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Eisenhoweris ir'MacmilIan susitikolAtlanto saloje
Dekretas reikalauja labiausiai 

atsižvelgti j tėvų reikalavimus
Vatikano dienraštis L’Osservatore Romano iškelia tuos sun

kumus, kuriuos sutinka Lenkijoj praktiškas pritaikymas vyriau
sybės dekreto dėl religijos dėstymo mokyklose.

Nuo 1950 metų — rašo dien- —? -
rastis — katalikams duotos šiuo Viceprezidentas Nixon 
reikalu garantijos buvo neteku- r
sios savo turinio. 1953 metais 
Lenkijos vyskupai dėl to buvo 
priversti tai pranešti tuometi
niam prezidentui Bierutui. Norė
dami iš mokyklų išstumti religi
jos mokymą, Lenkijos komunis
tai įsteigė vadinamą „Vaikų bi
čiulių draugiją“, kuri buvo griež 
tai bedieviška. Valstybė visomis 
priemonėmis rėmė šios organiza
cijos veiklą, jai pavesdama vis 
daugiau valstybinių mokyklų.

skuba į Washingtonę
TUCKERSTOWN, Bermuda, 

kovo 20. — Viceprezidentas Ni- 
xonas vakar praskrido pro Ber
mudų, kur šį ketvirtadienį prasi
dės Eisenhovverio — Macmillan 
konferencija. Nixonas skuba į 
Washingtoną, nes veik visi augš- 
tieji valdžios vyrai yra išvykę 
kitur.

Irgi priemone
Nep^o tėvų reikalavimų 0VIED0 Ispanija , kovo 20. —

Ir šiandien bedieviškoji „Vai- Daugiau kaip 1,000 anglies ka- 
kų bičiulių draugija“ į jos žinio- sykių darbininkų vakar pašauk- 
je esančias mokyklas neįsileidžia ta į armiją, kad sulaužytų dar 
religijos dėstymo, nors praėjusių bo sulėtinimo streiką, 
metų gruodžio mėnesio vyriau
sybės dekretas reikalauja ko la
biausiai atsižvelgti į tėvų reika
lavimus. Pavyzdžiui Katovicų 
mieste šios organizacijos išlaiko
mos mokyklos yra net trys. 97 
procentai tėvų pareiškė reikala
vimą, kad jose taip pat būtų mo
koma religija, bet mokyklų va- . . T , .., ,. . .. rr • x tuvu, žuvo. Lėktuvas skrido išdovybes priešinasi. Komunistų i „ , , , . „
partijos nariai, kurie pasisakė T _________
už religijos pamokų įvedimą, bu
vo pašalinti iš partijos.

19 asmenų žuvo
lėktuvo nelaimėje

LA PAZ, Bolivija, kovo 20. — 
Bolivijos keleivinis lėktuvas su
sitrenkė į kalno viršūnę ir nu
krito. 19 asmenų, skridusių lėk-

Influenza Lenkijoje
VARŠUVA, kovo 20. — Len

kijos gydytojai įsakė vartoti ne
paprastas priemones prieš influ- 
enzos epidemiją. Tūkstančiai

Žemėlapis rodo Tlrluio sąsiaurį, kuriuo Izraelio laivas plaukia iš 
Elath uosto per Akabos įlanką, kad išbandytų Egiptą, kuris pasakė, 
jog Izraelio laivams nėra kelio per įlanką. Egiptas, remiamas Saudi 
Arabijos, praneša, kad Saudi Arabijos pakrantės patrankos šaudys 
į Izraelio laivus. (INS)

Prancūzų parlamente 
svarstomi labai

aktualūs klausimai
PARYŽIUS, kovo 20. — Pran

cūzų parlamente prasidėjo svar
būs debatai, kurie užtruks kelio
lika posėdžių. Jie vedami ketu
riais pagrindiniais klausimais: 
1. Konstitucijos reforma, 2. Alži- 
ro ir Šiaurės Afrikos klausimai, 
3. Vyriausybės ūkinė ir finansi
nė politika, 4. užsienių politika.

Ministeris pirmininkas Mollet 
yra įgalintas pastatyti pasitikė
jimo klausimą, jei rastų reikalo. 
Yra užsirašę per 50 kalbėtojų. 
Spauda yra vieningos nuorftonės, 
kad iš tų debatų nekils vyriausy
bei rimto pavojaus atsidurti ma 
žumoje, nors karčių kritikos žo
džių jai teks išgirsti, ypačiai dėl 
savo ūkinės ir finansinės politi
kos.

Eisenhoweris, britai susitiko

spręsti krizes klausimo
TUCKER’S TOWN, Bermuda, kovo 20. — Prezidentas Eisen- 

howeris ir Britanijos premjeras Harold Macmillan šiandien susiti
ko Atlanto saloje.

Jie bandys atstatyti Britani-. — ------ • -
jos — Amerikos bendradarbiavi- Pirmaeilis tikslas
mą dalantis su Vidurio krize, ku
ri kiekvienu momentu gali virsti 
karu.

Keturių dienų konferencijoje 
Macmillan turbūt prašys Jungti
nių Amerikos Valstybių paremti 
Izraelio saugumo interesus Ga
zos ruože ir laivininkystės teises 
Akabos įlankoje ir Suezo kanale.

Britų nuomonė
Britanija įsitikinusi, kad Jung 

tinių Amerikos Valstybių vy-

Kartu su Macmillanu atvyko 
užsienio reikalų ministeris Sel- 
wyn Lloyd, 39 patarėjai ir sekre
toriai, ir JAV ambasadorius 
John Hay VVhitney.

Priėš išvykstant iš Londono, 
Macmillan pareiškė, kad jo pir
maeilis tikslas atstatyti susipra
timą ir draugystę su Jungtinė
mis Amerikos Valstybėmis.

Prezidentas Eiscnhovvcris iš
kilmingai sutiktas Bcrmudoje.

Gazos ugnialcalniui blėstant,

atsiranda nauji rūpesčiai
WASHINGTONAS, kovo 20.—Jungtinės Amerikos Valstybės 

šiandien atmetė Izraelio planą priversti Egiptą išeiti iš Gazos 
ruožo.

Izraelio ambasadorius Abba -——----
Eban vakar įteikė valstybės de
partamentui seriją „konkrečių 
veiksmų“, kuriais norima įrody-

rėtų būti pasiųsta paimti Gazos 
ruožą.

Smulkmenos Izraelio progra- 
ti, kad Jungtinių Tautų adminis- j mos išvaryti Egiptu iš Gazos ne-

Komunistinis teroras
Lenkijoj komunistinė spauda 

dažnai rašo, kad tikinčiųjų vai
kai mokyklose terorizuoją įsiti
kinusių bedievių komunistų vai
kus. Tačiau tai neturi nieko ben 
dro su tikrove. Tiesa, kad tikin
čiųjų masėje bedieviai ir komu
nistai jaučiasi izoliuoti ir yra ne 
mėgstami. Bet ar tai turi ką nors 
bendro su teroru ? Teroras, prie
šingai, pasireiškia iš komunistų 
pusės. Jei kuris komunistas nu
taria reikalauti savo vaikams re
ligijos pamokų, jis iš partijos 
vadovybės susilaukia tikro pyk
čio ir didelių nepatogumų.

„L’Osservatore Romano“ 
klausia

Straipsnį Vatikano dienraštis 
taip baigia: „Jei tokia padėtis 
pasiliktų ilgesniam laikui, yra 
aišku, kad katalikai negalėtų
siųsti savo vaikus į tas mokyk- PARYŽIUS, Prancūzija. — Socialistinio dienraščio Franc
as, uriose nėra mo omą religi- jjreur redaktorius Charles Ronsac vedamajame antrašte „Stali 

ja, ypač, kai jie gali susirasti
SU relini;!08 Pam°komis. i j kelią betkokiam nacionalkomunizmui, titizmui, gomulkizmui,

^ato“a„7, o“ matyti sUUnizmy.

Lenkijos komunistai tikrai nori „Dabar — rašo toliau Ronsac 
skaitytis su pagrindinėmis kata-i— galima viso ko laukti, net ir 
likų teisėmis, ar jie bando su- takosi - Geroe klikos sugrįžimo

tracija ir policija turėtų kontro
liuoti Gazos ruožą.

JAV administracijos šaltiniai
žmonių susirgo influenza trijų i spėja, jog Valstybės departamen
dienų laikotarpyje.

Streikas auga
Britanijoje

atskleistos.
Administracijos pareigūnai įsi 

tikinę, kad Izraelis atėjo su nau
ju planu išvaryti Egiptą iš Ga
zos grynai vidaus politikos su
metimais.

Gazos ugniakalniui blėstant,

tas informavo Ebaną, kad Jung
tinės Amerikos Valstybės negali 
remti Izraelio programos, nes 
Washingtonas pripažįsta Egip-1 Washingtono pareigūnai dau-
tui teisę valdyti Gazą.

Jei Egiptas bus kaltasLONDONAS, kovo 20. — 70 
laivų statybos dirbtuvių nedirba.
200,000 darbininkų streikuoja.

Unijų vadai įsakė 2,500,000 
fabrikų darbininkų įsijungti į 
streiką tikslu paralyžuoti Britą-
nijos pramonę. Streikas turėtų Ja puolimams prieš Izraelį, tai 
prasidėti balandžio 6 d. Jungtinių Tautų kariuomenė tu-

Tačiau JAV valstybės vicesek 
retorius Christian Herter pa
reiškęs Ebanui: jei Egiptas bus 
rastas kaltas, kad ruožą naudo-

giau susirūpinę, kad Egiptas ga
li nepraleisti Izraelio laivų per 
Tiran sąsiaurius, kurie eina į 
Akabos įlanką.

Turkija nori sudaryti 
galingą bloką prieš
Sovietų ekspansiją

I’AJtYŽIUS, Prancūzija, kovo 
20. — Dienraščio „Le Figaro“ 
bendradarbis Max Clos savo 
savo straipsniuose apie Turkiją 
rašo: „Ankarai visa problema 
glūdi tame, kad rastų sąjungi
ninkų ir su jais sudarytų galin
gą bloką, pajėgų veiksmingai pa 
sipriešinti sovietų veržimuisi į j 
Artimuosius Rytus“.

,/Skirtumas tarp Ankaros ir 
kitų Art. Rytų vyriausybių, rašo 
toliau Max Clos, yra tas, kad 
Ankara niekados neturėjo pa
gundos flirtuoti su Maskva. Pa
sisakydamas esąs aršiausiu anti- 
komunistu, Menderes (Turkijos 
ministeris pirmininkas) kovoja 
ne tik prieš komunistinę ideolo
giją, kurią jis smerkia, bet gina 
savo krašto teritoriją prieš ru
sišką ekspansiją“.

Prezidentas Eisenhoweris kari
niu laivu atplaukė į Bermuda 
A (INS)

riausybė, paspaudusi Izraelį iš
traukti jo kariuomenę iš Gazos ir 
Akabos apylinkės, turėtų palai
kyti Izraelį ginče su Egiptu.

Prezidentas Eisenhovver, prieš 
einant į konferenciją, išklausys 
valstybės sekretoriaus Dulles 
pranešimo apie paskutinius Vi
durio Rytų įvykius, įskaitant 
Dulles pirmadienio konferenciją 
su Izraelio užsienio reikalų mi- 
nistere Goldą Meir.

Maskva pultų 

atomu Amerikę,

jei kilty karas
LONDONAS, kovo 20. — So

vietų Sąjungos apsaugos minis
teris Gcorgi Žukovpasakė: Rusi
ja naudos atomines ir vandenili
nes bombas „kaip smogiamąją 
jėgą“ karo atveju su Jungtinė
mis Amerikos Valstybėmis.

Žukov kalbėjo armijos konfe
rencijoje ir pareiškė, kad jei 
įvyktų tarp Rusijos ir Jungtinių 
Amerikos Valstybių konfliktas, 
tai Amerika nukentėtų nuo ato
minių bombų.

Vokiečių politikas
vizituoja Izraeilį

TEL AVIV, kovo 19. — Vaka
rų Vokietijos socialdemokratų 
vadas Erich Ollenhauer šiandien 
atvyko į Izraelį, kur bus savaitę. 
Jis yra Izraelio vyriausybės ir 
premjero Ben - Gurion socialde
mokratų partijos Mapai svečias.

Ollenhaueris yra pirmas Vo
kietijos politikas, oficialiai vizi-

i™ tuojąa devynerių metų valstybę.
' niškos provokacijos“ rašo, kad „Kremlius, siekdamas užkirsti atei- ___________________________

Komunistai nepajėgs uztrinti

darbininkų kraujo dėmes

daryti tik tokį įspūdį“.

Japoną teismas
nuteisė amerikietį

į Vengrijos valdžią“.
Vengrų tauta vengia 

provokacijų
Išminėjęs dar visą eilę provo

kacinių faktų, Ronsac pastebi,
SENDAI, Japonija, kovo 20. kad „vengrų tauta vengia provo- 

— Japonų teismas vakar pasmer kacijų, bet tęsia toliau pasiprie- 
kė mirties bausme amerikietį ka- šinimą“. Tas pasipriešinimas
reivį Orvis L. C. Boone, 24 metų, 
iš Galveston, Tex., ir jo japonę 
draugę Shegeko Sasaki. Abu pa
smerkti už žmogžudystę, padegi
mą ir plėšikavimą.

Pirmą kartą po II Pasaulinio 
karo japonų teismas nuteisė ame 
rikietį kareivį.

Tas
yra pasyvus, tačiau, sako Ron
sac, .joks ukazas, jokia provoka
cija, joks sugrįžimas į rakosizmą 
ar į stalinizmą nepajėgs įveikti 
tokio pasipriešinimo. Priešingai,

Tito, skelbti per Maskvos radiją 
apie „nacionalkomunizmo nuo
dus“, tačiau jiedu niekados ne
pajėgs užtrinti tokios gigantiš- 
gos darbininkų kraujo dėmės“ —
baigia Ronsac.

• .1 .......—
Velnio žuvis

įšoko į laivę
FT. MYERS, Fla. — Didžiulė 

žuvis .angliškai vadinama „ray 
devil fish“, sverianti daugiau 
kaip 400 svarų, įšoko į Mrs. Fred

Pasigailėjo šakas
TEHERANAS, Iranas, kovo 

20. — Daugiau kaip 100 karinin 
kų, kurie turėjo ryšį su raudo
nųjų pogrindžiu, paleisti iš ka
lėjimo. Šakas jų pasigailėjo.

Grįžo namo
BONNA, Vokietija, kovo 19. 

— Vakarų Vokietijos kancleris 
Konrad Adenaucr grįžo iš atos
togų, kurias praleido šiaurinėje 
Italijoje.

Suezas atidarytas
2,000 tonų laivams

SUEZAS, Egiptas, kovo 20.— 
Egipto Suezo kanalo pareigūnai 
šiandien pranešė, kad 101 mylios 
vandens kelias jau atidarytas 
2,000 tonų laivams.

10,000 tonų laivams Suezo ka
nalas bus atidarytas balandžio 
mėnesio pirmąją savaitę.

Kovos tebevyksta
ALŽIRAS, Alžirija, kovo 19. 

— Prancūzai nužudė mažiausia 
30 Alžirijos sukilėlių 24 valandų 
laikotarpyje. Kovos buvo įvai
riose Alžirijos vietose.

■ s*

Po Vengrijos dramos — aiškiau
PARYŽIUS, Prancūzija. — 

„Le Figaro“ dienraščio korespon 
dentas Max Olivier - Lacamp, sa

kiau. Bepasiliko vienas Nehru, 
kuris dar dedasi tikįs, kad Stali
no vėlė įsikūnijo trapiame kuk-

vo pranešime iš Canberros (Aus- lauš avinėlio kūne. Štai kodėl
tralija) apie šiomis dienomis ten 
vykusią 8-ių Pietryčių Azijos 
valstybių (Seato) konferenciją, 
rašo:

„Niekados, savo jau ilgoje 
tarptautinio laikraštininko kar
jeroje, man nėra tekę būti liudi
ninku susivažiavimo, kuriame 
musulmonai, Azijos, Britų salų, 
Australijos, Amerikos ir Pran
cūzijos atstovai sutarė ne miglo-

1957 metų Canberros modelio 
konferencija reiškia tvirtą pasi
priešinimo valią agresijai ir ar
domajam veikimui“, baigia ko
respondentas.

Carslen žvejojimo laivą.
Mrs. Carslen šildėsi prieš sau-, tų principų, bet medžiaginių rea- 

nes tokia, Kremliaus primesta, Įę ant denio, kai žuvis įšoko į lai- lybių pagrindu dėl bendro veiki
mo prieš daugiaformį priešą, ko
kiu yra pasaulinis komunizmas“. į

• Vengrijos lėtinis prem jeras 
Kadar vakar nuvyko į Maskvą 
tartis „ideologiniais ir ekonomi
niais“ klausimais su Kremliumi.

Britanijos premjeras Harold Mac- • Mrs. Erankhn D. Roosevelt 
millan atvyko į Bermudą tartis po vįzituoja Maroką. Ji ten bus ša
utiniais klausimais su prezidentu 1
Eisenhoweriu. (INS) va,tę.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Britanija vakar pranešė, kad ji pasiruošusi priimti Siaurės 

Atlanto Gynybos organizacijos (Nato) pasiūlymų sutaikinti Kipro 
salos ginče. Kolonijų sekretorius Alan Lennor - Boyd pranešė par
lamentui, kad Nato pasisiūlė tarpininkauti Britanijos, Graikijos ir 
Turkijos Kipro salos ginče. Minimos valstybės yra Nato narės. 
Nato sudaro 15 valstybių.

— Britanijos vyriausybė vakar oficialiai pranešė, kad ji pa
siruošusi paleisti iš tremties arkivyskupų Makarios, jei jis viešai 
paprašys graikų kipriečių baigti priešbritiškus veiksnius Kipro 
saloje.

— Vakarų Vokctijos kancleris Konrad. Adenaneris gavo naujų 
1 Sovietų Sąjungos premjero Bulganino laiškų, kuriame siūloma, su
daryti geresnius santykius tarp abiejų kraštų.

— Valstybės sekretorius Dulles vakar išskrido į Bcrmudos 
Į konferencijų.

— Japonai, reikalaudami britų nebedaryti atominių ginklų 
bandymų Pacifike, vakar suruošė demonstracijas prie Britanijos 
ambasados Tokio mieste.

— Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Dag Ilammarsk- 
joldas vakar atvyko į Kairų kalbėtis Suezo kanalo ateities klausi
mais su Egipto prezidentu Nasseriu. Jis taip pat tarsis, ar nebūtų 
galima sudaryti tarp Izraelio ir Egipto buferinę zonų, kuri abu 
kraštus saugotų nuo karo.

— JAV valstybės departamentas nepatenkintas nauju Egip
to Suezo kanalo tvarkymo planu. Nassens pareiškė, kad jis res
pektuos 1888 metų sutarties dvasių atidarant Suezo kanalų tarp
tautiniam susisiekimui, tačiau laivai, besinaudoją kanalu, turės iš 
anksto sumokėti mokesčius Egiptui. Nasseris ignoravo Vakarų 
pasiūlymą, kad pusę mokesčių būtų sumokėta neutraliai įstaigai, 
pvz. Pasaulio bankui, kol Suezo kaanlo ateities klausimas nebus 
išspręstas. Izraelio laivai neminimi.

— De Valera išrinktas Airijos premjeru.

Franci*™ Franco

politika parodo tikriausią pasta- vą ir jai nulaužė ranką.
Pagaliau jos vyras užmušė žu

vį, bet reikėjo į ją suvaryti aš-
rojo baimę vengrų tautos“. 

Reikšminga pastabaKALENDORIUS
Kovo 21 d.: šv. Benediktas; 

lietuviški: Lingaila ir Alpė.
Saulė teka 5:55, leidžiasi 6:03. mė, vengrų tautai ir laisvam pa-

tuonias kulkas. Velnio žuvis ap- 
Toliau Ronsac rašo: „Tai, kas gadįno laivo motorą.

Chruščevui ir Kadarui yra bai- ________ _

ORAS

• Vakarų Europos sąjunginin- 
sauliui yra tikrumas. Jiedu gali kai sutiko, kad Britanija laips

niškai vienu trečdaliu 70,000 vy
rų armiją gali sumažinti Vokie

panaikinti įmonių tarybas, užda- 
Oro biuras praneša: Chicagoje ryti Petoefi sambūrį, uždrausti 

ir jos apylinkėje šiandien — da- švęsti Tautos šventę, apspiaudy- tijoje. Susitarimas leidžia Brita- 
linai apsiniaukę ir švelni oro tem ti Imre Nagy, sėkmingai daryti ni jai ištraukti 12,500 kareivių 
peratūra. spaudimą į Gomulką, pakaltinti | dvylikos mėnesių laikotarpyje.

Prisiminęs, kad prieš metus 
vykusioje Karači (Pakistane) 
panašioje konferencijoje buvo 
pasireiškę daug- svyravimų, nes 
Chruščevas su Bulganinu tada 
dar atlikinėjo „taikos šokį“, ku
ris kai kam buvo padaręs įtakos, 
korespondentas rašo: „Nuo Ka
rači konferencijos įvyko Vengri-
jos drama ir viakaa pasidarė aiS-1 guV^uS^iŽ’^INS)
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Medžiagą siųsti: V. KLEIZA, 518 Green Str„ Champaign, UI.

Gavėnios rimčiai

Gavėnia siekia suteikti mums 
apsčiau dieviškojo gyvenimo, ku 
rį Kristus laimėjo žiauria, kru
vina kova su “tamsos galybė
mis”, kuris buvo įdiegtas mūsų 
sielose krikšto metu ir, jei kam 
atsitiko nelaimė jį prarasti, bu
vo sugrąžintas, o nenustojusiems 
padidintas "antruoju krikštu”

| padainuota, pažaista ir pašokta 
1 Pramoga visiems labai patiko.

Kovo 1 d. įvyko pirmas vyrės 
niųjų berniukų būrelio susirin
kimas. Buvo aptarti veiklos pla 
nai ir nutarta ruošti susirinki
mus kas 2 — 3 savaitės ir kas 
antrą susirinkimą kviesti pa
skaitininkus iš studentų tarpo 
kalbėti ideologiniais klausimais. 
Taip pat buvo nutarta pasikvies

DĖMESIO!
Balandžio 7 d. 3:30 vai. p. p,

Don Varno posto salėje ruošia
mas abiturientų supažindinimas 1 
su Chicagoje esančiais universi-, 
tetais. Nuoširdžiai kviečiami da 
lyvauti abiturientai, trečios kla- į 
sės moksleiviai ir studentai.
Linksma nuotaika užtikrinta.

STUDENTŲ SĄSKRYDIS
Urbanos studentų ateitininkų 

draugovės ruošiamas sąskrydis 
įvyks š. m. gegužės 11 — 12 die
nomis. Anksčiau buvo skelbta, 
kad jis ruošiamas Atvelykio sa
vaitgalyje, bet dėl susidėjusių 
aplinkybių keliamas į augščiau 
minėtą datą. Visus prašome tą 
savaitgalį nieko kito neruošti ir
kviečiame ko gausiau dalyvauti Mrs. Perle Mesta apkabina vie- 
pas mus. Sąskrydis įvyks pora ną Korėjos studentę Los Angeles 
savaičių prieš egzaminus, todėl mieste, kuri yra viena iš 18 stu

dentų gaunančių išlaikymą iš Mrs. 
Mestos. (INS)

Kaip motina žu, jei bent vieną dieną metuose kas išrinkti į ALRKF Los An 
paskirtume jai prisiminti.

— Kaip praėjusiais metais,

taip ir šiemet SAS Centro Val
dyba planuoja ideologinio pasi
ruošimo krusus. Jie numatomi 
Velykų atostogų metu — balan
džio 17 — 21 dienomis ir vyks 
Putname. Toki kursai dabarti
nėse mūsų gyvenimo sąlygose 
yra tie pragiedruliai, kurie ro
do, jog mes gyvename ne tik 

I šia diena, bet ruošiamės ir at
eities darbui. Vyresniųjų pa
rama, tiek moralinė, tiek finansi- 

1 nė, šiame darbe yra labai mielai 
' laukiama.

siteto vadovybės prašomas, klu 
gėlės skyriaus valdybą. fbas yra numatęs netolimoje at-
- VI. šoliūnas pirmininkauja !eityje įruošti liaudies meno pa 

De Paul universiteto lietuvių klu rodėlę.
bui, kuris universiteto ribose 
turi nemažą pasisekimą. Univer-

Tel. RElianee 5-1811
BR. WALTER J. KIRSTUK

'YTOJAS IR CHIRURGĄ 
l-'”' VIS fJY I IT’I - ».l AP

8925 \V--t 59th Street
* t jie’ eso—11'iulfdl -|its>r

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. G3rd St 
Ofiso tcL RElianee 5-4410 

Rezid. telef. GItovehlU 6-0017
Valandos: 1-3 p. m., 6-8 p. in.

1* enk tad. tik po pietų. 
Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

vadinamosios Atgailos. Štai ir.ti studenčių, kad jos pamokytų 
yra trys svarbiausieji gavėnios Į šokti nemokančiuosius, 
turinio bruožai: Kristaus kan
čia, Krikštas, Atgaila ir iš jų 
plaukiąs mums dieviškasis gy
venimas.

Kristaus kančios metas- Baž
nyčios liturgijoje iškyla tuojau 
po Kalėdų ir itin sustiptąja tarp 
Trijų Karalių ir Užgavėnių. Kris 
tus, tas dieviškasis kovotojas, 
išeina kovon su tamsa. Pirmo
joje gavėnios pusėje labiau pa
brėžiama išvidinė, dvasinė kovos 
pusė, o fizinės kančios momen
tas dar tik vos vos pastebimas 
Bet ir tas auga, iki — antroje 
gavėnios pusėje ir ypač Didžio 
sios savaitės pamaldose — pa
siekia augščiausią įtampą.

Šita Kristaus kova su tamsos 
galybėmis vyksta kiekvieno mū
sų sieloje ir todėl mns negilime 
būti tik pasyvūs jo3 stebėtojai. 
Mes esame aktyvūs dalyviai. Ar-

daugeliui mūsų bus paskutinis 
pasilinksminimas prieš mokslo 
metų galą. Tad dar kartą kvie
čiame pas mus atvažiuoti, pasi-

... _ T, . . , džiaugti pavasario gražumu,pos susirinkimas sv. Kazimiero1 :x_{„f5 , .. . ..’____  a „„ ^girstl vieną kitą naują mint),
padiskutuoti ir šiaip sau pasi
linksminti. Ypatingai kviečia-

Kovo 2 d. įvyko bendras kuo-

šventės proga. Ant. Sabalys pa 
kalbėjo apie visuomeniškumą, o 
E. Remeza skaitė referatą apie 
šv. Kazimierą. Buvo tariamasi 
apie at-kų krusus, kuriuos MAS 
Rytų Apygardos Valdyba pra
šo New Yorko moksleivius su
ruošti per Velykų atostogas. Šią 
dieną taip pat pasirodė trečias 
numeris “Jaunystės Keliu”.

G. N.

IŠ SAS STALČIAUS...
Vasario pabaigoje Philadel- 

phijos draugovė gražiai išleido 
savo uolų pirmininką Kęstutį 
Pliuškonį, išvykstantį į kariuo
menę. Pirmininkui išvykus, v- 
bos sąstatas šiek tiek pasikeitė. 
Šiuo metu valdybon įeina L. Pet

rne Chicagos, Detroito, Cleve- 
landopMt. St. Joseph, East Chi
cagos, Purdue, Springfieldo ir 
St. Louis ateitininkus

KRONIKA

— V. Dudėnas vadovauja Chi 
cagos draugovės šventės rengi
mo komisijai.

— Pax Romanos diena bus ba
landžio 7 d. Ateitininkiškieji vie 
netai turėtų šią dieną atitinka
mai paminėti

— Artėja Velykos, tačiau ne 
; vienas mūsų dar gyvename prieš 
' kalėdiniame laikotarpyje. At-kų 
j Federacijos Valdyba primena, 
jog dar visa eilė at-kų nėra at
silyginę už kalėdinius atviru
kus. Kiekvienos pareigos atli
kimas mūsų ir kitų gyvenimą 
atlikti? Juk sekančios Kalė-

TeL ofiso Ir buto Ol.ympic 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. I5th St., Cicero 

Rez. 1631 S. 49th Avė., Cicero
Kasdien 1-3 vai. ir 0-8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

Ofiso telef. I.Afayette 3-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 3-2868

DR. EMILY V. K RŪKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė. 
praturtina. Ar nebūtų laikas ją, val. Kasdien popiet nuo 12-2:30 
dos ne UŽ kalnų. | Vak Pirm. antr., ketvirt 6-8:8u

— D. Valančiūtė ir L. Valiu-i _
antr.,

Trečiad. tik susitarus.

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairius i 

Esame Pax Ro-j perkraustymus bei pervežimus
Valdyba1 manos nariais, todėl būtų gra- iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075

SELFWl\lr O SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

au. PHONES — WALBROOK 5-8202

Tel. ofiso HE 1.6699? rez. I»R 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd.
Vai. nuo 1-4 ir 6-9. 

šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p.p., 
išskyrus ketvirtai], ir sekmai!.

ba mes padedame Kristui laimė- rauskaitė (pirm.), Zj. Čikotaitė, 
ti. arba padedame tamsybėms B. Majauskas, D. Aleknaitė ir
įsigalėti. Ateitininkams gavė
nia turėtų būti kilnios, entuzias
tingos, šalia Kristaus kovos me 
tas su blogiu savyje. Tik po ši
tokios kovos Velykų rytą gali
ma giedoti džiaugsmo kupiną 
Aleliuja.

Bet nepamirškime, kad Kris
taus pergalė laimima natūralio
jo. sugedusiojo. visokių blogy
bių prisigėrusio žmogaus nukry 
žiavimu ir mirtimi. Tad gavė
nią rimtai imant, tenka išgyven
ti savyje Kristaus kančią, ten
ka pasigrumti su savo ydomis 
ir silpnybėmis, o gal net ir su 
labai giliai šaknis suleidusiomis 
aistromis ir nuodėmėmis. Jau 
dabar apžvelkite savo dvasios 
laukus, ištirkite kur tūno susi
metę dieviškojo gyvenimo prie
šai, kas jie yra, ar jų daug, ar 
jie stiprūs, kurie yra pavojin
gesni. Ir, jei patys nesusivokia
te, pasiteiraukite savo nuodėm
klausio; jis nurodys, kaip su 
jais kovoti ir kaip įveikti.

J. Kidykas, SJ

NEVY YORKO PADANGĖSE

Vasario 9 d. New Yorko Ma
rijos Pečkauskaitės moksleivių 
ateitininkų kuopos nariai susi
rinko paminėti Vasario 16. Tai 
dienai atitinkančią paskaitą skai 
tė stud. V. Skrupskelytė. Susi
rinkime buvo atsilankęs “Atei
ties” redaktorius, kuris pakvie
tė moksleivius kada nors užsuk
ti į “Ateities” redakciją ir spaus 
tuvę pasižiūrėti, kaip “Ateitis” 
redaguojama, sutvarkoma ir 
spausdinama. Buvo nutarta su
ruošti Užgavėnių blynus, o per 
Velykų atostogas nueiti pama
tyti filmą “Around the World in 
80 Days”.

Vasario 16 pasirodė antras nr.
New Yorko moksleivių at-kų 
laikraštėlio “Jaunystės Keliu”.
Šiuo numeriu pradedama straips 
nelių serija supažindinti neatei- 
tininkus su ateitininkija ir pa
gilinti pačių ateitininkų žinias.

Vasario 24 d. Minkūnų bute 
suruoštas priešgavėninis blynų 
balius. Susirinkus dideliam bū
riui moksleivių, buvo linksmai tių tarpe.

R. Lukas.
Philadelphijos draugovė ruo

šia Tomo Akviniečio ir Pax Ro
maną dienos minėjimą balandžio 
7 d. Paskaitą skaitys dr. A. 
Klimas.

Gegužės 18 — 19 dienomis į- 
vyks Hartfordo ateitininkų me
tinė šventė.

SAS ideologinio pasiruošimo 
kursai įvyks Putname balandžio 
18 — 21 dienomis.

Chicagos, Detroito ir Philadel- 
phijoš draugovės yra atsiuntu- 
sios CV parengimų pelno atitin
kamą nuošimtį sąjungos reika
lams.

D, Ivaškienė, V. Skrupskely
tė, A. Lukas ir R. Leimonas at- į 
stovavo SAS Pax Romanos stu-j 
dijų dienose, įvykusiose Bosto
ne vasario 22 — 24 dienomis, j 
Jie praneša, kad dalyviai labai, 
domėjosi “Lituanus” ir bendrai I 
lietuvių bei ateitininkų veikla.

D. Staniškis ir A. Gečiauskasj 
atstovavo SAS įvairiuose pasi-l 
tarimuose su kitais akademi
kais Chicagoje kovo 2 — 3 d.

Z. Čikotaitė ir R. Binkytė at
stovavo savo kolegiją “Amen-, 
can Association for the Advan- 
cement of Science” suvažiavime 
New Yorke.

A. Gaigalaitė skaitė referatą! 
savo kolegijos ruoštoje konfe
rencijoje “Contemporary Prob- 
lems of Family Life”.

Philadelphijos ateitininkai da 
lyvavo bendrose šv. mišiose, 
pusryčiuose ir minėjime su skau 
tais ir vyčiais šv. Kazimiero 
šventės proga. Ateitininkų var
du kalbėjo dr. A. Klimas ir kol. 
A. Lukas.

Detroito ateitininkai taip pat 
bendrai su skautais ir vyčiais 
minėjo šv. Kazimierą.

Chestnut Hill kolegijos lietu
vaitės L. Rozniekaitė, Z. Ciko- 
taitė, L. Petrauskaitė ir Binky
tė Vasario 16 proga įteikė ko
legijos prezidentei albumą “Lie
tuva”, kuris bus padėtas kole
gijos bibilotekon. Vadovybė bu
vo susižavėjusi tokia tėvynės 
meile ir noru ją skleisti kitatav- 

R. B.

MAKCH-KOVO 21, 22, 23 d. d.

BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth $4.79

MONNET THREE STAR COGNAC Utth $/|.98
i

IIENNESSY THREE STAR COGNAC Fifth $<5.09

GBAIN ALCGHOL 190 PROOF V.S.P. .Fifth $4-89
•

CINZANO VERMOUTH
Dry or Sweet Fifth $.|39

KIJAFA WINE Fifth $|.69

IMPORTED GERMAN RHINE WINE ^th $-|.59

COFFEE LIQUEUR Fifth $3.79

CHARTREUSE (GREEN) Fifth $0.69

CREME DE VANILLE LIQUEUR Fifth $3.39

NARIAI UETUVIt TAUP. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS. KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki $10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namų Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CNIGAGO SAVINOS A LOAN ASSN.
6245 S. Westem Avė., t Chicago 36, III.

CRRNE SAVINGS t LOAN ASSN.
25S5 W. 47th St., Chicago 32, Ui.

DISTRICT SAVINGS t LOAN ASSN.
3430 S. Halsted Si., Chicago 8. Iii.

ST. ANTHONY SAVINGS t LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct.. Cicero 50. IU.. tel. TO 3-8131-32

UMVUSAL SAVINGS t LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St.. Chicago 8, Iii.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7156 South VVestcrn Avenue
(MEDICAL BUILDING)

OfLso tel. CLiffaide 4-2896 
Rezidencijos: LAfayettu 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai.; nuo 2 iki 4 Ir 6 iki 9 v. vak. 
Šeštad. nuo 2 iki 6 vai., išskvr. sek.

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 Korth \Vacker Drive 
(Clvic Opera Home, kam b. 868)

Vai. kasd. 12—4 
Tol. Cl ntral 0-2204

6002 Weat lOth Str., Cicero 
Vai. kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai. 

Tel. TOwnliall 3-0050 
Kitu laiku ir trečiad. susitarus 

R'-zid. tel. HEmlock 4-7080

DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
- Pritaiko akinius —

6322 South VVestcrn Avenue 
vai. kasdien 10-12 vai. iv 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais 10 , vai .Trečia 
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso ‘elefonas: PK 8-3229 
Res telef. UAibrook 5-507(1

*"d. ofiso HE.4-6849. rez. HE.4-2324

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, treč.ir šeftt. pagal sutarties

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 VVest 51 st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

Del valandos skambinti telefonu 
Prospeot 6-1796 nuo 2 iki 9 vai. 
P. p. kasdian išskyrus trečiad. ir 
šeštad.
_______ Res. tel. GRovehill 6-5C.03

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 3-0048 
Rez.: VVAlbrook 5-3048

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South VVestem Avenue 
Ghicago 29, III 

oaalmatymal pagal sutarties 
telefonas REpublio 7-4900 

Rezideneia; GRovehill 0-8161

iš TOLI IR ARTI
NAUJI MHUJ TP0KAI- NAUJAUSI KMUSTYNIO (PANN/AI 

liaų METU PATYRINIAS - PIGUS IN SĄŽININGAS AtTANNAMRAt

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 3G, ILL Tel Ve/AHmmir 5-**POS I 

i mini i1 i BB-.fc. e... , P

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

• tolimų disrtancijų. Saukite sekančiai.

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

Telefonas — FRontier 6-1882
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiimiiiiimiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

f ..................... ... ........... ■ —

Pirmad., antrad., ketv. ir pehktad. j va'- popiet ir
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. ir nuo i___________________
6 v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo J
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11 Į 
vai. ryto iki 3 vai. popiet

Office tel. RE 7-11(18 '
Res. tel. VVAlhrook 5-3765

•>1. ofiso PRospčfct 6-2240
PRospeet 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPĖT. CHIRURGUOS LIGOS 
5700 So. VVood Street 

PriSmimo vai. nuo 2- 4 vai. kasdien 
ir nuo 6 iki 8 vai. pirmad. ir penkt.
Trečiad. ir sek uždaryta.

DR. JULIJA MONSTAVIČIŪŠ
GYDYTOJA TP CHIRURGE 

Office: 1(1748 South Michigan Avė.
Buto 1653 W. 103 St., Beverly Hills

Vai1.: kasdien tnuo 6 v. v. ,iki 9 v. v\>
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v..

Išskiriu Trečiad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — 1’Pllman 5-6766
Rnto — BEverlv 8-3946

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue

Ofiso vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:80 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Vlrglnia 7-0036. 

Rezidraei Jos tel. BEverly 8-8241

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

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer Ir Callfornla Avs 

VAX,.: 2—4 Ir 6—8 v. p. p 
Nešt. 2—7 vai.' p. p..
Išskyrus sekmadienius

Ofiso telef. YArds 7—1106 
Rezidencijos — STcwart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Weet 35th Street 
(kampas Halsted ir 86-ta gatvO) 

VAL. 1—4' ir 6:30—8:80 p. p. kas
dien ttakyrus trečiadienius. Atidarą 

AeAtadlenlals 1—4 vai.

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

Dr. Alaxander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marųuette Medinai Center
6132 South Kedzie Avenue

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

Tel. ofiso PR. ■'838. rez. RE. 7-9199
DR. A. 1ENKINS

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 West 03rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:S'» 
Iki 9 vai. Trečiad. Ir Aešt. uždaryta

"•'efonaa GRovehill «-it.9R

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

r>RIVAIK<~> AKINIU*
•landos '« 17 Ir 7 t » • pa

• 'islts rlinę tšeVyriie ’rečie tlenlil
2422 W. Marųuetta Koad

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

DR. A. NARBUTAS
PIiAPfilŲ IR VYRAUS LIGOS 

2745 West 691h Street 
(priešais šv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susitarimą

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

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

šeštad, 10—1 2. Trečiad. uždaryta
LAfa.vottei 3-4949.

Namų — CEdarcrest 3-7786

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAI IR CHIRL’RGAI 
3259 South Halsted Street

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

Trečiad. ir kitu laiku {vigai sutarimą 
Ofiso tel. Victory 2-1 484. Resid. 2437 
W. I12n<l St., tel. Rcpublic 7-8818.

OfLso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer)

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
8PE0. CHIRURGINfiS IR 

()KTOPED1NF:S LIGOS 
2745 West 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 
Telef. REpublic 7-2290 

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Rendra praktika ir moterų ligos)
Ofisas ir rez.: 5100 S. Westem Avė. 
Tel. PRospeet 8-1223 arba U E 6-5577
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad.

sulig susitarimu.

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

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais, šeštadieniais Ir 
sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
Vai 1 iki 4 v. p. 

Šeštadieniais
p. ir 6—8 v. vak 
1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRospeet 6-9400
Rezid. PRospeet 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VaškevičiūtS)

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.

Tel. ofiso Vletor.v 2-1581
Rez. Victory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West 31st Street
Kamp. HalHted Ir 31-mos gatvių 

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.p. 
ir nuo 5-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet. 

Tel. ofiso PR. 1-6446, rez. HE.4-S150

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. 6-6669 

Rezid. OliOO S. Artesian Avė.
VAI. 11 v. v. iki 8 p. p.; 6—9 v. v.

DR. G. SERNER
LIE7PJVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
TeL YArds 7-1829 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas ir akinių dirbtuvė 
756 West 35th Street

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 Iki 8, tre
čiad. nuo 10-12, penktad. 10-2 Ir 
šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. p.p.

Virš 25

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

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - Protezistas

Aparatai-Protezai, Med. ban
dažai. S|m-c. |uigalh» kojom

(Areli Supports) ir 1.1.
Vai.: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORT1IOPEIH.IOS TECHMKOH LAB.
2850 IV. 63rd St.. Chicago 29, III 

Tel. Pltospect 6-5081

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu akių {tempimą., kuris 

yra priežastis galvos skaudSjimo bei 
svaigimo ir skaudančių akių karščio. 
Atitaisau trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prtrenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
{ mokyklos vaikus.

4712 South Ashland Avė.
Tel. YArds 7-1873

Vai. 10:30 iki 7 v. vak. šeštad. 10:80 
iki fi vai. Sekmad. ir treč. uždara.

D R, A U G A S
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

4545 W. 63rd St., Chicago 29, Illinois, Tel. LUdlovr 5-9500
Frternrt ss šeeond-CInss Matter Marcb 81, 1816, at Chicago. Tlllnota 

t'nde, the Act of March 8, 1879

Men.her of the Cathollc Presą Ass’n 
Piihliebnd daily ezept Hundays, 

bv the
l.ithusnian Cathollc Preaa Society 
PRENUMERATA: Mtam.
Oicagot Ir Clcerol 89.on
Kl'iir JAV ir Knnado 18.00
Užsienyje >11.00

81'RSCRIPTION RATE8 
88.00 per year outslde of Chtcagi. 
|9.on per year In Chicago A Cloarr 
}8.oo per year In Canada 
h'orelgn SI 1.00 per year.
H metu t mSn i m«n

5 00 12.75 11.25
14.50 22.56 21 to
15.50 SS.oe 11.H

PedešeliH •triilpsoliin (ntso savo nuožiūra Nesunaudotų atratpanlų aa- 
wmr». gražins III' Iž anksto susitarus Redakcija ui skelbimu turtai
nealasko Hkelblmų kalnoe prlalunčlamoa gavus prašymu
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KELIAS ALTORIAUS GARBĖN
DIEVO TARNAS ARKIV. JURGIS MATULEVIČIUS
Lietuvių tauta neabejoja savo sūnaus arkivyskupo Jurgio 

Matulevičiaus šventumu. Ypač neabejoja tie mūsų tautiečiai, ku
riems teko pažinti velionį ir su juo bendradarbiauti. Jų akyse 
jis ir šiandien yra šventas ir nereikalaująs mus kelti jo garbę 
šioje žemėje, kurioje gyvendamas jis pasižymėjo nepaprastu 
kuklumu, atsidavimu savo pareigoms, neišsemiamu darbingumu 
ir pamaldumu. Darbas, malda ir uolus tarnavimas visuomenei — 
tai buvo jo gyvenimo šūkis. Arkivyskupas Jurgis — Dievo Tar
nas — nieko nedarė sau, nejieškojo jokios garbės. Jei šiandien 
būtų Arkivyskupo valia, jis ir dabar draustų apie jį kalbėti.

Kas galėtų abejoti, kad lietuviai neturi šventųjų savo miru
siųjų tarpe? Atrodo, kad nė vienas tikintysis. Tikime, kad jų 
yra daug. Ypač daug kankinių tarpe, o tų kankinių mūsų tau
toje — nesuskaitomi skaičiai: tūkstančiai mirė kankinių mirtimi 
Sibiro taigose, tūkstančiai baigė savo karčias gyvenimo dienas 
bolševikų kalėjimuose, tūkstančiai buvo nukankinti kitokiais 
būdais.

Jei Katalikų Bažnyčia iš visų šventųjų pasirenka palyginti 
negausų skaičių ir iškelia juos j altoriaus garbę žemėje, ji tai 
padaro ne savo, bet Dievo valia. Paskelbiamieji šventaisiais, be 
švento gyvenimo ir gerų darbų žemėje, turi pasireikšti žmonėms 
savo stebuklais. Ir čia jau yra ne šventuoju skelbiamo noras, 
bet tik Dievo valia, kad jis ar jie tarnautų kaip priemonė kelti 
žemėje didesnę Dievo garbę ir ugdytų šventumą žmonijos tarpe, 
kad daugiau ir daugiau sielų pasiektų amžinąją garbę danguje.

Jei arkivyskupas Jurgis bus paskelbtas Bažnyčios palaimin
tuoju, o vėliau ir šventuoju, tai bus ne mūsų, ne paties Arkivys
kupo, bet Dievo valia, pareikšta įgalinimu stebuklais pasireikšti 
žmonėms, kurių tarpe jis dirbo gyvendamas žemėje.

JAIJ DAUG PADARYTA
Galime džiaugtis, kad arkivyskupo Matulevičiaus beatifika

cijos byloje, kaip jau buvo pranešta, padaryta didelė pažanga. 
Byla jau šventojo Sosto žinioje. Šiai bylai pagrįsti surinkta dau
gybė dokumentų, išklausyti šimtai liudininkų ir užrekorduoti jų 
liudijimai. Pridėjus paties Arkivyskupo raštus ir laiškus, su
daryta 28 tomai knygų iš netoli 7,000 puslapių. Tai jau savai
me stebuklas, kad palyginti taip trumpu laiku pajėgta surinkti, 
sutvarkyti ir atitinkamais keliais įteikti Šv. Sostui tokią plačią 
dokumentaciją. Mūsų tautai lieka tik nuoširdžia malda kreiptis 
į Dievo Apvaizdą, prašant duoti Lietuvai dar vieną šventąjį, ku
rio gyvenimo ir darbų pavyzdžiai ją keltų ir palaikytų, kuris 
mus globotų ir užtartų.

LAIDOTUVES PRISIMINUS
Š. m. sausio mėn. minėjome Dievo Tarno arkiv. Jurgio Ma

tulevičiaus mirties 25 metų sukaktį. Arkivyskupas mirė būda
mas Apaštališkuoju Delegatu Lietuvoje. Šios žodžius rašantis 
tuo laiku buvo Kaune. Jam teko būti liudininku to didelio visos 
Lietuvos žmonių susijaudinimo, išgirdus apie Arkivyskupo mir
tį. Visas kraštas apsidengė gedulo spalvomis. Į laidotuves su
plaukė žmonės iš viso krašto. Laidotuvių eisenoje iš Marijonų 
bažnyčios į Baziliką pasidarė didelė spūstis. Minioje buvo daug 
ašarojančių. Gyventa tokiu jausmu, lyg netekta mylimo tėvo 
ar brangiaušiojo vado. Niekas minių nekvietė, niekas jų neagi
tavo. Jas sukvietė šventas Arkivyskupo gyvenimas, dideli dar
bai Bsžnyčiai ir tautai. Ir tada jausta, kad laidojamas šventas 
žmogus, todėl kiekvienas dalyvis, atiduodamas paskutinį pa
tarnavimą, lyg jau ir laukė iš Arkivyskupo malonių. Ir tas reiš
kinys buvo nemažu pagrindu pradėti beatifikacijos bylą, kuria 
turime ne tik domėtis, bet ir tam tikrą susijaudinimą rodyti.

Savaitraštis “Laivas” kiekvieną savaitę duoda žinių apie 
arkiv. Matulevičiaus beatifikacijos bylą. Sekime jos eigą.

MARIJONŲ ATGAIVINTOJAS
Sunkūs buvo laikai Lietuvoje ir visoje Rusijoje, kuomet ar

kiv. Matulevičius, drauge su vysk. P. Būčių, ėmėsi darbo atgai
vinti Tėvų Marijonų vienuoliją. Tais laikais buvo griežčiausiai 
draudžiama organizuoti katalikų vienuolijas ir joms veikti. Jas 
organizuoti ar atgaivinti — reiškė rizikuoti savo laisve ir net 
gyvybe. Arkiv. Matulevičius, veikdamas slapta, rizikavo. Matyt, 
kad Dievo Apvaizda lydėjo jo žygius, nes vienuolija buvo atgai
vinta ir 1913 m. jau galėjo atsiųsti keletą savo narių darbuotis 
Amerikos lietuvių tarpe. Pirmuosius marijonus į Dėdės Šamo že
mę atlydėjo pats vienuolijos atgaivintojas. Jis čia atvyko su 
kun. Feliksu Kudirka ir kun. Kazaku. Juodu palaiminęs ir čia 
palikęs, arkiv. Matulevičius grįžo atgal Europon.

Kaip sėkmingas buvo Arkivyskupo vienuolijos atkūrimo ir 
jos dalies įkurdinimo Amerikoje darbas, jis pats, dar gyvas bū
damas, tai matė ir be abejo džiaugėsi. Vienuolijos provincijos 
jau veikė ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje, Amerikoje bei Len-1 
kijoje? Vėliau — Pietų Amerikoje ir Kinijoje. 1926 m., atvykęs į 
į JAV, kaip vienuolijos vadas ir Apaštališkasis Delegatas Lietu-' 
vai, pats savo akimis matė,1 kiek daug nudirbo Tėvai Marijonai į 
Amerikoje. 1913 m. jis čia paliko tik du marijonus, o 1926 m. jų Į 
čia rado keliasdešimt. Jis pats savo ranka pašventino vienuolijos j 
įsteigtą Lietuvių Kolegiją Hinsdale, III. Senieji lietuviai dar ge- i 
rai atsimena tą jo žygį, atsimena kelių naujų lietuvių bažnyčių 
pašventinimas. Sutvirtinimo sakramento teikimą, turiningus pa- j 
mokslus perpildytose mūsų bažnyčiose. Taigi visais atžvilgiais 
pradėtieji arkivyskupo Jurgio darbai yra dideli ir verti altoriaus 
garbės.

SLOGA IR J DOKAS

Priešpiečių kėdėje laive šypsosi prez. Eisenhower kelionėje į Ber- 
mudą„ nors jį tebekankina slogos, šalia stovi jo gydytojas (vidu
ry) maj. gen. Snyder ir laivo kap. Mauro. (INS)

kus bendradarbiauti su jais kul
tūros ir labdaros srityje, kar
tais iškeldami pasiūlymus, ku
rie pilnai derinasi su krikščio
niškąja dvasia ir su Bažnyčios

nurodvdama komunizmo pavo-.lius sudeda neribotam ginkla- 
jų. vimuisi. Jie steigia įvairiais ne-

Kursto klasių kovą kaltais vardais organizacijas ir
Kiek daug Bąžnyčia dėjo pas laikraščius, siekdami vieninte- 

tangų apsaugoti žmoniją nuo f lio tikslo — skleisti savas idė-
l komunistinės grėsmės, rodos jas sunkiau prieinamuose visuo 'mokslu. Dar kitur komunizmo 
i 1937 metais Pijaus XI paskelb-j menės sluogsniuose; jie nesi-Į vadų klasta pasiekia net to, 
' ta enciklika “Divini Redempto- varžo savų agentų pagalba įsis- kad pradeda įtikinėti, jog augš- 
ris”, kuria Šv. Tėvas iėkilmin-į kverbti net į katalikų religines tesnės kultūros ir religinių tra- 

Į gai pasmerkia, komunizmą. “Koj organizacijas. Kitur, nė trupu- dicijų* kiaštuose komunizmas 
I munizmas iš pat pradžios pa-
i sirodė visoje savo blogybėje, —
• sako Pijus XI enciklikoje, — 
bet gana greitai jis apsižiūrėjo, 

į kad tokiu būdu atstumia nuo 
' savęs tautas, ir dėl to pakeitė 
I taktiką, rūpindamasis patrauk
ti mases klasta ir apgaule, sa
vyj0 geromis ir patraukiančio
mis idėjomis paslėpdamas tik
ruosius tikslus. Taip, matydami 
visiems žmonėms bendrą taikos 
troškimą, komunizmo vadai 
stengiasi pasirodyti esą patys 
uoliausi sąjūdžio už pasaulinę 
taiką skleidėjai ir palaikytojai.
Bet tuo pačiu laiku jie kursto 
klasių kovą ir visus sivo ištek

čio neatsisakydami savo iškreipi prisiims švelnesnes formas — 
tų principų, jie kviečia katali- (Nukelta į 4 psl.)

LIETUVOS TAUTOSAKOS 
DARBAI

Lietuvių tautosaka besidomin 
tieji būtinai turėtų perskaityti 
A. Mažiulio straipsnį paskutinia
me “Aidų” numeryje. Jame su
telkta labai daug informacijų. Iš 
to straipsnio patiriame, kad Lie 
tuvių Mokslo Draugija, nuo 1907 
m. veikusi Vilniuje, savo bilio- 

, tekoje buvo sutelkusi arti 9,500 
dsinų, daugiau 3,500 pasakų ir 
daugiau kaip 20,000 kitokių tau
tosakos dalykų. Lietuvoje su
darytoji Lietuvių Tautosakos 
Komisija per 4 metus surinko 
65,000 dainų (iš jų 7,000 su me

lodijomis), apie 7,000 pasakoji
mų, daugiau 80,000 smulkiosios 
tautosakos. Viso — arti 160.000 
įvairių tautosakos užrašų.

Iš viso laisvoje Lietuvoje (iki 
1940 m. sausio 1 d.) buvo su
rinkta 150,154 dainos, 15,378 
dainos su melodijomis. 33,844 pa 
sakojimai, 44,422 mįslės, 101,- 
338 liaudies tikėjimai, 63,325 pa
tarlės, 2,456 papročiai, 3,035 šo
kiai, 725 raudos, 1,206 plokšte
lės įrašytos fonografu ir jose bu 
vo 8,328 įrašai. Su čia neįvar
dintais iš viso buvo sutelkti 442, 
084 tautosakiniai dalykai. Ir 
tas viskas maždaug per paskuti-

tų laisvo gyvenimo dešimtmetį.
Gi tuo tarpu dabartinėje bol

ševikų okupuotoje Lietuvoje per 
12 metų, jų pačių duomenimis, 
tėra surinkta apie 50 — 60,000 
naujų tautosakinių įrašų. Pa
lyginęs tuos duomenis, A. Ma
žiulis straipsnį baigia:

— Tuo būdu okupuotoje Lie
tuvoje tautosakinis darbas yra 
sužlugdytas, jį lyginant su pas
kutiniojo dešimtmečio laimėji
mais; ir kaikurių asmenų prie
kaištas, kad laisvoje Lietuvoje 
nemokėta ir nedirbta tautosa
kos baruose, tėra grynas eilinių 
rašeivų ir kalbovų žodis.

KULTŪRINGA UŽUOLANKA
Išėjęs iš spaudos jungtinis 

sausio — vasario "Užuolankos” 
numeris atrodo gana patrauk

liai. Daug paveikslų, ypač dail. 
A. Rūkštelės kūrinių, kurie at
spausdinti rusva spalva dar ryš
kesni. Pačiam tekstui ta spalva 
gal ir ne taip pageidautina. Žur 
nale plačiau aprašoma apie A. 
Rakštelės kūrybą, gausiai api
būdinama Lietuvos architektū
ros paroda Brazilijoje, St. Pilka 
duoda posmelį apie aktorę Oną 
Rymaitę, įdomūs pasakojimai 
lietuvio, ištremto nuo Vilniaus į 
Sibirą. Ailb. Valentinas gyvai 
rašo reportažus apie kelionę po 
Žemaitiją (Varniai, Šaukėnai). 
J. Rinkevičius tęsia savo atsimi
nimas iš caristinės okupacijos 
laikų. Plati kultūrinio ir visuo
meninio gyvenimo apžvalga. Of
setu spausdinant, yra galimybė 
panaudoti daug iliustracijų, ku
rių dėjimas atskirų išlaidų nebe
sudaro. J. Dgi.

STATYBAI 
IR N AMŲ 

PATAISYMUI^
PRISTATOM 
Visokių Rūšių M 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, 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

-V
r5,1 i

Vestuviy nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė

Precin Photo Stndio
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS. sav.
Visa komunizmo istorija, o prigimčiai’’. Nuo to laiko Baž- 4058 Archer Avenue 

ypač paskutiniai du dešimtme-. nyčia nuolat rūpinosi atverti Telefonas VIrginia 7-24 C'

POPIEŽIAI VISADA SMERKĖ 
KOMUNIZMĄ

čiai, kai Maskva savąjį jungą 
pradėjo krauti kaimyninėms 
tautoms, rodo, kaip teisingai po
piežiai buvo įvertinę komunis
tinę sistemą jau prieš šimtą me
tų.

Komunizmo taktika visą laiką 
buvo ir yra apgaulė. Tik klastos 
ir apgaulės pagalba komuniz
mas pajėgia išlaikyti savąją sis
temą. Nedorus komunizmo tiks 
lūs ir apgaulingą jo taktiką 
šventieji tėvai nurodė jau pa
čioje pradžioje. Dar prieš Mark
so manifesto paskelbimą popie
žius Pijus IX įspėjo pasaulį, sa
kydamas: “Tasai nedoras moks 
las, kuris yra vadinamas ko
munizmu. yra pačiuose savo pa
grinduose priešingas žmogaus

nerūpestingam pasauliui akis, j

1/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

C R A N E SAVINGS “TssT'
2555 WEST 47tb STREET LAfayette 8-168*

B. R. Pietkievvicz, prez.; E. K. PIetklewlcx, sekr. Ir advokatas
Mokam*- aukštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame ir perkame 

valstybes bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami sąskaitą šiandien. Apdrausta Iki $10,000. 

Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad
antr. ir penk. 9 iki 5; treč.

nuo
uždaryta, o Beit

9 iki 8 vai. vakaro 
nuo 9 iki vidurdieni*

Jieškote pirkti naujus namus?

DOKUMENTUOSE JIESKOKIT ŠIO SKYDO
štai ką Chicago Title Insurance Policy užtikrina: Jei 
kas keltų bylą dėl jūsų nejudomo turte dokumentų ne
tikrumo, Chicago Title and Trust Company šią bylą 
gins, apmokės teismo išlaidas... ir greitai išlygins bet- 
kokius nuostolius.

čfe/goTitle and Trust Cbmpany
III tyiubington Street, Chicago 2, Illinois...DEarbom 2-7700

PRANAS SALEMONAVIČIUS
• Paruošia paprastas ir sudėtingas (nuosa

vybių savininkų) mokesčių blankas.
• Paruošia algų lapus • Atlieka knygvedybą.
• Sutvarko užsilikusias knygas.

504 West 33rd Street (netoli Normai Avenue).
. __ Valandos: Kasdien įskaitant šeštad. ir sekm. nuo 9 v.

ryto iki 9 v. vak., bet svarbu, kad telefonu susitirtumčt laiką VIctory 
2-3486. 20 METŲ PATYRIMAS - ŽEMOS KAINOS

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM j VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldu perkraustymas as

meny turinčių ilgę patyrimą.
STASYS FABIJONAS

2146 So. Hoyne flve„ Telei. VIrginia 7-7097

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI FI PHONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANKS TV A RADIO, INC.
3240 So. Halsted St., CAIumet 5-7252

ti. Paims ir Gimbutaitę. Gali sąlygą pastatyti. Su
tiks jis, pamatysi. Ko, pagaliau, bijoti dėl tų pinigų. 
Tiek metu Julius rengė, bet niekur nė cento nenušla-

C1MIT P* A A IT 17 A 1? ! Vė' Supranta Jis reikaH- prisidės ir prie knygynėlio.
olVULLrAlVcl IJ AlV V A K M jTj Dar atvilnys ir savo knygų glėbį. Reikia mokėti gy

venti, kunige Jonai. Jei aš taip būčiau pats viską dir-

PAULIUS JURKUS

l“R EMIJ UOTAS ROMANAS

57 tęsinys

— Gražu, kad sekasi, — pertraukia vikarą. — 
Atnešiau savo dalį! — jis išima pinigus, 300 litų, ir 
padeda ant ftaliuko. — Vakar man skaudžiai prikai
šiojai; kad nesirūpinu tokiais reikalais.

Kunigo Jono triukšmas staiga tyla. Parausta jis 
ir pamažu sėdasi.

— Labai atsiprašau, klebone. To nenorėjau. Jo
kiu būdu!

— Gal neturėjau laiko, gal nemačiau, bet dabar 
noriu prisidėti prie tavo statybos. Tegu tai palieka, 
niekam nesakyk.

— Klebone, man baisiai nemalonu, — jaudinasi 
vikaras.

— Gal ir man nemalonu, kunige, prisiminti tai, 
ką sakiau. Taip negalima lėkti su tom komedijom! 
Ką žmonės pasakys? Yra gandų!

— Et, klebone, jei bijai vilko, neik į mišką! Aš 
tik į tas gastroles! Tokia puiki proga Samanei pa
sirodyti, ją sustiprinti.

— Perdaug lengvai viską imi. Kaip tik dėl jos 
negali! — kunigui Mykolui staiga ateina nauja min
tis. Ir kodėl jos anksčiau nesugavo?! — Pats buvai 
tik savaitę atostogų. Važiuok tuč tuojau, gauni tris 
savaites. Geriausia proga pasiteisinti ir su Julium 
susitarti. Jam pavesk visas išvykas. Mokės vadovau-

— Dabar tai tikros komedijos prasideda! Geres
nės, nei paties vaidintas “Jau atėjo rudenėlis!” Čia 
kas kita: tau laiškelį rašo, per laiškelį prašo, kaip 
toj dainoj. Matai, kas dedasi! Smilgaičiai jau links
ta, pasipiktinę keikiasi, daužosi, o tamstelė nė iš vie
tos. Vis dar nebaigi vaikų darželio pamokų. Kas

bęs, tai bažnyčia ir šiandien būtų be stogo. Aš pa- bus, jei kasdien atskris po tokius du laiškelius? Ne
vedžiau kitiems, o pats tik prižiūrėjau. Ir to užteko. 
Kodėl tau blaškytis, vargti?! Kiti sutvarkys, suvai
dins. Pats atostogauk!

— Pagunda didelė, klebone. Ak, būtų gerai su
pilti tris savaites, bet tie du vaidinimai gali Samanei 
daug padėti.

Vikaras mosteli ranka, sėdasi ir nori aiškinti, 
savaip įtikinti, bet klebonas švelniai jį nutraukia.

— Bičiuli, vakarušk-os nesugrius, o pačiam pail
sėti reikia. Tuoj prasidės pamokos mokykloje, rudens 
saldusis purvynėlis. Būk protingas.

— Klebone, suprantu, bet dėl Samanės!
Kunigas Mykolas ištraukia iš kišenės laiškus ir 

vieną paduoda.
— Skaityk, ką pogrindinė spauda rašo apie tavo 

darbelius.
Vikaras valandėlę žiūri nustebęs, bet laišką pa

ima ir skaito:
“Kada vikaras liausis piktinęs žmones argi kle

bonas nemato kad vakarėlius tyčia rengia norėda
mas savo meilę pridengti su Samane Gimbutaitę gel
bėkit mūsų vardą miestelio kuo anksčiau

Susirūpinusi”
— Dangaus mana krinta ir toliau. Čia vienas 

iš pasipiktinusių. Vadinas, vyriškai sušunka! — kle
bonas paduoda antrą laišką.

Ir ten ta pati slapta meilė, susitikimai, bučiniai, 
klebono nerūpestingumas.

reiks ilgai laukti, kris jie ir kurijoj ant stalo. Kas 
tada? 4^

— Gražu, kad neužmiršta manęs, — vikaras 
mėgina juokauti, bet pirštai virpa. Neramu. Ne
gera.

— Kaip dabar žiūri: ką renkies atostogas, ar 
tas laiškines komedijas?!

*— Kas belieka! Nenoriu jum nemalonumų. Va
žiuoju atostogauti.

— Tai svilink šiandien po pietų.
— Paskyriau repeticijas šį vakarą. Reikia, pa

galiau, susitarti su Julium. Jei jis nesutiktų, užsi
kirstų ....

— Be baimės! Aš pakalbėsiu! šį vakarą per- 
duodi, o rytoj su savo liūtu išdundi! Gerai?

— Tiesą pasakius, nesugrius. Gal išeis kiek 
blogiau, o gal bus visai gerai. Pailsėsiu, pavendra- 
vosiu.

Kunigas Senkus judriai keliasi ir įsižiūri į pa-^ 
liktus pinigus. Pamato juos ir vikaras.

— Ačiū, klebone, dabar tai bus knygynėlis! — 
Pasiima juos.

Kunigas Mykolas išeina ir linguoja galvą.
— Netepsi, nevažiuosi. Negaila, gerą darbą va

ro iš pat šaknų, su kartotekomis. Reikia padėti.

(Bu* daugiau)

I
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DIDŽIŲJŲ JAUNIMO DIENŲ 

BELAUKIANT
Taut. šokiai ir jaun. kongresas. — Vis didesnis susido
mėjimas mūsų visuomenėje. — Jaunimas žengia — pa-| 
dėkime jam! — Žurnalistinio prieauglio klausimas. —i 

Vienas pasiūlymas tuo reikalu
AL. G1MANTAS

Didieji šių metų įvykiai jau doma gauti lėšų, kad tik kuo 
ne už kalnų: prabėgs dar kele- daugiau šokėjų ir žiūrovų galė
tas mėnesių ir jau visiškai bū- tų vykti Chicagon. Aną kartą 
sime taut. šokių festivalio ir torontiečiai žavėjo Kanados te- 
jaunimo kongreso išvakarėse, levizijos žiūrovus, savo grakš- 
Be abejo į šias šventes jau ga- čiai sušoktu “Malūnu". Ne už. 
Įima drąsiai žvelgti, kaip j ma- dyką. Pasirodymą lydėjo ir ati-j

PRINCAI IK ŽIOPLIAI

n

- A
►

i

. n

e#
& i

žą įžangą kitais metais sukan 
čios Lietuvos Nepriklausomy-

tinkama pinigų suma, kuri jau 
visai nesunkiai atvež mieluosius i

bės atgavimo 40-ųjų metinių su Toronto šokėjus šventėn. Dar 
kakties. Toji sukaktis, kaip jau kitur, kaip girdėti, ruošiami pa 
pirmieji planai ir sumanymai ro Į silinksminimai, vakarai ir gau
do, bus itin iškilmingai ir dera-|tas pelnas skiriamas tik vienui 
mai paminėta viso pasaulio lie-1 vienam tikslui — vykimui j

4

tuvių ir .mums prijaučiančių 
draugiškųjų tautų tarpe. Bet, 
kolkas dar tik kalbant apie 
taut. šokių šventę, galima įž-

taut. šokių šventę ir jaunimo 
kongresą.

Įvykio garsinimas 
Gi abiejų švenčių didesnei po

Visa eilė žioplinėtojų sekė Monako princus Rainier ir Grace, kai jie neoficialiai lankėsi Šveiuarijoj. 
Jie, be šios minios, neturi jokių oficialių palydovų. (1NS)

si dalykai, šiaip viską skaityto- ros kongresas, Dainų šventė, bių. Be abejo, tam reikia ir de- 
jams pranešinės spaudos komi- etc.) primygtinai prašo spaudos ramo paskatinimo, kuri vis jau

velgti kai kurių naujumų, pato- pularizacijai ir reklamai vyk- * 
bulinimų ir gėrelesnio susitvar
kymo, visame organizaciniame 
ir vykdomajame darbe.

Be abejo, praktika gautoji 
Dainų šventės metu ir visi pa
tyrimai prisidės prie to, jog 
taut šokių šventė bus pravesta 
dar įspūdingiau ir plačiau. Tą 
galės puikiausiai jausti ne vien 
tik šventės dalyviai, bet ir pa
tys žiūrovai, kurių, kaip rodo 
rašančiojo privatus atsiklausi- 
mas pažįstamų įvairiose lietu
vių gyv. vietose, atrodo bus dar 
daugiau. Jau dabar neretas pla
nuoja savo vasaros atostogas 
taip- j^g birželio pabaigoje bū
tinai turės pasiekti Chicagą.
Kadangi šokėjų tarpe esama 
beveik išimtinai lietuviškųjo jau 
nimo, nereikia ir stebėtis, kad 
mūsasis jaunimas itin domisi pa 
čia švente ir masiniai dalyvaus 
pačioje šventėje ir jaunimo kon 
grėsė.

Tenka tik džiaugtis, jog tas 
pats, mūsų taip neretai pabara
mas jaunimas, šį kartą bus ne 
tik dėmesio centre, bet ir pats 
rodo labai gajaus entuziazmo ir 
iniciatyvos. Kiek daug yra kal
bama ir rašoma priaugančios 
kartos reikalais, dejuojama, 
kad taip sunku šios dienos sąly
gose patraukti ir suįdominti 
mūsų jaunuosius lietuviškai
siais reikalais, štai, dabar suda 
romą puikiausia proga ir, kas 
svarbiausia, jaunimas tuo domi 
si ir gyvai seka visus įvykius 
susijusius su neeilinių įvykių 
ruošimu.

Kai kur rodoma itin daug ak
tyvumo ir visokiais būdais ban-

dyti, yra sudaryta speciali spau 
dos — informacijos komisija, 
kuri ryžtasi nesekti Dai

sijos nariai, daugumoje skaitan žmonių talkos, bet paskui gana 
čiajai visuomenei pažįstami iš greit viską pamiršta iki nauįo 
mūsų periodikos puslapių. Tuo
tikimasi bus išvengta monoto-

nų šventės informacijos pavyz- niškumo, be to gal bus pasiek
džiu. Tai vykdoma ne todėl, jog 
ji būtų buvusi negera. Mat, sa
vaitraščių redaktoriai nusiskun 
dė prieš oficialius pranešimus, 
kurių Dainų šventės inf. kamisi 
ja paskelbė bent. 18. Savaitraš
čių redakcijos sako, jog jie turi 
skelbti tai, ką jau visi bus per
skaitę iš dienraščių. Tuo būdu

ta įvairumo ir įdomumo. Atski
rų straipsnių autoriai, reikia ti
kėtis, bus kurkas įdomesni skai 
tyti už sausus ir kondensuotus 
biuletenius ar pan. oficialią me
džiagą.

Jaunimas ir spauda
Prie to viso, peršasi dar vie

na mintis, kilusi ka.ikurių spau
spaudoje bus skelbiami tik pa- j dos komisijos narių tarpe. Visi 
tys bendrieji ir patys būtiniau- didžiųjų įvykių rengėjai (Kultū 

------ ' =

Popiwezius prieš
komunizmą

(Atkelta iš 3 pusi.) 
jis nekliudys religinio kulto ir 
paliks sąžinės laisvę”.

Atmetame komunizmą 
Taip r;šė jiopiežius Pijus XI

savo enciklikoj “Divini Redemp 
toris” prieš 20 metų. Pažvelgę 
pastarųjų dviejų dešimtmečių 
istoriją, galėtume sakyti, kad 
šie žodžiai tikrai yra pranašiš
ki. Tačiau popiežiai nuo pat pra
džios griežtai smerkdami komu 
nizmą, r.epranašavo, o rčtnėsi 
tais krikšču niškosios filosofijos 
principais, kurie vieninteliai lei
džia įžvelgti loginį nuoseklumą 
istorijos įvykiuose.

Ir dabartinis popiežius Pijus 
XII komunizmą smerkia beveik 
tais pačiais žodžiais, kuriais jį 
pasmerkė Kristaus vietininkas 
prieš šimtą metų: “Komuniz
mas pačiuose savo pagrinduo
se yra priešingas žmogaus pri
gimčiai”. — "Mes atmetame ko
munizmą, kaip socialinę siste
mą, gindami prigimtosios teisės 
pagrindus, — kalbėjo šv. Tėvas 
1955 metų Kalėdų išvakarėse. 

, — Dėl tos pačios priežasties 
taip pat atmetame nuomonę tų, 
kurie (virtiną, kad krikščionys 
į komunizmą turėtų žiūrėti kaip 
į natūralią apraišką istorijos 
bėgyje". Komunizmas kaip bu
vo, taip ir yra pačiuose savo 
pagrinduose priešingas žmogaus 
prigimčiai. (V. R.)

galėtų padaryti viena kita žur
nalistinė stipendija. Kitu atve-

įvykio. Ar nebūtų gera, kad iš! ju, tikrai bus sunku išsivaduoti 
neeilinių didžiųjų parengimų t iš mėgėjiškumo lygio. Tas itin 
pelno būtų skiriama viena, dvi į svarbu ateičiai, kai iš redakci- 
ar trys stipendijos liet. studen- jų ir bendradarbių tarpo išnyks 
tams, kurie ryžtasi žurnalisti- vardai, kurie šiandien dar yra 
kos studijoms ar jau spėjo gy
vai pasireikšti lietuviškoje spau 
doje. Mums būtinai, tiesiog ver
kiančiai reikia žurnalistinio prie 
auglio ir pilnai pasiruošusių
laikraštiniam darbui asmeny-

PIGIAI IR SACGIAI

PERKRAUSTAU
B A L DU S
vietoji: ir is toliau 
K. EIDUKONIS

labai glaudžiai susiję su mūsą-j priversti giliau savo tautos rei- 
ja laikraštija *ir visu žurnalisti- kalais rūpintis ir galvoti, yrą* 
niu gyvenimu. busimoji taut. šokių šventė ir

Landoma daug dirbti, judinti (jaunimo kongresas. Bet ir tų 
švenčių pasisekimas žymia da-kaikurias kultūrines apraiškas, 

atskiras sritis, bet beveik niė 
nieko nedaroma bundant užsi
tikrinti, bent minimalų ryt die
nos lietuvių žurnalistų skaičių. 
Kuo remsis ir kaip gyvuos gal 
ir netolimos ateities lietuviška
sis laikraštis? Tai yra labai ir 
labai svarbios apimties klausi-

li.mi priklausys ne tik nuo pa
čių dalyvių, bet ir nuo plačio
sios visuomenės visokeriopos 
paramos. Birželio paskutinio
sios dienos Chieagoje — yra 
JAV ir Kanados lietuvių jauni
mo dienos ir tuo metu pasisten 
gimė būti su jais, su savosios

inas, kuriam šiandien dar netu-l tautos simpatinguoju atžalynu, 
rime jokio apčiuopiamesnio at-l jįe tikrai neapvils mūsų.
sakymo. O tais reikalais prade-1______________ _______ ____
ti sielotis ir rūpintis, regis, jau L
pats augščiausias laikas. Į f

Be abejo, visi tikime ir vilia
mės, kad gyresniųjų gretas įvai 
riose lietuviškojo* darbo srityse, 
užpildys veržlusis mūsų jauni
mas. Bet visa savaime nepasi
darys ir todėl būtina pagalvoti 
apie vienos ar kitos rūšies pas
katinimus. Aišku, puikia prie
mone dar labiau patraukti ir

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 80. TROY ST.

Telef. WAlbrook 5-7670 ir 
GIbson 8-4938

■ • (ii ni'i'iilis kontraktomis nau- 
™ ji, įmini, statybai, įvairioms re

montams ir namų pertyarky- 
rimo didelį patyrl- 

„ statyboje. • I’atys 
H atliekamo cemento ir medžio 

darbus. • Apkainavimai nemo
kamai.

i ■ iT -'ž-f'

-a inontaniH ir 
M ni.ijn.s • Tur 
* rn.’j. naiiiiji si

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,
kad taupyti, apdraustose Taupymo ir Skolintam Bendrutėse yra 
saugu ir |>elninga.

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugumą 
ir gražų |>elną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
$10,000.00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, t, pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bus grei
tas ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės j:

ABSOLIUČIAI NIEKAS 
NEPARDUOS PIGIAU 

KAIP BUDRIKAS

VIKTORO K O 2ICOS 
Lietuvišks. 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

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

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

R. ŠERĖNAS
2017 W. «7th I’l., Chicago,

UI. WAllirook 5-8063

Al
Ui

Mes nemokame nuomos, nerengiam paradu, netu
rime brangiai apmokamu viršininkų, bet mes turi

me žemiausias kainas, negu bet kur kitur 
Chicagos mieste.

AUGŠTOS RŪŠIES BALDAI — BE BROKŲ.

Reg. Dabar
General Electric nešiojamas TV ............................$119.00 $78.00
21 colio Televizijos console ................................ 195.00 98.00
Admiral TV Radio ir Phon. kombinacija—console 98.00
Automatinė Phon. ir Radio kombinacija ............... 69.00 38.00
Elektrinis drabužių džiovintuvas ........................   38.00
Maytag skalbykla arba Maytag prosintuvas .... --------- 98.00
Air Conditioner (vėsintuvas) ................................ —----- 38.00
3/į arklių jėgos GE vėsintuvas, 7>/2 AM............... 298.00 1 62.00
Knapp-Monarch Elektrinis šildytuvas ................ 39.00 1 6.00
General Electric lygintuvas (ironer) ............... —-----  0.95
Elektriniai Manketai, nupiginti ............................ ............. 9.95
Transiton Radijos, nupiginti ................................ ................ 29.50
17 akm. auka. rankiniai laikrodžiai, 14 kar. aukso 59.00 24.00
9 gab. Walnut Basic Witz valgomojo setas .... 395.00 195.00
9 gab. mahogany Bassett valgomojo setas........... 445.00 325.00
9 gab. Hooker valgomojo setas .......................... 550.00 298.00
9 gab. Stanley Co. valgomojo setas.................  595.000 339.00
9 gab. Basic Witz valgomojo setas .................. 575.00 298.00
7 gab. Bassett valgomojo setas .......................... 295.00 1 75.00
7 gab. Chrome Dinette setas, formica viršus .... -------- r- 68.00
5 gab. Dinettes, formica viršus, nuo $39.50 ir aukščiau.

' 3 METŲ IŠMOKĖJIMAI.

JOS. F. BUDRIK FtJRNITURE, INC.
3241 South Halsted Street»

A tad a ra pirmadienio ir ketvirtadieno vak. iki 9:30; sekm. 10—5. 

PROGRAMA
Prie progos nepamirškite Budriko Radijo valandos nu gerais 

dainininkais ir orkestru. Ketvirtadieniais nuo 6-tos iki 7-tos va
landos vakare, iš stoties WHFC, 1450 kilocycles.

Turiu naują didelį sunkvežimį 
ir apdraudas

2313 W. 91st St., Chicago, III. 
Tel. PRresc4.it 9-2781

IOHN T. ZURIS
I.AYVYER AND COUNSELLOK

11 SO. LA raiti: street 
Itiom 1415

l’hone: ItAndolph ff-4425 
Home pilone: LAfayette 3-9477

S 0 P H I E B Al. C U S 

RADIO PROGRAMA
Iš WGEH stoties — Banga 1390 

PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
N”O PIRMA D. IKI PENKTAD.

8 15 Iki 9:30 vai. ryt.fi 
ŠEŠTAI!. 8:30 iki 9:3o’ ryta 

SEKMAI!. K:SO—»:3O v. r. Iš stoties 
WOPA — 1400 kll.

7159 Ko MAPLEWOOD AVĖ. 
fhieaco 29. III HEmlock 4-2413

NUO UZSiSENEJUSIŲ
SKAUDANČIU ZAIZDU 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurio kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagali ramiai eSd&ti Ir naktimis 
miegoti nes jų užslnen6juflios žaiždo.i 
niežSjimą ir skau ’Kjimų senų atvi
ru tr skaudžių žaiždų uždekite 
EEGUDO Ointment Jos gydymo 
ypaubyes palengvina Jusu skaudfijl- 
mii tr galėsite ramiai miegoti nak- 
tj Vartokite Jų tapgl nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimų ligos vadinamos PSORIA 
Kis Taipgi pašalina peršSjimų ligos 
vadinamos ATHDETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos ir perplyšimų 
tarpptrščlu. Yra tinkama vartoti nuo 
lžiūstančios suskilsios odos dedlr 
vinių, odos išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams. kada 
pasirodo skaudus Išbėrimas nuo vy
styklų JI yra gera gyduojS nuo iš 
viršinių odos ligų. Efi
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
et., J 1.25, ir $3.50.
Pirkite vaistinSseChi- 
cagoj ir apylinkėse—
Milwaukce, Wisc., Ga- 
-’-.Ind. ir Petrolt, Mt- 
ehigan arba rašyki
te ir atsiųskite Mo- 
ney order j

LEGUIjO, Department D., 
5618 W. Eddy St., Chicago 34. UL

..'i’iį.y.-į’;

...n iiiitil ii4Bwi1.»- ...
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1957 BUICKAS
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£2,595-00
Dynaflow, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos

Lietuviškoje Pretcyboje-R/||LDA BUICK, Ine. 
907 W. 35th St., Chicago 9, III. £a 3-2022

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

tol >1

■ k*.
H

SPECIALUS
BARGENAS

* Sofoms, Lovoms,
* Lempoms

KAINOS NUO 
$49.50

Ir auRŠčiau

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
EEMV A. RAUDONIS, NEIJ.IE BERTUOS, Sav.

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Roosevelt Road Telef. SEeley 3-4711

Krautuvą atidaryta afikmadtenlaln nuo II Iki 4:30.
J

UECEHHTF1TH3
J. G. i ULE VISK) N OOMPANY

AS
2512 W. 47th St Tel. FRontier 6-1998 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS
TV APARATAI: paprasti Ir spalvoti, automatiški, valdomi nuo tolo. 
nešiojami, jungiami prie automobilio baterijos. PATEFONAI: vietiniai 
Ir užsieniniai, paprasti, nešiojami, automatiški, Hi-Fi, baterijlniai. RA
DIJAI: vietiniai ir vokiški, AM, FM. trumpos bangos, keliais garsiakal
biais. staliniai, kabinetiniai, nešiojami, kišeniniai, tranzitarintai.

ATIDA RA IR SEK M. nuo 11 vai. ligi 3 vai.

Atliekame dideliut Ir rrsžus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas. Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobiliu dalis.

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”
Sinclair gazolino stotis “PAGALBA" — A. Stanevičius, Sav.

2641 West 7lst Str. (Kampas Tai man Avė.) 
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. WAAbrook 5-5934

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOL.LAR YOU SAVE.
KetniHiilis Chicagos Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat jos įsikūrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi- 
dciidij našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau- 
IKirniis pinigus. Pasidėję t.aiipinius pas mus gausite ne tiktai saugumą — jų 
apdraudimų iki $10,000.00, augštų dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

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

Lietuviai gyvenantieji už Chicagos ribų, nežiūrint, kurioje Suvienytų Val- 
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paštu.

Kaiykite dėl informacijų. Mūsų turtas $21,000,000.00.

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

Atdara: pirmadienį nuo 12 Iki 8, antradieni ir penktadienį nuo 9 iki 4, ketvirtadienį nuo 9 Ud 8.
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o šeštadienį nuo 9 Ud 2 valandos po pietų.
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Ketvirtadienis, kovo 21, 1957 DIENRASTTS DRAUGAS, CHTCAGO, ILLINOIS

IINIMAS PAGERBĖ SAVO 
Š VENTĄ,U

Detroito skautai, vyčiai ir at-

Scenoje buvo pavaizduotas šven-1 ka šviesi saulelė". Giesmės ir £

Šviesūs pragiedruliai Balfo 76 skyriaus veikloje

Detroito Balfo 7G skyriui iš- Gcjernianso trijų veiksmų dra- 
sirinkus naują valdybą ir pra- mą "Du keliai" (vertė M. Sieže- 
dėjus vežti di<Vjį šalpos vežimą, , vičiusL Tačiau Balfo valdyba 
teko pasikalbėti su pirmininku neti ri jokių rūpesčių ir ji net 
Petru Pagojumi, kuris atsakė nežino, kur ir kad i vysta repe- 
keletą klausinių, liečiančių B lfo. tieijos.
veiklą aplamai ir artimuosius Kalbėti apie Detroito Dramos 
skyriaus darbus. Mėgėjų Sambūrį labai sunku.

— Nuo ko daugiausia priklau- nes jis nemėgsta reklamos. Bet 
so sėkminga Balfo organizacijos kalbu ne tam, kad ji pagir- 
veikla? čiau. bet tik tam, kad Balfo

Atsakydamas j šį klausi-1 veikloje patirtu džiaugsmu pa- 
mą. pirmiausia noriu pabrėžti, į gį^alinčiau su visais balfiečiais. 
kad klysta, visi tie, kurie mano,. ,„,s įjs džiaugsmas ne man vie- 
kad valdybos pirmininkas yra' nam tepriklauso.
svarbiausias asmuo organizaci-j j mano pradžiojc pa8tatytą 
J°Je- Tiesa, kad kaip mašinai Į ]{iaustuką atsakys Detroito vi- 
reikalingas motoras, armijai ge*|SUOmenė, gausiąi atsilankydama 
nerolas, taip ir organizacijai rei j »į vakarą ir remdama tolimes- 
kalingas pirmininkas. Bet Bal-

tojo sarkofagas, didelės degan- deklamacijos, palydimos choro 
čios žvakės ir šv. Kazimiero pa- bei plokštelių muzikos ir sujung 

eitininkai š. m. kovo 10 d. bu-! veikslas: Montaže pasakojimo Los pasakotojo perduotais teks- 
vo suorganizavę labai gražų ir tekstus iš S. Sužiedėlio knygos tais, sukūrė tą rimtį, kuri dvel- 
įspūdingą savo globėjo šv. Ka-į "Šventasis Kazimieras” perdavė kia lankantis Vilniaus katedros 
zimiero minėjimą. Pamaldų me-1 Narimantas Udrys. Paimti iš šv. Kazimiero koplyčioje. Bai
tu visas jaunimas d lyvavo su šventojo gyvenimo ypatingesnio- gus r.iont žą visi dalyviai su- 
savo vėliavomis ir šv. mišių me ji įvykiai bei apibūdinimai, kurių giedojo "Marija, Marija", 
tu priėmė šv. Komuniją. Perpil-1 vienas daug pasako: "Jį pan- Montažas buvo paruoštas Pr.
dytoje Šv. Antano parapijos baž čiojo karališkas rūbas ir gaudė Zarankos, scenovaizdis _  An-
nyčioje labai gražiai skambėjo svetimieji sostas, tičiau jis pa- tano Žalkausko, techniškaisiais 
lietuviškos giesmės. suko šventojo keliu". Iv dovais buvo Želvyra Buknytė

Po pamaldų jaunimas turėjo Mergaičių choras — skautės ^)evetas Dulaitis.
bendrus pusryčius. Juos suruo- ir ateitininkės — pagiedojo "Ne Rengimo komisiją sudarė Ro-

vyčiii. Šeimininkavo Ma- apleiski mūsų, Motinėle", "Ausk bertas Boris, Želvyra Buknytė,

Lietuvių Prekybos Namai
Visos prekes 1957 metu stiliaus, be broku sąskaitos 

neparduodamos Finansų Kompanijon

;.c

se
rianne Guerriero ir Florcncc Bi- Marijai giesmės giją", “Aš gar- Dėvėtas Dulaitis, Juozas Mikai- 
lah. binsiu Tave, mano Dieve, Kara- la, Aldona Rastenytė. Nariman-

Papusryčiavus. 12:15 vai. buv. *iau” giesmes ir vyrams talkinin tas Udrys ir Pranas Zaronka. 
lietuvių svetainėje įvyko šv. Ka- kauj pagiedojo Magnitieat’ talkininkavo Dalia Bulgaraus- 
zimiero akademija, sutraukusi Psa^mę- Violeta Čižauskaitė pa- kaitė, A. Plečkaitis, J. Pusdešris,

fas yra ne mašina ir ne ka
riuomenė, todėl jos pirmininkas 
yra tik kaip būtinybė ir dirba 
kaip "Primuš inter pares”. Tą 
patį reikia pasakyti ir apie val
dybą. Ji viena irgi kalnų nu
versti negali.

Sėkminga organizacijos veik
la daugiausia priklauso nuo jos 
užnugario ir glaudaus bendra- j 
darbiavimo su juo.

— Ar Balfo 76 skyrius turi 
toly užnugarį?

— Taip ir... ? Pirmiausia ten- į 
ka pasidžiaugti, kad 1957 m. Bal
fo 76 skyriui, tik pradėjus ženg 
ti pirmuosius žingsnius, į pa
galbą atskubėjo niekada nepa
ilstantis ir mūsų skyriui visada 
padedantis Detroito Dramos Mė-1 
gėjų Sambūris, režisuojamas Z- 
Arlauskaitės - Mikšienės ir va
dovaujamas valdybos, kurios 
pirmininku dabar yra Algirdas 
Pesys. Šis sambūris suorgani. 
zuotas 1949 m. Spaudoje dažnai 
rašoma, kad daugelyje net ir di-, 
dėlių kolonijų organizacijos varg j 
sta išlaikydamos ar nesugebė-

nius Balfo darbus.
— Ar Detroito organizacijos 

remia Balfo veiklą?
— Taip, bet per maža. Apie 

1(1 organizacijų kiekvienus me
tais įstoja į Balfo 76 skyrių. 
Šviešus pragiedrulys yra Lie
tuvos Socialistų Sąjungos 116 
kuopos nutarimas deleguoti du 
atstovus, kurie padės Balfui. 
Mes tikimės, kad ir kitos orga
nizacijos paseks jų pėdomis.

— Kurios kartos lietuviai įei
na j dabartinę valdybą?

— Ne paslaptis, kad senųjų 
ateivių tarpe sklinda gandas, jog 
Balfui turi vadovauti naujieji 
ateiviai, tačiau Barboros Keb- 
laitienės sutikimas būti renkama 
į Balfo 76 skyriaus 1957 metų 
valdybą yra geras atsakymas vi
siems. kad šalpos darbe nėra ir 
neturi būti skirtumų tarp senų
jų ir naujųjų ateivių. Jei ji bū
tų sutikusi eiti šios valdybos pir 
mininkės pareigas, tai dabarti
nei valdybai būtų buvę dar drą
siau žengti pirmyn.

Taip baigp savo samprotavi-

labai daug publikos.
Čia įžanginį žodį tarė vyčių

veikėjas Robertas Boris. Jis pa
brėžė, kad ši valandėlė yra gra
žia jaunimo bendradarbiavimo 
pradžia, kad ir čia gimę lietu
viai yra prisidėję prie Lietuvos 
laisvės kovų, k 3 d ir šioje laisvės 
šalyje lietuviai turi sukūrę "ma
žąją Lietuvą” — lietuviškas baž 
nyčias, mokyklas, organizacijas, 
sales ir t.t.

Po to buvo atliktas montažas 
“Prie šv. Kazimiero karsto”.

PAVASARINIS
IŠPARDAVIMAS 

NUOLAIDOS .. .
NET IKI 70%

Dabar nupiginti visi: Hi-fl fono
grafai • Televizijos • Vėsintuvai- 
Vėdintuvai AM/EM radijo aparatai
• Vokiški trumpy 'bangų rad. apar.
• (kalbėjimo aparatai • Dulkiasiurb
liai • Rašomos mašinėlės • (vairūs 
elektriniai namų apyvokos reikme
nys • Antenos ir kit.

,JjDflinfl

ĮLUtelcvisiop
Csales - serviče,

Sav. Ini. A. SUMENĄS
3321 S. Halsted — CLiffside 4-5665 

Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniai? 
ir ketvirtadieniais 9—9

. „ ..... .. mus Balfo 76 skyriaus pirminin-
damos išlaikyti Vietinius teat- Ras y. Kutkus I ’MMMMMIHIHIlMMMIir l'IIIHltiiiuioili
rus, o su Detroito Dramos Mė
gėjų Sambūriu yra visiškai at
virkščiai, nes jis pats ne vienos 
organizacijos iždus per savo gy 
vavimo laikotarpį papildė.

Š. m. balandžio 27 d. Hispa- 
nos Unidos salėje tas pats sam
būris Balfo naudai vaidins G.

DETROITO’O BIZNIERIŲ 
IR PROFESIJONALAI

DANTŲ GYDYTOJA
BRONE GRUZD1ENE, D.D.S.

15807 VV. Warren
(3 bl. į vak. nuo Greenfield kelio)

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

Namu — LUzon 4-8961
Jeigu norite pirkti nrba parduot) 
namus, sklypus, Biergardenus — 
alines, ūkius ar vasarvietes, kreip 
dtėa 1
ELSEA REALTY ft INVEST 

MENT COMPANY 
atstovą

KLABA BARAUSKU
Telefonai: įstaigos VA 2-9790 

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

M. MIŠKUOS. M. D.
GYDYTOJA ir f’HlRURGP 

X-RAT
393 Wm <»and Roukvard 

cor. Shady Lanr Detroit 16. Mirhiga.
Namų telef VI 1-7970 

Pirm. »ntr. ketv. ir penkt. 12-3 ir 6-8 vai 
Trcč. ir įeit. 12-3 vai 

Telef TA 6-0686

VINCAS KIRŠINĄS 
11420 Steel Avenue 
Detroit 27, Mkbigan 

Tel. WE. 4-6186 
OEM KILAI, UONTItAUTOH 

Atlieka įvairina aluty boa. patalay 
mo Ir part&iaymo darbus — atallnln 
byatOa cemento, mūrijimo, elektros 
plumblngn, dažymo Ir dekoravimo 
Atskirų kambarį,- t,, t hutų įrengimą 

>ov«ae Ir skiepuos*.

LAUREATAS LB APYLINKES 
VAKARE

JAV Lietuvių Bendruomenės j 
Detroito apylinkės valdybos ruo j 
šiamame dainos, baleto ir litera
tūros vakare dalyvaus rašytojas! 
laureatas Paulius Jurkus, kurio i 
romanas “Smilgaičių akvarelė” ’ 
laimėjo šių metų “Draugo” ro
mano konkurse $1,000 premiją

Laureatas mūsų grožiniuose 
raštuose nėra svečias. Jis eilė
raščius ir noveles pradėjo rašy
ti dar gimnazijos suole, baigė 
Vilniaus universiteto humanita
rinį fakultetą. Ligšiol mes jau 
žinome jį kaip kultūrinių žurna- 
nalų (“Aidai” ir “Ateitis”), laik 
raščių (“Darbininkas”) redak
torių, bendradarbį, jneno kriti
ką, knygų recenzentą ir pan. 
1954 m. jis išleido novelių kny- 
gą “Pavasaris prie Varduvos”. 
Be to yra paruošęs spaudai ei
lėraščių rinkinį “Namų ugnys” 
ir tautosakinę poemą "Juodvar
niai”. Dabar detroitiečiai turės 
progą išgirsti jo gyvą žodį ir jį 
asmeniškai sutikti. Laureatas 
atvyksta iš New Yorko.

Be to programoje dalyvaus 
mūsų dainos žvaigždė solistė Al
dona Stempužienė iš Clevclando, 
pora baleto šokėjų iš T. Babuš- 
kinaitės — Kauno valstybinio 
teatro primabalerinos — bale
to studijos, kurie su T. Babuš- 

| kinaite atvyksta nuo Atlanto pa 
k rantės — iš Bostono — ir “Ri- 
goletto” operos dirigentas Ku
nčinas iš Chicagos. Tai bus di
delė meno šventė, į kurią Detro- 
tan suvažiuos pirmaujančios me 
no pajėgos iš New Yorko, Bosto 
no, Chicagos ir Clevelando.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Detroito apylinkės valdyba kvie
čia visus detroitiečius paremti
grizų ir mums visiems lictu- 

Perkant. ar parduodant namus viams reikalingą Lietuvių Bend 
ir apdraudžiant turtą „ • , C

Jums patarnaus ruomenes darbą.
V L 4 D * S H. S E L E H IS 7 s«»-

narys Vni-,.d Horthw«,lern '' Ir Petruliomo krau
Realty Association . tuvėj “Gaiva”, “Neringos” kny-
ftaukite telefonais gynė, sekmadieniais knygyne

ofiso: WE 3-7000; res.: WE 4-0621 prjf, Ąntano paraoijos baž-
GU8TAFSON REALTY CO. ^ios ir pas visus valdybos na- 

13000 Schoolcmft kamp. šorrento r*UR. V. Ktltkllft

deklamavo “Koplyčios lankyto- V. Smagrauskaitė ir kiti. 
ja". J. G. Januškev.čiai atnešė 
Lietuvos istorinį žemėlapį ir pa
deklamavo “Lietuvos žemėla- — J- A. Kratavičius (Krata-
pis". A. Udrys ir L. Rastenytė 
padeklamavo eilėraštį "Tautos

ge), 20145 Dequindre prie 8 my
lios kelio turįs "Ace Packing

atstovai. D. Bulgarauskaitė pa- House”, yra “sponsorius" gavė
nios religinės valandėlės trans
liuojamos per Baltic Melodies. 
Kratavičių šeima yra daug kar
tų parėmusi kilnius darbus ir 
nusipelniusi pagarbos ir dėkin
gumo.

deklamavo “Vilnijos skurdas", 
o Algis Barakauskas padekla
mavo "Šv Kazimiero pasirody
mas” — P. Nato eilėr. Brhmso 
“Lopšinę” paskambino ir mer
gaičių chorui akompanavo Liu
cija Mingėlaitė. Pran s Zaran- 
ka, akompanuojant Marijai Lėk 
niūtei, padainavo “Tykiai, ty
kiai" ir pagiedojo “Ego Sum Re- 
surectio”. Be to Pr. Zaranka 
ir J. Polikaitis padąinavo “Te- 

Klausykite 
LITHUAMAN MELODIES

Ann Arbor _ WPAG — 1050 <1. 
cycles

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

15756 Ictiure — Detroit 27
MinMran

Duoną ir įvairias skcuingas 
bulkutes kepa

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 S. Lituanica Avė. 

Tel. CUrfNide 4-6378
Pristatomo j visas krautuves 
ir restoranus, taip pat iš-, 
siunčiamo i visus artimuo
sius miestus.

ii ' u

‘'L-

Studio sofoM, įvairių spalvų, dienai sofa, nakčiai lova,
pas ,mus parduodama ..................................................................$ 39.00
5 dalių: sofa ir nakčiai lova, kėdė ir attonian nakčiai pa

daroma IcAa, 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 King ...........................$249.00
9x12 vilnoniai kilimai, Alexander Smlth, Magee, Bigel-

low, naujų spalvų ................................................................$ 69.00
9x12 kilimai (patingai modernūs, garantuULi 10 metų,

parduodanti pirmą kartą Chlcagoje.......... ...................... $129.00

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

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 stumdomcNn durim, (patingai pavykusio sti
liaus — 16 asmenų laisvai susėsti, tik........................... $400.00

Telef. REpubfie 7-680*3 
ADOMAS VATCKEVIcnjB

ANGLIŲ IR ALYVOS 
PARDAVIMAS

Vtoq rūšių namų apšildymo 
sistemos įvedimas, perdlrbi-

mas ir patainj inaa 
Greitas, sąžininga* ir pigos

patarnavimas
ATLAS FUELCO.

Milto vai
4910 So. Paulina St 

PRospect 6-7960
<"iiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiH„'il„» į

. . . PRADEKITE TAUPYTI PAS MUS . . . 
GAUSITE AUGŠČIAUSĮ DIVIDENDĄ ... O BE TO, 

APDRAUSTĄ SAUGUMĄ IKI $10,000.00 ... IR, 
NAUDINGŲ DOVANŲ UŽ JCSŲ PRILANKUMĄ

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION i 

1447 So. 49th Ct., Cicero, III.1

JUOZAS GRIBAUSKAS, Vedėjas 
Tek: TOunhall 3-8131 ir BIshop 2-1397

Antradieniais, ketvirtad. ir penktad.
PAiiTTNt<{ VAI ANTMtfl- nuo 9 iki 5: plrmadieniaiu iki H va-IJUlUIEb VALAIibUb. uaro; fieštadieniaia iki | v. po pietų;

trečiadieniais uždara.

DYKAI PLUŠINIS ZUIKUTIS VAIKUČIAMS TAUPYTOJAMS

NAUJĄ ARBA VARTOTĄ AUTOMOBILĮ 
GALIMA NUPIRKTI BE PINIGŲ

N S SA !U A
19 5 7

CHRYSLER

*2811

NAUJA
19 5 7 

PLYMOUTH

*1732
Daugybė garantuotų visų išdirbysėių vartotų automobilių už labai atpigintas kalnas

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

Miegamieji 5 dalių ąžuolo medžio ar riešutu......................... $149.00
Miegamieji 6 dalių labai vykusio stiliaus, raudono 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 mdkšleiviams ...................................................... $ 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 stumdumom durim,
ąžuole ar raudono medžio, tik............... .........................$ 39.00

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

ŠALDYTUVAI. SKALBIAMOS MAŠINOS VIRIMUI PEGIAI
6 pėdų šaldytuvai Westinghouse, Admiral, Norge, Frigi

dare, General Electric, nuo ................................................ $149.00
Virimui pareelano krosnys, automatišku uždegimu, ne-

dūžtamo pareelano, žymios Crown kompanijos, po $ 99.00
Virimui pečiai, Crrnvn, RCA, Rbpcr, Tapau, Universal ..$169.00

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

Kas turi gerą skonį viską perką 
pas Lieponį.

FlIRNlTim ONTER. INC.
3224 SO. HALSTED STREET 

Lietuviu Prekybos Namai vedėjas--Justas Lieponis
TEL. — VICTORY 2-4226

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. VIrginia 7-1515

ĮMONE ATIDARYTA:
Pirm., Ketvirtad................................................... 9—9:30
Kitom Dienom: ............................................ .. 9—6.00
Sekmadieniais ........ ... 10—fi valandoa
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DETROITO ŽINIOS PAJIESKOJIMAI REAL ESTATE
IN2. DR. A. PAMŪŠIS 
ĮSIKŪRĖ DETROITE

Praėjusių metų rudenį Ameri
kos chemikų inžinierių suvažia
vime, įvykusiame New Jerseyi 
valstybėje, inž. dr. A. Damušis 
skaitė paskaitų. Šia paskaita 
susidomėjęs Wyandotte Chem
icals Corp. atstovas inž. dr. A.
Damušiui pasiūlė geresnes są
lygas negu Clevelande ir pakvie
tė dirbti jo bendrovėje. Inž. dr.
A. Damušis pasiūlymą priėmė, 
neseniai persikėlė į Detroitą ir 
pradėjo dirbti firmoje kaip ty
rimų inžinierius ir patarėjas ce
mento reikalams.

Nepriklausomoj Lietuvoj jis 
buvo vienu pirmųjų cemento 
fabrikui steigti iniciatorių, tech
nikos fakulteto dekanas ir pra
monės ministeris laikinojoje Lie 
tuvos vyriausybėje 1941 m.

SPORTINES PIRMENYBES
Šį savaitgalį — kovo 23 Ir 24 

dienomis — detroitiečiams bus 
neeilinė proga pamatyti tikrai 
gausų lietuvių'sportininkų skai
čių. Čia įvyks Vidurinių Vakarų 
Sporto Apygardos jaunių, mer-' 
gaičių ir jaunučių krepšinio, tink ; 
linio ir apygardinės visų klasių! 
st°lo teniso pirmenybės. Be det- 
roitiečįų pirmenybėse dalyvaus j 
Cicero^ Chicagos, Clevelando, Ro 
chesterio sportininkai. Visi apy
gardos sporto vienetai šioms pir l 
menyfcėms smarkiai ruošėsi, nes 
tik pirmųjų vietų laimėtojai tu
rės teisę dalyvauti septintosiose 
žaidynėse balandžio 27 — 28 d.1
Toronte, Kanadoje. • pradžioje baigusi farmacijos stu-

Įvyksiančias pirmenybes ma- dijas Wayne universitete, atliko 
loniai sutiko globoti JAV Lie- vienerių metų praktikos stažą 
tuvių Bendruomenės Detroito a- Fordo ligoninėje. Valstybinių 
pylinkė. kuri dažnais atvejais egzaminų teorinę dalį išlaikė 
parodo daug nuoširdumo lietu- 1956 m. birželio mėn., o prak- 
viams sportininkams. ; tiškąją dalį — š. m. sausio 22

CLAoSSiflED AND HELP WANTED" AUSNAUJIEMS NAMŲ
w 4 i . SAVININKAMSdino Zen. Dučmanas, E. Skuje-1 BALF’o centras yra prašomas ,

niekas, V. Morkūnienė, E. Bri- sekančių asmenų: , apie Sį* ,"V'> ‘
džiuvienė. Ign. Ga ta utis, Zig ' ” • ”

BERWYN. 5 kamb. namas. Arti 
kad daugelis 22nd ir Ridgeland. Karštu v and., a- 

Kelpšas, Andriejus, s. Boleslovo, naujų namų savininkų susiduria su l.vva apšild. Garažas. 33 pėdų skljA

Vazgys, Antanas, s. Juozo, gim. 
1923 m, šukavos kaime.

Katkevičius, Vladas, sun. Juozo, 
35 m. įkilęs iš Babtų miesto.

A Černiauskas, Stepas, iš Babtų, 
Spektaklio rengėju buvo Dėt- gyv. Australijoje.

roito Dramos Mėgėjų Sambūris. Rinkevičius, Algis, s. Jono gim.
Vilkijos mieste.

Žukas, Konstantinas ir Žukienė, 
Bronislava, gyv. Kaune.

Dabulevičius, Stanislovas.
Žukauskas Juozas, s. oJno, apie 

St. G-kas 60 m. gyv. Maine.
Žukauskas, Simas, s. Jono apie

A. Alkaitytė; E. 2iilortis ir akt. 
P .Maželis (vietoje A. Barzdu- 
ko).

Po spektaklio šeimininkai sve
čiams suruošė vakarienę, ku
rios metu pasikeista kalbomis 
bei linkėjimais.

JAUNOJI FARMACININKfi
Danutė Šeputaitė yra viena iš 

Detroito jaunimo gretų, kuri ne
seniai papildė negausų Detroito 
profesionalų būrelį. 1956 metų

D. ŠEPUTAITE

68 m. g. USTARE? (Worcester). 
Pitrėnas, Eduardas, s. Igno, g.

New Yorke, apie 41 m. mnfcpna 
Pilėnas - Palmer, V. Kazys Pra

nokėjus ir jo brolis Pranas. 
Skirkevičius, Vincas, gyv. Ame

rikoje.
Jieikantieji arba apie juos ži

nantieji prašomi atsiliepti.
B A L F » a s 
105 Grand Street 

Brooltly* 11, N. Y.

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE

PAJIEŠKOMI ASMENYS
Petkus, Petraa, sūnus Jokūbo. 
Petronaitis, Antanas.
Pukienė, Petronėlė, ir sūnūs Juo

zas ir Pranas, gyven. Worceater,

Krepšinio ir tinklinio pirmeny 
bes bus vykdomos Holy Redee- 
mer High School sporto salėje. 
5671 W. Vernor Hwy., netoli 
Junction Str. Stalo teniso pir
menybės — Patton parko salė
je, Woodmere Str., netoli W. 
Vernor Hwy. šeštadienį varžy
bos bus pradėtos 11 vai. ir tęsia
mos iki 9 vai. vakaro. Sekmadie 
nį — 10 vai. Šv. Antano para

d., gaudama registruotos farma
cininkės vardą ir teises. Šiuo 
metu ji dirba Parke Davės and 
Co. vaistų gaminimo firmoje.

D. Šeputaitė yra veikli skautė. 
Priklaus,o skautėms akademi- 
kėms, amerikiečių mergaičių 
farmacininkių korporacijai “So-

Racevičiūtė, Elena ir Teresė, d. 
Antano ir One*.

Ragucloenė - Žilionytė, Elzbieta.
Rudaitienė - Dleloaitė, Ona, iš 

Obšrūtų k.
Šapkus, Pranas.
Šimkus, Morta, gyveno Laflin 

St., Chicago, UI.
Skabl&uakaitė - Peržinskienė, Ge 

novaitė.
Staškus, Pranas, ir jo sūnus Jur 

gis, gyveno Newank, N. J.
Statkus, Antanas ir Martynas, 

s. Vinco, iš Čekiškės vai.
Sudeikių, Benediktas.
Šulkus, Jurgis, sūnus Mykolo, iš 

Utenos ap.
Tarvydaitė - Baltrušaitienė, A- 

leksandra, iš Žemaitiijos.
Tiškinienė, Katryna, prašo atsi

liepti savo sūnų.
Urban, Juozas, gyvenęs Kim- 

bark ar pan. Avė., Chicagoje.
Vaitkienė - Bernotaitė, Teresė.
Valaitienė - Ivaškevičiūte, Jad

vyga.
Voroneckas, Pranas, sūnus Vin- 

oo, kilęs nuo Dūkšto.
Žilinskaitė - Barbaravičienė, Ag 

nietė gyv. Ansonia, Conn.
Zinevičiūtė - Cislinskienė. -Micha 

liną, vyras Cislinskis, Juozas, sū
nus Viktoras ir duktė Halina, gy-

pijo, bažnyčioje įvyks sportinin; b8toia' f™’* bai^“. WTne
kams pamaldos, o vėliau, 12

i.-, * i , 3 kamb. Kerštu vand. apšildymas.D,d štoku, namų „• būtinumo pirk- Apylinkėje Harding ir 28th St. 50 
tl >r tuoj jsikiaustyti, labai dažniu, , ^dų sklypaa $18,500. SVOBODA,
’u’tr1!',* .T1’ "ealM,u""""l 3729 w 2Sth st., LAwn. 1-7038.

title dokumento, kas net melų bu- --------------- - ---------------------------------- ---------
RETA PROGA, nupirkti gerai 

veikiančią likierių krautuvę (Pa- 
ckage store), Marųuette Parke da 
rančią apyvartos į met. $80,000.00- 
$90,000.00, Parduodama kartu su 
namu, kuriame yra 6 kamb. bu
tas. Kreiptis tik raštu su rimtais 
pasiūlymais “Draugas”, Adv. 9405. 
4545 W. 63rd St., Chicago 29, UI.

t i daroma.
Geriausias ir saugiausias būdas

užtikrinti jūsų “title” teisėtumų 
liet kokiai jūsų turiniai ar įgijamai 
nuosavybei yra gaunant Cliicagei 
Title Insurance Policy iš Chicago 
Title and Trust Coiii.piuiy, kurios 
skelbimas randasi šioje laidoje.

(Skelb.).

HELP WANTED MOTERYS

matracų fabrike. Reikia būti pri
tyrusioms. Geras atlyginimas. 
Nuolatinis darbas.

ROYAL BEDDING CG. 
3601 S. Maisteli St.

YArdn 7-2700

MISCELIjANEOUS

ŠILDYMAS

CICERO. Dviejų augštų — 2 butai 
po 4 kambarius.

NAMAS TAVERNA IR 
SVETAINE

Reikalingos IMPILŲ SIUVĖJOS1 2 autom, garažas viskas gerame 
stovyje, daug metų biznio vieta, 
air condition. Savininkas vietoje, 
skambinkite bet kada. TChvnhall 
3-7214.________________________

LITHUANIAN GOLD COAST. 
Nupigintas nuo $26,000 iki $23,000. 
Didelis, gražus, de luxe, pagal už
sakymą pastatytas 6 kamb. (3 mie 
gam. kamb.), mūrinis - face brick 
namas. Tik 8 m. senumo. 1% tile 
vonios. Graži didelė beržinė spin
ta virtuvėje. Kieto medžio grindys 
visame name. Gazu, karštu oru

A. Stančiauskas instoliuoja vi- force4d % a^a.do”“- Z autT 
aų geriausių Amerikos firmų gazu: £ara2a\ * 7lbl?k° . į1 Marq?ette 
ir alyva kūrenamus pečius fur- Parko. Arti 71 ir Richmond. šis na 
naces), visų dydžių oro vėsintu- mas tinkamas gydytojui, advoka- 
vus (Air oonditioners) ir atlieka tm arba kas non gerą kokybę. Pa
risiu skardos darbus. | matykite dabar. Bukite pirmieji.

[ Bus greit parduotas. Skambinti—
1546 S. 49th Court, Cicer.

Tel. OLympic 6-0775 nuo 8 vai. 
ryto iki 5 vai. vakaro.

Telefonas nuo 5 vai. vakaro:
OLympic 2-6752

000<XXKKX><X><XX>0000000000<X>t

P L U M B I N G
Licensed bonded pluinbers

Joks darbas nėra didelis ar mažas.
Šaukite dabar. Kalbame lietuviškai.

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

0<XKXXXXXXX><XX><H>0-0<>0<>00<)-0<)

PRospect 6-6644.
TRAVIS & TRAVIS 
2618 W. 63rd Street

i Al'tišTO, 2-jų. butų, ir rūsy 2 
kurni)., 5 metų, 2 autom, garažas. 
Guzo šiluma. Savininkas duoda pir
mą morgičlų.

GAGE PAItKK. 5 kamb. mūrinis, 
autom, šildymas alyva. Kaina $16,900

| PIETVAKARIUS nuo Chicagos 
prie 45-o ir 52-ro kelio — 4 akrai 
žemės, gazolino stotis, valgykla, ta
verna, didelė salė, 6 kamb, butas, ir 
7 mieg. kamb. atskirai išnuomuoja- 
rni ..Mūrinis. $40,000.

Turiu mažų ir dūleiių apartmentų, 
rooming houses, sklypų, mieste Ir 
pri« -miesčluose.

P. ABROMAITIS,
PKosl»ect S-0052.

4F» »• MĄNTFP - VYRAI

2 GENERAL 
MAINTENACE 

MEN
Mušt have Are and Acety- 

lene welding experience 
plūs knowledge in the

electrical work.
Top Wages to To Top Men 

Steady Work
National Block Co.

Tel. RE 4-2752

SEAL ESTATE

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mos.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-IN8URAN0E 

NOTARY PUBLIC 
2405 Weat 51 St 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3570 (vak. ir semad.)

Mūr. 2 bt. ftild., mūr. gar.—$17,000. 
Mūr. 4 bt. 3 dirt. lot., įpėd.. $25,600 
Mūr. 3 augftt. 3 bt., prašo $27,000. 
Mūr. 3 bt. ir kraut., prašo $28,500. 
Mūr. 6 kb. bung., šlld. gar., $17,900 
Prie 08 g-vės ir Harleni 4 did. lo

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

gerų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer avė., LAfayette 3-3384 

(prie Galifomia g-vės)

Nortlislde. Tvarkingas mūrinis dvi- 
flatis. 2x5. Basemente dar 1 kamba
rys. Aut. šildymas karštu vandeniu- 
alyva. Alium, langai ir sieteliai. Ply
telių vonia. Geras pirkinys! Prašo 
tik $19,000. Apžiūrėti nekainuoja!

Namas! Mūrinis, puikus namas! 5 
kambariai. 37 pėdų lotas, 2 karų ga
ražas. Alyva autom, šildymas. Visai 
arti Marųuette Parko. $18,600 arba 
geriausias pasiūlymas. Skambinkit, 
pamatykit, pirkit!

Income taksų pildymas
P LEONAS

RBAL B8TATB 
2785 West 71zt Street 

Vl*4 telefonai: WAlbrook &-6O1S

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

k m b., dvigubas sklypas, garažas. 
Kaina $19,000.

Nauj. mūr. 1 % aukšt. 4 Ir 5 kmb., 
centr. šild., gražus.

Med. 2 po o, pečiais šild. $13,800.
Med. S butai po 4 kmb. $16,500. 

GAGE PARKE:
Mūr. 2 po 4. centr. šild., 76 dol. 

paj., kaina tik $16,900.
Mūr. 2 po 5 naujas, tuoj galima 

užimti.
Mūr. 6 kmb., 2 kmb. pastogėje Ir 

atsk. virtuvė skiepe. $18,500. 
MARQVPTTE 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. $0589 dol. pa
jamų į metus. Nebrangiai.

Mūr. kamp. 5 kmb. ir maisto krau
tuvė.

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

ke.

ŠIMAITIS REALTY,
INCOME TAX

2737 W. 43rd St. CL 4-2390

Lietuviškas restoranas Ciceroje 
jieško popietinio VIRĖJO arba 
VIRĖJOS. Valandos nuo 12 dieną 
iki 8 vak. Tel. TOvvnhall 3-9371.

BUILDING ft^REMOnriJM

Nauji namai, garažui, įvairūs pa
taisymo ir pertvarkymo (reinodcl- 
ing) darbai.

VACYS PETRAUSKAS 
BUILDING CONTKAUTOlt 

4327 S. Campbell Av„ Clik-agn 32, III. 
YArds 7-9(175

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL OONTRACTOR

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

Namų tel. Blshop 7-3340 
_______ 2737 West 43rd Street

J. BREIVE and SON
CONSTRUCT1ON COMPANY 

1442 S. 48th Ut., Cicero 50. III 
Statome nanjua namas ir garažus. 

Atliekame visokių trobesių ir patai- 
■ pų įvairins remonto darbas, skubiai, 
gerai ir pigiai.
Aanklte BAnube 0-2713 nuo S «al 

j ryto Iki 7 vai. vakaro.
CeL Oliympic 2-5121 nuo fl vaL 

vakam Iki < I vaL vakare

I$
BRIbHTON PARKE 

Moteris negalinti apsidirbti pri
versta parduoti arba mainyti į ma 
žesnę vietą gerą pelną duodančią 
nuosavybę (virš $2,000. į menesį). 
Name yra 8 kamb. (miegami) vi
sada išnuomuoti, labai judri val- 

! gykla pietų metu ir salė išnuomuo- 
įama įvairiems parengimams, 5 

įkamb. butas savininkui. Ištisas rū 
-,ys ir pastogė (attic). Gera pro
ga dideliai šeimai arba dalinin
kams

MARQUETTE PARKE 
7 kamb. (4 miegami) mūr. ge

rame stovyje. 47 pėdų sklypas. Tile 
plytelių vonia. Ištisas rūsys ir pa
stogė (attic). Šoninis įvažiavimas 
2 automob. garažas. Arti prie gero 
susisiekimo: Savininkė priversta
parduoti dėl šeimyninės padėties.I _____ .

EVERGREEN PARKE 
2-jų augštų mūriu. 5 kamb. (2

j miegami). Garažas su šoniniu į- 
važiavimu. Arti mokyklos ir ge
ro susisiekimo (95th ir Kedzie). 50 
pėdų sklypas.

Taip pat turime daugiau nuoso- 
vybių duodančių geras pajamas ir 
prekybinių namų.

SNUKIS RULTY
643S So. Pulaski St 

Telef. LUdlow 5-5900

‘ n

Ki
iy

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVEMŪRAS

Builders Gen. Contractors
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, IU.
rotity” ir tautinių šokių gru
pei. Ji taip pat yra gera kai- ve™> Mo»tevideo, Urugvajuje.

Jiešikomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsiliep
ti į:

Consulate General of Lithuania 
41 West 82nd Street 
New York 24. N. Y.

universiteto viešo kalbėjimo kur
4val.p. p. HolyRedeemersporif’- ,Jos ,rD- tatai-

to salėje - krepšinio ir tinkli-, kan“ų tant>nf vėliavą nuotrau- 
nio baigminės varžybos. „ficia. k> tavo patalpinta didaausiame 
lūs pirmenybių aktas, dovanų Detrotto dienraštyje 'The Det- 
įteikimas ir dalyvių paradas ro,t News Vasar,° 16 P™?*-

Jieškomi: ELYTE RAULINAI- 
TYTE iš Veiverių. Taippat jieško-

Būtų labai miela sulaukti gau! raugo moterų skyriuje tilpo Antano, jieško sesuo mokytoja iš 
-.Tie, Lietuvos. Jie patys arba apie juos

žinantieji prašomi atsiliepti adre-
saus atsilankančiųjų skaičiaus P°ra Jos eilėraščių, 
į sportines varžybas. Ypatingai Sveikintinas jos visuomeninis 
detroitiečiai kviečiami moraliai veiklumas ir linkėtina, tapus 
paremti pačius jauniausius Dėt profesionale, tuo pačiu jaunat- 
roito LSK Kovo sportininkus. | višku pasiryžimu dirbti su lie- 
Tai yra mergaičių tinklinio ir tuviškuoju jaunimu.
pirmą kartą pasirodančią jaunu 
čių krepšinio komandą. Gausus 
atsilankiusiųjų skaičius padės 
jaunimui išlaikyti lietuvybę ir 
palengvins rengėjų pastangas.

su: DRAUGAS, Adv. 9404, 4545 
W. 63rd St. Chicago 29, 111.

TRUMPAI

Detroito LSK Kovo Valdyba

PO “BRANDOS ATESTATO”

— Rekolekcijos Šv. Antano 
parapijos bažnyčioje bus pradė
tos š. m. kovo 24 d. ir baigtos 
kovo 31 d. Misijas ves tėvas J. 
Vaišnys, SJ, prieš 15 metų šio
je parapijoje pradėjęs pirmąsias

Š. m. kovo 9 d. Detroite viešė-! misijas.
jo Clevelando lietuvių teatras.
“Vaidila”. Jų atvežtoji L. Fodor Tėvas T. Žiūraitis, OP, ga- 
trijų veiksmų pjesė “Brandos: ^‘n'os metu per Baltic Melodies 
atestatas” tikrai buvo verta gau radU° valandėlę sako religiniai 
sesnės publikos dėmesio. Deja, Patr’otini žodį. Susidomėjimas 
detroitiečiai “Užgavėnių blynų” ^ra Odelis, nea jo žodis yra ori- 
prirsivalgę ir prisiklausę “Pan-1 8^na^U8> prasmingas ir gilus, 
čito” arijų, Vasario 16 gimnazi- — Algirdas Nakas, naujasis 
jai remti komiteto suruoštame ateivis, dalyvavęs slidžių šokinė 
vakare jau nebeįstengė svečiams į jimo rungtynėse Michigano vals 
atsidėkoti savo atsilankymu už tybėje, visuomenei buvo prista- 
jų tolimą ir vargingą žygį bei už tytas kaip Lietuvos sportinin- 
tikrai puikų veikalo suvaidinii- kas iš Vilniaus rajono ir susi
mą. Teatleidžia svečiai, kad de- laukė kitų tautų sportininkų į- 
troitiečiai neturi recenzento, ku vertinimo ir sveikinimų. Ypa- 
ris būtų kvalifikuotas jų meni- tingai tuo buvo nustebinti ten 
nes pastangas ir pasisekimus į- dalyvavę čia gimę lietuviai, iš-
vertinti ir iš šio rašinėlio nega
lės susidaryti atlikto darbo į- 
vertinimo vaizdo, tačiau norisi 
pareikšti eilinio žiūrovo pasiten
kinimą tiek dėl paties režiso- 
riaus naujų kelių jieškojimo sce
noje, tiek dėl pačių aktorių dar
naus vaizdų perdavimo, charak
terių spalvingumo. Scenoj ma
tėme tikra gimnazijos gyvenimą, 
kuris nevienam mūsiškiui primi
nė jo lankytos gimnazijos tvar
ką, discipliną ir anuomet vyra
vusius papročius. Malonu pasi
džiaugti svečiais, kurie publikai

girdę savojo tautiečio vardą ir 
matę jo drąsius šuolius.

— Vinc. ir Mar. Bulaičiai, se
ni šv. Antano parapijos rėmė
jai, atidarė alinę “Lucky U Bar” 
3546 Porter Avė.

— P. Bukšnls ir S. Ir A. Rokai,
praleidę gražias atostogas Flori
doje, sugrįžo į Detroitą.

— DLOC metinį susirinkimą
galutiniai nutarta šaukti š. m. 
kovo 31 d., tuojau po pamaldų, 
buv. lietuvių svetainės patalpo-

davė tikrojo teatro vaizdą. Vai-1 se. St. G-kas

AUKOS UŽ KALttdORIU
Ui “Draugo” kalendorių atsiunti 
šb asmenys:

V. Mataitis ...................$1.00
VI. Stroga ..................... 1.00
St. Laukaitis ................. 1.00
E. Viliūnas ...................... 1.00
J. Žilevičius ................... 1.00
P. Skruodys ................... 1.00
P. Būdžius ..................... 1.00
P. Yuronis ..................... 0.50
V. Kuzma ..................... 1.00
Dr. V. MuAinskas........ 1.00
M. Atkočiūnas............... 1.00
P. Kasulaitis ................. 1.00
A. Pocaitė ..................... 1.00
V. Galinis ..................... 1.00
J. Pilkis ......................... 1.00
A. Gruzys ..................... 1.00
J. M. Druktenis ............. 0.50
A. Tamolonis ..............  1.00
A. Totoraitis ................. 1.00
J. Lokamas ................... 1.00
K. Kavaliauskas ..........  1.00
J. Sabaliauskas ............  1.00
F. Striška....................... 1.00
J. Bilevičius ................. 1.00
P. Trejoais ................... 1.00
J. Skladaitis ................. 1.00
J. Guiga ......................... 1.00
P. Kvenelevičiua ........... 2.00
V. Koppas ..................... 1.00
J. Skavičius .......... 1.00
B. Bacevice ................... 1.00
V. Gramsas ................... 2.00
A. Leščinskienė ........... 1.00
K. Shukes ..................... 1.00
M. Kaekauskas ............. 1.00
A. Normantas ............... 100
K. Balčiūnas ................. 1.00
Dr. A. Aviža ................. 2.00
Ačiū geradariams.

“Draugo” administracija

A. A.

KAZIMIERAS BALCHUNAS
Gyveno 3131 S. Wallaee St.

.Mirė kovo 20 d., 1957, 3 vai. 
ryto, HUlaukęH 75 m. amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo ift Šiau
lių apakr., Stačiūnų parapijoa, 
Narušaičių kaimo.

Amerikoje išgyveno 54 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Julijona ( Vaitekūnaitė), 
2 sūbūs: Walter ir William, 
marti Anna Mae, anūkė Auna 
Mae, Kimiuaiėiai: Kred ir Ja
mes Sehlieferstein, ir Betty Cor- 
des, kiti (riminės, draugai ir pa
žįstami.

Priklausė išv. Vardo Draug.
Kūnas pašarvotas M. Phillips 

koplyčioje, 3307 S IJIuaniea 
Avė.

Ijiiidotuvės įvyks šeši., kovo 
23 d., iš koplyėlos S: 30 vai. ry
to ims atlydėtas j šv. Juririo 
parapijos bažnyčių, kurioje 
Įvyks KedulinKos pamaldos už 
velionies sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Žmona, sūnūs, mar
ti ir anūkė.•

Laidotuvių direktorius Anta
nas M. Phillips. Te|. YArds 
7-8401.

šioj' nejudomo turto pardavimo 
iHtaigojfc perkant ar parduodant, JO 
»ų laukia greita* Ir tAlalnga* pata» 
riHvtniaa

NORVILĄ
KEAL ESTATE SALES 

2IMM> W. 5»th St. Tol. Prospert S-MM

Mielajai
DOMICĖLEI ŽUKAUSKIENEI, 

jos brangiai motinai mirus, sunkioje liūde
sio valandoje nuoširdžiai užjauna

Lietuvės Bendradarbis

D. JURJONO BENDROVĖJE
3251 Se. Halsted St., Chicago 8, III.

Tel. CAlumet 5-1064
Yru gnutiis iliilžiausins sienpopierių išsirinkimas: naujausi raštai, 

aukščiausia kokybe, šviesai atsparių spalvų, lengvai valomų. Dažų 
šimtai rūšių: vidinis ir išorių dažymui, žvilgančių, šilkinio žvilgėjimo 
ir matinių.

Įvestas naujas skyrius: VIRTUVĖMS: “sinkų”, spintelių (kabi
netų) metalinių ir medinių Imlių ir spalvotų, VONIOMS ĮRENGI
MAI komplektais ir atskiromis dalimis baltų ir spalvotų, VANDE
NIUI ŠILDYTI automatinių Į;azu šildomų nuo 20 iki 60 galionų. Kai
nos ž.emisu konkurencijos!

Taip pat čia rasite prekių naujausios mados dovanoms ir sau namų 
mošai ir papuošimui kambarių. Prekės perkame# iš pirmųjų rankų, 
be tarpininkų. Užtat kainos žemos.

Krautuvė atidara kasdieną įprastomis valandomis ir šventadieniais 
nuo 11 vai. iki 3 vai. po pietų.

MARQUETTE PARKE
Mūrinis 2 po 5% kamb. Ir 3 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 štldym. 6 ir 6 kamb.
Kampinis mūrinis — 4 dideli butai.
63-čla Ir Kedzie Avė. Puikus mūri

nis — 2 po 5 kamb. ir 3 kamb. Cen
tral. šildymas alyva. Garažas.

Gage Parke naujas mūrinis 2 po 6 
kamb. $32,900; įnešti $8.000.

VENTA
4409 SO. FAIRFIELD AVĖ. 

LAI. 3-3881; LAf. 8-9027

—wRWHWW110H)HimHllt!KMlKlNiK)KM>rKjnKKl»
MARQUETTE PARKE 

Gražus 3 m. senumo mūrinis, 2 po
4 kamb. Gazo šiluma, rūsys, naujas 
2 mašinų garažas. $23,700. A. Vaina.

5 kamb. mūrinis. Automatiškas 
gazo šildymas. Garažas. $17,000.

BRIGHTON PARKE. Medinis, 2 po 
4 kamb. Alyvos pečiaus šiluma. Ga
ražas. $12,500.

VARPAS Real Estate
Insurance, Notary Public 

591U So. IVestern Avė.
PRoap- 8-2234 arba HEm. 4-7085 

•■NUNJmiOj40>tlKl<!>.aHKMUNNfWaii*ti>NfWWWIN1ii

PIRKITE Ir pardaoklR uvo ne
kilnojamų tortą per mano įstaigą. 
Naudokitės mano teisingu patams 
▼ima

E. KURŠIUS
REAL ESTATE 9ALES 

REpabUc 7-0400

LIE7T. APDRAUOO8 AGENTŪRA 
Viaų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bes patvirtino* kalnoa

Prieš darydami apdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAM KIRVAITIS 
WAlbrook Š-M71

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
• 108 S. Ashland Avė., Chicago M, IU.

D. MORSTAVIdlUS
REAL ESTATE - 1653 W. 103 st 

TH. BKVERLY 8-M48 
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose Ir
valdžios įstaigose.

ĮNIKIME TAX. Ta v ar'oountant

PARDUODAMAS 12 apartmentų, 
gerame stovyje mūrinis namas, esan
tis Rochelle, III. Metinės pnjames 
apie $13.000. Pelningas investmen- 
tas. Imtum pirmąjį morgičių. Liga 
verčia parduoti nž labai žemą kainą. 
Dėl daugiau informacijų telofonuo- 
kite Rochelle 241-X arba rašykite: 
J. MISEWICZ, 304 Woolf Ct„ 
Rochelle, III.

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

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TF.rminal 9-5531 

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10-4 vai. Adresas: 515
Noltnn. Wlllow Springs. III.

Slalome

NAMUS IR
GARAŽUS

Ir atliekama visus statybos Ir per 
tvarkymo (remodeilng) darbus

MASTER BUILDFWS
General r?Ontracting Co.

<8av. V. Aodelka ir J. Skorubskas) 
1600 8. 48TH CT., CICERO 50. ILL 
Tel. OUympio 2-7381; TO 3-4286

PROGOS — OPPORTUNTTIES

Parduodama grceerių ir mėsos 
krautuvė. Lietuviška klijentūra.

VIrginia 7-7396

IŠNUOMUOJAMA — POR RENI

NAMŲ SAVININKAI!
Tarpininkaujame butų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate 
5»lfl So. \Vestem. PRosp^t 8-2231

TŠNUOM. merginai ar našlei švie
sus gražus KAMBARYS. Įėjimas iš 
fronto. Pageidaujama rekomendaci
jos. Kreiptis telefonu YA 7-1522.

Išimom, kambarys dirbančiai ve 
dusių porai; arba moteriai ar vy
rui. Tel. WAlbrook 5-7638.

REAL ESTATE

6 KAMB. MŪRINE 
Colonial rezidencija, Forced air- 
karštu oru apšild. Beržo medžio 
(natūralios spalvos) papuošimai. 
Spalvoti vonios įrengimai. Rūsyje 
“recreation room” pušinių lentų 
sienos; ir vonios. 47 pėdų skly
paa. 2 autom, garažas. Labai š vo
rus.. Arti 73rd ir Washtenaw Avė. 
Tik $24,000.

F. H. HALVORSEN CO.
3145 W. 63rd St. 
HEmlock 4-4300

Perskaitę “Draugą”, duokite 
kitiems'



Ketvirtadienis, kovo 21,1957 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

SUSIDOMĖJIMAS TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
DIENA

, Lėtūną — naująjį lietuvių tau
tinį šokį tremtyje. Ilgametė tau 

Lietuviškasis jaunimas spin. žokių vadovė ir jų ryškin- 
dinčiais veidais, mikliomis ko-|toJ.a ^ena-Šilmgienė pasigėrėti- 
jomis ir pakilia nuotaika nepa-Įnai l)r^ve^ė Malūną, šustą ir 
vergstamai ruošiasi lietuvių tau 1\'tUH šokius. Komiteto pirm. 
tinių šokių šventei. Nuo Toron-j ^runo Shotas, tas Amerikoje gi 
to, Bostono. New Yorko ir kitų męS’ bet Lietuvoje užaugęs, lie- 
vietovių rytuose ligi Omahos va tuvių tautinių šokių garbinto- 
karuose lietuviškasis jaunimas1 ^as *r skleiilėjas amerikiečių vi- 
savaitgalių ir darbo dienų vaka-j suomeneL pats šoko petys į petį 
rais šoka lietuvių tautinius šo- su hetuviškuoju jaunimu, 
kius. Skamba muzika, aidi vik
rūs žingsniai, viesulu sukasi jau 
nos poros. Iš močiutės sengalvė 
lės padainuotų dainų sukurtas

šok gftręs, šok negėręs, šok 
mergelę nusitvėręs...

Tautinių šokių šventė bus di
delis įvykis lietuvių gyvenime. 
Bus pirmasis, kuris plačiai pa
skleis lietuvių tautinio šokio kul 

lietuvių tautinis šokis išreiškia- Girinę vertę, šventės rengėjų

PRIEŠ BERMUDOS KONFERENCIJA

Valstybės sekretorius Dulles kalbasi Washingtone prieš Ber- 
mudos konferenciją su Senato užsienių reikalams komiteto pirmi
ninku Th. F. Green, demokratu, Rhode Island. (INS)

Atvi rūmas ir nuoširdus tie
sos žodis — dvasios galiūnų ypa
tybė. O. S. Marden A. + A.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY lULIJS GELINYCIA

Įoeriaualoe gėlėti dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 W«rt OSrd Street 
I Tel. I’Hnspect 8-0888 ir PB S-0SS4.

SOFIJOS BARANAUSKIENĖS į
Mielus Stasį Baranauską, Liuciną Vilkutaitienę Sof ją ‘ 

Pacevičienę ir jų šeimas dėl jų mylimos Motutės ir uošvės 
mirties giliai užjaučia

I. ir J, KERAKIA1

mas nauja vaizdine lietuviškos 
kultūros brangenybe. Su tau
tinių šokių entziazmu grįžta į 
lietuviškojo jaunimo eiles lietu
viškoji romantika, išgyventa 
laisvoje tėvynėje linksmaisiais 
šeštadienių vakarais.

Didinga bus tautinių šokių 
šventė. Suvažiuos šimtai lietu
viškojo jaunimo paskleisti tau-

grazi mintis pagavo lietuviškojo 
jaunimo širdis. O tai gražiau
sias ženklas betkokiame darbe.

Dabar ruošiamasi ir dirbama, 
šokama uždarose salėse. Birže
lio 30 d. Amphiteatre pasirodys 
šimtai šokėjų viename didelia
me ir drausmingame būryje su 
grakšėiuoju lietuviškuoju šokiu 
ir jo galia. Tada tik pilnai su
prasime, kiek daug darbo įdė-

tinės kultūros vertybių. Prie mu ta, kiek poilsio valandų paauko- 
zikos garsų mirguliuos spalvin- ta. Tada išdidžiai tarsime, jog 
gi tautiniai drabužiai, banguos didžios pstangos veltui nenuė- 
merginų garbanos, lyg audros j0
metu didele sparta suksis Ma
lūnas, žaibu skries polkas šokan

St. Dns.

čios poros, lyg poilsio vakndė- Lo Angeies Calif. 
lei pasirodys dar nematytas, nau c>

LB apyl.
pasirodys dar nematytas, 

jas ir lėtas Lėtūnas.
Lietuvių tautinių šokių 

būdingumas

apie 50 narių. Vyčių kuopos na
re yra ir filmų bei televizijos ak
torė Rūta Kilmonytė. Ji buvo 
ir susirinkimo dalyvių tarpe. Ki
tame kuopos susirinkime apie 
lietuvių poeziją angliškai kalbės 
Elena Tumienė.
Atvyksta Vaclovas Verikaitis
Vienas žymiųjų lietuvių dai

nininkų — solistų Vaclovas Ve
rikaitis, gyvenąs Toronto, Ont., 
Kanadoje, rugpjūčio 9 d., penk

didelį lietuvių nuoširdumą ir vai 
šingumą. Pažymėjo, kad lietu
vių dainos yra žymiai gražesnės 
už kitų kraštų dainas, net ir už 
pačių amerikiečių. Anot jo, mū
sų dainos (turi galvoje ameri
kiečių) esančios “good for noth- 
ing”. Po jo kalbos vyčiai paski
rai dėkojo dr. Owen J. C. No- 
rem už jo puikią kalbą. Vy-j 
čiai kalbėjosi tarp savęs, saky
dami, kad jo kalba buvusi “very
educational”. Dr. Norem savo, 8:30 ya) statler yje4.
kalbos pabaigoje užsiminė apie Pacific Ba„ Room sal5.
komunistų padarytą ir daromą! lietuviškų dainų ir pa.
skriaudą Lietuva!. Papasakojo'mu2iko8 k„„certą Kon 
savo susidurimus su komums-Metinis LB apyl. susirinkimas
tais Lietuvoje. Dr. Owen J. C. 

JAV LB Los Angeles apylin- j Norem yra autorius knygos a- 
kės metinis susirinkimas įvyks- j pie Lietuvą — “Timeless Lithu- 

Tautinių šokių šventės komi- ta š. m. kovo 24 d., sekmadienį, 1 ania”. Ši knyga yra išversta ir 
teto pirm. Bruno Shotas paryš- 12 val- (tuoj po sumos) šv. Ka-1 į prancūzų kalbą. Ta proga dr. 
kino lietuvių tautinių šokių sa- i zimiero parapijos salėje. Los Norem buvo pakviestas dalyvau 
vybes ir būdingumą. Lietuviai Angeles miesto ir apylinkės lie-1 ti Lietuvos Vyčių visuotiniame 
yra šiauriečiai, lėtesni žmonės, tuviai kviečiami gausiai šiame suvažiavime. Pakvietimą mielai 
bet mūsų tautiniai šokiai pasižy- susirinkime dalyvauti. Prieš su1 priėmė. Susirinkime dalyvavo 
rs»i didele sparta. Mūsų tautiniai * brinkimą pradedant, bus priima , ...
šokiai yra spartesni už pietiečių mas solidarumo mokestis. Soli-!
tautinius šokius. Didelė sparta darumo mokestis 1957 metams 
yra labai būdingas lietuvių tau- Yra $2- Jei kas dėl labai svar- 
tinių šokių bruožas. Bet mes bios priežasties neg lėtų į susi-! 
šoksime ir lėtesnius šokius. Į rinkimą atvykti, prašomi pa
šventęs repertuarą įtraukti visi siųsti solidarumo mokestį paš- 
charakteringesnieji lietuvių tau- tų apylinkės kasininkui K. Liau 
tiniai šokiai. Jie išaugo iš gau-1 danskui, 2216 Brier Avė., Los 
šių ir gražių lietuviškųjų dainų. Angeles 39, Calif.
Programos komisija visus šo- - Dr. Owen J. C. Norem pas vyčius 

Buvęs JAV m misteris Lie
tuvai (1937 — 1940) dr. Owen 
J. C. Norem dalyvavo Lietuvos 
Vyčių 133 kuopos susirinkime, 
kuris įvyko kovo 10 d. Statler 
viešbutyje, New York kamba-

■a? ta.- *a* ta.* ta* -a- -a- •■a- *af *a.« «a.» -a- *a* *a.* *a? *a»-a- »a» *a* »ac «as *a* «a* »a» *. -.▼. .▼. jt. .t. ? i
TEBERAŠAI KANKA?

Rašomoji mašinėlė rašo gražiau, 
greičiau, iki 10 egz. iš kart! Įvai
riausi modeliai nuo $69.95 ir aukš
čiau. Pigu, nes tarnauja visą gyveni
mą. Mokėsite tik po $5.00 kas mė
nesį. Pristatoma į bet kurį pasaulio 
kampą su pilniausiom garantijom.

kius peržiūrėjo, pritaikė masi
niam šokėjų būriui ir labiau iš
ryškino būdingesnes lietuviškas 
savybes.

J. Vaičiūnienė sukūrė Ameri
koje dar nešokamą šokį Lėtūną.
Jis yra būdingas gražia muzika, | ryJe- Savo kalboje dr. Norem 
ramum ir lėtumu. Jį pamatysi- patiekė vyčiams įspūdžių iš ša
me pirmą kartą. ‘ vo gyvenimo Lietuvoje. Iškėlė

Clevelande gyvenąs tautinių j 
šokių vadovas ir didelis lietuvių 
tautinių šokių puoselėtojas Sa-
gys peržiūrėjo ir pertvarkė Blez 
dingėlę. Tai vienas pačių gra
žiausių ir lietuviškiausių mūsų 
tautinių šokių. L. Sagys apie 
Blezdingėlę rašo: “Blezdingėlė! 
vienas gražiausių lietuviškų tau 
tinių šokių, pasižymįs dideliu ly
rizmu, nuotaikos švelnumu. Lyg 
ir vaizduoja Lietuvos paukščių 
(blezdingų) išskridimą iš savo 
krašto, bet su viltimi, jog pava
sarį ir vėl parlėks”.

Blezdingėlė plačiai žinoma Že
maitijoje, kur šokdavo ir ber
niukai, ir mergaitės. Dabar Blez 
dingėlę šoka tik mergaitės. Ankij 
sčiau šokėjai dainuodavo:

“Šalia kelio avietėlė žydėjo, 
žydėjo.

Ant avietės blezdingėlė tupė
jo, tupėjo”.

Eina gandas per Chieagą...
Per lietuviškąją Chieagą eina 

gandas, jog visose Chicagos lie
tuviškose apylinkėse jaunimas 
mielas poilsio valandas skiria 
lietuvių tautiniams šokiams. 
Daugiau 10 tautinių šokių gru
pių Chicagoje dirba, mokosi ir 
ruošiasi didžiajam įvykiui. Dar
bo vaisiai ja umatyti. Kiekvie
ną antradienį Lietuvių auditori
joje renkasi visų grupių poros 
ir kartu šoka visus repertuaro 
šokius. Dideliu rūpestingumu pa 
sižymi Cicero lietuviškasis jau
nimas. Miela stebėti lietuvių i 
jaunimo rūpestingumą ir gied
rias nuotaikas, o šokių vadovių 
ir vadovų pasišventimą ir di
džias pastangas.

Praėjusio antradienio vakarą; 
lietuviškosios kultūros apraiškų 
puoselėtoja Bronė Jameikicnė su 
Cicero ir jungtine grupe parodė!

Katalogu*, tr Hmulkiausias infor- 
ma.cijaH reikalaukite;
•I. Ii. Giedraitis, 1032 Brourt Street, 
Hartford, t'oun., kuris "Draugui” 
žinomas kaip sąžiningas asmuo.k* *A» *A» *A» ‘X- «A» -A* ‘A‘ *A,« -A* *A* «A» *Af *Af “A* *A‘ 't' -A- 'A' ‘A* WF. 2^ ^.2V22V»2VI2V.2V.2n2V.2Tl2Vi2V. iv.

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVES

Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 
mū~ų tarpo mylimą žmoną

« Te'-V N/ku- *
A. A.

BARBORĄ REMEIKIS
Netekome savo mylimos 1956 m., kovo mėn. 24 d.
Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime už

miršti. Lai gailestinga^ Dievas suteikia jai amžiną ramybę.
Už jos sielą mes užprašėme 3 geduliyngas šv. Mišias su | 

egzekvijomis kovo mėn. 23 dieną 8:00 vai. ryto Gimimo P-lės 
švč. parapijos bažnyčioje, Marųuette Parke.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir 
pažį-tamus šiose pamaldose dalyvauti ir kartu su mumis pa
simelsti už a. a. Barboros Remeikis sieląL

Nuliūdę: vyras Jonas; 2 dukterys: Jrtsephine Smulskis, 
žentas Antanas; Albina Navickas, žentas, AIex; 5 anūkai: Ma- 
deline ir Antanas Smulskis, Sandra, Patsy ir Mary Navickas; 
brolis Antanas Dangalas ir jo žmona Ona, jy vaikai: Edvard 
Daugalas ir Aldona Oagel ir jy šeimos.

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

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

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir 
šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p.

Trečlad. 9 ryto iki 12 vai. 
Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.

certas įvyks Lietuvos Vyčių 44 
visuotinio suvažiavimo proga. 
Suvažiavimas įvyks rugpjūčio 8 
— 11 dienomis Los Angeles mies 
te, Statler viešbutyje. Rengė
jai — Lietuvos Vyčių 133 kuo
pa Los Angeles. L. V.

JUZEFĄ NOREIKIS
Gyvf-no 712 W. 19th Place
MirS kovo 19 d., 1957, 3 vai. 

popiet. Gimė Lietuvoje; kilo 
ift Šiluvos parapijos, Rekčių 
kaimo.

Amerikoje išgyveno 30 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

»ūnus laonardas, sesuo Ona 
MiržvinskienS, jos sūnus Vla- 
jas su šeima, kiti gimines, 
Iraugai ir pažįstami. Lietuvo
je liko tėvas Jonas, pamotė 
Stanislava ir 5 seserys su šei
mom.

Kūnas pašarvotas Petro Gur
skio koplyčioje, 659 W. IHth 
3t.

laidotuvės įvyks šeštadienį, ■ 
kovo 23 d., iš koplyčios 8:30 v. 
ryto bus atlydėta i Uievo Ap
vaizdos parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldi) bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdęs SŪNUS
Laidotuvių direktorius Pet

ras Gurskis. Tel. SEeley 3-5711

UODfiSIO VALANDOJ 
ArakOt

MAŽEIKA « EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

0840 8o. Westeni Ava. Air Condltioned koplyčia 
BEpoblie 7*8600 — 7-8601 AntomobiUams vieta

Tiems, kurte gyvena kltoee miesto dalyse; gausime 
koplyčią arčiau Jūsų namų.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avė.
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9852

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

AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ

Mielai ją motinai ir uošvei mirus
STASIUI BARANAUSKUI

ir jo šeimai siunčiame giliausią užuojautą

J. ir E. Kačinskai ir Stasys Liepa.V

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSOH,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONŲMENT CO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Tel — CEdarcrest 3-6335

AJA.

LIUDVIKUI PUODŽIŪNUI mirus, 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą jo žmo

nai Onai ir dukrelei Ramutei,
Nuliūdę Micuty šeima ir Drazdžiai

A. t A.

JONUI ORENTUI mirus, 

jo žmoną Kunigundą ir sūnų Augustiną 

nuoširdžiai užjaučia
Paulionty šeimos

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

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

J paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 
transportaciją automobiliu.

Atdara kasdien Ir ackmadientala nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet 
IŠSIRINKITE DABAR — BĮ S PASTATYTA KABI M V DIENOJE! 

JOKIO IMOKfJIMO. SGMOKfcSITE KAP1N1Č WBNO.rE.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

< CHICAGO, ILL CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehilI 6*2345 arba 

T0wnhall 3-2109

8EKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

1 Ambulansų patarna- Sįk Mes turime koplyčias'
1 vima8 dieną ir nak- /įsos.- Chicagos ir’
I tį, Reikale šaukite 
Imu*.

Koselando dalyse ir’ 
tuojau patarnaujame I

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

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

PETRAS P. GURSKIS
659 West 18th STIU2ET Tel. SEeley 3-5711

POVILAS J. RIDIKAS™
8354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139

VASARIS BUTKUS
1446 S 50th AVĖ., CICERO, Illį Tel. OLynipie 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYClŪ
1016 W. 46th STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAVVICZ
2424 W. 6!)th STREET KEpublic 7-1213,

2314 W. 23rd PLACE Vlrginla 7-6672

VANCE FUNERAL HOME *
1424 S. 50th Avė. OLympie 2-5245 ir TOvvnlnill 3-9687

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Draugą".

t
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X Dr. Antanas Rudukas,

jaunosios kartos čia gimęs lie
tuvis, susipratęs patriotas ir 
aktyvus visuomenininkas, ame
rikiečių tarpe garsėja kaip akių 
specialistas. Nesitenkindamas 
vien universiteto baigimu, jis 
nuolatos lanko žymiųjų profe
sorių pravedamus akių specia
listams pasitobulinimo kursus 
ir aktyviai dalyvauja visuose

IŠ ARTI
I •

J. A. VALSTYBĖSE
— Erei. J. Balkūnus pasakys 

kalbų Antikomunistinio Fronlo 
koncerte, kuris ruošiamas pa
gerbti pavergtas tautas kovui 
.mėn. 24 d. 7 v. p. p. Sehvvaben 
Hali, 474 Knickerbocker Avė., 
Brooklyn, N. Y.

— Hartford, Conn., kovo 23 
d. Bostono vaidintojų grupė 
stato "Vincą Kudirką”. Hart- 
fordiečiai jau seniai laukia čia 
šios dramos, kurios pastatymas 
Bostone ir New Yorke praėjo 
su nepaprastu pasisekimu.

Kortų vakarą ir pobūvį

IR TOLI

savo profesijos daktarų šuva-Į rengia Moterų są-gos 4-ta kuo 
ž avimuose. Šiuo metu dr. An- j pa, Somerville, Mass.. kovo 22 
tanas Rudokas ruošia mokslinį d. 8 vai. p.p. Harward st., Cam- 
darbą ir pasitraukęs iš kitų' bridge, Mass. Pelnas skiriamas
darbų, kur dirbo kaip nepava
duojamas akių specialistas, sa
vo kabinete dirba visą dieną.

X Inž. Viktoras Naudžius, 
inž. Kazys Račiūnas ir inž. Vla
das Sinkus visą savaitę buvo 

-išvažiavę slidinėti i Aspen, Co- 
lorado. Kalnai siekia iki 10,000 
pėdų augščio ir sudaro puikias 
sąlygas slidinėjimo sportui. Ne
maža teko sutikti ir lietuvių iš 
įvairių JA Valstybių ar Kana
dos vietovių. Sniego buvo ligi 
80 colių. Visi trys inžinieriai 
yra tos nuomonės, kad šiuo 
puikiu sportu turėtų daugiau 
susidomėti lietuvių jaunuome
nė.

X L. B. Rosclando apyl. val
dyba, kad ir mažoje apylinkė
je, kruta ir neduoda lietuvybei 
visiškai užgesti. Bendruomenė 
rūpinasi Lituanistinės mokyk
los reikalais, rengia nepriklau
somybės ir birželio įvykių mi
nėjimus bei lietuviškus parengi
mus. Visuotinas narių susirin
kimas įvyks kovo 24 d. 11 vai. 
Visų Šventųjų parap. salėje, 
10806 So. Wabash Avė. Susi
rinkimo metu bus renkama 
nauja vadovybė.

Šv. P. Marijos Nekalto Prasidė
jimo parapijos reikalams. Bus 
gražios vaišės.

KANADOJ
— Akt. Al. Petrutis iš Wa-

shingtono specialiai atvyksta į 
Pavergtų Tautų koncertą, ku
ris įvyks kovo 24 d. 7 vai. p. p

Sehvvaben Hali, 474 Knickerbo- 
cker avė., Brooklyn, N. Y.

— KLB Kultūros Fondo švie
timo skyrius kovo mėn. pasku
tinę savaitę skelbia Padagoginę 
Lituanistinę savaitę šeimos bei 
mokyklos bendradarbiavimo 
klausimams nagrinėti.

X Tautinių šokių šventės ko
mitetas paragino visas tautinių 
šokių grupes įsigyti vėliavas. 
JAV esančios tautinių šokių 
grupės įsigyja Lietuvos ir A- 
merikos standartinio dydžio 
vėliavas, o iš Kanados atvyks
tančios tautinių šokių grupės 
atsiveža Lietuvos ir Kanados 
vėliavas.

X D. L. K. Birutės d-jos Chi- 
cagos skyrius, papildymui Si
biro Fondo, balandžio mėn. 27 
d. Western Ballroom salėje 
rengia Pavasario koncertą-ba-

Lictuviškos mokyklos vaid
muo mūsų tautos istorijoje tu
ri didelę reikšmę. Mokykla yra 
lietuvių tautos svarbiausias 
ginklas dėl lietuvių tautos lais
vės ir Lietuvos valstybės at
statymo.

Dėl gimtosios kalboš nykimo 
bei nutautimo netekome savo 
valstybės ir didelių žemės plo
tų rytuose — Gudijos, pietuose 
— Vilniaus bei Suvalkų kraš
tuose, o vakaruose — Prūsijos.

KLB Kultūros Fondo švieti
mo skyrius š. m. kovo mėn. 39 
ir 31 dienomis Toronte, 32 Ru- 
sholme Prk. Crs., Prisikėlimo 
parapijos patalpose rengia vi
sos Kanados lietuvių mokytojų 
konferenciją su iškilminga vie
ša akademija.

Mokytojų bei tėvų konferen
cija įvyks š. m. kovo mėn. 30
d., šeštadienį, Muzikos studijos — Neseniai Paryžiun iš už
patalpose, Prisikėlimo parani- sienio atvyko advokatas Dainau 
joje.

CIIICAGU VYRU ( UOKAS

Nuotraukoje: viduryje dirigentas V. Baltrušaitis, jo dešinėje — asistentas A. Gečas, Choras kovo 
30 d. 8 vai. vak. ir kovo 31 d. 3:30 vai. popiet stato Verdi operą “Rigoletto” Marijos Augšt. mokyklos 
salėje. Operą diriguoja A. Kučiūnas.

. lių. Programą išpildys garsioji
. . auiumas parodys savo išraiškos šokių menininkė Jonė

menini išsilavinimą Lietuvių Kvietytė
Bendruomenės Marąuette Par
ko apylinkės valdybos kovo 
mėn. 24 d. 3 vai. p. p. Gimimo 
Panelės Šv. Marijos salėje ren
giamam kultūriniam jaunimo 
pobūvyje. Ten visuomenė išvys 
priaugančio jaunimo meninį pa
jėgumą, kurio, dalyvaudamas 
Moksleivių Tautiniam ansambly 
ir scenos būrely, jis yra pasie
kęs.

X Vyt. Itibskis, po įvykusios 
nelaimės darbe, išbuvo 4 savai
tes South Town ligoninėje. Šio
mis dienomis tolimesniam svei
kimui išvyko į savo namus. 
Vytautas dėkingas savo gimi
nėms ir bičiuliams jį lankiu
siems ligoninėje ir kviečia ne
pamiršti jo taip pat ir namuo
se, 2738 W. 97 st.

X Jonas G radi ns kas, žino
mas televizijos bei radijo spe
cialistas, turi specialų pasiruo
šimą ir apie oro vėsintuvų 
įrengimą bei jų veikimą ir tais- 
klausimais yra nemažai rašęs 
technikinėje spaudoje.

X Dipl. inž. Stasys Joku- 
bauskas, kuris prieš kelis me
tus atvyko iš tolimos Australi
jos, kaip inžinierius chemikas 
eina atsakingas pareigas vieno
je didžiulėje įmonėje.

X Sophie Barčus, radijo pro
gramos vedėja, grįžo iš atosto
gų ir pradėjo savo kasdieninį 
darbą. Grįžusi iš Floridos į Chi- 
cagą Sophie Barčus buvo pa
sveikinta šimtais laiškų.

Paskaitas skaitys: dr. A. 
Šidlauskaitė (Ottavva) tema: 
“Vaiko brendimas svetimoje 
aplinkoje” ir Iz. Matusevičiūtė 
(T orontas) — “ Augštesnysis
lituanistinis švietimas bei meni
nės jaunimo pramogos”. Kon
ferencijoje atskirų vietovių 
šešt. mokyklų vedėjai ar jų at
stovai padarys plačius praneši
mus iš mokyklų veiklos.

Diskusijos dėl lituanistinės 
mokyklos metodų bei priemo
nių.

Kovo mėn. 31 d. Po pietų iš
kilminga akademija, kurioje 
paskaitą skaitys prof. Ignas 
Malėnas (Cleveland, JAV) te
ma: “Naujausias metodas vai
kus išmokyti skaityti”.

Meninę dalį atliks Toronto 
Maironio V. šeštad. liet. mo
kykla, Prisikėlimo par. jauni
mo orkestras, ved. sol. Vacį. 
Verikaičio ir baleto stud. mo
kiniai, vad. p-lės Valentinos.i

Kanadiečiai kviečia taip pat 
, ir JAV lietuvius mokytojus, 
kuriems sąlygos leis, konferen
cijoje dalyvauti.

PRANCŪZIJOJE
— Krašto Tarybos posėdis 

įvyko sausio 10 d. Paryžiuje. 
Jame įvyko valdybos rinkimai 
ir aptarti kiti lietuviški ir orga
nizaciniai reikalai.

— M. Dambrauskas, sužeis
tas susisiekim-o nelaimėje, pa
mažu keliasi iš ligos, kaip ir J. 
Hermanas, kuris serga jau dve
ji metai.

X Kun. A. Linkaus, šv. Kry
žiaus parapijos klebono, pager
bimas įvyksta balandžio 28 d.

X Veronika Gečiėnė, Nekalto 
Prasidėjimo seserų rėmėjų (Gil- 
dos) Brighton Parko skyriaus ~ , .
pirm. uoliai rūpinasi, kad sky-a'.va ar°’ ParaP1J°s salėję, 
riaus rengiamas “bingo” kovo araPlcciai ta proga nori atsi- 
31 d. 2:30 vai. Vengeliausko sve'dekotl klebonui už jo gausius 
tainėj ko geriausiai pavyktų, ir gerus darbus.
skyrius galėtų atitinkama auka 
pasveikinti seserų rėmėjų seimą, 
kuris įvyks š. m. balandžio 7 d. 
Šv. Antano parapijos salėje, Ci
cero, UI.

X Lietuvių Enciklopedijos 
prenumeratoriai, gyv. Chicago- 
je bei jos apylinkėse, dėl kokių 
nors priežasčių ligi šiol dar ne
gavę IX tomo, prašomi tuojau 
kreiptis į LE atstovybę šiuo 
adresu: Domas Velička, 7838 
So. Green St., Chicago 20, III. 
Telef. VIncennes 6-7624.

X Raimundai (Hirmulytei) 
ir Inž. Petrui Karėnams kovo
18 d. gimė sūnus Mykolas. Mo
tina ir sūnus jaučiasi gerai. Ka- 
rėnai jau augino sūnų Raimun
dą.

X Zuzana Miklovaitis sun
kiai serga ir jai reikalingas 
kraujas. Galintieji padėti pra
šomi kreiptis j klinikas 840 S. 
Wood st.

X Dr. Al. J. Jovaišas kovo 
25 d. išvyksta į chirurgų suva
žiavimą St. Petersburg, Flori
da. Kabinetas bus uždarytas 
nuo kovo mėn. 25 d. ligi balan
džio 12 d.

X Valerijonas Šimkus šiuo 
metu remontuoja šv. Mykolo 
parapijos bažnyčią ir kleboniją, 
kurios gaisro metu buvo apnai
kintos.

X Spaudos darbuotojus Juo
zus: dipl. ekonomistą Jurevičių 
ir inž. Urbelį draugai bendra
darbiai pasveikino vardinių 
proga.

X Bakšaiėiuį Jonui, šulins- 
kienei Petronėlei, Juozui Tamo
šiūnui ir F. A. Drukteniui yra
laiškai iš Lietuvos. Atsiimti 
“Drauge”.

X Charles Stevens, Don Var
nas Posto prižiūrėtojas, atida
rė restoraną 5963 S. Halsted st.

KAS KĄ IR KUR
— Iludriko radijo programa. Šį 

vakarą Budrike radijo programoje 
iš stoties WHFC, 1150 kil. girdė
site gražių lietuviškų dainų, ku- 

i rias sudainuos žinoma solistė Iza- 
I bele Motekaitienė. Muzikinę dalį 
programos išpildys radijo orkest- 

i ras. Bu- pranešti vardai dovani/ 
j laimėtojų, šių programų leidėjų 

Juozo Budriko krautuvėje, 3211 
j South Halsted St. dabar eina spe- 
I Halus išpardavimas, kuriuo visi 
[ kviečiami pasinauduoti, o vėliau, 
pavasari, laimėti Budriko skirtas
dovana.*..

Pranešėjas
— Lietuvių Inžinierių ir Archi

tektų sąjunga šių m. kovo mėn. 23 
d. (šeštadienį) 8 vai. vakare šau
kia visuotinį narių susirinkimą. 
Susirinkimas įvyks Hollywood sve 
tainėje, 2417 W. 43rd St. Kviečia
me visus narius ir asmenis, no
rinčius į-iralyti į šią sąjungą, gau
siai dalyvauti.

ALIAS Chicagos skyrius
— Giedros Korp! Vyr. giedri- 

ninkės kviečia visų narių susirin
kimą pas Domą Petrauskienę — 
6824 So. Campbell Avė.

Susirinkimas įvyks ateinantį sek 
madienį kovo 24 d., 4 vai. po pie
tų. Laukiame visų narių atsilan
kant ! ValdybaSuvažinėjo senuką

Netoli Chicagos esančiame 
miestelyje Dės Plaines trauki-

Peršovė banditą
Buvo sunkiai sužeistas ban

ditas Kenneth Gossmeyer, 20
JAV, kur gyvena jo žmona irlm. amžiaus, gyvenąs 6953 East, & North

v. •• ... „ En<*ave-' C“caS°je'.J‘s ““T! Western suvažinėjo 80 m. am-
_ Veterinarijos daktaras B. vo kitu sėbru jejo , H.ghland -iaus sen ArthuI. R East. 

Medicinos centrą 8556 Ashland
avė. ir, grasindami revolveriais, 
liepė pacientams laikytis ra
miai. Vienas banditas duryse . . onn „<. surinko 800 parašų, prašydami, pasiliko saugoti, o antras ėjo 
pas gydytoją apiplėšti. Tačiau 
jau nuo 1956 m. balandžio mėn.
1 d., kada ta vieta buvo api-, . ..., ’ ,. .. . . « įtraukimų judėjime.piesta, policija ją saugojo. Per-|
sirengęs policininkas, matyda- , Skausmai nugaroj ir. . . 
mas banditą su revolveriu du-i 'lietus
ryse ir bijodamas, kad susišau-

skas. Iš čia ketina išvykti į

Krakaitis apie savaitę Paryžiu
je viešėjo iš Vokietijos Atvykęs. 
Vasario 18 d. per Le Havre iš
vyko į JAV.

man. Tai jau trečia mirtina ne
laimė toje linijoje laike 10 die
nų. Patyrę apie tai gyventojai

ARGENTINOJE

— Antanas Kundrotas, 52 rri. 
amžiaus, mirė kovo 5 d. Buenos 
Aires. Velionis kilęs iš Pocaičių 
k., Eržvilko v., Tauragės aps.
Į Argentiną atvyko 1930 m.
Paskutiniu laiku dirbo fabrike.
Palaidotas su religinėmis apei
gomis kovo 7 d. Sarandi kapi
nėse. Daug tautiečių palydėjo 
velionį į amžino poilsio vietą.
Argentinoje paliko nuliūdusi 
žmona Ona Puišytė Kundrotie- 
nė, o Lietuvoj liko motina, 3 
broliai ir 2 seserys.

— Antanas Grigaiaitis mirė 
Buenos Aires vasario 22 d. Ve
lionis buvo kilęs iš Raseinių
aps. Atsiskyrė su šiuo pasauliu netoli užpultojo Medicinos cent- 
sulaukęs 51 ,m. Į Argentiną at- ro 
vyko 1929 m, ir didesnę savo

kad būtų geriau sutvarkyti sau 
gurno įtaisai ir būtų laikomasi 
didesnio atsargumo tuo ruožo

dymas gali pergąsdinti pacien-l Meteorologų suvažiavime Chi-

$241,900 flouridavimui
Chicagos miestas pasirašė 

sutartis su pora firmų, kad jos 
parūpintų chemikalus vandens 
fluoridavimui. Už chemikalus, 
kurie bus naudojami nuo gegu
žės mėn. 1 d. iki gruodžio mėn. 
31 d., miestas turės sumokėti 
$241,900.

Balsuosime dėl 
$50,000,000 paskolos

Birželio mėn. 3 d. čikagiečiai 
balsuos — ar reikia užtraukti 
bonais $50,000,000 paskolos 
naujų valstybinių mokyklų sta
tybai. Paskutinių penkerių metus, be perspėjimo paleido šū-į caR°je tir- Robert D. Fletcher iaįkotarDV taį įau į,us

skelbia, kad nereikia tikėti pa- rų “įtarpy tai jau dus tre

amžiaus dalį praleido dirbda-

vį į banditą. Tas suspėjo pa
bėgti. Tačiau antras, kuris bu- Plitusiai nuomonei buk nuga- 
vo nuėjęs plėšti, bebėgdamas! ros>. strčni* skausmai prana- 
pataikė į užrakintas duris ir sauja lietų. Jis pažymėjo, a 
čia policininkas jį peršovė. Ban- net ir specialistų meteorologų 
ditas išmetė revolverį be Šūvio.Į oro spėjimai yra dar gana ne- 
Buvo nugabentas į ligoninę. I tikslūs.
Šio bandito 16 metų amžiaus Apiplėšė išnešdami $25,000 
žmona buvo rasta automobily

Banditai paskarrtbino į Alfred 
B. Holtz butą ir, kai tarnaitė 
atidarė duris, jie grasindami 

Šienligė saugo nuo vėžio? ginklu įėjo, nertiniu apsupę 
Dėl šienligės sergantieji gali tarnaitės galvą ir liepė ramiaimas mechaniko darbą. Paliko , . .. . , ,. nors tuo pasiguosti, jog aler- sėdėti kedeje. Patys įskratę na-nuliūdusią žmoną E. Gailiūnai 

tę-Grigolaitienę su trim mažom 
dukrelėm: Juozapa, Onute ir 
Elze.

— Petras Povilauskas, Kata- 
linos Čekanauskienes brolis, bu
vo palaidotas kovo 3 d.

— Jonas Gasčiūnas mirė Bu
enos Aires sausio 10 d. sulau
kęs 63 m. Buvo kilęs iš Pa- 
kruojaus valse. Į Argentiną at
vyko 1925 m.

CHICAGOS ŽINIOS
Alergija nuo vabzdžių

Baylor universiteto Medici
nos .mokyklos profesorius dr. 
R. L. Etter alergijos specialistų 
suvažiavime Chicagoje papasa
kojo, kaip vienu metu beveik 
visa transatlantini-o laivo įgula 
pasirodė beturinti astmos simp
tomus. Vėliau paaiškėjo, kad 
tuo laivu gabenamas didelis 
kiekis džiovintų peteliškių spar
nelių ir jie alergiškai paveikė 
žmones. Kai tik krovinys buvo 
iškeltas, visi pasveiko. Jaut
riems žmonėms įvairūs vabz
džiai gali sukelti alergijos reiš
kinius. Būdinga, kad įskridęs 
į kambarį vabzdys, iš daugelio 
ten esančių žmonių, instinkty
viai pasirenka alergišką. Jeigu 
tas žmogus imasi priemonių tą 
jautrumą alergijai išnaikinti, ir 
jam tai pasiseka, jau toks vabz
dys tada jį aplenkia. Nuostabus 
vabzdžių pajautimas!

Senienų paroda
* Viena didžiausių senienų pa
rodų ir -mugių yra atidaryta 
šiandien, ketvirtadienį, ir rytoj 
Lake Shore klube, 850 N. Lakė 
Shore drv. šiandien atdara iki 
10 vai. 30 min., rytoj — iki 6 
vai. 30 min. Įėjimas $1.

čia tokia paskola.
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AR JAU ĮSIGIJOTE
KAIP PASIRUOŠTI 
J. A. V. PILIETYBEI

gijos specialistų suvažiavime j mą pagrobė daug brangių kai- 
Chicagoje keliamas faktas, kad lių, sidabro indų, foto aparatų 
galbūt šienligė ir kitos alergi- ir kitų brangenybių, iš viso už 
jos rūšys apsaugo žmogų nuo $25,000.
vėžio ligos. Tas klausimas dar , ,
reikalingas didesnių studijų. Berniuko geras darbelis 
Dr. Kurt Stern tvirtina, kad Trylikos metų skautas Ber- 
ligšioliniai tyrinėjimai patvirti- nard Krcbs Chicagoje bevaziuo-
na tą mintį. damas dvfraciu Pamate » van'

denį įkritusią 5 metų mergaitę.
Pabrangs pienas Ją ištraukė ir nunešė tėvams

Palaidojo nužudytą 
moksleivį

Į pusbernių nužudyto moks
leivio Alvin Palmer laidotuves 
Evanstone susirinko apie 500! 
žmonių. Karstą nešė karinio' 
apmokymo jaunimas, kurio ei
lėse yra buvęs velionis vedėjas 
Farragut mokyklos, kurioje 
mokėsi velionis, savo kalboje 
pažymėjo, kad gal jo mirtis pa
dės uoliau spręsti nepilname
čių nusikaltėlių problemą; jų 
siautėjimas turi būti sustabdy
tas. Klasės draugai ir kiti gera
dariai surinko aukų laidotuvių 
išlaidoms apmokėti.

Parkų distriktą jungs 
su miestu

Illinois įstatymų leidimo įstai
gose pradėti žygiai sujungti 
Chicagos Parkų distrikto admi
nistraciją su paties Chicagos 

| miesto administracija. To dide- 
i liu šalininku yra respublikonų 
atstovas M. F. Zlatnik.

Investiguos Chicagos 
susisiekimą

Illinois senatas patvirtino 
planą pravesti investigaciją 
Chicagos Miesto susisiekimo. 
Atstovų rūmai jau anksčiau tą 
buvo nutarę.

Jo paveikslas su išgelbėtąja 
mergaite pateko į laikraščius.

Pakėlus atlyginimą ūkinin
kams už Chicagai skirtą pieną, 
numatoma, kad greitu laiku 
pieno kaina mūsų mieste pa- 1 
kils apie pusę cento už kvortą. Į James Madden, 28 m. am-
_ __________________________  ! žiaus policininkas, po savo tar-

i nybos sugavo plėšiką Arthur

Klausimai ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. Wells.. Kaina 
tik 60 centų.

Pasiskubinkite įsigyti reikalin
gą knygelę, kuri tikrai palengvins 
įsigyti JAV pilietybę.

Pinigus su užsakymais siųsti:

DRAUGAS,
4545 West 63rd Street 

Clncago 20, Illinois 
a*************************

Sugavo plėšiką

Įtartasis daktaras

Anglijoj kovo 18 d. prasidėjo 
teismas, kuriame kaltinamas dr. 
J. B. Adams, eaą jis pasipelnymo 
tikslais nunuodijo daugybę pacien
tų, daugiausia senų panų ir nnAlių, 
norėdamos pasisavinti jų turtą.

(INS)

tisais šimtmečiais yra pasakę apie 
Mariją? Apie tai rasite naujai iš 
spaudos išėjusiojo poeto A. TymoHo 
paruoštoje Marijos antologijoje, pa
vadintoje:

Aušros žvaigždė
Čia sudėta 68 didžiųjų poetų eilė

raščiai, poetų, atstovaujančių 15 tau
tų. Čia randami tokie pirmaujantieji 
kūrėjai, kaip Dante, Byronas, Ches- 
tertonas, Goethe, Heine, V. Hugo, 
Oertrud von I,e Fort, T.ongfeįiow, 

, ... Maironis, Mickevičius, Milašius, Mll-
Kai plėšikai tolinosi nuo JO, Ji- Donas, Oabjrtcl Mistral, Poe. Puški

nas, Kilke, Šekspyras, Šileris, Una- 
muno, Verlaine ir daugybė kitų.

Tai poezijos antologija, kuri ne
sensta, kurios vertė ir po keliasde
šimt metų bus svarbi, kaip šiandien.
Kaina $2.00.

Užsakymus kart” «u pinigai* dųskite:

DRAUGĄ 
4545 YY»*t 68rd Street 

Chicago 29, Illinois

Dean, 17 m. amžiaus. Policinin
kas grįžo po darbo į namus. Jį 
sulaikė keturi vyrukai, iššokę 
iš mašinos. Pareikalavo pinigų. 
Policininkas padavė piniginę.

sai išsitraukė revolverį ir palei 
i do trejetą šūvių į orą. Trys
banditai pabėgo, o vienas pasly
do ir policininkas jį sulaikė.

Baigėsi Gary streikas
Gary mieste Amerikos Plie- 

I no Darbininkų sąjungos 1014 
vienetas nubalsavo nutraukti 
streiką ir grįžti į darbą. Dėl 
darbo ir atlyginimo sąlygų pa
gerinimo bus tariamasi bedir
bant. Remkite dien. Draugą!
-r

KAS TURI GERA SKONI, VISKĄ PERKA PAS LIERONJ
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 lietuvių baldų prekyba Chicagoje.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

8222-24-26 So. Halsted Str. VIctory 2-4226
Pirm., Ketvirt. 9—9:30, Šėkui. 10—6, Kitom dienetn 9—6

J


