties laip
tais Kemper Insurance pastate 
Chicagoje, kur yra Chicago 
Opera House.

Skolina skiepus
Chicagos miestas uoliai vyk

do programą vaikų skiepijimo 
nuo polijo, tačiau pritrūko skie-

vieškclio statyba 
apie $100,000,009

pareikalaus

"RIGOLETTO” OPEROS 
KVIETIMAI

Operos spektakliai įvyksta 
kovo mėn. 30 d., šeštadienį, 8 
vai. vak. ir kovo mėn. 31 dieną, 
sekmadienį, 3:30 vai, po pietų 
Kvietimus prašoma įsigyti iš 
anksto pas platintojus:

Marųuette Parke Marginių 
krautuvėje, 2511 W. 69 St.,

Brigliton Parke J. Savrima- 
vičiaus krautuvėje, 4358 So. 
Fairfield,

Bridgeporte J. Karvelio pre
kyboje, 3322 S. Halsted St.

Kvietimus galima užsisakyti 
ir paštu, pranešant pageidau
jamą vietą ir pažymint dieną.

_ , Kartu reikia prisiųsti ir atitin-
pų. Sveikatos taryba kreipėsi i , • . • • • ..... . * ’ karnai sumai piniginį orderį ar
visus miesto vaistininkus, pra
šydama paskolinti, o paskiau 
kiekvienam atiduos.

BOKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI!

Įstodami į Liet. Knygų Klubą ii 
įmokėdami 5 dol- metinio mokesčio 
mes įgaliname per vienerius metus 
pasirodyti kelioms naujoms gerai pa
rinktoms liet. knygoms ir tuo pačiu 
uždirbame 2.50 dol., nes knygų pa
sirenkame už 7.50 dol.

Lietuviškos Knygos Klubo na
riais — lietuvybės kalviais gali būti 
visi, pasiuntę 5 dol. šiuo adresu:

LIET. KNYGOS KLUBAS 
(Lith. Book Club)

4545 W. 63 St., Chicago 29, UI.

pačius pinigus šiuo adresu: 
Chicagos Lietuvių Vyrų Cho
ras, 2524 W. 69 St., Chicago 
29, III.

Įėjimo kainos yra: 5, 4, 3 ir 
2 dol. Marijos Augštesniosios 
mokyklos salėje visos vietos 
numeruotos, patariama kvieti
mais apsirūpinti jau dabar.

Naujasis Testamentas- 

Šventas Raštas

Ar jau perskaitei P. Kesiūno 
romaną

Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys
kupas Metropolitas. IV laida. Iš
leido “LUX” 1947 m. Štutgarte. 
620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama

“DRAUGAS” 4545 W. 63rd St., 
CHICAGO 29, ILL.

ti.sai.H šimtmečiais yra pasakę ap 
Mariją? Apie tai rasite naujai 
spaudos išėjusioje poeto A. Tyruoli 
paruoštoje Marijos antologijoje, pi 
vadintojo:

Aušros žvaigždė
Čia sudėta 68 didžiųjų poetų elli 

raščiai. poetų, atstovaujančių 15 tai 
tų. Čia randami tokie pirmaujantie 
kūrėjai, kaip Dante, Ryronas, Chei 
tertonas, Goethe, Helne, V. Hug 
Gertrud von be Fort, bongfelloi 
Maironis, Mickevičius, Milašius, Mi 
tonas, Gabriel Mistral, Poe, Pušk 
nas, Kilke, Šekspyras, Šileris, Um 
niuno, Verlaine Ir daugybe kitų.

Tai poezijos antologija, kuri n 
sensta, kurios verte Ir po keliasd 
ftimt m«tų bus svarbi, kaip šiandie 
Kaina *2.00.
Užsakymus kart” «m pinigais dųsklt

DRAUGĄ 
4545 VVest 63rd Street

Chicago 29, Illinois

'•'mimu......

knyga.
Kokios pasirodo tik retais laikntar 
pisis

PRKMIJIinTAHIh DRAUGO 
ROMANAS

Didelė Lietuviškos buities knyga 
iirinkta iš daugelio kilrinių Jnrj 
Komisijos ir nepaprastai palankia1 
sutikta skaitanėios visuomenės.

Aplankas dail. J. Pankktienės 
Lietuviškos Knygos Klube leidinyn 
434 pel. Kaina $4.00.

Tltnakymtu ir pinigu* niųnkite 

D R ABO A S 
4545 Went 68rd Street 

Chicago 29, Illinoia
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Dr. A. Baltinis savo recenzijoje 
apie ftj romaną taip rašo: P. Kesiū- 
no romanas “Tarp Žalsvų palapinių" 
Kražiai iškelia tų, pasiaukojimo didu
mą, kurį beviltiškoje kovoje dėl tau
tos laisves parodė Lietuvos partiza
nas, tą idealizmą, kuriuo degė mūsų 
jaunimas, liedamas kraują dėl savo 
žemės, tuos didžiuosius nuostolius, 
kuriuos mums reikėjo pakelti dviejų 
okupacijų replėse. Todėl šį romaną 
skaitome su malonumu ir dideliu su
sidomėjimu. Ypač romane minimi 
žygiai žavės .jaunimą ir kels jo dva
sią. šis romanas, atskleidžiąs mūsų 
herojiškai tragiškus epizodus, yra 
šviesus spindulys tremties idealizmo 
ugdyme.

290 pusi. Kaina $3.00

"DRAUGAS”
4545 W. 63rd Street 

Chicago 29, III.

Išėjo iš spaudos nauja 

ANATOLIJAUS KAIRIO

trijų veiksmų komedija 
iš lietuvių gyvenimo 

J. A. Valstybėse

DIAGNOZĖ
Kaina: $2.00, 150 pusi.

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 West 63rd Street, 

Chicago 20. III.

tS-BSa- cj c-s s&a, eiSSSTV

Marijos apsireiškimų Fatimoje 
1917 metais aprašymas 

128 pnsl. Kaina $1.00

Užsakymus kartu su pinigais siuskite;

‘‘DRAUGAS’’
4545 West ftSrd Street 

. Chicago 29. Illinois
' OOOOOOOOOOOOOOOCMOOOOOOflI 
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Uemkite dirn Drauda'
I

• .................................................................................

KAS TURI GERA SKONI, VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ
Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo- 

kėjimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, Šaldytuvai ir visa namų ir ofisų 
įrengimui.

Moderniausia liduvių baldų prekyba Chicagoje.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

3222-24-26 So. Halsted Str. VIctory 2-4226
Pirui., Ketvirt. 9—9:30, Sektu. 10—5, Kitom dienom 9—6

- --------------- ■ ■ --------------------------


