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Nasseris noris bendradarbiauti su JT kareiviais
Dvi sutartys - rinkos ir atomo - 

nulems Europos ateitį
Šešių Europos valstybių vyriausybių atstovai š. m. kovo 25 d. 

Romoje, Italijoje, pasirašė dvi nepaprastos reikšmės sutartis. 
Pirmoji sutartis apjungia va

dinamos „Mažosios Europos“ 
prekybos rinką, antroji — šešių 
valstybių atominės energijos iš
teklius, kurie bus bendromis pa
stangomis telkiami ir naudoja
mi visų gerovei. Ši „mažoji Eu
ropa“ nėra jau tokia maža: jai 
priklauso šešios valstybės —- 
Prancūzija, Vokietija, Italija,
Belgija, Olandija ir Luksembur- 
gas, turinčios iš viso 160 milionų 
gyventojų.

Visos žmonijos ateičiai
Sutartys turės didelės reikš

mės ne tik jas pasirašiusių vals
tybių, bet ir visos Europos, gal 
net visos žmonijos ateičiai. Visų 
pirma jos atveria naujus horizon 
tus socialinei pažangai. Jas vyk
dant, palaipsniui bus šalinamos 
užtvaros tarptautinei prekybai, 
darbo jėgos ir kapitalo judėji
mui. Pramatoma, kad iki 1970 
metų sutartys sugebės esminiai 
pertvarkyti Vakarų Europos eko 
nominę struktūrą. Iš to entuziaz
mo, kurį sutartims parodė įvai
rių tautų spauda, galima spėti, 
kad tolimesnėje ar artimesnėje 
ateityje į bendrąją Europos rin
ką įsijungs Britanija ir kitos 
Europos valstybės..

Bendroji rinka ir Euratom at
veria naujas, plačias galimybes 
taip pat ir ekonomiškai atsiliku
sioms Afrikos tautoms, kurios 
turi ryšius su šešiomis Europos 
valstybėmis.

Naujas periodas Europos 
istorijoje

Jau vien ekonominę ir sociali
nę sutarčių pusę turint prieš 
akis, atrodo, kad jomis pradeda
mas naujas periodas Europos is
torijoje. Tačiau bendroji Euro
pos rinka ir Euratom siekia žy
miai toliau, negu nusakyta pa
čiose sutartyse. Tikrasis sutar
čių tikslas yra politinė Europos 
vienybė. Apjungdama atskirų 
valstybių rinką, Europa pradeda 
eiti tuo keliu, kuriuo praėjusio 
šimtmečio pabaigoje pradėjo eiti 
Vokietija, tada pasidalinusi į 
daugelį atskirų valstybėlių. Iš 
muitinių apjungimo Zollverein 
pamažu buvo pereita į politinį 
krašto suvienijimą — federacinę 
Vokietijos valstybę.

Politinio Europos apsijungimo 
viltis reiškė visų šešių valstybių 
atstovai, pirmadienį pasirašyda
mi bendros Europos rinkos ir 
Euratom sutartis.

Nepaprastos reikšmės faktas *
Italijos ministeris pirmininkas 

Segni tarp kitko kalbėjo: „Tai 
nepaprastos reikšmės faktas, ku 
ris įneš gilių pakeitimų pasira
šančių valstybių ekonominėje ir 
socialinėje struktūroje ir kuris 
būtinai veda į Europos suvieniji-
__ _ timą .

Vakarų Vokietijos kancleris 
Adenaueris pareiškė: „Apsijung
dama, Europa tarnauja ne tik 
savo ir ją sudarančių valstybių 
interesams, bet taip pat intere
sams viso pasaulio“.

Svarbiausia data Europos 
žemyno istorijoje

Prancūzijos užsienio reikalų 
ministeris Pineau, palaikydamas 
bendrą visų nuomonę, reiškė įsi
tikinimą, kad „1957 metų kovo 
mėn. 25 d. bus viena svarbiausių 
datų Europos žemyno istorijo
je“. „Nuo čia prasideda nauja 
Europos istorija“, sušuko Belgi
jos užsienio reikalų ministeris 
Spaak, reikšdamas tą pačią nuo
monę. Ta pačia prasme pasisakė

Luksemburgo užsienio reikalų 
ministeris Beck ir Qlandijos už
sienio reikalų ministeris Lunš. 

Žingsnis į naują Europą
Neatsitiktinai sutarčių pasi

rašymo vieta buvo parinkta Ro
ma. Tai pažymėjo beveik visi kai 
bėtojai. „Nė vienas kitas mies
tas nebūtų buvęs taip tinkamas 
išreikšti mūsų tikėjimui į tarp
tautinę taiką ir Europos vienybę, 
kaip amžinoji Roma“, — kalbėjo 
ministeris Spaak. „Roma, kuri 
yra pašaukta liudyti visuotinu
mą, turėjo būti slenkstis, nuo ku
rio žengiamas pirmasis žingsnis 

)į naująją Europą“, — pasakė 
Spaak.

Roma yra tėvynė humaniškųjų 
ir krikščipniškųjų vertybių, ku
rias paveldėjo Europos tautos. 
Šios vertybės skatina Europos 
vienybę, jos sudaro pagrindą 
naujai pasirašytoms valstybių 
bendradarbiavimo sutartims. 

Maskva nepatenkinta
Visa laisvojo pasaulio spauda, 

išskyrus komunistinę, vieningai 
reiškia pasitenkinimą Europos 
bendrosios rinkos ir Euratom su
tartimis, iškeldama jų reikšmę 
pasaulio taikai ir visokeriopai 
pažangai.

Dienraštis ,,New York Times“ 
tarp kitko pastebi, kad kiekvie
nas naujas žingsnis į laisvojo 
Vakarų pasaulio vienybę, kiek
vienas žingsnis į ekonominę bei 
socialinę pažangą, kelia didelį ne 
rimą sovietuose. Vakarų pasau
lio stiprėjimas ir vienybė apsun
kina Maskvai savame kalėjime 
išlaikyti pavergtas tautas. Štai 
tikroji priežastis, dėl ko Maskva 
smerkia Europos bendrosios rin
kos ir Euratom sutartis.

Pijaus XII nuopelnas
Naująsias sutartis su džiaugs

mu sveikina ir Vatikano dienraš 
tis „L’Osservatore Romano“. 
„Pasirašymas Bendrosios Rin
kos ir Atominės Bendruomenės 
sutarčių“, — rašo tarp kitko Va 
tikano Organas, — „yra pats žy
miausias ir reikšmingiausias 
tarptautinės politikos įvykis iš 
visų, kurie yra žinomi pastarųjų 
amžių Romos istorijoje“. Primi
nęs popiežių pastangas išlaikyti 
pasaulio taiką ir nenuilstamai 
skatinti tautas į darnų bendra
darbiavimą, „L’Osservatore Ro
mano“ pabrėžia, kad Pijus XII 
savo žodžiu ir savo konkrečia 
veikla yra esminiai nusipelnęs, 
rengiant dirvą Europos tautų 
solidarumo sutartims.

Vengrai suruošė 
demonstracijas teatre
prieš Kadar režimą
BUDAPEŠTAS, Vengrija, bal. 

2. — šiuo metu, kai viešos de
monstracijos Vengrijoje yra ne
paprastai pavojingos, vengrų tau 
ta jieško kitų įvairių būdų pa
reikšti nepasitenkinimą ir tauti
nį solidarumą prieš Kadaro re
žimą.

Paskutiniu metu Jugoslaviją 
pasiekęįs pabėgėlis papasakojo 
apie neseniai įvykusias tautišku
mo demonstracijas Budapešto 
operos teatre, vykstant Toskos 
pastatymui. Su giliu susijaudini
mu publika sekė sceną, kurioje 
vaizduojamas priešų iškankinto 
Cavaradossi grįžimas. Pasiunti
niui pranešus, kad priešas yra 
nugalėtas, Cavaradossi dainuoja 
„Pergalė, pergalė“, pranašauda
mas artėjančią aušrą, nesulaiko
mą šviesos pergalę, laisvės pabu
dimą ir tironų mirtį.

Scenai pasibaigus, publikos 
entuziazmui nebuvo galo. Nesu
laikomi plojimai truko apie 12 
minučių be pertraukos, privers
dami sceną dar kartą pakartoti.

Vyšnių žydėjimo
sezonas Japonijoje

TOKIO, Japonija, bal. 2. — 
Daugiau kaip 1,000 turistų sa
vaitės pabaigoje atvyko į vyšnių 
žydėjimo sezono atidarymą. Pa- 
cifiko laivas Prezidentas Cleve- 
land užvakar atvežė 722 kelei
vius į Yokohamą. Pan American 
lėktuvais atskrido 250 keleiviai į 
vyšnių žydėjimo šventę.

Vėl paskyrė
WASHINGTONAS, bal. 2. — 

Prezidentas Eisenhoweris vakar 
vėl paskyrė Clifford M. Raemer 
iš Salem JAV tardytoju Illinois 
rytinėje apylinkėje ir William J. 
Littell iš Canton JAV maršalu 
pietinėje apylinkėje.

Neduos paso
2. —WASHINGTONAS, bal 

Valstybės departamentas vakar 
pasakė, kad William D. Worthy, 
Baltimore Afro - American re
porteriui, kuris nepaisė uždrau
dimo keliauti į raudonąją Kiniją, 
nebus duotas naujas pasas.

Doleris pakilo
MASKVA, bal. 2. — Amerikos 

dolerio vertė vakar dvigubai pa
kilo Rusijoje. Turistai, svečiai, 
užsienio ambasados tarnautojai 
ir užsienio korespondentai galės 
pigiau pragyventi Rusijoje.

Du kartu bandė nužudyti

Jordano karalių Hussein
BEIRUTAS, Ikebanas, bal. 2. 

— Damasko radijas šiandien pra 
nešė, kad du kartu buvo bandy
ta nužudyti Jordano karalių Hus 
sein. Abu kartu karaliaus gyvy
bę išgelbėjo Jordano saugumo 
pajėgos. Manoma, kad komunis
tai inspiravo nužudyti karalių.

Iš Amman pranešama, kad 
kairiojo sparno premjeras Sulei- 
man Nabulsi atsistatydino iš 
p»-mjero pareigų, kadangi nesu
tarė su jaunu karalium Hussein. 
Nabulsi Joradną vedė į raudo
nąjį režimą.

Karalius Hussein įspėjo, kad 
Sirijos kariuomenė bus išvaryta 
iš Jordano, jei komunistų są-

mokslai nebus sustabdyti prieš 
jo gyvybę.

Sirijos kariuomenė įžengė į 
Jordaną praėjusį rudenį, kai Iz
raelio pajėgos užpuolė Egiptą. 
Sirijos kareiviai dar ir dabar 
yra Jordane.

KALENDORIUS
Balandžio 3 d.: šv. Ričardas; 

lietuviški: Vytenis ir Rimtaute.
Saulė teka 5:33, leidžiasi 6:18.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago- 
je ir jos apylinkėje šiandien — 
apsiniaukę.

■ "į ■ ■ T

Prezidentui Eisenhoueriui stebint, Thomas S. Gatės (kairėje) pri
siekia kaip JAV laivyno sekretorius. Priesaikos apeigas atliko Baltų
jų Rūmų pareigūnas William K. Sanderson. Prezidentas Eisenhovv- 
eris nuoširdžiai pasveikino naują laivyno sekretorių. (INS

Indija, Bagdado paktas ir 

Jungtinės Amerikos Valstybės

Manoma, kad Vidučio Rytų

politinis dangus giedrėja
JUNGTINĖS TAUTOS, N. Y., bal. 2. — Jungtinių Tautų ge

neralinis sekretorius Dag Hammarskjold šiandien pareiškė: Egip
tas sutikęs pagelbėti Jungtinių Tautų kareiviams, kad arabai ne- 
sibrautų iš Gazos ruožo į Izraelį.

Egiptas pasižadėjęs bendra
darbiauti su Jungtinių Tautų ka
riais, kad būtų sustabdyti arabų 
įsiveržimai į Izraelį.

Egipto pareigūnai pasiuntė 
protestą Jungtinių Tautų paliau
bų komisijai, kad Izraelio pajė
gos kovo 31 d. peržengė pietinį 
Gazos pasienį ir pavogė 86 avis.

Hammarskjold nepasakė, kaip 
ilgai Jungtinių Tautų karinės pa 
jėgos bus Gazos ruože. Generali
nis sekretorius norėtų JT karei
vius pasiųsti ir į Izraelio terito
riją, bet Izraelis tuo tarpu nesu
tinka. Tačiau nemanoma, kad 
Egipto prezidentas Nasseris grei 
tai paprašytų pasitraukti JT ka
rius iš Gazos, nes JT karinės pa-

Baigs streiką
LONDONAS, bal. 2. — Unijos 

vadai šiandien bandys atšaukti 
Anglijos laivų statyklų ir inži
nerijos darbininkų visuotinį 
streiką. 1,700,000 darbininkų 

' streikuoja. Streikas baigiamas šį 
ketvirtadienį.

Nori mažinti
bausmes Rusijoje

MASKVA. — „Izvestijų“ nr. 
68 įsidėjo Baltgudijos teisingu
mo ministerio J. Vetrov straips
nį, kuriame jis rašo, jog už va
gystę nustatytoji 5—6 m. kalėji-

WASHINGTČNAS, bal. 2. — Jungtinių Amerikos Valstybių jėgos apsaugo Egiptą prieš ga-i mo bausmė ^yra perdidelė ir at- 
nutarimas įsijungti į Bagdado pakto karinį komitetą sukėlė susi 
domėjimą Indijoje.

Indijos ambasadorius Jungti
nėms Amerikos Valstybėms Ha- 
rishwar Dayal vakar atvyko į 
valstybės departamentą paklaus 
ti dėl JAV nutarimo įsijungti į 
Bagdado pakto karinį komitetą. 
Jis tuo klausimu kalbėjosi su 
valstybės sekretoriaus pagelbi- 
ninku Vidurio Rytų reikalams 
Lampton Berry.

Gimus Bagdado paktui
Indijos diplomatas įsitikinęs, 

kad Jungtinės Amerikos Valsty
bės įsijungimu į Bagdado sąjun
gos karinį komitetą nori užsitik
rinti sau strateginę poziciją Vi
durio Rytuose.

Gimus Bagdado paktui, Indi
joje kilo nepasitenkinimas, ka
dangi Pakistanas, Indijos kaimy
nas, glaudžiau pradėjo bendra
darbiauti su Jungtinėmis Ame
rikos Valstybėmis. Tarp Indijos 
ir Pakistano yra įtempti santy
kiai dėl Kašmiro provincijos, į 
kurią reiškia pretenzijų Indija ir 
Pakistanas.

Indijos pareigūnai paneigia, 
kad jų paklausimas valstybės de
partamente būtų buvęs protestas 
ar net „aiškinimasis“.

Pakto krikštatėvis
Tačiau valstybės departamen

tas nelaiko Dayal vizito ženklu, 
kad Indijai patinka Amerikos įsi 
jungimas į Bagdado pakto kari
nį komitetą.

Į Bagdado paktą, pasirašytą 
1955 m. lapkričio mėn., įeina Bri 
tanija, Pakistanas, Irakas, Tur
kija ir Iranas. Pakto krikštatė
viu buvo valstybės sekretorius 
Dulles. Jis tada nepasirašė pak
to dėl amerikiečių didelės opozi
cijos.

Egiptas, Sirija, Saudi Arabija 
ir Jordanas Bagdado paktą pa
smerkė kaip britų „imperialisti
nį“ įrankį

Nehru žodis

Indijos premjeras Jawaharlal 
Nehru puolė Bagdado paktą, kad 
jis atneša šaltą karą prie Indi
jos durų slenksčio.

Jungtinės Amerikos Valstybės 
nusileido įstodamos į pakto eko
nominius ir priešsubversinius 
komitetus ir dabar į jo karinį 
skyrių. Paskutinis žingsnis buvo 
praneštas neseniai įvykusioje 
Bermudos konferencijoje, kurio
je tarėsi prezidentas Eisenhowe- 
ris ir Britanijos premjeras Mac- 
millan.

Mažesnės reikšmės
Valstybės departamento sek

retoriaus pagelbininkas Vidurio 
Rytų reikalams Berry bandė už
tikrinti Indijos ambasadorių, 
kad Amerikos dalyvavimas Bag
dado pakto kariniame komitete 
yra mažesnės reikšmės negu Ei- 
senhovverio Vidurio Rytų doktri
na ar JAV įspėjimas praėjusių 
metų lapkričio mėn., kad Ameri
ka visu rimtumu pažvelgs į grės
mę Vidurio Rytų valstybėms. 
Tai buvo pasakyta, kai Sovietų 
Rusija kalbėjo apie karinių „sa
vanorių“ siuntimą į Vidurio Ry
tus.

Jungtinių Amerikos Valstybių 
ir Indijos diplomatiniai santy
kiai yra gana šalti.

lingesnes Izraelio karines pajė
gas.

Manoma, kad Vidurio Rytuose 
politinis ir karinis įsitempimas 
gerokai sumažėjęs. JAV valsty
bės departamentas jau atšaukė 
draudimą amerikiečiams keliau
ti į Egiptą, Izraelį, Siriją ir Jor
daną.

aponijos katalikai
kasmet stiprėja

TOKIO, Japonija. — 90 milio
nų Japonijos gyventojų tarpe 
krikščionys sudaro tik pusę mi- 
liono bendruomenę.

Katalikų bendruomenė yra iš 
visų krikščionių stipriausia ir ji 
nepaprastai greitai auga.

Kiekvienais metais katalikai 
pasižymi savo dideliu uolumu. 
Apie tai liudija dvasinių pašau
kimų skaičius. Šiuo metu kuni
go pašaukimui rengiasi 500 ja
ponų jaunuolių. Tai leidžia tikė
ti gražia Katalikų Bažnyčios atei 
timi Japonijoje.

J

Mirė rašytojas
NEW ORLEANS, bal. 2. — 

Robert Tallant, 47 metų, New 
Orlcans rašytojas, vakar mirė 
savo apartmente. Jis yra para
šęs keletą novelių.

mainytina. Taipgi esančios nu
matytos persunktos bausmės ir 
nepilnamečiams. Siūlo eilę baus
mių sumažinti.

Sovietijoje nėra

darbo drausmės
t ' '

MASKVA. — „Izviestijų“ nr. 
67 cituoja vieno provincijos laik
raščio pranešimą iš Ščerbakovo 
(Jaroslavo apylinkės); rašoma, 
kad tenaį popieriaus fabrike dar 
bo disciplina ž-ma. Darbininkai 
girtuokliauja ir netinkamai el
giasi.

Ne sekmadienį
DENVER, bal. 2. — Colora- 

doje sekmadieniais negalima par 
davinėti automobilių. Šį sprendi
mą vakar patiekė Colorado augš- 
čiausias teismas.

Mergaičių vargai

sovietų kolchoze
MASKVA. — „Selskoje Cho- 

ziaistvo“ nr. 51 iš Molotovo ra
šo, kad toje apylinkėje nėra kol
chozo, kuris nepergyventų sun
kumų su gyvulių žiemojimu-

Kolchoze „Naujas gyvenimas“ 
pritrūkus pašaro, karves prižiū
rinčios mergaitės ėmė pačios, be 
reikiamų įrengimų ir mašinų, su 
tinti bulves, iš šulinio kibirais 
nešti vandenį, nešti malkas, ran
komis bulves maišyti. Jos turi 
dirbti visas septynias dienas sa
vaitėje, nuo 5 vai. ryto iki vėlaus 
vakaro. J jų prašymus mechani
zuoti tų pašarų paruošimą, kol
chozo viršininkas nekreipė dėme
sio.

Daugelyje kolchozų ir šiaudai 
iš rudens sulyti. Karvės jų ne
ėda.

• Colorados valstybėje vakar 
siautė didelė sniego pūga. Susi
siekimas buvęs paralyžuotas.

Ecuadoro prezidentas Pamilo 
Ponče šiais metais galbūt atvyks 
į VVashingtoną.

Naujas JAV Seauolf povandeninis laivas, varomas atomine jė-į 
ga, jau plaukia. Naujas povandeninis laivas galės be sustojimo plaukti 
apie 80,000 mylių. (INS~> I

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Prezidentas Eisenhowcris vakar pasakė verslininką va

dams, kad laimėti pastovui pasaulinę taiki} yra daug svarbiau ne
gu nukirtimas pajamų mokesčių.

— Vengrijos komunistinės Kadar vyriausybės slaptoji poli
cija areštavo 17,000 vengrą, nusistačiusią prieš komunizmą, nuo 
Vengrijos spalio revoliucijos užgniaužimo, — pranešė Vienos laik
raštis Kurier.

— JAV laivyno bombonešis Neptūne, tik ką pakilęs iš Chin- 
eoteague laivyno oro bazės, Va., vakar nukrito ir sudužo. Vienuo
lika lakūnų žuvo.

— Buvusio Britanijos premjero Eden sveikatą vakar sumen
kėjo. Jis dabar atostogauja N. Zelandijoje. Eden greit vyks gy
dytis į Bostoną, Mass. ’

— Irano vyriausybės karinės pajėgos užmušė tris banditų 
„gengės“ narius, kurie, manoma, nužudė tris amerikiečius.

— Burmos vicepremjeras U Bu Swe atvyko į Jungtines Ame
rikos Valstybes patikrinti sveikatos.

— Irano premjeras Hussein Ala, 71/ metų, pasitrankė iš prem
jero pareigų. Nauju premjeru numatomas dr. Munouchehr Eghbal, 
1/9 metų, griežtas komunizmo priešas.

— Prancūzija Izraeliui paskolins pinigų nusipirkti maisto gu
minių ir kitų dalykų.

— Miehigan valstybėje demokratai laimėjo rinkimuose. Buvo 
renkami įvairūs pareigūnai.

J
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AR IŠTESĖSIME?
Šie metai mūsų sąjungai yra 

nelaimingi. Nelaimingi ne dėl 
to, kad mūsų viduje būtų-kokia 
nelaimė nutikusi, bet nelaimingi 
dėl to, kad ateinančią vasarą 
mus yra užpuolę milžiniški dar
bai, kokių vienu ir tuo pačiu 
metu retai kada esame praeity 
turėję, štai: Anglijoje tarptau
tinė jubilėjinė jamborė, vyčių 
sąskrydis ir vadų konferencija; 
Amerikoje — JAV IV tautinė 
jamboree prie Valley Forge, Pa., 
Chicagoje — savo naujosios Bto 
vyklavietės įsirengimas; kitose 
vietose — savi atskiri darbai,

yra kiekvieno krašto ateitis. Ne 
abejotina, kad iš šių tarptauti
niuose įvykiuose būsimų daly
vių už 10, 20 ar 30 metų bus 
didelių valstybių vyrų, veikėjų 
bei diplomatų. Jei į šių būsimų 
didelių vyrų jaunas širdis atei- 
einančią vasarą tinkamai įdiegsi
me Lietuvos vardą, jis gali jos 
neužmiršti, kai ateis reikalas

niciatyvos sudaryti lietuvių vi
suomenei progą arčiau pažinti 
skautų sąjūdį. Balandžio 14 d.
3 vai. popiet Marijos augštesn. 
mokyklos salėje, Chicagoje ren
gia skautų pasirodymą “skauto- 
ramą” su plačia skautiška pro
grama.

Vertindami jautrumą lietuviš
kiems darbams, drįstame prašy
ti aukos šiam taip svarbiam rei 
kalui ir kartu kviečiame atsilan; 
kyti į “skautoramą”. Aukos 
siunčiamos dr-jos ižd. inž. J. Jur 
kūnui, 6725 So. Campbell Avė., 
Chicago 29, III.

Dr. Stp. Biežis, pirm., 
A. Siliūnas, sekr.

BAIGTAS “SKAUTŲ AIDO” 
VAJUS

1957 m. “Sk. Aido” vajus jau 
baigtas. Nemalonu rašyti, kad

BE PRIEŽItROS

ginti kovos lauke ar diplomati- šiemet mūsų vienetai neįstengė
niuose posėdžiuose. Aukas jam- 
borės fondui galima įteikti kiek
vienam skautų vadovui, kuris 
persiųs, kur reikia, o norintiems 
tiesiog — jamborės iždininkui

pasiekti konkurso komisijos pir 
majai ir antrajai vietai nustaty
tų sąlygų. Tik viena vyresn. 
skaučių skiltis Omahoje, Nebr., 
surinko ,204 taškus ir laimėjo

John Cacopardo iš Bloomfield, 
N.J., buvo nuteistas 16 m. kalėji
mo už žmogžudystę, tačiau jis sa
kėsi esąs nekaltas ir jam buvo 
nustatyta visą gyvenimą registruo 
tis policijoje. Dabar New Yorko gu 
bernatorius Harriman tą policinę 
priežiūrą panaikino. (INS)

buvo suvaidinta Vyt. Alantoj 
komedija “Šiapus uždangos.

L. E-tas

MIELI JURŲ SKAUTUOS J 
PIONIERIAI!

Maloniais prisiminimais bei 
pergyvenimais jūs padėjote iš
leisti 35 metų sukaktuvinį jūrų 
skautų kovo mėn. "Skautų Ai-1 
do” numerį.

Mūsų jūrų skautų jaunimui i 
tai yra svarbi istorinė medžia
ga, iš kurios jis gali semtis jė
gų ateičiai.

Jūsų pasišventimu, meile mū
sų pajūriui ir skautiškai jūrinei 
idėjai, jūrų skautų judėjimas 
plito po visą Lietuvą ir šiandien 
sklinda plačiai už Lietuvos ri
bų po platų pasaulį.

Telefonu* ORovehlll 6-1696

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO 4KINH>

'l lt T S v « (mk 4»Hi y - i » . - t
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Tel. REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

vnyTOJAS IR CHIRURGĄ 
l”"i VI.M OTIiVTOJU,

3925 W«~.t 59th Street
0« 4 p atet, 6:30—8: »<

pasirengimai ir rūpesčiai. Kai Alfonsui Pociui, 43 Paddington
kas pasakys: koki čia nelaimin
gi metai? Tinginiai, jūs skau
tai, turėtumėte būti, jei visus 
šiuos darbus pavadintumėte ne
laime!? — Kalbėdamas šiuose 
sakiniuose apie nelaimę, turiu 
omeny tai, kad per darbų didu
mą ir jų svarbumą mes, skautai, 
turimais savo finansiniais iš
tekliais negalime jų įvykdyti. 
Tegul būna šie žodžiai ne mūsų 
sąjungos menkumui paryškinti, 
bet tebūna jie kiekvienam mū
sų s-gos nariui, vadovui ir eili
niui, atkreipti individualų dėme
sį, jog trumpu laiku kiekvienas 
turi ką nors konkrečiai padary
ti. kad būtų padidinti mūsų jam 
borės fondo ištekliai. Tebūnie 
šie žodžiai pagalbos šauksmu į 
gerbiamus mūsų rėmėjus, visuo
menininkus kurie ne kartą pra
eityje yra mus dosniai parėmę;
mums trūksta šiemet lėšų!*

Trūksta dėl to, kad vienu ir 
tuo pačiu metu sugriuvo darbai, 
kurie reikalauja nemažai pinigo, 
o jo mes užtektinai neturime. 
Kalbėsiu atvirai. Šiuo metu jam 
borės fondan yra suplaukę keli 
doleriai daugiau negu du tūks
tančiai. Žinant, kaip toli yra 
Anglija, kurioje vyks tik kartą 
per 100 metų jubilėjinė pasauli
nė stovykla, vyčių sąskrydis ir 
tarptautinė vadų konferencija 
(augščiausias pasaulinės skau- 
tybės valdomasis organas), ir 
kaip svarbu mums, lietuviams, 
šiuose įvykiuose dalyvauti, mi
nėti ištekliai nėra pakankami. 
Visuose šiuose įvykiuose daly
vauti mums yra kur kas svar
biau kaip lietuviams, negu skau
tams. Skauto vardą atstovauti 
mes labai dažnai turime pro
gų, o Lietuvą atstovauti ir iškel
ti jos nelaimę mes tegalime tik 
retais atsitikimais. Įvykiai, ku
rie yra susiję su ateinančios va 
saros iškilmėmis Anglijoje, yra 
susijęs su milionų Anglijos gy
ventojų ir šimtų tūkstančių iš 
viso pasaulio žmonių nuomonė
mis. Lietuviams skautams yra 
labai svarbu pasaulinėje jam- 
borėje, vyčių sąskrydyje ir tarp 
tautinėje vadų konferencijoje' 
tinkamoje šviesoje pavaduoti 
pavergto mūsų krašto — mūsų 
tėvynės Lietuvos — nelaimę. O į 
tai gerai atlikti yra tik skautų, 
bet visų lietuvių — gerų tėvy
nes 3Ūnų ir dukrų — pareiga. 
Lėšos, kurias iš pasiaukojusių 
asmenų iki šiol esame gavę, su
darytų galimybę atlikti tik pu-' 
sę mūsų darbų; mums trūksta 
dar kita tiek, ir trūksta nema
žai. Todėl ir kreipiamiasi į skau 
tus, vyčius, vadovus ir skauti
ninkus, kad būtų sukauptas dė
mesys ir energija trumpesniu 
laiku sutelkti ko didesnį aukų 
skaičių. Kreijtfiamės taip pat' į 
mūsų visuomenę ir prašome dar 
kartą padėti. Mes pažadame sa
vo darbą, jėgas, sumanumą ir 
sugebėjimą, kad visuose šiuose 
tarptautiniuose įvykiuose Lietu
vos vardas būtų pastatytas aug 
ščiau vįsko, kad Lietuvos nelai
mės vardas būtų įdiegtas tiek 
šiaurėje gimusiam lapiui ar islan 
diečiui, tiek ir tolimuose pietuo
se gimusiam Afrikos negriukui 
arba Naujosios Zelandijos zu- 
liukui. Žinome, kad jaunimas

Avė., London, Ont., Canada. 
Laukiame, dėkojame ir budime!

Psktn. Pr. Pakalniškis

ŽODIS Į VISUOMENĘ
Chicagos Lietuvių Skautams 

Remti Draugija yra pasiryžusi 
veikti, kad lietuvių skautų są
jūdis, sutelkęs daugiau 700 jau
nimo vien Chicagoje, būtų tin
kamai įvertintas ir paremtas. 
Lietuvybės išlaikymui reikalin
gas dėmesys, moralinė ir medžią 
ginė parama, kaip būtinos są
lygos lietuviškam jaunimui, su
sibūrusiam į skautijos gretas 
palaikyti ir plėsti. Kai tuo tar 
pu šis mūsų jaunimas neturi ir 
minimalinių medžiaginių sąlygų 
veikti, suprantama, koki pavo
jai gresia jam ir kartu mums 
visiems, kurie rūpinamės lietu
vybės išlaikymu.

žymiai daugiau ir nustatytos 
konkurso sąlygos bus nesunkiai 
išpildytos. Kas gi belieka šie-i 

III vietą ir III dovaną — sani- met? Sesės ir broliai, visi, kas" 
tarinį krepšį su reikmenimis. O-l dar nepratęsė prenumeratos ar 
mahos skautės ir skautai savo'neužsisakė “Skautų Aido”, te-Į 
gausumu negali prilygti kitų vie1 padaro tai tuojau, ir "Sk. Ai-l
tovių skautams, tačiau jie visgi 
surinko daugiausia taškų, nes 
visi — šimtu nuošimčių — už
siprenumeravo “Sk. A.” Būdin
ga dar ir tai, kad jie užprenu
meravo net 13 “Sk. A.” egzemp
liorių mūsų sesėms ir broliams, 
esantiems Vokietijoje. Tai re
kordas ir pavyzdys visiems ki
tiems.

Gal kas pasakytų, kad kon
kurso sąlygos buvusios per -sun
kios. Visai ne! Tik pažiūrėki
me į paskirų platintojų pasiek
tas pasekmes. Toronte ps. D. 
Kerševičienė surinko 331 tašką 
ir laimėjo I vietą, ps. VI. Bacevi 
čius surinko 200 taškų ir lai
mėjo II vietą. Jis jau kelinti 
metai sėkmingai platina “Sk. 
A.” develande ir visada pilnas

das” gyvuos ir aidės, kaip ai
dėjęs. “Sk. A.” Administrat.

Žinomas patriotas vaistinin-; eneysjJ°s- UI vieta teko ps. VI
kas Pranas Rakas, susižavėjęs 
jaunimo pastangomis veikti lie
tuvybės palaikymui, dovanojo 
lietuviškam jaunimui didelį ūkį, 
tinkamą stovyklavimui. Tačiau 
reikia didelių išteklių būtiniau- 
siems įrengimams, kad tą bran
gią dovaną būtų galima nau
doti. j

I
Šios stovyklavietės įrengimui 

neužtenka vien skautams remti 
draugijos ir skautų tėvų para-1 
mos. Būtina plačiosios visuęme 
nės parama. Draugija ėmėsi i- Į

TEV AS PIJUS
istorijoje vra pirmasis kunigas 
kuris turi. Kristaus žaizdas. Tė
vas Pijus yra garsus nepapra
stais darbais ir Dievo malonė 
mis Knygoje aprašoma pra* 
našysčių dovana, nuostabūs iš* 
gijimai, ekstatiniai persikėlimai 
ir t.t. Iš Tėvo Pijaus gyvenimo 
vra įdėti 32 paveiksimi. Kaina 
$2.00.

Galima gauti “DRAUGO“
A dministraci jc.je 

4545 West 63 Street, Clilcugo 20, III.

16 ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

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

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67th PI., Chicago,

III. W Albrook 5-8063

P. ŠILEIKIS, 0. P.
OrtlioiMslas - P roti-z įstos

Aparatal-Protezai, Med. ban
dažai. S|iee. |utgall>a kojom 

(Areli Supports) Ir 1.1. 
Vai.: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEIH.IOH TECHNIKOM LAK.
2850 W. 63rd St., Chicago 29,111 

Tel. Pltospect 6-5064
6132 South Kedzie Avenue 

VAL. 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vok.
Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti 

Nuo kovo 25 d. iki bal. 11 d. ofisas

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. C3rd St 
Ofiso tel. REliance 5-4410 

Rezid. telef. GRovehill. 6-0617
Valandos: 1-3 p. m., 6-8 p. m. 

Penktad. tik po pietų.
Trečiad Ir šeštad pagal nutarti

V

Tel. ofiso Ir luito OLymptc 2-415#
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4938 W. 15tb St., Cicero 

Rez. 1634 S. 49th Avė., Cicero
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

Ofiso tel. C’LlffsIde 4-2806 
RezideueUos: liAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street 
(Kampos 47th ir Hermitage)

Vai.; nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak 
šeštad. nuo 2 iki 6 vai., lšskyr. sek

v Nukelta į 5 pusi.)

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 VVest 51st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

081 valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-179o nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdian išskyrus trečiad. ir 
šeštad

Rea. tel. GRovehill 6-5005

Tel. ofiso HE 4-«60»; rez. Plt 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 ketvirtad. ir sekuiad.

t

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868
DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiad. tik susitarus.

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Wacker Drlve 
(Civlc Opera Houee, kam b. 858)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. C latrai 6-2204 

5002 VVest lOth Str.. Cicero
Vai. kasdien, 5-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOvvnhall 3-0059
Kitu laiku ir trečiad. susitarus 

Rezid. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. Glb. 8-6105

DR. V. P. TUMASONIS
2454 VVest ?lst Street 
(71 st ir Campbell Avė.)

VAI,.: Kasdien nuo 2—4 ir 7—9 v. v. 
šeštadieniu is nuo 2-4 vai.

Trečiadieniais uždaryta.

Tel ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

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

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRospect 6-0400
Rezid. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlčiūte)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

Tel. ofiso Victory 2-1581
Rez. Victory 2-0749

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

DR. F. C. WINSKDNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marųnette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 va. 

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezid. 6600 8. Arteslan Avė.
VAI. 11 v. v. Iki 8 p.p.; 6—9 v.v

DR. IRENA KURAS
(Gydytoju Ir Chirurge) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
Į SPECIALISTE

7156 South tVestcrn Avenue
(MEDICAL BUILDING, 

'Pjrmad., antrad., ketv. ir penktad.
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. ir nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11 
vai ryto iki 3 vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
Res. tel. WAlhrook 5-3765AUKOS “SK. AIDUI”

PLAUKIA |
Neseniai skaitėme, kad Chica-Į 

gos skautai akademikai labai e- 
fektingai parėmė “Sk. A.”. Da
bar vėl malonu pranešti, kad 
Bostono skautai akademikai at 
siuntė gražią auką — 25 dol. 
Nuoširdus skautiškas ačiū jiem!

SEKTINAS PAVYZDYS
Apie Jamboree Fondą daug 

rašoma. Aukos plaukia iš vi
sur, tačiau, kaip vajaus vykdy
tojai praneša, dar nėra reika
lingų lėšų kiekio. Reikėtų, kur 
galima, išnaudoti visas galimas 
progas ir priemones. Kaip pa
vyzdį norėtųsi nurodyti mažutę 
lietuvių koloniją Londone, Ont., 
Kanadoje.~ Čia Jamboree Fon
dui remti komitetas jau antrą 
pramogą ruošia visai lietuvių 
kolonijai. Šį kartą jie pasikvietė 
talkon Detroito lietuvių dramos 
teatrą ir š. m. kovo 30 d. Lon-į

Rušui (Toronto), surinkusiam 
182 taškus. Jei mūsų vienetai 
didesnėse lietuvių kolonijose bū 
tų stoję konkursan ir pasitem
pę, tikrai galėjo tapti laimėto
jais. Bet pasitaisyti niekada ne 
vėlu. Tikėkime, kad kitais me
tais konkurse besivaržančių bus done, bibliotekos auditorijoje,

-^1

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,
kad taupyti apdraustose Taupymo ir Skolinimo Bendrovėse yra 
saugu ir pelninga.

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugumą 
ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
$10,000.00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, d 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 {:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

JONAS GRADINSKAS
J. G. TELEVISION COMPANY

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, baterijinial. RA
DIJAI: vietiniai ir vokiški, AM, FM, trumpos bangos, keliais garsiakal
biais, staliniai, kabinetiniai, nešiojami, kišeniniai, tranzitarlniai.

ATIDARA IR 8EKM. nuo U vai. ligi 3 vai.

vai.
vak

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES FP 

GERKLES LIGOS 
- Kritaiko akinius —

6322 South Western Avenue
kasdien 10-12 .ai t. 
šeštadieniais 10 , vai

7-9 vai 
Trečia

Ofiso 'elefonas: PR 8-3220 
Res telef. VVAIbrook 5-5076

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 
4701 South Damen Avenue

Kampas 47-tos ir Daman Avė > 
Vai kasdien nuo 6—8 vai. vak 

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

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

”il. ofiso HE.4-5849. rez. HE 4-2324

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Western Avenue 
Chicago 20, III

pasimatymai pagal sutartie* 
telefonas REpublio 7-4000 

Rezldencla: GRovehill 0-8161

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.

Rezldencl jos tel. BEvcrly 8-8241

Ofiso HE 4-1414, arba HE 7-1I7OO 
Rez. RE 7-0867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Spec. akušerija ir moterų ligų 

2454 West 71st Street 
(71-os ir Campbell Avė. kampas)

”<‘1. ofiso PRospcct 6-2240
PRospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SPEC. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 So. \Yood Street 

Priėmimo vai. nuo 2- -4 vai. kasdien 
I ir nuo 6 iki 8 vai. pirmad. ir penkt. 

Trečiad ir sek uždaryta.
J oriso III l-IHIS, Ulbu 151 7-0700

Itez. Pll 6-0801

DR. j. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

specialybe — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

(71-os ir Campbell Avė. kampas)
Vai.: kasdien 9- II ryto ir 4—8 v. v. 
šeštadieniais 9— 11 ryto ir 2-—4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. JULIIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: IO748 South Michigan Avė.
Buto 1653 W. 103 St.. Beverly Hills

Vai1.: kasdien nuo 6 v. v. .iki 9 v.
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 

tšakirus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUllman 5-6766
Ruto— BEverly 8-3946

Ofiso HEmlock 4-5816 
Rez. HEmlock. 4-37 51

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą

Vai.: kasdien 1- 
šeštadieniais 1- 
niais uždaryta.

-3 ir 6—8 vai. vak. 
-4 p. p. Trečiadie-

Ofiso telef. Y Arda 7—1166 
Rezidencijos — STevvart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 VVest 35th Street 
(kampas Halsted ir 86-ta gatv6) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

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

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

Šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
LAfayette 3-4049.

Narni) — CEdarcrest 3-7786

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted Street

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

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

TeL WAlbrook 5-2670
Res. Hllltop 5-16611

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marguette Medical Cente-

Ofiso 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 sekrnad: tik susitarus

Tel. ofiso PR. 6-3838, rez. 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS* 
(LIETUVIS GYDYTOJAS'
2500 VVest 63rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:>« 
Iki 9 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGlNftS IR 

OltTOPEDINlftS LIGOS 
2745 VVest 69th Street

Priešais Šv. Kryžiaus ligoninę 
Telef. REpubliC 7-2200 

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

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chicagos Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat jo« įsikūrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų na&umo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumą — ji, 
apdraudimą iki $10,000.00, atigštą 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.

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

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

Atdara: pirmadienį nno 12 fld 8, antradienį Ir penktadienį nuo 9 Iki 4, ketvirtadienį nuo 9 Iki 8 
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o šeštadienį nuo 9 lld 2 valandos po pietų.

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

keičia stiklus Ir rėmus 
1455 S. California Avė. .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto iki 8 vak. (trečiad. už
daryta), šeštad. 10 ryto iki S v. p.p. 

uždarytas

DR. G. SERNER
LIET’JVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1820 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas ir akinių dirbtuvė 
756 West 85th Street

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8, tra 
čiad. nuo 10-12, penktad. 10-2 ir 
šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. p.p.

«4V1R*
DRAUGAS 

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 
4545 W. 63rd St.. Chirago 29, Illinois, Tel. LUdlovv 5-0500

Fntered te Meeond-('lase Matter March Ii, 1916, at f’hlcatro Illinois
Under the Act of March S, 1879

Men»har of the Cathollc Press Ass’n 8UBSCRIPTION RATE8
Rithhahe-' delly. eicept Rundaya, 38.00 per year outslda of Chtoa*n

bv tha 39,00 per year In Chicago A Clearr
l.lthuaeten Cstholle Press Soclety 38.00 per year In Canads

FnrHgn 111 00 per year
PRF.Nl'M E RATA M' tams ’4 metu t mėn 01*11
Olcajrol Ir Cicero) 39.00 6.00 32 76 31 11
Kt»ur JAV Ir Kanadai 38 00 34 60 32.60 11.00
Užsieny,* 311.00 36 60 3* OS Ii bi

R eile 8 ei tn strn Innnlus teise save nuožtflra Neeunaudotų straipsnių ns 
oaiiro. Juos k'IžIiih tik I* enksto KustlnruK Redakcija nt skalbimų turi*) 
leatssko Hkalhtnių kainos prisiunčiamos gavus prašymą.
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Trečiadienis, balandžio 3, 105?
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NEEILINIS ĮVYKIS
Sekmadienį, balandžio 7 d.. 4 vai. p. p. Šv. Kryžiaus parapijos , 

bažnyčioje bus religinės muzikos koncertas. Ir tai bus neeilinis 
įvykis kultūriniame Chicagos lietuvių gyvenime. Mūsų many
mu, jis yra vertas rimto dėmesio ir plačiosios visuomenės para
mos. Gausus atsilankymas koncertan tai ir bus toji parama. 
Svarbiausia, kad už tą paramą koncerto rengėjai gausiai atsily
gins, duodami ąugšto lygio programą, kurioje pirmaus iš New 
Yorko atvykęs vargonų virtuozas Jonas Žukas, asistuojamas 
šiuo metu Chicagoje gyvenančių operos solistų Stasio Citvaro 
ir Aliodijos Trečiokienės, taip pat smuikininko Alfonso Paukščio

Šv. Kryžiaus bažnyčia religinės muzikos koncertui yra ypač 
dėkinga. Jos erdvumas ir puošnumas, jos galingi vargonai duo
da visas galimybes patenkinti ir labiau išlepinto žiūrovo ir klau
sytojo skonį. Todėl labai gera, kad lyg jau ir tradicijon įėjo kas
met surengti joje religinį koncertą įvairiomis progomis.

Šiemetinio koncerto proga yra dvejopa. Šv. Kryžiaus pa
rapijos klebonas kun. Anicetas Linkus mini 70 metų amžiaus 
ir 35 metų kunigystės sukaktį. Rengėjai kaip tik ir sujungė šį 
koncertą su šia sukaktimi.

Koncerto rengėjas yra Lietuvių Menininkų Klubas Chica
goje. kuris tik šiemet tėra įsteigtas. Tuo būdu šiuo koncertu 
jis išplaukia į platesnius visuomeninius vandenis, norėdamas 
daug ką gražaus įnešti į mūsų tautinės kultūros lobyną. Ypač 
yra džiugu, kad šiuo koncertu tikimasi padaryti pradžią įstei
gimui nuolatinės Čiurlionio vardo meno kūrinių galerijos Chi
cagoje. Rodos nėra prasmės įrodinėti, kad tokios galerijos rei
kalas jau senokai yra pribrendęs.

Esame laimingi, turėdami savo tarpe Chicagoje daug lietu
vių dailininkų, kurie ne visi turi tinkamas sąlygas kurti ir savo 
kūriniais išeiti į platesnę visuomenę. Jiems reikia paskatinimo 
ir paramos. Chicagos Lietuvių Menininkų Klubas šiuo savo už
simojimu įsteigti galeriją gali suvaidinti tikrai stambų vaidmenį.

Bet šiam klubui priklauso ne vien dailininkai. Priklauso ir 
kitų sričių menininkai. Dailininkus minime tik kaip pavyzdį. Tu
rime muzikus, teatro aktorius, dainininkus ir daug kitų. Jų visų 
apjungimas yra svarbus reikalas. Reikia manyti, kad šis klu
bas viską padarys, kad apjungtų mūsų menininkus ir būtų vi
siems lygiai naudingu. Menininkų vaidmuo lietuviškosios kul
tūros puoselėjime ir lietuvybės išlaikyme yra neginčijamai ryškus.

Atitaisome
Kovo 21 d. šioje vietoje buvo atspausdintas vedamasis 

straipsnis “Kelias altoriaus garbėn”. Jis buvo parašytas ryšium 
su Dievo tarno arkiv. Jurgio Matulevičiaus beatifikavimo byla. 
Per neapsižiūrėjimą ligšiol buvo neatitaisytas stambus netiks
lumas. Buvo minima, kad Arkivyskupas mirė prieš 25 metus, o 
turėjo būti prieš 30 metų (1927 m. sausio 27 d.).

Parama Lenkijai
Šiuo metu ginčijamasi, ar duoti “gomulkinei” Lenkijai eko

nominę paramą, ar ne. Gomulka, kaip žinoma, prašo $300,000,000 
paskolos. Vyriausybė yra linkusi paskolą duoti, bet tik ne tiek, 
kiek prašoma, o tik $70,000.000. Daug kas mano, kad ir to per
daug, nes vis labiau išryškėja, kad Gomulkos “tautinio komu
nizmo” vyriausybė mažai nepriklausomybės teturi nuo Sovietų 
Rusijos.

DIENRAŠTIS DRAIKIAS. ('IIICAGO. ILLINOIS

IŠ DVIEJŲ ŠEIMŲ VIENA

William ir Jean Delaney po jų pirmųjų vyro ir žmonos 
nijo teisiškai ir dabar džiaugiasi gražia šeima, šeši vaikai mirties, savo šeimas sujungė, vaikus įsū- 

buvo vyro ir trys žmonos. (INS)

JAUNIMO UŽDAVINIAI
JONAS MIŠKINIS
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VAKARŲ PRIEBLANDA?

Londono “Times” literatūri
nis priedas recenzuoja rumuno 
politiko Ion Ratiu knygą “Po- 
licy for the West”, kuri esanti 
brangesnė, negu daugelis šia te
ma leidinių, nes iškelia aktualių 
šiems laikams klausimų: kas y- 
ra Vakarai, ar jie verti ginti, 
ar pagrindinis Vakarų sąvokos 
elementas yra Vakarams tik at
sitiktinis, ar tas elementas iš tik 
rųjų yra Vakarų šeimos narys?

Jungtinės Tautos, sako auto
rius, yra tapusios tik komunis
tų — aziatų, afrikiečių klubu, 
kuriame jie turi veto teisę. Eu
ropa esanti paslydusi žemyn, Ru 
sija pakopusi augštyn, o milži
nas Amerika iš tikrųjų nėra tik
ras Vakarų vadas, bet bailio 
balseliu bylojąg senelis.

Tačiau Rusijos iškilime gali
me įžiūrėti ir kitų dalykų. Ka
ru Europa Rusijos niekad nenu
galėjo, bet kyla klausimas, ar 
Azija dabar jos pramoniniu at
žvilgiu sausai neišmels? Lygi
nant gyventojų skaičius, Rusija 
greta Kinijos netrukus bus tik 
nykštukas. Savo impenjoje ru
sai ir dabar yra tik tautine ma
žuma.

Autorius ragina mus suverž
ti diržus, taupyti kapitalus ir 
padėti atsilikusiems kraštams, 
pasitikint, jog jie taps mūsų tal
kininkais kovoje su komunizmu. 
Sunku netikėti, kad šitokia po
litika Vakarus išgelbėtų. Ato
minių ginklų gadynėje, jei net 
visa Azija ir Afrika kristų į ko
munizmo glėbį, tai nereikštų Va 
karų nuopuolio ir ekonominio 
pasmaugimo. Tuo atveju grei
čiausiai būtų pasmaugti ir su
tirptų rusai su jų pavergtais 
kraštais.

Yra ženklų, jog ir Maskvoje 
yra vyrų, pradedančių tai su
prasti. Gali atsitikti, jog mo
čiutė istorija, tiek sykių suteiku
si žmonijai nepaprastų vargų, 
sukurs tokius laikus, kada “nyk 
stą” ir “naivūs” Vakarai išgel
bės “iškopusius” ir “nenaivius” 
rusus. V.

KUNIGAI RUSIJOJE
— Londonas. Ark. Gawlina, 

kuris yra tremtyje gyvenančių 
lenkų vyriausias ganytojas, ga
vėnios proga paskelbė ganyto- 
jinį laišką, kurio didesnę dalį 
paskyrė 700 metų sukakčiai 
nuo šv. Hianointo, Rusijos apa 
štalo, mirties.

Tame laiške ark. Gawlina 
skelbia, kad penki kunigai — 
keturi lenkai ir vienas lietuvis 
— sutiko laisvu noru pasilikti 
Rusijoje ir rūpintis ten gyve
nančių tikinčiųjų dvasiniais rei
kalais, nors jie jau laisvi ir ga
lėtų grįžti į savo tėvynes. Lie
tuvis kunigas esąs 60 metų am
žiaus ir yra išbuvęs 14 metų ka 
Įėjime. Kunigų pavardžių jis ne 
skelbia, kad nesudarytų jiems 
kokių nemalonumų. Laiško pa
baigoje ark. Gawlina spėja, ar 
tik ateityje Lenkijos uždavinys 
nebūsiąs apaštalauti Rytų Eu
ropoje, grąžinant paklydusias 
sielas Kristui.

Lietuvių žiniomis, Rusijoje 
yra daugiau nei vienas lietuvis 
kunigais, kurie dirba pastoraci
nį darbą, atlikdami savo ištrė
mimo bausmę ar savu noru ten 
pasilikę. Apie ne vieną kunigą 
mini ir lietuvių laiškai iš Sibiro.

Išeivijoje gyvenančiam ir bręs 
tančiara jaunimui reikėtų giliai 
įsisąmoninti šį dr. Vydūno po
sakį: “Viskas tik savam kraš
tui, tik savo tautiečiams”. Tai 
kilnus, gražus ir didingas šū
kis. Kiekvieno lietuvio jaunuo
lio lūpose turi būti šitas šūkis, 
kuris visiems privalo būti aiš
kus ir suprantamas.

Tačiau neužtenka vien šaukti; 
išeivijoj jaunimui reikia daug 
daug dirbti. Vadinas, reikia ra
cionalaus darbo darbininkų. 
Kiekvienas jaunuolis turi bu
dėti, kad ne tik išliktų geru lie- 

i tuviu, bet dar geriau sąmonėtų 
pats ir kitus sąmonintų tautiniu 
atžvilgiu. Reikia kurti, dirbti, 
budėti, šviesos ir kultūros keliu 
žengti pirmyn. Tai toks turėtų 
būti kiekvieno jaunuolio,-ės už
davinys.

Eikim lietuviškuoju keliu

Jaunuolio pareiga raginti vi
sus savo draugus dirbti savo 
tautai ir visuomenei tik nau
dingą darbą, O tuos, kurie dir
ba, pagerbkime juos ir manda
giai su jais elkimės. Nežiūrė
kime, kas mus skiria, bet kas 
mus jungia. Šiuo laiku turi bū
ti svarbu darnus sugyvenimas 

, ir bendras darbas. Be to reikia 
! žinoti, kad visus jungia bend
ras tikslas, kalba, gimtoji tėvų 
žemė ir mūsų tautos laisvės at
gavimas.

| Nuo tų laikų, kada lietuviui 
buvo uždrausta spauda ir drau
džiama lietuviškai kalbėti, gal 
todėl yra ir dabar svetur gyve
nančių jaunuolių, kuriems trūks 
ta drąsos bei ryžto paskirai 
veikti ir šviestis. Tačiau šitą 
ydą kiekvienas jaunuolis. bei 
jaunuolė turi naikinti ir tai ko 

Į greičiausiai, neatidėliojant. Jau 
nimas yra ateitis ir tautos pa

grindas, todėl kiekvienas jau
nuolis turi būti sau vadu, turi 
užsidėti kilnias ir garbingas pa
reigas sau vadovauti einant lie
tuvišku keliu. Kiekvienas pri
valo būti darbo ir kūrybos žmo
gumi.

Spauda — lietuvybės pagrindas

Kiekvienas jaunuolis turi būti 
lietuviškos spaudos platinimo 
talkininku ir jos artimu bičiuliu. 
Spauda yra didžiausias pasaulio 
ginklas. Juk ir anais priespau
dos laikais spauda labai daug 
prisidėjo prie Lietuvos nepri
klausomybės atgavimo. Dauge
lis kultūringų kraštų pasiekė 
tokią augštą ūkio kultūrą žymia 
dalimi spaudos dėka. Mes irgi 
negalime apsileisti. Kiekvieno 
jaunuolio rankose tebūna lietu
viškas laikraštis. Bet ne tik 
turime lietuviškus laikraščius 
platinti, bet juos ir skaityti.

Be to jaunuoliui itin svarbu 
turėti savigarbos jausmą. Žmo
gus be savigarbos — niekas, o 
jaunuolis be savigarbos — tuš
čias lyg muilo burbulas. Savi
garbos jausmas veda į teisę ir 
dorą.

Nesigėdinkime savo kalbos, 
papročių ir viešai savo tikėjimo 
pareikšti. Tik turįs savigarbos 
jausmą jaunuolis pasieks sau 
ir savo tautai laimę.
Su jaunuoliška dvasios giedra

Garsusis vokiečių rašytojas 
Goethe pasakė, kad, girdi, rei
kia kasdien išgirsti nors vieną 
dainelę, paskaityti nors vieną 
gražų eilėraštį ar pamatyti gra
žų vaizdą. Taigi visa, kas ugdo 
ir stiprina dvasią, turi sudaryti 
žmogaus gyvenimo dalį. Kaip 
graži ir įdomi yra gera knyga, 
graži apysaka, kelionės apra
šymas, istorinis veikalas arba 
didžiųjų žmonių gyvenimas!

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELĖ
I 1 PREMIJUOTAS ROMANAS I

PLATINKITE "DRAUGĄ’'

68 tęsinys
Vidury savaitės Julius dviratuku atvažiuoja į 

Gimbutus. Nors tėvo ir nėra namie, bet jis neskuba. 
Samanė aprodo sodą, bityną, veda į laukus. Ties ga
nykla, kur eina pažiūrėti arklių, buhalteris ją vikriai 
perkelia per tvorą. Keliant jos galva nusvyra per Ju
liaus petį. Ir tas artumas, odekolono kvapas ją nu
smelkia.

Grįžus iš laukų, Julius išvažiuoja. Samanė lydi 
iki alėjos ir sustoja. Prisimena vėl klebono "konku
rentas”. Bėga į sodą ir krenta gamakan.

— Nejaugi? Nejaugi? — kartoja kaisdama ir tuoj 
atsisėda, nuskuba mėgsti. Virbalai susidaužia ir kal
ba: “Puikus vyras. Ne. Jis tik mandagus! Lina tiek 
ilgai lankėsi. Ne. Jis tik artistas!”

Kai ganyklom brenda vakaras, jos veide randa 
vos įžiūrimą šypseną, keistą pakilimą.

Žolinės Balėnuose! Čia ne Snūdžiai. Didelė mūro 
salė, scenoje rampos šviesos. Artistai lyg lėlės, eina 
ir kalba tai, ko niekada nebuvo gyvenime, kas vyksta 
tik scenoje. Gražu grįžti į vaikystę, joti ant suolo ir 
tikėti, kad tai arklys. Tos pasakos kraštelį Samanė 
ir praskleidžia.

Vienas Dievas težino!
Po septynių metų parapinio 

darbo vikaras buvo keliamas į 
kitą parapiją. Paskutinį sekma
dienį bažnyčia buvo pilnutėlė 
žmonių. Vikaras, užlipęs pamok 
slui, apsižvalgė ir tarė:

— Kai aš čia užlipau pirmą

kartą į. sakyklą prieš septynius 
metus, aš labai džiaugiausi ma
tydamas pilną bažnyčią žmonių. 
Esu aš laimingas ir šiandien čiaI

Į vėl matydamas prikimštą baž- 
i nyčią. Bet tikrai vienas Dievas 
I težino, kur jūs visi buvote per 
j tuos septynis metus ...

Atdara sekmadienį nuo 12*5 vai.

ABSOLIUČIAI NIEKAS 
NEPARDUOS PIGIAU 

KAIP BUDRIKAS
3241 So. Halsted Street

Stebuklinga yra dvasios gied
rumo jėga. Sunku ir pasakyti, 
kiek su ja galima nuveikti.

Kaikurie žmonės eina per gy
venimą tartum smuikininkai, ku 
rie su muzika keliauja iš vietos 
į vietą ir visur visiems, kas tik 
panorės jų klausyti, visada pa
siruošę suteikti malonumo. Bet 
yra ir tokių, kurie pripildo orą 
garsiais keiksmais, šmeižtais ir 
kitokiais purvais. Toki gyveni
me neša aitrų vaitojimą ir blo
gą nuotaiką; jie palinkę kitus 
juodinti, o save augštinti. Šie 
gi neturėtų būti jaunimui pa
vyzdžiu.

Nuoširdūs žodžiai yra kaip 
medus, bet ginčai, barniai, įky
rumas blogai nuteikia; priekaiš
tai ir nemandagumas neigiamai 
veikia į jaunuolio sielą.

Įsidėmėtinas vieno pedagogo 
patarimas jaunimui: “Nesier- 
zink, nesirodyk niekam su sa
vo kančia. Tylėk, užgniaužk sa
vyje savo kentėjimus. Kovok 
ryžtingai su savo likimu, kol iš
teksi jėgų. Prieš pasaulį ne
verk nusižeminęs, nes už ašaras 
pasaulis moka panieka”...

Taigi, mielas jaunuoli, visu” 
ir visada budėk ir turėk galvoj 
šiuos uždavinius. Būk galingas 
kaip ąžuolas, bet nesilenk kaip 
verkšlenąs gluosnis, — sako vie
nas mūsų rašytojas. Pasiryži
mo, darbo ir ištvermės jauni-, 
mui reikia, ir tik tada laimėsi
me, nes jo rankose bus šviesi 
Lietuvos ateitis ir mūsų tautos 
laisvė.

— Tikras gėris yra tai, kas 
garbinga, tikrasis blogis — kas 1 
gėdinga. —Markus Aurelijus 1

Šmeižtas yra moralinė žmog- I 
žudystė. —Constant

DIDELE NUOLAIDA ANT 
žinomų išdirbysčių baldų, naminiu reikmenų,

Televizijų Hi-Fi Ponooafu, Radiių, 
Brangenybių, Laikrodžių, Deimantų,

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

2 gabalų parlor setas ir miegamasis (sleeper) .............. $98.00
2 gabalų parlor setas, patrauklios spalvos ir medžiagos, $89,

ir auščiau.
3 gabalų miegamojo setai, riešuto užbaigimas, $89 ir augščiau.
5 gabalų dinette setai, chrome ir spalvoti, $39 ir augščiau.
7 gabalų dinette setai, formica ir chrome, $59 ir augščiau.
9 gabalų mahogany valgomojo setai, $299 ir augščiau. 
Innerspring matracai arba Box spring, $19 ir augščiau.
Vatiniai matracai, ................................................................ $9.00
Medinė lova, matracas ir springsai ................................. $27.00
Automatinė skalbykla su pritaikintu džiovintuvu, du už .. $199.00 
General Electric automatinė skalbykla, $144 ir augščiau. 
AVringer skalbykla, $69 ir augščiau. ,
Gazo ir elektros pečiai po $99 ir augščiau.
7 kubiškų pėdų šaldytuvai ................................................. 129.00
10 kubiškų pėdų General Electric Upright Freezer .... $189.00 
10 kubiškų pėdų Frigidaire, $159 ir augščiau.
Elektriniai Vacuum valytuvai, $29 ir augščiau.
Nešiojami (Portable) Televizijos setai, $79 ir augščiau.
21 colio console Televizijos setai, $89 ir augščiau.

3 greičių phonografai, $16 ir augščiau.
3 greičių Automatic Changer phono. ir radijo kombin. $39.00 
Console radijo FM-AM automatinis pphonografas .... $89.00
21 colio spalvota TV, vėliausios mados............................. $444.00
Radijo laikrodžiai ................................................................ $16.00
Stalo radijos, FM ir AM .................................................... $37.00
Vėliausios mados rankiniai laikrodžiai, 17 akmenų

vyriški ar moteriški, su raiščiu (band) ................. $10.00
52 gabalų nerūdijančio plieno sidabriniai daiktai ......... $19.00
52 gabalų pietum servizai (dinnerware) ......................... $12.00
9x12 Linoleum su apvadais (bordered) ............................. $5.00
9x12 Axminster kaurai, $39. ir augščiau.

Mes turime 100x125 pėdų, 3 augštų pastatą pripildytą 
naujais augštos kokybės baldais.

Kroehler, Diamond, Simmons, Pullman, Douglas, Lloyds, Hoover, 
General Electric, Frigidaire, Philco, Admiral, Zenith, RCA, 

Bulovą, Benrus, Columbia Diamonds, Bassett, United, Joerns, 
Sealy, Storkline, Bigelow, Armstrong.

Vėliausios mados spinet pianas ................... . ............... $399.00
Vėliausios mados 120 basų piano akordeonai .......... . $99.00

Apsimoka mus aplankyti, jei ir gyvenate 200 mylių 
atstumu. Jūs sutaupysite pas

JOS. F. BUDRIK FURNITURE, INC. '
3241 South Halsted Street

Atadara pirmadienio ir ketvirtadienio vak. iki 9:30; sekm. 10—5. 

PROGRAMA
Prie progos nepamirškite Budriko Radijo valandos su gerais 

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

Kažko gaila, kai užsitraukia uždanga paskutinį 
kartą. Gaila tų nuėjusių dienų, kada gimnazijoje sva
jojo ir daklamavo viena. Svajonės nubyrėjo su maty
tais filmais, vaizdais, artistų vardais. Kodėl dabar 
prisimena šią valandą, kai kvepia grimas, kai salė 
ploja, kai ji viena scenoje nusilenkia. Lyg šaukia ji, 
kviesdama sugrįžti tai, kas taip nutolę.

Blakstienuose pakimba ašara.
Grįžtant dangus debesuoja, lietaus šuorai bėga 

šiokšdami. Ties Algio klėtim tamsi rugpjūčio nak
tis. Vanduo kabo obels šakose, capteli retkarčiais 
sunkiais lašais. Iš čia dviračiai pasikelia į beržų alė
ją. Užuovėjoje Samanė pasiguodžia:

— Kas čia dedasi, Algi? Savęs nepažįstu. Tiek 
naujo staiga plūsta.

— Nieko, taip seniai reikėjo. Bet ar tu vieno da
lyko nepastebėjai?

— Ko? — smalsus jos balsas.
Tada nuo beržo krinta lašai, krinta Algio žo

džiai. Pasako tai, ką girdėjo iš klebono, ką pats matė 
ir baigia:

— Dabar lieka tavo sprendimas: ar tu puoli vi
karą ir velki iš sutanos, ar dumi į vienuolyną, ar, ar... 
Julius man patinka.

Ji vaikiškai nusijuokia ir atsisveikina.
Vidurnaktis ne debesim grūmoja, o šviečia tūks- 

stančiais žvaigždžių, štai, ko susilaukė Gilijos pievų 
pakraštyje. Tada, kai jautėsi lyg pasilikęs rudens 
gandras, kai bijodama rūsčių žiemų, norėjo užsidaryti 
vienuolyne, štai, prasivėrė naujas pasaulis. Scena, 
plojimai, Julius!

Mato jį tamsoje. Koks įdomus, patrauklus, gra
žiai apsirengęs. Ne Liną, bet ją pasirinko!

Svajonės neša meilės nuotykius, kuriuos tik kny
gose skaitė. Stipri, audringa meilė. Gaivališka! Aiš
ku, jis įstūmė Algį. Vyras! Kas čia nuostabaus. Ar 
neskaitė apie dvikovas. Toks gyvenimas. Drąsus!

Prisimena vikarą. Ten vartai užrakinti variniais 
rakteliais. Ar kunigėlis buvo toks draugiškas? Taip, 
bet jis perdaug užsiėmęs, išsiblaškęs. Apsileidęs irgi 
perdaug, laikraščiais apsiklojęs. O Julius koks rū
pestingas, o jo raštinė — kaip salonas!

Kitą dieną ji sode. Padeda tėvui rengti bites žie
mai. Sumano tvarkyti klėtį, sudėti vašką, korius. Kal
boje šokinėja mintys, įsiterpia batukai, nauja sukne
lė. Gimbutas nusišypso slapta ir galvoja: prasideda 
kitos giesmelės.

Vakare nereikia priminti, kad paštas laukia. Dvi
ratis pats išlekia. Seka Julių, kiekvieną rankos mostą, 
laipioja jo mintimis ir apgaili, kad atėjo Lina su 
Viktoru.

Taip prasideda kelionės pašto paimti. Sėdėjimai, 
naujienos. Tą pačią savaitę su Algiu išvažiuoja į 
miestą. Atsiranda augštom kulnim batukai, skry
bėlaitė.

Staigmeną atneša ir laikraščiai — “XX Amžiaus” 
dienraštyje ir tame pačiame “Žemaičių Prietelyje” 
įdėtos korespondencijos. Parašyta labai sumaniai, pa
minėtas vikaras, našiai besidarbuojąs; negalint jam 
vadovauti, talkino prityręs visuomenininkas Julius 
Rumšas. Vaidinimai gražiai praėjo, o Samanė Gim- 
butaitė, neabejotinas talentas, labai gražiai vaidino. 
Reikia džiaugtis, kad auga talentai ir klesti kaimo 
teatras!

(Bus daugiau)
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“KALIAU GELEŽĮ, KOL JI BUVO 

KARSTA”
(PaMtkalItėjiiiiaK uu spaudo** bendradarbių Pr. Alšėnu)

K. K. AŽUBALIS, Toronto, Kanada

Be daugybės raštų savojoje lengviau praeidavo rašiniai ir
lietuviškoje spaudoje, ypač pa
skutiniuoju laiku, labai dažnai 
matydamas mūsų nepailstant}

Lietuvos laisvės bei viso Pabal
tijo reikalu. Tai padarė, .matyt, 
Vengrijos įvykiai. Todėl, tuo pa

spaudos darbininką Pranj Alšė- sinaudodamas, per tą laiką ir 
parašiau, galima sakyti, visą 
ciklą ilgokų laiškų Lietuvos ir 
Pabaltijo valstybių reikalu ypa 
tingai gana populariam milioni- 
nio tiražo Montrealio dienraš
čiui, “The Gazette“, kuris pasi
rodė palankiausias. Vienas — 
kitas laiškas tilpo ir Toronto 
dienraščiuose "Daily Star” ir 
“The Telegram”. Taigi, kaliau 
geležį, kol ji buvo karšta, anot 
mūsiškio priežodžio.

— Kokias temas gvildenote 
rašydami Lietuvos ir Pabaltijo 
reikalu?

ną aktyviai besireiškiantį ir an1 
gliškuose Kanados laikraščiuo
se — savo rašiniais supažindi
nant kanadiškąją visuomenę su 
Lietuvos ir, bendrai, Pabaltijo 
valstybių tragiškuoju likimu,— 
todėl ryžausi jį užkalbinti, pa
teikdamas keletą klausimėlių. 
Štai, tie klausimai ir p. Alšėno 
atsakymai:

— Kas jus paskatino skirtis 
kelią į kanadiškąją spaudą ir jo
je kelti bei popularinti Lietuvos 
laisvės bylą?

—Skatinti — niekas neska
tino, išskyrus lietuviškąjį sąži
nės balsą, kuris nuolat tarytum i .
kužda į ausį, jog reikia kas nors 
daryti Lietuvos laisvės kovos 
fronte, reikia budinti pasaulio 
apsnūdusią sąžinę, kuri, atrodo, 
baigia pamiršti kenčiančiuosius 
ir tai reikia daryti ne vien tik 
Vlikui, diplomatams ir kitiems 
Tėvynės laisvinimo veiksniams, 
bet ir kiekvienam paskiram lie
tuviui, pagal kiekvieno išgales 
ir sugebėjimus. Kas plunksna, 
kas'žodžiu, kas materialiniai, 
anot amžinos atminties Tumo- 
Vaižganto, tereimia tą didįjį ir 
visų mūsų bendrą reikalą, tuo
met jr Tėvynės laisvė greičiau 
priartėtų, nes, anot to paties 
garbingo Vaižganto, jeigu kas 
nors tavęs paklaustų: “Kam gi 
tau reikia tos laisvės?” — Atsa

— Čia patieksiu eilę laiškų 
užvardijimų, kurie buvo atspau

DIENKASTTS DRAUGAS. CHTCAGO. TT.T TVOTS

SAKO NESVEIKAS

rr

niai parašiau redaktoriui laiš-, 
ką, patardamas nesibijoti sava 
me dienraštyje skelbti tiesos 
apie raudonųjų baisius darbe
lius, nes “Pravda” ir “Izvesti- 
jos” nesidrovi skelbti netiesos 
apie ‘‘kapitalistinius kraštus”. 
Kovo 13 d. gavau redaktoriaus 
atsakymą, kuriame, tarp kita 
ko, rašoma: “It is imposible for 
us to publish too many from 
one correspondent. We have 
published most of your letters 
and will be glad to publish an 
occasional one in the luture”. .. 
Laišką pasirašė Eileen Keer, 
Assistant to the Editor.

Taigi, tokie vargai ir tokios 
bėdos beaiškinant • kelią į kana- 
diškosios spaudos platumas.

Trečiadienis, balandžio 3, 1957

George Matesky, pagarsėjusio 
New Yorko “bombonešio” bylą 
pradeda svarstyti. Daktarai yra 
nutarę, kad jis nėra normalus, ta
čiau byla vistiek vykdoma. (1NS)

Tačiau, paskutiniu laiku, ka
da Vengrijos žemėj laisvės iš
troškusių vengrų pralietas krau

sdinti Montrealio dienraštyje jas jau baigia susigerti i žemę 
“The Gazette”. Užvardijimai— arba išgaruoti į debesis, laisvų-_ 
parodys ir laiškų temas. Visi šie jų kraštų spauda vėl, matyt, lin’ 
raštai buvo patalpinti The Ga-, kusi atidėti užmirštin ne tik vi
zette” po kruvinųjų įvykių Ven 
grijoje. Štai tie raštai: “Lithua- 
nia Under The Iron Heel”, “Pou 
ring Water On The Communist 
Mill”, “First The Baltic States, 
Now Hungary”, “Genocide In 
The Baltic States”, “War Bases 
In The Occupied Baltic States”, 
“Reaction In Lithuania“, “Li
thuania IJnder Occupation”,

sų pavergtų kraštų, bet ir Ven 
grijos laisvės kovos reikalą, ku
riuo dar taip neseniai ypatingai 
žavėjosi. Galimas dalykas, jau 
ir vengrų kova nuogomis ranko 
mis prieš šarvuotus Sovietų tan 
kus skaitomas “pasenusiu daly
ku”. To paties dienraščio “The 
Gazette” papkėse šiuo metu te
beguli dar nespausdinti ir dar

“Soviet Destroys Lithuania s į mano laiškai. Visiškai nese-
Achieve.meuts”, "Lithuanians, ■ - ■ ...... —....... , ........
Rpcall Birt h Of lndepėndence”.
Be to, dar tilpo torontiškiam

tau reikia tos laisves ;" — Atsa dienraštyje The Telegram lai y 
kyčiau: "Ar aš Ui žinau? Ail^, NJVeT. Herf lr R
tesijauciu be jos baigiąs nuvys- J b
ti. Pagaliau, ir kam .man to tei
rautis? Argi teiraujasi augmuo, 
gerdamas saulės šviesą? Yra 
saulė — jis stamantrus, žalias 
ir trapus; plačiai žydi, skaniai 
kvepia, gausiai dera. Nėra sau
lės — liūsta, nyksta, leipsta ir 
— miršta. Sveikas — džiugina 
ir gaivina pasaulį, menkas — te 
tinka po kojų pakrėkti ir sumin
džioti.” Tad tokia buvo Vaižgan 
to laisvės reikalu koncepcija, ar 
netinka ji ir mums visiems nū
dien ?...

Tiesa, mūsų laisvės kovos 
fronte labai aktyviai reiškiasi 
mūsasis Vyriausiasis Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas — Vil
kas, perduodamas įvairiomis kai 
bomis radijo valandas, o taip 
lygiai per Eltos biuletenius bei 
kitus kanalus, veikia diploma
tai, savuoju spaudos organu an 
glų kalba, veikia Studentų lei
džiamas anglų kalba žurnalas 
“Lituanus”, veikia Almaus ang 
liškieji Raportai, ypatingai daug 
veikia JAV besireiškianti lietu-

Daily Star’ 
gle”.

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairiu* 
perkraustyihus bei pervežimu*, 
iš tolimų ir artimų atstumų. 

Tel. BIsliop 7-7075

VIKTORO KOŽICOS 
Lietuviška gazolino stotis ir auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

5759 S. WESTERN AVĖ. PR 8-9533

Mūsų pirmaujančio beletristo An
tano Vaičiulaičio vienas iš Įdomiau
sių kūrinių — romans

VAL ENTIN A
vfil gaunamas, nes yra Išėjusi antra, 
pataisytoji laida. Romanas buvo pre
mijuotas “Sakalo” leidyklos. Kaip 
visa Vaičiulaičio kūryba, šis roma
nas patraukia augšta stiliaus kultū
ra. rūpestingu menišku apipavidali
nimu. Vaičiulaitis yra davęs daugiau 
kaip 29 originalių Ir verstinių vei
kalų ir šis romanas yra vienas iš to

viškojo jaunimo organizacija I stipriausių kūrybos, nupasakojus vle- 
. .• . . x. Inos mergait^A meilę, jos vidaus ko-Vyciai ir t.t. ir 1.1. Tačiau įr.vas, jos audringų, pabėgimą už vle-

to visko, toli gražu, negana. Mu Romanas turi 14

sų siekiamasis tikslas — Tėvy
nės laisvė — yra labai didelis, 
todėl ir mūsų darbai tam siekti 
— turi būti ypatingai dideli. Gi 
dideli darbai nuveikiami tik ben 
dromis jėgomis. Tas mane ir 
paskatino skintis kelią į kana
diškąją spaudą ir joje kelti Lie 
tuvos laisvės bylos reikalą.

Ar sutinkami koki,* nors 
sunkumai, besistengiant paskelti 
ti kokį nors raštą kanatliškiiosc 
dienraščiuose?

— Kur gi nebus sutinkami? 
Tik tos kliūtys, ne kas kita, ir 
parodo pasaulio sąžines sustin
gimą. Didesnieji nenori nė gir
dėti apie mažųjų reikalus, o 
taip lygiai ir laisvieji dažnai ne 
nori nė užsiminti apie paverg
tųjų laisvės troškimą. Todėl ne 
lengvu pralysto su rašiniais ma
žytės Lietuvos arba ir visų tri- 

z jų Pabaltijo valstybių laisvės 
reikalu. Mat, redaktoriai, ma
tyt, gąlvoja, jog “neapsimoka į 
žvirblius šaudyti iš patrankų"...

Tik paskutinieji veik šeši mė- j 
nėšiai buvo tarytum palankesni) 
pavergtųjų reikalui Kanados1 
dienraščiuose. Per tą laiką jau

JOHN T. ZURIS
LAWYEIt AM) UOUNSEbLOK

II KO. IiA KALI.E KIREKT 
Koom 1415

Plione: RAnfJolph 6-4425 
Home plione: LAfayette 3-9177

GUADALUPĖS MADONA
Mokslininkai, kurie ilgą lai

ką tyrė stebuklingąjį Guadalu- 
pės Madonos paveikslą, skelbia, 
kad jie švč. Marijos akyse pa
stebėję žmogaus atvaizdą. Kai}) 
žinoma, Madonos paveikslas, pa 
gal padavimus, buvo įspaustas 
į Juan Diego apsiaustą, kai jis 
ėjo pas vyskupą, vykdydamas 
Švč. Marijos pageidavimą.

Tikima, kad Švč. Marijos aky 
se esąs atvaizdas yra Juan Die
go, kuriam Dievo motina apsi
reiškė 1531 metais.

Šią žinią paskelbė Meksikos 
miesto arkivyskupas Miranda, 
pridurdamas, kad paveikslo ty-( 
rinėjimai atliekami su specia
liais įrengimais, kurie yra mik
roskopo tipo.

Daugiau kaip prieš dvejus 
metus Don Francisco Campis, 
dailininkas ir spalvų ekspertas, 
padaręs eilę tyrimų, paskelbė, 
kad neatrodo, jog Guadalupės 
Madonos paveikslas nutapytas

“žmogiškų rankų”. Jis pažymė-Į 
jo, kad spalvos nesančios ehemi 
nes ir kad atidus tyrimas įrodė, 
jog jos yra nuolatinės ir nesi
keičiančios. Mėlynumas turi kai 
kurių gėlių antspalvį, kurio joks 
menininkas negali nukopijuoti 

Atsimintina, kad Švč. Marija
kelis kartus apsireiškė Juan Die I 
go ir kiekvieną kartą reikalavo į 
nueiti ir pranešti vyskupui, ką 
yra matęs. Tačiau vyskupus bu- j 
vo skeptiškas ir prašė Švč. Ma
rijos ženklo. Tada ji liepė Jua- 
nui nueiti į vieną vietą ir pa
rinkti rožių. Radęs rožių, sugrį
žo ir Šv. Marija liepė apsupti 
apsiaustu ir nunešti vyskupui. 
Kai apsiaustas buvo praskleis-

Lėta, jailiv uuvu nei maiauo iuiivj-
gaus dydžio Švč. Marijos paveik 
slas. (j. k.).

Nebcjieškos dingusio

karinio lėktuvo

TOKYO, kovo 31. — JAV to
limų rytų oro jėgos nutraukė 
jieškojimą prieš 9 dienas dingu
sio C-97 lėktuvo su 67 ameri
kiečiais keleiviais. Per 9 dienas 
išjieškotas 128,000 kvadratinių 
mylių plotas, bet nukritęs lėk
tuvas nesurastas. Lėktuvas bu
vo pakeliui į JAV. Kovo 22 d. 
lėktuvas pranešė savo poziciją 
kaip 200 mylių nuo Japonijos 
pakraščių. Nuo tos dienos nie
ko negirdėta iš lėktuvo igulos 
ir keleivių.

. DANOS IR POEZIJOS REČITALIS

Šeštadienį balandžio mčn. 6 d. 1957, 7:30 v.v.
Los Angeles, Calif., šv. Kazimiero parapijos salėj 

3855 Evans Street

PAVASARINIS
IŠPARDAVIMAS

NUOLAIDOS . . .
NET* IKI 70%

Dabar nupiginti visi: Hi-fi fono
grafai • Televizijos • Vėsintuvai-, 
Vėdintlivui AM/FM rūdijo aparatui
• Vokiški trumpų bangų rad. apar.
• Įkalbėjimo aparatai • Dulkiasiurb
liai • Rašomos mašinėlės • Įvairūs 
elektriniai namų apyvokos reikme
nys • Antenos ir kit.

•Dflinfi

TCLCVISIOn
(sales - Service;

Si»v. In*. A. KITMRNA*
3321 S. Halsted — CLiffside 4-5665 
Atdara: kasdien 9 6. pirmadieniai

ir ketvirtadieniais 9-9

STATV'BAI 
IR NAMU

PATAISYMUI.'
PRISTATOM
Visokių Rūšių
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY
LUMBER CO

STASYS IJTWINAS, 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

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST.

Telef. WAlbrook 5-7670 ir f
GIbson 8-4938

8• Orneralis kontraktoriua naii-i 
jų namų statybai, (vairiems re- pį 
monlams ir namų pertvarky-į,a 
marus • Turime didelį patyri- M 
rną namų statyboje. • Patys® 
atliekame cemento ir medžio R 
darbus. • Apkainavimai nenio-M 
karnai. Al

FLORENCE KORSAK, 
Dramatinis soprano

JUOZAS KARIBUTAS, 
Deklamatorius

-U Visi kviečiami dalyvauti.

1Ji

NUO UZSlSENEJUSIŲ
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagai! ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti ne, jų užaisenėjusios žaiždos 
niežėjimą Ir skaudėjimą senų atvi- I 
ru ir skaudžių žaiždų uždėkite 
I.EGUI.O Ointment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins Jusu skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Ją tapgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašaliną 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA- 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos Ir perplyšimą 
tarppirftčiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančlos suskilsios odos dedlr- 
vlnių, odos Išbėrimų lr t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams. kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy 
styklų. JI yra gera gyduolė nuo Iš 
vlršinlų odos ligų. be
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
et.. $1.25, Ir $3.50.
Pirkite vaistinėseChi- 
cagoj ir apylinkėse —
Milwaukce, Wisc., Ga- 
-’-.Ind. ir Pctrolt, Ml- 
ehigan arba rašyki
te i r atsiųskite Mo- 
ney order Į

* — ? r

1957 BUICKAS
Tik

£2,595-00
Dynaflow, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos

Lietuviškoje Prekyboje-MILDA BUICK, Ine. 
907 W. 35th St, Chicago 9, III. LA 3-2022

SPECIALUS
BARGENAS

• Sofoms, Lovoms,
• Lempoms

KAINOS NUO 
$49.50

Ir augščiau

psl. Kaina $2.DRAUGAS
4545 West 63rd Street

CHTCAGO 29, ILLINOIS
LKGULO, Department D.. 

5618 W. Eddy St., Chicago 34, IIL

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

APDRAUSTĄ SAUGUMĄ IKI $10,000.00 ... IR,
NAUDINGU DOVANU PRILANKIJMA

ST. ANTHONY SAVIN6
AND IOAN ASSOCMTfON 

1447 So. 49th C»., Cicero, III'

JUOZAS GR1BAUSKAS, Vedėjas 
Tel.: TOunhalI 3-8181 ir Bltthop 2-1397

Antradieniais, ketvirtai!, ir penktai!.
RASTINES VALANDOS: Si Sw

trečiadieniais uždara.

DYKAI PMJSINIH ZDIKUTI8 VAIKTTČIAM8 TAEPYTOJAMS

'X
i A. . »

M’

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIU BALDU 
FEbIS A. KAI IHIMN. M'.DIE BEKTI'blK, Kav.

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

Krautuvė atidaryta nckrnadlinialn nuo II Iki 4.RII

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, Nąžiningas darbus. Visi apdraudimai. Dėl nrtimų ir 

tolimų dintancijų. Saukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
3415 SO. LITlIANICA A VE., CHVCAGO, ILL. 

Telefonas — ERnntier 6-1882

!

Yra kaloania mieste, kad STEIN TENTILE BENDRO
VĖJE rasite didžiausią pasirinkimą už nebrangias kainas 
Įvairiu vilnonių, šilkinių, medvilninių, užuolaidoms ir už
dangalams medžiagos. Taip pat ir paltams medžiagų vy
rams ir moterims.

' i: ■

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

tiumams, kurių kainos paprastai yra $9.80, dabar tik . .$4.50
Visokiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkas 

ir plaunamas “Sil-O-Shan”, “antiųue taffeta”, pa
prastai $1.98, dabar tiktai ................................. .................98c.

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

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

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Cloth užuolaidoms tik .$1.09

Atvykite į STEIN TEXTILE ir patys įsitikinkite. So kiek
vienu pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovaną.
Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 
.“laces”, satiną, taffetą, “brocades”, Shantung, ir t. t. Taip 
pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigias kainas.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

I Mokau į rytus nuo llalnted SL, U/2 bloko { pietus nuo 
Roosevelt Rd. Atdara 7 dienas savaitėje iki 5:30 vai. vak. 
Tel. MOnroe 6-8152

ŠAKIAI IIIIUVH I AI I IK SKOIJNIMO
B-VIŲ LYGOS. KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki $10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namu įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6245 S. Western Avė., Chicago 36, III

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

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St., Chicago 8, III.

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

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St., Chicago 8. III.

-Eli Ii
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GAVĖNIA ZARASŲ KRAŠTE

Pasakoja “Draugo" skaitytojas Pranas Juodka

JUOZAS BfKiA, Chieago. III.

Vakarų zaunos
Po pasimeldimų vakarais se

neliai. uostydami Šniukštų (ta
bakų), pasakodavo iki gaidžia
gystės visokiausius viens už ki
tų baisesnius pasakojimus. Pa
sakodavo nuotykius iš baudžia
vos laikų, apie galvažudžius, 
arkliavagius, apie raganas, ku
lius iš karvių pienų atimdavo, 
apie žmones, paverstus žvėri
mis, kaip žmonės atgijusį nu
mirėlį užmušdavo šermukšninė
mis lazdomis ir daug kitokių įdo 
mybių. Vyrai gavėnios metu 
veždavo iš miško malkas, žu
vaudavo ir vydavo virves va
karais... Moterys ir merginos 
skubindavosi austi, kad prieš 
Velykas galėtų iš pirkios stak
les Išnešti.

Didžiausias visų gavėnios me 
to rūpestis — velykinė išpa
žintis, kuri reikėdavo atlikti 
iki Verbų sekmadienio.

MOSCOW T1VIN0 TO CIT JAPAN TO SIGN MUTUAL

SAVAITES ĮVYKIAI

f3!
HAMMARSIOOLO (ACK 

RIIO. UNAILE TO

Situaciniame žemėlapy matyti ryškiausi įvykiai pasaulyje praeitos savaitės bėgyje. Žymiausi iš jų 
Suezo kanalo atidarymas, arkivysk. Makarios paleidimas ir kr. (INS)

moscow norosES 
BANNING NUCLEAR

OUTCOME OF BKRMU0A U. S.
TO SŪRELY BIIITAIN WITH 

CUIOIO MISSILES FOR OEFENSC, 
U. S. TO JOIN THE BAGHOAO 
PAČI MILITARY COMMITTEE

r • t

------- __
IRAN BANOITS 
KILI TWO U S 

AIDĖS. KIDNAF 
WIFI OF ONE

r/

NUKRYŽIUOTOJO JĖZAUS 
SESERŲ VIENUOLYNO ŪKIUI,

Biockliuii', Mhas., leikaliiiyiis darbi
ninkas. tiuli tiuli ii su šeima, Gyve 
niurni ilmdiimi gražūs apstatyti kam 
bariai, šviežias akio maistas ir yeras 
ai lyginimas. Kreiptis šiuo adresu:

Rcv. Mother M. Aiinunciata 
261 Thatcher Street

Broekton, Mass.

MA lDAKNYGB

I

1 Kurią o&ruočA 

Kun. P. KtrvehUtta 
Karna Si.50 ir $_ 50

’RHMAL
DRAUGAS 

4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29. ILL.

Visi papročiai, straipsnyje pa
minėti, yra iš Zarasų krašto —
Salako apylinkių.

Nors senovėje gavėnia būda
vo ir labai kieta, bet žmonės 
Užgavėnių laukdavo lygiai, kaip 
ir Velykų. Tėvai vaikams pada
rydavo rogutes. Bernai greitai 
pasikinkydavo greitesnius ark
lius ir galvotrūkčiais lėkdavo 
per kaimus, stengdamiesi išvo
lioti sniege bevažiuojančias mer 
ginas. Besivažinėdami aplanky
davo savo gimines ir bičiulius.
Gerieji seneliai nuo pat anksty
vo ryto sėdėdavo ežere prie pa
versmių — pjaudavo ledo laz
das ir dalindavo jas vaikams.
Vaikai su tomis ledo lazdomis 
eidavo lenktynių nuo kalno per 
sušerkšnytų sniegų, aplenkdami 
rogutes. Taip lenktyniaudavo 
iki vėlyvos nakties — šūkauda
mi ir spygaudami...

Gavėnios metus ! „ . ...
Ve'ln.i sekmadienis

Senovėje Gavėnios metu kai
me nebūdavo nei kuokvnių (va
karuškų), nei kitokių pasilinks
minimų. Gavėnios metu nešio
davo net prastesnius drabužius.
Moterys ir merginos, šiuo metu 
eidamos į bažnyčių, plaukus pra
skirdavo tik viduryje galvos........................ . i • bažnyčia, žmones mesdavo poVisur vyravo žmonių susikaupi-1 , . J /_ . , .... koių egliaus sakutes. Vėliau tasmis — veidų pasipuošime ir - , . 6 „ , . . . . , ,__ • . o - .. . . egliaus sakutes žmones nnkda-maiste. Bažnyčiose gavėnios me i. „ . . j , . , i vosi. Išleisdami pavasarį pir-tu pakvipdavo deguto kvapas, i , • . . ... . , . . . . musyk gyvulius ir piemenį inuo vyrų aulinių batų, kurie sto 1 .
tai būdavo ištepti tošiniu degu- -■ -.......................................—
tu. Viskas' ir visur primindavo '
kietų gavėnios laikų...

Vaikai ypač laukdavo šešta- 
Idicnio prieš Verbas ir, dar snie 
i gili miškuose tebesant pasišiau
šusiam, bėgdavo basi į miškus, 
kur pjaudavo verbų iš žalių su 
uogomis egliaus krūmų. Verbų 
sekmadienį, kunigui einant per

Gavėnios metu valgydavo pe- 
lutinę — bėrdinę duonų. Vir-j 
davo bulves. Vyravo virti žir-*j

laukų, aprūkydavo gyvulius ir VEIKLUS SKAUTININKAS 
piemenį su degančiomis verbo-! „ _ ,
mis. kad apsaugotų juos nuol. Ps' T“d<« Nagraionuk pernai 

■ - T, ! baigęs Bostono universitetų ba-perkuno. Kad išsklaidytų ir ati- (kalauro ,aipsniu politinių mokg. 
tolintų audros debesį, ant pri-'ių srityje, vasarų buvo admi-
pečkio sudegindavo keletą ver
bos šakelių. Pirmadienį po Ver-

nistracijos vadovu Old Colony 
Tarybos skautų stovykloje. Ru

bos nešdavo į pirtį kumpius, deš- i ^eni baigė profesinių skautinin-
ras isnauias (taukines) laši- kų kursus (National Training ras, įsnaujas (taukines), lasl - School for Profesional Leaderg) 
mų paltis ir rūkydavo juos ėg- ir nuo gruodžio mšn. dirba A. 
liaus šakomis keturias paras, merikos Skautų Valley Forge

S K A U T Y B E S KELIU
(Atkelta iš 2 psr."»

Jūrų skautų skyrius reiškia 
gilios padėkos žodį jūrų skauti

niai, pupos, avižinis kisielius, ninkams dr. P. J. Jurgėlai, vyr. 
šuštiniai. raugienė, rauginti ko-1 sRtn. P. Jurgėlai, j. sktn. T. 
pūstai ir burokai, džiovinti gry-j Daukantui, vyr. sktn. R. Jurgė- 
bai, žuvys, sėmenims aliejus, | iaį j. sktn. M. Brakui ir budžiui 
kanapių ir aguonų pienas ir ! pionieriui VI. Bakūnui, LSB Pir 
‘gaidžio kraujas”. ‘‘Gaidžio krau mijos pirm. dr. V. Čepui, Broli

jos v. s. Stp. Kairiui* L. S. Sese
rijos Vadi jai, psktn. St. Makare 
vičiui ir j. sktn. B. Stundžiai.

Jūrų Skautų Skyrius

jas’’ — tųi sūdytas vanduo su 
svogūnų gabaliukais. Kada ga
vėnioje pasitaikydavo metų 
ketvirtis — būdavo sausa vi
gilija ir pasninkaudavo. Net ir 
žuvį drausdavo tų dienų valgy
ti. Per visas gavėnios septy
nias savaites suaugusieji ir vai
kai nuo septynerių metų am
žiaus nevalgydavo nei mėsos, 
nei pieno... Gąsdindavo — ką 
gavėnioj pastebės ragaujant mė 
są ar pieną, tą laikys Velykų me

i

Bostone aplankė bičiulius bei pa ma visiems skautininkams, kad 
žįstamus, o pakeliui buvo susto užsimokėtų nario mokestį už
jęs pas sktn. Liudą Končių, ku
ris yra profesinis skautininkas 
vietos skautų taryboje. L. Kon
čius pernai vadovavo vietos 
skautų vasaros stovyklai, kuri 
turi gražią aplinką ir moderniš
kus įrengimus. Jis ir šiemet bus 
tos stovyklos viršininku (sks) 

— o —
— LSS ir Brolijos organų rin

Taryboje kaip Karakungo dist- kimai vyks šį rudenį. Primena-
' rikto reikalų vedėjas. Jo dabar' — ---------- -----
1 tinis adresas: T. Naginionis,1 PADĖKA

. . r..,. H, • 1 • '7125 Sellers Avė., Uppcr Derby,' Nuoširdžiu i dėkojame Lietuvių Aų-
toto sukaktis , DAV Lietuvių pa, | rOnonMj ^ijuiig’iii ir Lietuvių Prote-
kalba svetimtaučiams”, V. Š. I'osoriii Draugijai už suructštą mūsų
“Chicagos jaunimas minėjo Vai Washingtono gimtadienio pro; brangaus vyro ir tėvo a. a. prof. «lr.
cor>i^ “Mfion tamtantinSa e'a istoriniame Vallev Fnrp-p nar- 41 KGIO KRIKŠČIŪNO minėjimą;sario 16”, “Mūsų tarptautinės ' ga istoriniame Valley Forge par-
aktualijos”, V. Kamanto “Tun- ke buvo vietos skautų piligri-j pi.avC(,iniI,. 1>roh,«oiiains S. Di> 
to veiklos klausimais”, V. Sta-'mada. Parade dalyvavo 8,000 i mantui ir V. Maneliui, agronomams 

skautų. Tame pat parke šią va- A. Imlreikai, K. Jėėiui, J. Kleivai- 
sarą (liepos 12 — 18 d.) bus C'U1 ,r a<lv- ^ugintui už išsamų

! prof. Maneliui — už to minėjimo

siškio “Skautų užsiėmimai”. J.
Liubinsko “Lietuvos pašto ženk 
lų vertė”, “Kų veikia sesės va-1 ketvirtoji Amerikos skautų jam
dovės Chicagoje”, V. Stasiškio 
“Gilwėll kursai”, “Skautiškoji 
ideologija”, L. Maskaliūno “Kor

bore, kurioje stovyklaus arti 
50,000 skautų. Oficialiu jos pa
reigūnu bus ir Tadas Naginino-

poracija Vytis Pabaltijo univer- nis.

apibūdinimą a. a. Jurgio gyveninio 
bei jo veiklos; visiems taip gau
siai atsilankiusiems į pamaldas už 
jo sielą, ir j minėjimą ; agr. .1. Klei- 
vaiėiui — už pranešimų jrekordavi- 
mą.

' Žmona, vaikai ir žentai

1956 arba kitus metus. To ne
atlikę negalės dalyvauti rinki
muose. Mokestis — $2 metams. 
Siųsti LSB ūkio skyriaus ved. 
Sig. Krasauskui, 32 Pasadena 
Gardens, Toronto 9. Ont., Ca- 
nada.

Ar Mama apsireiškė Lietuvoje 
Atsakymą i-asite l Rudzeikf." k»> 
•ritėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 

ŠILUVOJE
Kaina UI <wntr«

Ją galite gauti

“D K A U G E

4545 W. 63 St., Chieago 29, III.

PRANAS SALEMONAVIČIUS
• Paruošia paprasta*, ir sudėtingas (nuosa

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

504 West 33rd Street (netoii Normai Avenne)
Valandos: Kasdien įskaitant šeštai], ir sekm. nuo 9 v. 

ryto iki 9 v. vak., bet svarbu, kad telefonu susitiituinėt. laiką VIctory
20 meti; patyrimas žemos kainos2-3486.

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

NAUJAS “MŪSŲ VYČIO” NR.
Šių savaitę iš spaudos išėjo ir 

daugumą skaitytojų jau pasie
kė 1957 m. ‘‘Mūsų Vyčio” nr. 2. 
Savo straipsniais, išvaizda pa
veikslais ir puslapių skaičiumi 
(52) ‘‘M. V.” yra labai turinin-

tu pirkaitėj pavožtą po kubilu, j ^as- J.an\e talpinama daug nau 
Gavėnioje žmonės suslėgdavo 
daug sūrių iš pieno. Ypač dide
lį sūrį slėgdavo Velykų šven
tėms. Gavėnios metu sumuoda
vo dug sviesto. Žmonės tiek 
daug prisidarydavo varškės, 
kad jiems pakakdavo net iki 
rugiapjūtės.

dingų ir įdomių straipsnių, iš ku 
rių pažymėtini A. Platerio “Pra
eitis ir dabartis”, kun. J. Raibu
žio “Primityviškumo pabaisa”, 
dr. M. Budrienės “Broliškumo 
ir seseriškumo idėja”, ps. N. 
Jankutės ‘‘Ačiū — dėkui — kam 
čia reikia arba daužymasis’ ”, 
R. Kežio “New Yorko skautų ok

sitete (1946 — 1949)”, T. Re- 
kio “Prasmingos veiklos bejieš- 
kant” ir A. Avižienio “Studentų 
veiklos akiračiai”. Be augščiau 
minėtų str. paminėtini ir at
skiri skyreliai “Tau vadove”, 
“Akademinis gyvenimas”, “Su
muštinis”. “Mūsų šeimoje”, “Ry 
škieji veidai”, “Skaitytojai ra
šo”, “Augštąsias mokyklas bai
gusieji” bei kiti trumpesni raši
nėliai ir eilėraščiai.

“Mūsų Vytį” redaguoja Eug. 
Vilkas, V. Černius, Varnelienė ir 
būrelis bendradarbių. Administ 
raeijos adresas: Vyt. Namikas, 
6041 So. Fairfield Avė, Chieago 
29, III. Žurnalas išleidžiamas 
šešis kar tus ner metus. V. Š.

Naujose pareigose naujajam 
profesiniam skautininkui daug 
darbo, tačiau jis randa laiko ati
trūkti ir pas savus. Vasario 23 
d
dalyvavo vietos ASS skyriaus 
skautybės sukakties šventėje.

AR JAU ĮSIGIJOTE 
knygelę; egzaminams

buvo atvykęs Bostonan, kur1 KAIP PASIRUOŠTI 

J. A. Y. PILIETYBEI

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 
SEPTINTĄJĮ

ROMANO KONKURSĄ
KONKURSO MECENTAS

JONAS ANDRULIS♦
skiria tūkstančio (1,000.00) dolerių premijų.

1. Dienraštis “Draugas” talkininkaujant “Draugo” Bendra-

Žmonių nuotaikos gavėnioje i
Žmonės gavėnios metu dary

davosi daug maldingesni — be
veik kiekviena šeima turėdavo 
gavėnines knygeles. Jas atga
bendavo slapta iš Prūsų ir iš
platindavo tarp žmonių. Suau-i 
gusieji ir vaikai klūpėdami iš
klausydavo gavėnioms dienoms I 
skirtas maldas ir giedodavo 
“Eik, Adomai, iš rojaus”, “La
banakt, o Jėzau”. Sckmadie- , 
niais, antriems gaidžiams nugie-į 
dojus, žmonės keldavosi ir tuo-, 
jau giedodavo “Štai iš miego
keliuos” ir “Sveika Aušra”. Dar darbių klubui, skelbia naujų lietuviško romano konkursų. Pas- 
beauštant skubėdavo į bažny-1 kutinę data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti — 
ėią ir čia išbūdavo iki pavaka-i 1957 m. gruodžio 1 diena.
rių. Kunigai gavėnios melu sa- 2. Geriausiam romanui skiriama premija — tūkstantis dol., 

kurių paaukojo pramonininkas Jonas Andrulis iš Michigan vals
tybės.

3. Jury komisijos sąstatas bus paskelbtas netrukus.
4. Romano siužetų pasirenka patys autoriai. Romanas turi 

būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip apie 200 romano for
mato puslapių.

5. Kūrinius siųsti adresu: Romano Konkurso Komisijai, 
Draugas”, 4545 W. 63rd St., Chieago 29, UI.

6. Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai turi pasira
šyti slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo

kydavo ilgus ir griaudingus pa
mokslus. Po pamokslų eidavo 
kryžiaus (stacijas) kelius: .skai
tydavo maldas, k I būdavo po
terius ir giedodavo giesmes. Baž 
nyčios perdėtnis-šveieorius kry
žiaus kelių metu užduodavo kai 
bėti poterius už mirusius ar sve
timame krašte esančius artimuo 
sius , kurie prašė melstis švei
corių, jam už tai įteikdami au-į 
ką.

Tėvų Marijonų misijos
Pirmoje 1957 metų dalyje tė

vai marijonai vadovaus misi
joms sekančiose parapijose:

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

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

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

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

Gegužės 5 — 19 d. Šv. Kazi
miero parap. Broekton, Mass., 
kun. A. Mažukna, MIC;

Prašome Tėvų Marijonų rėmė 
jus ir bičiukus pasimelsti už 
misijų pas'sckimų ten, kur jos 
bus vedamos

Kun. J. Mačiulionis, MIC,
T. Marijonų Misijų Vedėjas,
1910 E. Falls Street,'
Niagara Falls. N Y

Klausiniai ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. W®lls.. Kaina 
tik 60 centų.

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

Pinigus su užsakymais siųsti:
DRAUGAS,

4545 West 63rd Street 
Chieago 29, Illinois

C R A N E SAVINGS 'TssT"
J555 WEST 47tb STREET LAfnyette S-108S

B. R. Pietkiewlcz, prez.; E. R. Hetklewtci, sekr. Ir advokato*
MokmiK- aukAtiiH dividendus. Keičiame čeklua. PardiKMlame Ir perkame 

valstybes bonus. Taiipytojams patarnavimai nemokamai.

Pradekite taupyti atidarydami sąskaitą šiandien. A|>drausta iki f 10,000.

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

KtAŪŠlAŠ l>ERKI?4{7jrjr Ijuua
IŠ TOLI IR ARTI 

NAUJI OtbUJ NAUJAUSI KPAUSTri'K) (PANK/AI
uetf MSTŲ PATYRIMAS-P/6US IR SĄŽININGAS AATARNAWNAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 3G, ILL Tei V/Albmok 5 -3209

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

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

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

CHARLES ZEKIJS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:

imimiiiiiiimiiimiiiiiuiiiiiiiiiiimmiim
STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardinės
Fai gražiausia dovana mūsą 
mažiesiems skaitytojams. Meilf 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai b 
dali. VI. StanČlkaitėa gražios iliu

' stracijos šių knygą padarė dau 
dausia mėgiama mažųjų skaity 
ojų tarpe. Kaina $1.50 

žaHkytriiM kartu su plnl<aln smaku

•DRAUGAS*’ 

4545 West 63rd Street

CHICAGO 29, ILL.
«iiillllllllllllHIHIUIIllllllllltinHB«>

Pirmad., antrad., penktad. ir 
fteštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p.

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

C..
KAIIA llt KAM MOKAMOS

Pensijos ir Pašalpos
Siame leidinyje ir H pusi. priede at
spausdinta JAV-blti S<M-inlinio llraii- 
dlino Securllv) (statymas so
naujausiai* |»5fl metą (Niplldymals,
bnteiif: i* OfleialAn pensflu Ir pa.fta.l-

rųjų pavardę ir adresų, ten pat įrašant romano antraštę ir Į mokSml,lHM'n,io2)«2 mXr’amtiaua"»)
pasirinktų slapyvardį. I 1 Nedarblnatemu asmenims pensijos

mokėjimas nuo RO metą amžiaus.
Be to. Siame leidinyje atspausdin

tas Nelaimingą atsitikimu įstatymas 
(M'onkmen's Cnmpcnsatlon), su len
telėmis, nurodant už kokius kūno sn- 
slželdlmus klek mokama paftalpos.

7. Tūkstančio dolerių premijų gavęs autorius be papildomo 
prietemoje grįždavo namo ir! honoraro pirmosios laidos teises perleidžia "Draugui”, įskaitant 
snūsterdavo tursomiegio. Vėliau teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti atskiru leidiniu. Jei kny- 
ausirinkdavo trys — keturios gn duotų pelno, jis yra skiriamas romano premijos fondui. Pre- 
šeimos ir pradėdavo giedoti mUos nelaimėję autoriai spausdinimo sąlygas nuspręs abipusiu 
"Kruvinus kelius" ir kitas ga-- susitarimu.
vėnines giesmes.

Atlikę pareigas bažnyčioje,

Leidinių kaina tik SO rentų. 
Pinigus su užsakymais siųsti:

“DRAVOAS”
4545 West 6Srd Street 

Chieago 29, Illinois

Duoną ir įvairias skcnlngas 
bulkutes kepa

BRUNO’S KEPYKLA
8389-41 S. Lituaniea Avė. 

Tel. t’LIffstde 4-AS7S
Pristatome j visas krautuves 
lr restoranus, taip pat 18- 
slunčlanm j visus artimuo

sius miestus.

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldų perkraustymas as

menų turinčių ilga patyrimą*
STASYS FABIJONAS

2146 So. Hoym Aw„ Telet. Virtinis 7-709T

Atliekame dideliui ’.r msžus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas. Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių 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. WAlbrook 5-5934

t
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PAJIEŠKOJIMAI
Jieškau savo brolių ir seserų, ku

rio yra atvykę į Ameriką dar prieš 
Pasauliui Karu: STASĮ DANTĄ, 
KAZI.MIEHA DANTĄ, JULIJONA 
EUZBIGELIENE, EMILIJA POLE 
NOK ir MAR$ ZEMES<‘KlENĮfi, 
kurio anksčiau gyveno Chieauoje. 
Atsiliepti šiuo adresu: Aleksas Dan- 
ta, Baisogala, Šeduvos Raj., Lith
uania.

J ieškomas VINCAS AVIŽA, gy- ( C., Įiljlfvfaę fNt*2*.nr*ll7l l 
venęs Wuerzburgo ir Sehwaebisch- u <tlK.yi.aS pranCUZŲ 
Gmuend stovyklose. Jieško gimi- l • • i •
nes. Atsiliepti: A. Janulis, 6621 So. prekinis iRlVRS
Hermitagv, Chieago 36, III. *

HONG KONG, kovo 31 d. —
VLADAS ir ONA KEIRAI jieš- Komunistinė šiaurinio Viet Nam 

komi gimimų iš Panevėžio. Rašy- .... .
ti: J. Donas, 2447 W. 50 St., Chica- valdila praneša, kad ji laiko 
go 32, III. • '-------- ’: prancūzų laivą, Taurus, už nu- 

.. i i- Z j ! skandinimą kinų vėjų laivelio,
Prano, gyv. L.T.S.R., Raseinių raj. I burtame žuvo penki asmenys. 
Gražų apyl., Kolūkis “Vienybė” pa- ' Viet Nam žinių agentūra teigia,
įieško:

1. FRANK BAKUTĮ, s. Prano, 
gyenusj 20 Shepard Place, Lyną, 
Mass.

2. MORKELIONIENĘ PETRO
NĘ], d. Prano ir jos vaikus: dukterį 
Stasę ir sūnūs Kažį ir Juozą.

Jieškenuis ADOMAS BALTHU- 
KA, s. Adonio, gini. 1913 m. Stir- 
bniėiu km., Platelių vai. Rugsėjo 
mėn. 27 d. 1944 m. liepos mėli. 26 
d. buvo išvežtas į Vokietiją. .įieško 
jo žmona. Jis jaits arba apie jį ži
nantieji prašomi pranešti adresu:
Zuzana Baltrukienė, d. Stasio, Pa- jc sy,u> Jurgi, 
prūdžio g-vė Nr. 25, Plungės uiies- ' 4 BAKUTĮ STAJ, s. Prano
tas, Lithuania.

Jieškoma JULIJA SKIPARYTR, 
d. Vinco, gyv. Cbicagoje, dirba te
atro soliste Jieško Emilija Virku- 
tytė, Viekšniai, Lithuania.

J ieškomi: Aleksandras Gotautas 
arba Gočelkis, s. Jono, gyv. Pbila- 
delphijoje. Pranas Gotautas arba 
Gočelkis, s. Jono, gyv. New Yerke. 
Jie patys arba jų vaikai prašomi at
siliepti adresu: Brone Gotautaitė, 
Malūno g-ve Nr. 26, Kelmė, Tithua- 
nia.

Jieškau savo breJio ALEKSO SA- 
ČAUSKIO, anksčiau gyveno P. O.
Box 3057, Fhiladelphia, Pa. Al si
liciui adresu: Petronėlė Dirkškienė, 
Prišmantų km., žygaičių paštas, 
Tauragės raj., Lithuania.

.(ieškomas ALOYZAS BAcII LIS, 
kilęs iš Mikniūnų km., Rokiškio raj. 
Apie 1947 m. gyv. Kanadoje. Atsi
liepti adresu: Uršulė Bačiulytė-Ber- 
natavičienė, Mikniūnų km., Rokiškio 
raj., Duokiškio paštas, Lithuania.

Jieškau savo dėdės, seniau gyve
nusio 7133 Went\vortb Avi-., Chiea
go 21, lllinoi's. Žinantieji apie jį ar
ba jis pats prašomi atsiliepti adre
su : Petras Piktuižis, Dargaičių km., 
Alsėdžiai, Plungės raj. Lithuania.

.Jieškomi: AGOTA PAUL1OK-
PIKČ'IONAITR, d. Juozo, gini. Jur
barko vals., Gaurės parap., Eičių 
km, ONA PIKORAITIENfi-PIK- 
ČICNAITR, d. Juozo, gim. Jurbarko 
vals., Gaurės parap., Eičių km. .Mi
nusios sesers vyras IGNATAS ŽI
LIUS, gimęs Rietavo mieste. Ir vy
ro brolis JONAS PA1LA1T1S, s. 
Mataušo, gim. Jurbarko vals., Grei
čių km. Atsiliepti šiuo adresu: Ma
rija Pikčiūnaitė Paulaitienė, Juozo, 
Vilniaus g-vė nr. 1, Alytaus miestas, 
Lithuania.

kad Kinijos ambasadas Hanoi 
mieste prašo kompensacijos.

• Septyni JAV karo laivai pa 
siekė Graikiją. Stiprus Ameri-

3. BAKUTĮ JURGĮ, s. Prano ir ! kos karo laivynas plaukioja Vi
duržemio Jūroje nuo vidurryčių

Visi gyvenę Bostone, Mass.

ĮVAIRIOS žinios
SOLIDARISTŲ SKUNDAS
Reaguodami j diskusijas Jung 

tinė3e Tautose dėl Maskvos kai 
tinimo JAV, kad šios organizuo
ja maištus prieš sovietų režimą, 
Rusų solidaristų sąjunga (NTS) 
telegramomis ir memorandu
mais kreipėsi į Jungt. Tautų 
generalini sekretorių, faktais 
įrrodydama, kad kaip tik pati 
Sovietų Sąjunga teroru verčia
si. Rusu solidaristai čia pamini 
MGB kapitoną Chochlovą, kuris 
1954 m. vasario mėn., lydimas 
dviejų vokiečių komunistų, at
vyko i Frankfurtą organizuoti 
NTS vykd. biuro pirmininko 
Okolovičiaus nužudymą. Tais pa 
čiais metais buvęs pagrobtas 
Berlyne NTS veikėjas Trušnovi 
čius ir Tremmel iš Linzo. 1955 
metais vokiečių sovietinio saugu 
mo agentas Wildprett buvo ga
vęs jsaky.mą nužudyti NTS pir
mininką Poremskij. Rusų solida 
ristai paprašė Jungtines Tautas 
pravesti teroristinių veiksmų 
tardymą.

Suėmė 14 šnipų
MADRIDAS, Ispanija, kovo 

31 d. — Ispanų vyriausybė šeš
tadienyje suėmė 14 asmenų, ku- 

i rie kaltinami priklausą komuni- 
1 stų partijai. Suareštuotieji ma
noma buvę raudonosios propo- 
gandos platinimo ratelio nariai. 
Saugumo pareigūnai teigia, kad 
areštuotų asmenų veikimas bu-

ir 1913 m. Cbicagoje ir, VęS diriguojamas “iš užsienio”. 
Taip pat .jieškoma sesuo Į _______ _

KAZIMIERAS VKRBYLA, s. Jo
no. MYKOLAS YEKBYLA, s. Jonei, 
gimę apie 1880—1898 m. Visi trys 
yra broliai, gimę Vižainio parap., 
Astraguro km. Iš Lietuvos išvykę 
tarp 1968
Michigane 
URŠULĖ VERBYLAlTft, d. Jono, 
vyro pavardė nežinoma. Gyveno 
VVaterburyje. Atsiliepti šiuo adresu: 
Jonas Jakubauskas, Pionierių g-vė 
\'r, )2, Kybartų miestas, Lithuania.

Naujas kabinetas
BANGKOK, Thailand, kovo 

31 d. — Premjeras Songgram 
poYIL\S BURKAS, s. paskelbė, kad Thailande suda- 

gmoc

krizės pradžios.

SUSHENDUOT \S DĖMESIO, 
WAUKEGAN GYVENTOJAI
Ižplhlykite Jūsų Income,Taksų for

umą dabar! Noperinokfisite 
Matykite DAVID H. EDWARD8 

1001 Tenth St., Waukeegan, RL 
DE 6-3175 TR 2-3137

Kasdien nup 9 Iki 6. Vakarui* ir 
savaitgalis is tik susitarus

KKAL. ESTATF

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL E STATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir semad.)

Skelbkitės "Drauge”!
Amerikos sunkvežimių vairuoto

jų unijos Im.shs Davė Berk su-pen- 
duotas, nors jis aiškinasi esąs ne
kaltas ir dirbęs tik unijos naudai.

(INS)

J.GLIAUDA

OfiAPUO
KOBIS

"PREMIJUOTAS 
R. OMANAS

'domiausias romanas’

ryvs intriga ir Mr.rpūs 
vykiai išsamiai pavaizduo 

biP bolševikinis gyvenimas 
rjetnvole dail. V. K. Jonyne

originaliu iliustracijų.

Abi dalys vienoje knygoje 
*48 osl - tik $4.00

Užsakymus siųsti

’ « R A U G A S"
4545 W. 63rr Street 

Chieago 29, Illinois

MOr. 2 bt. šild., mūr. gar.—$17,000.
Mūr. 4 bt. 3 dld. lot., įpėd., $25,600
Mūr. 3 augšt. 3 bt., prašo $27,000.
Mūr. 3 bt. ir kraut., prašo $28,600.
Mūr. G kb. bung., šild. gar., $17,900
Prie 63 g-vėa ir Harlem 4 did. lo

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

gerų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer avė., LAfayette 3-3384

(prie Califoruia g-vės)

MARŲ! ETTF, PARKE mūrinis, 4 
po 5 k. Gera vieta ir namas.

, Tušti .sklypai—60 pėdų ir 60 pėdų.
GAGE PARKE mūrinis su rūsiu 

ir šildymu, 5 ir 6 kamb.
Murinta — 2 po 4 kamb.
Medinis su rūsiu, 2 po 6 kamb. ir

4 kamb.
.Medinis su rūsiu — 2 po 4 k.
ItKIGHTON PARKK mūrinis 6—

5 ir 2 po 3 kamb. Centr. šildymas 
alyva. I.iuksusinis butas sav. ir $280 
į mėn. Medinis su rūstu 2 po 4 ir 2 
kamb. Visur šildymas gazu.

Restoranas ir rooming Iiouho su 
narnu. Mažas ^mokėjimas. Nebran
giai.

Beverly Shores, Ind. Nauja 6 kam. 
vila, gražioje, ramioje vietoje. Karš
tu oro šild. Garažas. Kaina $15.500.

VENTA
4409 SO. FAERFIELD AVĖ. 

LAf. 3-3881; LAI. 3-9027

PARDUODAMA
BRANGENYBIŲ IR TV KRAUTUVĖ

Biznio rajone, reta proga laikrodininkams ir TV taisyto
jams. Daug taisymo įrankių ir medžiagos. Pigi nuoma. 
Kreiptis telefonu po 6:15 vai. popiet.

LAFAYETTE 3-8617

i
tnoka»clC MIDLAND

1 Savings and-Loan • 
Association

y P€R 40 MFTU
/'su lietuvišku 

KOLONIJŲ 
BAUGIAUSIA K

PFI.NINGlAUSlė
1 lAUPYMC 

«F NOHOVI

4038 Archer Avenuc r«i

CLASSIFIED AND “HELP WANTED” ADS
SEAL ESTATE MISCEIJaANEOllS

Povilo. Gimęs 1925 m. gruod. mėn. rytas naujas m misterių kabine- 
28 d. Kilkęs iš Klaipėdos. Yra žinių tas. Thailand valdžios politiko- * 
iŠ molinos. Kreiptis į Alfonsą Ne- neiVyko jokių pasikeitimų, 
vardauską, 947 W. 32nd Place, Chi-
eago 8, 11 
6 vai. vak,

KabinetasT«-l. YArds 7-6656, ,wi««»uweuw sudarytas maždaug 
tame pačiame sąstate iš tos pa-

----------— Į čiis grupės, kaip buvo prieš rin-
Antanas Ūsas, s. Antano, gyvenan- jęjmus

tis Lietuvoje, Šakių rajone, Kidulių ‘J______________________
apylinkėje, Palankės km., Lithuania,
įieško sesers ir švogerio PETRON'fi-JI
LfiS ir MYKOLO DOVEIKlį, gy
venusių prieš kurą Cbicagoje, 4339 
S. Ilermitage Avė. Zigmas Žemaitis, 
gyvenantis Lietuvoje, Šakių rajone, 
Aržuolupių km., Lithuania, jieško 
pusbrolio JONO VAIČEKAUSKO, 
gyvenusio Ubicagoj, vėliau San 1 rau- 
ciseo mieste; taip pat jieško KUNI- 
GUNDOS SKElfAJTYTRS, gyvenan
čios Amerikoj.

Jieškomas PLEVOKAS .JUO-1 
ZAS, s. Juozo, gyvenęs Hartford,' 
Conn. Jieško sesuo Plevokaitė Ka- , 
zimiera, d. Juozo: Rašyti: S.S.S.- 
R., Gorod Krasnojarsk, ulica. Du- • 
brovinskaja, dom Nr. 5 -20, Tamo
šiūniene. Kazimiera.

Už

AUKOS UŽ KALEMORIV
kalendorių statanti

AUGUST SALDUMAS

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės, religiniai dalykai (devocionalai), 
prekės dovanoms.
2646 W. 69th St. RE. 7-1941

“Draugo”
asmenys:

$2.00
2.00
2.00

Pranas Geldvilas . . .
Peter Yermak ........
Jurgis Astrauskas .
J. Montvila .................. 1.00
Vincas Višniauskas . . 0.50
Ačiū geradariams.

Draugo” administracija

PARAMA “DRAUGUI”
Draugo’’ spaudos reikalams at-

Jieškoma MARIJA BLICNIE- a^menyg;
NE - 2ILIONYTE, d. Andriaus.
Jieško Juozas iš Lietuvos. Astiliep 
ti tel. C. 7-6710 (Chicagoje).

Elzbieta Jatužienė - Lašinskaitė iš 
Biržų jieško savo sesers URŠULĖS 
ŽIKDONIENES - LAšlNSKAlTfcK, 
j<m vyrą .ll’RGJ h- .jų vaikus — EI
MUTĮ, VIKTORU ir NIJOLĮ’,. Taip 
pat prašo atsiliepti jos pusbrolius: 
JURGĮ, KAZIMIERĄ, URANĄ 
JUOZĄ ir pusseserę ONĄ VALIU
LIUS, gimusius ir augusius Ckiea- 
goj«*, jų tėvai kilę nuo Kutelių km. 
Atsiliepti šiuo adresu: P. Ciaplina- 
kaa, 1445 S. 49th Court, Cicero 50, 
III. Tel. OLympie 2-6106.

Pajieškomas EISMONTAS, JO
NAS, s. Stasio, gim. 1926 m. Jieš
ko tėvas Eismontas, Stasys. Adre
sas: Kaunas. Raud. Armijos Pro
spektas Nr. 171, b. 2. Skambinti 
GR 7-6710 (Chicagoje).

Victor Endzelis ............. $2.00
Skaučių Seserų Vadi ja 5.00 
E. Norvilaitis ............... 1.00
Ačiū spaudos bičiuliams.

“Draugo” administracija

r/ %

DĖMESIO! DĖMESIO!
Mes jieškome atstovų savo firmai, didesniuose mies
tuose, kurie priimtų užsakymus mūsų firmai, pasiun
timui siuntinėlių į Lietuvą. Prašome rašyti:

BROWNEJONES, LT’D.,
I NORFOLK PLACE, LONDON, W. 2 ENGLANO

Jr

AUTOMOBILIŲ 
IR GAZOLINO

TAISYMAS
STOTIS

Lyginimas, dažymas, taisomi Ir reguliuojami (tune up) 
motorai. HtahdŽIai, transmisijos Ir Lt. Alvva, baterijos ir padan
gos. Taip pat mano garaže perkamus duslintuvus Įdedu veltui

Jieškau sūnaus VLADO MAZEI- 
VOS. Paskutinis jo adresas buvo 
3718 Pulaski St., East Chieago, 
Ind. Jis pats arba žinantieji apie 
jj prašomi atsiliepti šiuo adresu: 
Petrė Mažeiviene, 11 Lawrence St., 
Worcester 10, Mass.

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybi

Frecin Photo Studio
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-24C'

Niekas taip prie beprotybės 
nepriartėja, kaip pyktis

— Cicero

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-58 . .7................. $8.25 Mnrcery 49-51 ................ $8.95
Ohev. Ali 1987-58 ......... 8.25 Olds, fl eyl. 41-50 ........ 8.20
Chevrolet 54-55 .............. 9.95P|ymou(h 42-58 ............ 9.95
Chrysler 8, 42-52 .......... 9.91 Pontlae 87-54 ................ . 8.95
Dodge 6, 42-56 ............... 9.95Bnlck 37-52 ...................... 12.00

Ir taip pat čia neiivardintlems automobiliams. Išmeti
mo paipa Irgi Įdedama veltui, jeigu perkama kartu su duslintuvu

Darbas atliekamas patyrusių mechanikų. Dirbtuvė atidary
ta: nuo 8 v. ryto iki 9 vai. vak. Sek. uždaryta.

M. ČESflSI

1934 West 59th Street Tel. GR 6-9136

LIET. APURAEDOS AGENTfltA 
Visų rūšių apdraudos Automobi

lių finansavimas Notarlatas Valsty
bės patvirtlnos kainos.

Prieš darydatnl apdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
WAlbronk 5-567,

INTERSTATE INSURANCE AGF.NCY 
mos s. Ashland Avė., Chieago 30, UI.

D. MONSTAVICIUS
REAL ESTATE - I65S W. 108 nt 

Tel. BEVERLY 8-3946
Nekilnojamų turtų pirkimus, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose ir 
valdžios įstaigose.

INCOME TAX. The aretsintant

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.

1546 S. 49th Court, Cicer>
Tel. OLympie 6-0775 nuo 8 vaL 

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

OLympie 2-6752

Med. 4 liūtai, centr. šild., 6u p. 
sklyp. 185 pa j., reikia remonto, kai
na $15,900.

Med. bung. 7 kamb., centr. šild., 
garažas, puikūs kam bar.

Mūr. 2 po 6, centr. šild., garažas, 
30 p. sklyp.

Mūr. 2 po 4, cent. šild. $15,900.
Mūr. bungalow, 6 kamb.
Mūr. 3 augšt.: taverna, 2 butai po 

4 ir 9 atsk. kamb., lab. geras namo 
stovis, geros pajamos.

Mūr. maisto kraut, ir 5 kamb. 
cent. šild., garažas, 60 pėd. sklypas.

ŠIMAITIS REALTY,
INCOME TAX

2737 W. 43rd SU CL 4-2390
CICERO. Arti 50rth ir 22nd. 2- 

jų butų mūrinis. 6 ir 6 kamb. 2 
autom, garažas. Tile virtuvė. Nau
jos elektros vėlos. $29,8000; įmo
kėti trečią dalį. SVOBODA, 6013 
Cermak Rd. BIshop 2-2162.

Arli Galifornijos ir 46-os gatvės.
3-jų modernių būtų geras namas. 
Pirkite šiandien už mažiau negu 
$15,000. Nodelskite apžiūrėti skam
binant Itr.publie 7-6232.

40th & CAMPBELL Avė. 6-šių 
kamb. cottage. Ištisas rūsys. 2 au
tomobilių garažas. Moderniška vo
nia ir kabinetai virtuvėje. Apšild. 
aliejumi. Naujas pečius. Privers
tas parduoti dėl persikėlimo.

MARQUETTE PARKE
5 kamb. kampinis, 4 metų senumo, 

ąžuoliniai viduje pagražinimai, ply
telių (tile) virtuvė ir vonia. Metali
nės vielos tvorelė. 1 blok. nuo parko, 
prie 7 2 Ir Sawyer gatvių.

WEST SIDE — 18 kol.
Mūrinis 1 augšto, krautuvė ir 2 

butai po 5 kamb. Prie 19 ir Ashland 
gatvių. Ištisas rūsys, 5 kamb. butas 
iš kiemo su mod. įrengta virtuvo ir 
vonia. Namas labai švarus ir gerai 
užlaikytas. Kaina $13.500.

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

SNUKIS REALTY
6433 Ro. Pulaski St 

Te4ef. LUdlow 5-5900

ŠTAI KUR PROGA!
Gera vieta — geras namas — že

ma kaina!
5 didelių kamb. stiprus, gražus 

mūr. bungalow. Arti Maria H. H. 
Autom, šildymas alyva. Dvigubas ga
ražus, 37 pėdų sklypus. Sav. pirko ' 
apartrnentinį namų, todėl šitą turi Į 
parduoti. Kaina numažinta iki j 
$17,700. Tai jums namas, kurio se
niai laukiate..

Incoine taksų pildymas
P LEONAS

REAL ESTATE
2735 We»t 71»t Street

Ylai telefonai: WAlbrook &-604&

BUILDINO & REMODF,i,lN<

Nauji narnai, garažai, įvairūs pa
taisymo ir pertvarkymo (remodel- 
ing, darbai.

VACYS PETRAUSKAS
KI'IDDING GONTRACTOB 

4327 S. Cainpbeil Av., Chieago 32, III. 
YAnta 7-9675

VIKTORAS IFmAITIS
GENERAL, OONTRACTOR

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

Namų tel. Itishop 7-3340 
2737 West 43rd Street

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

1442 8. 48th Ct. Cicero 50. 01 
Statome naujus namus Ir garažus 

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų Įvairins remonto darbas, skabiai.
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube A-37SS nno e vai 

ryto IU 7 vai. vakaro, 
rei. OTjymplc 2-5121 nno • vai. 

vakaro Iki 11 vaL vakaro

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
Ruilders <I«-n. < 'niitra.-tnrs

Atlieka planavimo ir staty
bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų Ir viešųjų pu statų.

Namų įkainavimas ir įvairūs 
pa tu rimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

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

Tel. PRospect 8-2018 
6800 SO CAMPBELL AVĖ. 

Chicagc 29. I1L

i

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKR AUSTAU
B A L DU S
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimi 

ir apdraudas
2313 W. 91st St., Chieago, III. 

Tel. PRrescctt 9-2781

SOPHIE B A 6C U S
RRDIO PROGRAMA

Iš WGES stoties — Banga 1390 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD.

8:45 iki 9:30 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:30 iki 9:30 ryte 

SEKMAI). 8:30—9:30 v. r. iš stoties 
WOPA — 1400 kJl.

7159 So. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chieago 29, IU. HEmlock 4-2413

IŠNUOMUOJAMA — FOR RENT

NAMŲ SAVININKAI I
Tarpininkaujame butų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

. VARPAS Real Estate
5916 So. Western. i’Rospect 8-2234

Inuom- 3 kamb. apšildomas neap- 
statytas butas su vonia. Šiltas van
duo, elektra ir gazas. 836 N. WaJler 
Avė. TeL MAnsfield 6-0790.

ĮSIGYKITE DABAR

Lithuanian dietionary
Marųuetto Parke | . .... .»

2 po 5 kamb. Mūrinis su 3 k. butu ! Angliškai lietuviškas Lietuvis- 
rūsy. 2 mašinų garažas. Alyvos centr. i kai angliškas žodynas. Parašytas 
šildymas. Prieinama kaina. A. Vaina. ' H. H. PevvtreSs ir T. Gėriko. 333

5 kamb bungaiow. Autom gazo psi Kietais viršeliais. Kaina $4.50. 
bK£ Parie $ ’ Gaunama “Drauge”, 4545 W. 63rd

3 po 4 kanth. Mūrinis. Pečiais šil- St., Chieago 29, III. 
dymas. Garažas. Tik $20,500.

2 po 4 kamb. mūrinis ir 3 k. butas 
rūsy. Gazo šildymas. Tik $23,900.

VARPAS Real Estate 
Insurance, Notary Putrlie 

5916 So. Western Avė.
PKosp. 8-2234 arba HEm. 4-7085 

<sdlaaSu*!saiiMSi*ja»Siauv »■»««»«—»

BRIGHTON PARKE
2 butai po 5 kamb., mūrinis na

mas. 2 kamb. rūsy. 56 pėdų sklypas. 
Arti 45th ir S. Western Avė. Specia
lus bargenas.

B. R. PIETKIEWICZ 
2555 W. 47th St

PIRKITE ir pardaoklte savo ne 
kilnojamą turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės mano teisingu pataraa
-rimu

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SAKES 

REpublio 7-9400

šioje oejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant, JO 
sų laukia greitas Ir teisingas patai

• vtmaa.

NORVILĄ
REAL. ESTATE KAL.E8 

2600 W. 59tb St Tel. Proepeot 8-0454

Perskaitę 
kitiems'

‘Draugą**, duokite

REAL ESTATE

2-jų butų mūrinis namas. Arti
59th ir Rockwell St. Viršuje 6 kamb. 
su modern. spintom virtuvė, Tile vir
tuvė ir vonia. Apačioje 5 kamb. 
Abiem butam po mieg. porčių. Alyva, 
karštu vand. apšild. Patogu j bažny
čią, mokyklas, transportaciją ir 
krautuves. Tuojau liūs galima užimti. 
l*ltos|ie<-t 6-2352.

Pardundama TAVERNA IR NAMAS.
Karštu vand. apšildymas, stokeris. 

6 kamb. butas viršuj. 2-jų butų na
mukas užpakaly. Tavernos “lease”—- 
nuomos sutartis baigiasi bal. 30 d.

732 W. Cermak Ttnad 

Kreiptis J savininką—OLympie 2-0205

Parduodama vila Beverly Shores. 
Interesuojantiems kreiptis — K. 
ČIURINSKAS, 4222 Euclid Avė.. 
East Chieago, Indiana.

iiimiiimimiiiiimiimiiiiiiiinniiiiiiiiiii
Jei turite parduoti ar išnuomo

ti, paskelbkite smulkių skelbimų 
tkynuje. rikelbimą galite perduoto 
telefonu. Vlrguus 7-6640.
'iiiiillllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

HELP WANTED — MALĖ

ORDER CLERK & FILLERS
In New Supply Division of an International Company. High School 
Education and some clerieal experience desirable. Will train. Plea- 
sant Personality and desire to leam Material Control. Progressive 
Salary, 40 hour week. Company paid Hospitalization, pension, Vaca- 
tion and Holidays. Permanent positions. — IVRITE OR CALL 
FOR INTERVIEW

MR. V. L. HERRON
1500 S. HESTERN AVENUE. CHICAGO 8, ILL.

TAylor 9-2984

«
<

Namų statyba, įvairūs pataisymai 
ir pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namą, kuris būtų gerai Uk- 
planųolas, patogus, gražus ir pigus.

| pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite Tl'.rmlnal 8-5531 

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10-4 vai. Adreaas: 815 
Noltim. WMdw Springs. III-

Kerokite dien. Draugą!

A. O. SMITH
Has immediate opening for 

MECHANICAL ENGINEERS 
MACHINE DESIGNERS

A p p 1 y 
Employment Office

A. O. SMITH CORP.
NO 27th AT WEST HOPKINS 

MILWAUKEE, WISCONSIN
PleaM brlng proof of Cttizenshlp

J
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Trečiadienis, balandžio 3, 105/ DIEN RASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

MOŠŲ KOLONIJOSE
Brookiyn, N. Y. Linden, N. J.

Piliečių klubui 50 mėty
Šių metų spalio mėn. 26 d. 

Brooklyno Amerikos Lietuvių 
Piliečių klubas švenčia savo 
veiklos 50 .metų jubilėjų. Šven
tės iškilmės ir vaišės įvyks šio 
klubo nuosavose patalpose, 280 
Union Avė., Brookiyn, N. Y.

Spalio mėn. 20 d. Angelų Ka
ralienės parapijos bažnyčioje, 
213 So. 4th Street, Brookiyn, 
N. Y., bus atlaikytos gedulin

io
<os mišios už mirusius klubo ar.'barius. Prašomi* visus klubo na 

.j,rius kuo skaitlingiausiai daly
vauti
z Jubilėjaus rengimo komisiją 
sudaro šie klubo nariai: pirmi- 

nkas ir iždininkas Steponas 
rvelis, padėjėjas iždo reika

lams Jonas Šaltis, sekretorius 
Pranas Vaitukaitis.

* Komisijos nariai: Vytautas 
Abraitis, Jonas Aimonas, Anta
nas Baciuška, Juozas Drauge
lis, Juozas Garšva, Kazys Kon- 
drotas, Vincas Michelsonas, Jo
nas Šimėnas. Kandidatai: Valys 
Bonkus ir Antanas Linkus.

Prašome kitas lietuviškas or
ganizacijas s. m. spalio mėn. 
26 d. parengimų neruošti.

Jubilėjaus Rengimo Komisija

Artėja mergaičių 
stovykla

I
Š. m. birželio 30 d. pradeda-! 

ma 14 mergaičių vasaros sto-j 
vykia, kuri bus baigta liepos 28 
d. lietuvių susiartinimo švente. 
Informacijos jau gaunamos, o 
registracija pradedama balan-j 
džia 1 d. ir truks iki birželio 1 i 
d. Tačiau reikia paskubėti, nes1 
vietų skaičius ribotas. Vietos j 
bus rezervuojamos pirmiau įsi-Į 
registravusioms. Dažnai dėl tė- 
vų nepaskubėjimo dukroms lie
jasi ašaros, kad nepriimtos į 
stovyklą.

'Mokslo metu Putname vei
kia Nekaltai Pradėtosios pensio- 

, natas, kuriame besimokančios 
lietuvaitės auklėjasi ir yra auk
lėjamos katalikiškoje ir tautiš
koje dvasioje. Priimamos moks 
leivės (High School) ir studen
tės (College). Tėvai, kurių duk
ros šiemet baigia 8 skyrių ar vi
durinę mokyklą (High School), 
ir norėtų leisti į šį lietuvišką ži
dinį savo dukrą, turėtų skubiai 
apsispręsti ir registruoti. Labai 
svarbu žiūrėti, į kokį banką įde
di pinigus, kad jie neštų geras 
palūkanas, o dar svarbiau yra 
atiduoti savo dukrą į tinkamą 
auklėjimo mokyklą.

Visais bendrabučio ir stovyk
los reikalais kreiptis: Immacu- 
late Conception Convent. R. F. 
D. 2, Putnam, Conn. Telef. WAi 
nut 8-5828, vakarais nuo 6:30 
iki 8:30 vai. — WAlnut 8-9786.

SKATINKIME NAUJUS 
RAŠYTOJUS

" Skaitykime Pužaičio ‘‘Jaunas 
Gydytojas”. Jūs būsite nuste
binti intrygos įdomumu ir vei-

"Jcalo kaina, kuri yra tik 50 cen
tų. Rašyti P. Gedvilą, 2745 W.

;j44 str., Chicago 32, III.

e.4

Lindeniečiai aukojo
Vasario 16 minėjimo metu, įvy

kusio š.m. vasario mėn. 24 d. Lie
tuvon vadavimo reikalams aukų 
buvo surinkta $207.15, kurie pa
siųsti Alto centrui.

Aukojo po $15.00 — J. Krali- 
kauskas; po $10.00 — J. J. Stu- 
kas, J. Liudvinaitis, P. Kubaitis ir 
N.N.; po 7 dol. — K. Degutis; po 
6 dol. — B. Baublys ir p. Alminai, 
po 5 dol. — K. ir M. Klimai, W. 
J. Hurst, V. Valentukevičius, V. Di 
liūs, p. Juraičiai, S. Vaičiūnas, p. 
Gerai, M. Varneckas, V. Tursa, S. 
Cerienė -Mulks, J. Prapuolenis, 
J. Zubavičius ir V. Adomavičius. 
Po 3 dol. J. Chemaška, p. Pet
kutės, \ . Petuehovas, B. Sabee- 
kienė ir B, Ašmontienė; po 2 dol.

p. Bubėnas, p. Zubkus, p. Plun- 
gienė, O. Atutienė, K. Šukienė, A. 
Bundonis, S. Ramanauskas, M. Bi
zūnas, A. Šaltenis, p. Ziugždienė, 
V. Sabaliauskienė ir p. Pilibaitis, 
Be to daug asmenų aukojo no 1 
dol. ir mažiau. *

Lindeno Alto skyriaus valdyba 
nuoširdžiai dėkoja ponams S. E. 
Mulks už pagaminimą rezoliucijų 
anglų kalba ir straipsnius ameri
kiečių spaudoje, gerb. prelegen
tams už gražias kalbas, sveikinto
jams bei kitiem- kalbėtojams, šven 
tės dalyviams, meninės dalies iš- 
pildytojams, organizacijų atsto
vams prisidė tusiems surengti šią 
šventę, nuoširdiems aukotojams 
nepagailėjusiems auko- lietuviš
kiems reikalams, auką rinkėjams 
ir visiems kitiems, kurie vienu ar 
kitu būdu prisidėjo prie šios šven 
tės - minėjimo parengimo bei pra- 
vedimo.

Lindeno /Vito sk. valdyba.

Šventove Dachau

koncentr. stovykloje

Vokietijos vyskupu pageida 
vimu bus pastatyta Leitember- 
ge, prie pat baisiosios Dachau 
koncentracijos stovyklos, pa
minklinė šventovė. Popiežius Pi 
jus XII jau padovanojo sidab
rinę bažnytinę taurę.

.Kaip visada, taip ir dabar at
siras žmonių, sakančių: o kam 
ta šventovė tarnaus?

Tarnaus meilei ugdyti kaip 
tik toje vietoje, kur triumfavo 
žvėriška sistematinė neapykan
ta; tarnaus iškelti gyvą taikos 
simbolį širdyse ir visuomeninia
me gyvenime kaip tik ten, kur 
viešpatavo melagingomis ideo
logijomis vedamas karas; tar
naus parodyti pasiaukojimo ide
alą, prisimenant žiaurų begink
lių žmonių kankinimą; pagaliau 
tarnaus atsiteisti Dievui už vi
sus stabmeldiškus, kriminalinius 
ir šventvagiškus nusikaltimus.

Šios minties vedami Vokieti
jos vyskupai pastato tiesą ir tei
singumą prieš tironijos kulkos
vaidį; stato kaip tik ant pasi-l 
baisėjimo ir gėęlos lauko prieš I 
visą pasaulį.

Bereikalingos išlaidos? Taip 
negalvos visi tie, kurie kentėjd 
neapsakomas kančias Dachau, 
Buehenvvalde ir Auschwitze. 
Ten buvo daugiau negu praga
ras; ten gyvi žmonės buvo kru 
vinai mušami, šaldonhi, apnuo
dijami, sudeginami; krūvos la
vonų buvo paverčiamos trąšo
mis.

Tikrai yra žinoma, kad Da
chau koncentracijos stovykloje 
buvo nukankinta 2,000 kunigų, 
trys arkivyskupai, vienas vys
kupas, 742 klebonai, 11 kunigų

KVIESKIT SESELŲ REGINĄ

Bostone maži kinų vaikai, kai reikalingi gero talkininko beisbo
lo lošime pasikviečia seselę Reginą. Pirmame vaizde matome jos smū
gį, o antrame visus nustebusius, nes svaidinys nulėkė už tvoros. Se
selė verta beisbolo žvaigždžių vardo. (INS)

jaunuolių gaują, turinčią tam
sius tikslus, dabar susitvarkė ir 
skelbia, kad viena iš geriausių 
priemonių jaunimą atitraukti 
nuo nusikalstamų darbų, yra or
ganizavimas sporto klubų, kam 
jisai dabar ir pasišvenčia.

Naujasis Testamentas- 

Šventas Raštas

Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys- 

' kūpąs Metropolitas. IV laida. Iš- 
j leido “LUX” 1947 m. Štutgarte. 
!620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama 

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

i fcJJEss -~r<J ĮjHKr-

seminarijos profesorių, 248 vie
nuoliai, 38 seminaristai. Aus- 
chwitzo stovykloje visi buvo 
“gyvos giltinės”. Ten viešpata
vo kraujo triumfas, statant pa
minklą iš lavonų.

II. Mikalauskas

CHICAGOJE
Koplytėlė miecto centre
Daugiau kaip 1,00(1 žmonių 

kasdien atsilanko į mažą Šv. Ma 
rijos koplyčią, esančią 21 E. Van 
Būren, Chicagoje. Joje vienu me
tu tegali sutilpti tik 93 žmonės ir 
koplytėlės rektorius kun. Jonas 
Weber džiaugiasi, kad tie lanky
tojai neateina tuo pačiu metu...

Ta koplytėlė buvo atidaryta 
1954 metais vienos krautuvės 
vietoje. Tėvai pauliečiai norėjo 
patirti kiek ta vieta galėtų būti 
gera bažnyčios statybai. Tėvai 
paulistai darbuojasi Senojoj Šv. 
Marijos bažnyčioje, esančioje 
Wabash ir 9 gatvė. Dabar jie įsi 
tikino, kad ir naujoji vieta būtų 
gera bažnyčiai. Ypač maldininkų 
skaičius padidėjo gavėnioje. Kas 
dien čia 7 vai. 45 min. yra šv. mi
šios, palaiminimas 12 vai. dienos 
ir Kryžiaus Keliai 5 vai. 15 min. 
kas penktadienis gavėnios vaka
rais.

Vedybų suknelė trims 
kartoms

Vedybinių suknelių mados ne
labai keičiasi. Tai įrodo faktas, 
kad suknelė, kurią prieš 51 me
tus naudojo ištekėdama Mrs. Th. 
Fulton, vėliau patarnavo jos dūk 
teriai, o dabar savo vedyboms 
panaudojo jos dukraitė Chicago
je.

Pasileidėliai — sunki našta
Dienraštis „Chicago Daily Tri 

bune“ iškelia faktą, kad Elsie 
McDaniel, 38 m. amžiaus mote
ris, su savo 10 vaikų gyvena iš 
miesto teikiamos pašalpos. Ji .sa
ko, kad tie vaikai yra penkių 
įvairių vyrų, kurie vaikų išlaiky
mu nesirūpina ir jie auginami 
mokesčių mokėtojų lėšomis.

Pašto sunkvežimiai
paruošti civil. appsauąai
Apie 3,000 Illinois pašto sunk- 

Į vežimių yra paruošti civilinės ap 
saugos reikalams. Užpuolimo at- 
vejuje tų sunkvežimių vairuoto
jai turės greit paskaityti ins
trukciją, padėtą į specialią vietą 
sunkvežimyje, ir nurodančią, kur 
tas sunkvežimys privalo tuojau 
nuvykti. Iš tokių centrų jie būtų 
išsiuntinėti civiliams pagalbą 
teikti.

j Gaujos vadas organizuoja 
sportininkus

, Čikagietis Pat Salmon, kuris 
i prieš kiek laiko suorganizavo

: GUŽAUSKŲ i
BEVERLY fflLLS GBLINYCIA

' Geriausios gėlės dSl vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 Mest 6Srd Street 
Tel. l’Kospect 8-0833 Ir PB 8-08S4.

KNYGA, KURIĄ JOS GALITE 
PADOVANOTI IR SAVO 

DRAUGAMS AMERIKIEČIAMS 
IGNAS ŠLAPELIS

Juozas Pautienius

Liuksusiniame popieriuje atspaus
dinti 27 J. Pautieniaus paveikslai 
su angliškai ir lietuviškai parašyta 
Šlapelio studija apie meną.
Lietuviškos Knygos Klubo leidi
nys, didelio formato, skoningai 
drobės viršeliais įrištas.

Kaina $5.00
1 “Tėviškės žiburiai” apie šią knygą 
rašo: RETA PASAULY TOKIŲ 
KNYGŲ. Ne dėl to, kad čia išryš
kinta vieno dailininko kūryba.. 
Leidinys tikrai skoningai ir tinka- 

i mai papuoš kiekvienos kultūringos 
šeimos stalą.”

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

n r a u d a a 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS

t
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SIMONAS SLUŽAS 
Slucas

Gyveno 6519 S. Kenneth avė. 
Tel. PO 7-5290 

Mirė kovo 31 d., 1957, 6:40 
vai. vak., sulaukęs 86 m. amž. 

Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 56 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

2 sūnūs: Stanislovas, marti 
Margareta, ir William, marti 
Marijona, duktė Irene Rajk- 
neeht, žentas Ray, marti Estel- 
1«, 1 1 anūkų, 2 švogerkos: 
Anelė Balucas ir Konstancija 
Sasnauskas, kiti giminės, drau
gai ir pažįstam i.

Priklausė J.iet, Piliečių Dar
bininkų Pašalpos Klubui.

Kūnas pašarvotas l>achawics! 
koplyčioje, 2424 W. 69th St.

Laidotuvės įvyks ket.v., bal. 
4 d., iš koplyčios 8:30 vai. ryto 
bus atlydėtas į švenč. Panelės 
Gimimo parapijos bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnūs, duktė, mar
čios, žentas, anūkai.

Laidotuvių direktorius Stepo
nas Lachawicz. Tel. REpublic 
7-1213.

Pertvarkys pavargėlių 

šalpą?
Respublikonai kelia balsą, kad 

Chicagos pavargėlių šalpa būtų 
sujungta su Cook Apskrities šal 
pa ir pavesta šios pastarosios ad

į šų. Demokratai sutinka, kad tas 
sutaupytų lėšų, bet jie nori pa
daryti priešingą apjungimą: 
Cook apskrities šelpiamuosius, 
gyvenančius miesto ribose, pa
vesti miesto labdaros globai. At
rodo, kad tuo reikalu bus dar ne-

ministravimui. Tai sutaupytų lė- ‘ mažai politinių ginčų.

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI H PIIONOGRAIAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV A RADIO INC 
3240 So. Halsied Št., CAIimet 5-7252

PIRKITE DABAR TIESIOS NUO
MR. NELSŪN,

SAVININKO

SAINT CASIM1R 
MONUMF.NT CO
3914 West llltli Street

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Tel — CEdarcrest 3-6335

uaoAsio valandoj

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

•848 So. Westera Avė. Air Condltioned koplyčia 
BEpubUo 7*8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

l Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
____ __________ koplyčių arčiau Jūsų namų.

FATALIŠKAS KRITIMAS

.».'i

Chicagietis Bob Golditch žuvo International Grand Prix automobilių lenktynėse Floridoj, kai jo 
automobilis iššoko iš kelio ir apsivertė. Tai pirma mirtis lenktynėse per septynis metus, kaip šios | 
lenktynės vykdomos. (INS)
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Įsteikit Lietuvišką šventovę 
Savo Namuose !

Jei Jūs norite, kad Dievas lalmln 
tų jūsų namus, išstatyklte Jo būvi 
mo ženklų savo namuose. Mums Die
vo gerumų geriausiai primins Jo my
limosios Motinėlės Marijos paveiks
las. Marijos Metais save namuose 
įsteikite Marijos šventovę.

Mums lietuviams Dievo Motinėlė 
itin artima. Mūsų žemė gausi Mari
jos šventovėms, mūsų tauta pavesta 
Jos Nekalčiausios širdies globai. Tai
gi steigdami Marijos metų šventovę 
savo namuose, padarykite jų kartu 
ir LIETUVIŠKA-

Įsigyktme Aušros Vartų Marijos 1 
paveikslų ir pakabinkime garbingiau
sioje vietoje mūsų namuose.

Puikų Aušros Vartų Marijos spal
votų paveikslų 13^4x17 34 colių gu 
lite įsigyti šiam tikslui už >1.00. 
Užsakymus kartu su pinigais siuskite:

“DRAUGAS”
4545 W. 63 S t., Chicago 29, IU.

Illlllllllllllllliuilllllllllllllllllllllllllllllll

i'cšlAj

- Išėjo iš spaudos nauja
ANATOLIJAUS KAIRIO
trijų veiksmų komedija 

iš lietuvių gyvenimo
J. A. Valstybėse

DIAGNOZE
Kaina: $2.00, 150 pusi.

Užsakymus ir pinigus siųskite:
DRAUGAS

4545 West 63rd Street, _ 
Chicago 29, III.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avs.
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9352

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

AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ

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

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų pataraa 7J& Mes turime koplyčias
rimas dieną ir nak- £n( jį«j| visose Chicagos ir

1 tį, Reikale šaukite Roselando dalvsi ir'
I m’is tuojau patarnaujame

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

ANTANAS M. PHILLIPS”
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel V Artis 7-3101

PETRAS P. GURSKIS
659 West lfttb STREET Tel. SEelcy 3-5711

POCIUS j. RIDIKAS
3354 S> HALSTED STREET T< I. V Artis 7-1911

LEONARDAS P.
10821 S. MICHJGAN AVĖ.

BUKAUSKAS
Tel. COinmodore 4-2228

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO. III Tel. OLytnpic 2-1003

1646
ZIGMttNO (ŽUDYK) ZUDYOKI 

W. 46th STREET YAArtis 7-0781

STEPONAS G. LACKAW!C2
2424 W. 69th STREET REpublic 7-1213
2814 W. 23rd PLACE „ VIrginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50th Avė. OLytnpic 2-5245 ir TOtvnhall 3-9687

1 1
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ALRK Susivienijimo 70m.

sukakties minėjimas
LRKSA švenčia 70 metų su

kaktį. Mes retai susirenkame 
peržiūrėti praeities darbų ir 
pagerbti jų darbininkus bei 
mesti drąsų žvilgsnį į ateitį.

LRKSA Chicagos apskrities 
valdyba, išrinktoji komisija ir 
visų Chicagoje esančių kuopų 
valdybos rengia šio susivieniji
mo 70 metų sukakties minėji
mą balandžio mėn. 6 d. 7:30 v. 
Lietuvos Vyčių salėje. Į tą mi
nėjimą kviečiame atvykti visus 
Chicagos ir apylinkių narius, 
jų šeimas bei svečius. Progra
ma įdomi ir graži. Įėjimas lais
vas.

LUKŠA Chicagos apskr. 
valdyba ir minėjimui reng
ti komisija.

X AugštesiiiyjŲ mokyklų
mokiniams supažindinti su Chi
cagos universitetais, profesijo
mis ir studijų sąlygomis bei 
paskatinti eiti į universitetus,

X Cbieagos Lietuvių Tary
bos susirinkime, kuris įvyko 
kovo 29 d., dalyvavo T. Blinst- 
rubas, teisėjas Al. Wells, dr. K.
Drangelis, J. Pakalka, St.
Rauckinas, dr. A. Rudokas, J.
Kondroška, B. Tūbelis, K. Ce- 
pukas, V. Mankus, J. Gulbinie
nė, P. Gribienė, E. Samienė, J.
Ruzas ir A. Valonis. Pirminin
kavo Blinstrubas, sekretoriavo 
E. Samienė.

Padaryta apžvalga iš buvu
sio Vasario 16-tos minėjimo ir 
pasidžiaugta, kad dar kartą 
stipriai priminta pasauliui, jog 
Lietuvai padaryta baisi skriau
da. Tokie priminimai turės kar
totis kiekviena proga, kol pa- studentų ateitininkų Chicagos
šaulio sąžinė turės pabusti

Finansiniai Tarybai Lietu
vos laisvinimo darbams remti 
gauta virš $7,000. Dabar arti
miausias Tarybos darbas, bir
želio įvykių minėjimas, kuris 
įvyks birželio 15 d.

X Buvęs nepriklaus. Estijos 
prezidentas August Rey, dabar
tinis egzilinės estų vyriausybės 
ministeris pirmininkas, atvyks
ta iš New Yorko į Chicagą. Jis vienas iš reikšmingiausių laik- 
yra asmeniškas draugas Talino raščių. 
operos solisto Eeddo Karrisso, 
kuris giedos lietuvių religinės 
muzikos koncerte balandžio

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Velykinių atvirukų, dviem

metu lietuviškas giesmes giedo-

Girtam vairuotojui — motai( Jau rodo geriausią filmą , KAS KĄ IR KUR 
1.-1=::— Augščiauaią įvertinimą filmų *kalėjimo

Thomas O’Connor nuteistas
1 jo Lietuvių Šv. Kazimiero kole- ( metams kalėjimo už tai, kad 
gijos choras ir solistas Stasys būdamas įsikaušęs įvažiavo į

•palvom artėjančioms šventam. Bal.allauska3. Dalyvavo daupi-lkit, automobilį. Blogiausia, kad 
išleido Laima ’ Brooklyne, at-__ D_____ n,,*.....;.. L- _■ ,Brooklyne, 
spausdindama juos savo moder
nioje spaustuvėje.

ma Romos lietuvių ir jvairių Į jisai mašiną vairavo tada, kai 
tautų Lietuvos bičiuliai, ypač j jam buvo atšauktas leidimas, 
sovietų pavergtų tautų atsto- o susidūręs su kita mašina,

— Alekso . Mrozinsko piano vai. Pamaldas už sovietų pa- bandė pabėgti, net per 50 pėdų 
studijos mokiniai uoliai rengia- J vergtas tautas kiekvieno mene- tempdamas kitą žmogų, norė
si savo metiniam koncertui, ku- šio pirmąjį ketvirtadienį rengia
ris įvyks gegužės 18 d. Apreiš-(Tarptautinė Švč. Mergelės Ma- 
kimo par. salėje. i rijos Akademija.

— Vizijos prie televizijos — Paskutiniame laisvosios (

pasaulyje laimėjęs filmas “Ap 
link pasaulį per 80 dienų” jau 
yra rodomas miesto centre 
Todd’s Cinestage teatre (buvu
siam Selwyn; ties Dearborn ir 
Lake gatvėmis). Visos vietos 
rezervuotos. Teatro kasa at
dara nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. 
vak. Kainos nuo $1.75 iki $3.50.

tai naujausias Balio Pavabalio- ELTOS biuletenyje italų kalba

draugovė balandžio 7 d. 3:30 v. Rų pirmininkė. 
p. p. Don Varnas salėje, 6816 
S. Western Avė. ruošia pro
gramą, po kurios vyks links
moji dalis.

X Kun. Jonas Borevičius,
S. J., sėkmingai vedęs misijas 
Šv. Jurgio parap. bažnyčioj, la
bai pabrėžė katalikiškos spau
dos reikšmę, pastebėdamas 
kad dienraštis “Draugas” yra

Leonardo Žitkevičiaus satyros 
eilėraščių rinkinys, kurį kątik 
išleido Balio Jacikevičiaus lei
dykla “Pašvaistė” Brooklyne.

— Dr. Vytautas ir Vanda Ma 
jauskai Detroite kovo 9 d. susi
laukė sveikos, gražios dukrelės, 
kuriai davė vardus Lidija Eleo
nora. Majauskai be naujagimės 
dar augina dvi dukreles ir du 
sūnus. Vyresnioji, Danguolė, 
yra Detroito jaunučių ateitinin-

— Connsvillele, III, L.B. Chi
cagos Apygardos valdyba or
ganizuoja naują lietuvių ben
druomenės apylinkę.

t
— Dail. Romo Viesulo kūri-

pateikiamas platus aprašymas 
Lietuvos neprikl. šventės minė
jimo Romoje. Ištisai spausdina
mi minėjime pasakytų kardino
lo Pizzardo, senatoriaus Ciasca, 
generolo Sauro ir kitų asme
nų kalbų tekstai ir Vyriausio
jo Lietuvos Išlaisvinimo komi
teto atsišaukimai į pavergtąjį 
kraštą ir į laisvojo pasaulio lie
tuvius. Biuletenio medžiaga 
plačiai naudojasi Italijos spau
da, radijai, vyriausybės ir par
lamento nariai.

KOLUMBIJOJ
— Lietuvių Katalikų komite

tas, paminėjimui savo 10 metų 
veiklos laikotarpio birželio 20-

jusį jį sulaikyti ir užsikabinusį 
už bumperio.

255,000 mirs vėžiu
Pradedant vajų draugijos

Kovai Su Vėžiu, kalbėjo vajaus 
pirmininkas Chicagoje Wallace 
W. Tudor. Jis paskelbė specia
listų apskaičiavimą, kad šiemet 
nuo vėžio ligos mirs 255,000 
amerikiečių. Skatino visus pri
sidėti, kad rinkliavos metu bū
tų išpildyta Illinois kvota — 
$1,550,000.

— D. L. Kunigaikštienės Birutės
d-jos centrinio Chicagos skyriaus 
valdyba balandžio 7 d. 3 v. p.p. T. 
Jėzuitų namuose 5541 So. Paulina 
St. šaukia visuotinį narių susirin
kimą, kuriame dr. Milda Budriene 
skaitys paskaitą apie alergiją.

Susirinkimo dienotvarkė: Sibiro 
Fondui papildyti rengiamas 27 ba
landžio koncertas - balius, siunti
niai į Sibirą ir Lietuvą, sumany
mai ir pasiūlymai (prie kavos puo
delio).

Maloniai prašome apsilankyti vi 
sas nares ir prijaučiančias ir drau
ge atsiprašome už tai, kad dėl ad
resų stokos ne visoms išsiųsti 
pakvietimai. Valdyba

— Vytauto Vardžio vieša pa
skaita apie lietuviškosios politi-

Buvęs policininkas — 
plėšikas

Buvusį Mayvvood policininką 
James Rentner, 30 m., policija 
sugavo su kitais sėbrais bebė
gantį apiplėšus Wheaton dra
bužių krautuvę, iš kurios buvo ' *5?? Perspektyvas rengiama balan- 
.. .. , , ? . tt._ rnn „ , dzio b d. 7 vai. 30 min. Lietuvių
išnešta drabužių uz $7,o00. Pa-| auditorijos mažojoj salėj. Paskai- 

, tos tikslas visu rimtumu panagri- 
' nėti lietuviškosios politikos kelius 
i ir perspektyvas jaunosios lietuvių 
kartos įžvelgimu, kuriai gyvenimas

vogti dalykai surasti.

Nužudė moterį
Savo bute 3548 W. 12 pi., uždeda pareigas ir atsakomybę lie-

Cjiieagoje, buvo rasta nužudy- tuviškosos politikos veikloje ir sar
tu Marinti Katz 45 m amžiaus i gybo-'e- Įėjimas visiems laisvas ir la Marion Katz, 4o m. amžiaus, nemokamas. Po paskaitos bus dis-

Teisme jauni niktddariai ' L*avon4 rado jos brolis, advo-| kusijos. Paskaitą rengia Lietuvių
Penktadienį bus teisiami dulkatas- kuris’ negirdėdamas nie- Frontas. Paskaitininkas — jauno- 

jauni piktadariai: Wayne Dres-i ko kambaryje judant, išlaužė 
sler ir Fred Rommel, abudu -jduris ir įėjo i vidų. Velionė gy- 
17 m. amžiaus. Jiedu įbedė ža-'veno viena- persiskyrusi su vy-
lią vėliavą tarp bėgiMirtuo'^ PoUciją spėja, kad ją nu-, u-^™v« ^irink,™. ,vyka; 

budu sulaikė traukinį. Kada 1 zute plėšikai, kurie mane ją na madienyj), Lietuvių auditorijoje, 
traukinio pareigūnai išlipo pa-|muose laikant pinigus. Bute vi- L.V.S. Ramovės Chicagos skyrius

sios kartos visuomenininkas ir po
litikas. Jo žodis vienodai bus svar
bus išgirsti ir vyresniesiems ir jau 
nimui.

X žurn. Stanislovas Picža, 
dalyvaudamas LB Cicero apy
linkės narių metiniame susirin-

mėn. 7 d. 4 vai. p. p. šv. Kry- kirae j(iomiai palmaak6jo sav„ 
alaus bažnyčioje. August Rey, įspMžius iš savo kelionių po
pažadėjo pats dalyvauti lietu- Europą jr ta paaukojo
vių relig. muzikos koncerte. Cicero AugStesniajai Lituanis-

X Tik birželio mėn. pirmas ukog mok klai 15 dolerlų
mėnesinis mokėjimas dabar per- « . „ . . ..., . . . . X John Pakel, tautinių šokant kambario vėsintuvą iš , . . . ' , ..
Gradinsko. J. G. Television Co„ klų sven,tes flna"s.ų kom,s,Jos 
2512 W 47th St pirmininkas, parode gražų pa

vyzdį, kuris vienas iš pirmųjų

nių paroda balandžio 7 d. Tau- ^3 d. ruošia Kolumbijos lietuvių 
tiniuose Namuose, 484 E. 4th j dkmą Medeline. Programa 
St., So. Boston, rengia Bostono numatoma ši: birželio 20 d. iš- 
studentai santariečiai. R. Vie- Rrlrningas Lietuvių centro kerti 
sulas vienas iš jaunesniųjų, n^° akmens pašventinimas (Cen 
daugely parodų dalyvavęs dai- bras turės koplyčią, mokyklą, 
lininkų. Gyvosios Lietuvybės skaityklą, salę, ir keletą butų. 
akcijos proga, studentai santa-; ®us trijų augštų namas). Vaka 
riečiai tikisi Bostono visuome-j re svečiū priėmimas ir Kultūri
nę ir studentiją plačiau su šiuo lietuviška radijo valandėlė

X L. B. Bridgeporto apylin
kė sėkmingai renka nario mo
kestį už 1956 m. laiškų forma.

jau užsisakė už $200 biletų į 
tautinių šokių šventę, kuri bus 
Chicagoje birželio mėn. 30 d

Kiti jau sumokėjo mokestį ir International Amphitheatro sa- 
už 1957 metus. Pasirodo, kad j le je. 
ši rinkimo priemonė gan sėk
minga. Tokiu būdu apylinkė 
jau išrinko didelę dalį užsiliku
sio nario mokesčio. Apylinkės

X M. Motiekaitis, jaunas ga
bus pianistas, dalyvaus L. N. 
Bridgeporto apylinkės rengia
majame jaunimo koncerte Lie
tuvių auditorijoje balandžio 
mėn. 28 d. 3:30 vai. p. p.

X Kun. dL Ant. Juška, Ne
kalto Prasidėjimo seserų rėmė
jų Chicagos apskrities dvasios 
vadas, vadovaus seimo posė
džiui, kuris bus Šv. Antano pa
rapijos salėje ateinantį sekma
dienį, balandžio 7 d., 2 vai. p. p.

X Kultuvė (ryšium su ba
landžio pirma) tuoj pasirodys. 
Kaip .mums iš Brooklyno infor
muoja, šiame numeryje “Kul
tuvėje 100 asmenų ir 100 temų 
aprašyta”. Adresas: Kultuvė, 
373 So. 2nd St., Brooklyn 11, 
N. Y.

• X Mūsų reti kultūriniaį įvy
kiai tremtyje yra filmuojami 
ir renkaiAi ateičiai. Numato
ma taip pat nufilmuoti ir įra-

dailininku supažindinti.

— Hartfordo tautinių šokių
grupė, vadovaujama Marijošie- 
nės, paskutinėmis dienomis įsi
registravo dalyvauti tautinių 
šokių šventėje. Įdomu, ką gal
voja daryti Waterburio ir Wor- 
cesterio šokių grupės dėl daly
vavimo Tautinių šokių šventėje 
Chicagoje birželio mėn. 30 d.

ITALIJOJE
— Didžiojoj Dievo Motinos

bazilikoj Romoj buvo pamaldos 
už Lietuvą. Šv. Mišias aukojo 
vysk. Vincentas Padolskis, jų

per Voz de Medellin radiją. Lie
tuvos istorinę ir kultūrinę ap
žvalgą atliks kun. dr. P. Raga- 
žinskas. Meninę dalį — viešnia 
sol. A. Stempužienė. Birželio 21 
d. A. Stempužienės koncertas 
Teatro Junin salėje su Medelli- 
no simfonijos orkestru. Vakare 
Lietuvių dienos banketas. Birže 
lio 22 d. Hetro Bellao Artės sa
lėje Lietuvių dienos iškilmingas 
posėdis — minėjimas. Meninę 
dalį atliks A. Stempužienė, Du- 
bauskienė ir dr. Gaurisas. Vaka 
re šventoji valanda nž Lietuvą, 
dos, vainiko uždėjimas prie Bo 
Birželio 23 d. iškilmingos pamai 
livaro paminklo, iškyla ir t.t.

žiūrėti, juos apmėtė akmeni
mis. Tačiau jie greit buvo su
gauti.

Šimtai vakarinėse mišiose
Šv. Vardo katedroje Chicago

je gavėnios metu įvestos vaka
rinės šv. mišios, kurios būna 5 
vai. 15 min. vakare. Nors jos 
dar neseniai teprasidėjo, bet 
jau susirenka apie 400 žmonių.

Gaisruose žuvo 22
Cook apskrities gaisruose per 

kovo mėnesį žuvo 22 žmonės. 
Iš viso šiemet gaisruose jau 
žuvo 57 žmonės, tai yra 12 dau
giau, kaip pernai metais tuo 
pat laiku.

Šv. Kazimiero bažnyčia
Chicagoje turime tik vieną Šv. 

Kazimiero bažnyčią. Ji yra 2226 
S. Whipple st., joje klebonauja 
prel. J. Mielcarek.

si daiktai išversti. Velionės ran
kos surištos, burna užrišta, ji 
pati primušta ir pasmaugta.

Rungsis rutuliukų mėtytojai
Chicagos parkuose šį pava

karį įvyks rungtynės marmoro 
rutuliukų mėtytojų. Pirmosios 
tokios rungtynės bus Jensen 
parke, šiaurinėje Chicagos daly
je, balandžio 12 d.

valdybą , sudaro A. Gintneris,
F. Valanskas, J. Tijūnas, P.
Šimoliūnas ir P. Dambrauskas.

a i •
X J. Kirvaitis, 6108 S. Ash

land Avė., Interstate Insurance 
Agency brokeris, kasmet lietu
viškos kultūros reikalams pa
skiria po šimtinę. Dabar jisai 
savo nuosavame name įrengė 
patogų draudimo aptarnavimą, 
o raštinių sienas pradėjo puošti 
lietuvių dailininkų meno kūri
niais.

X M. brupšienė, V. Galvydis 
ir Sereičikas bei LRKSA Chi
cagos apskr. valdyba, vadovau
jant K. Kleivai, rengia Liet. R.
Katal. susivienijimo 70 m. su
kakties minėjimą, įvyksiantį 
šeštadienį, balandžio mėn. 6 d.,
Lietuvos Vyčių salėje. Minėji
mo pradžia 7:30 vai. vak. , , , , , ,1 . i kas koncertą, kuris įvyks ba-

X Raimundas MLšauskas, į landžio 7 d. 4 vai. p. p. Šv. Kry- 
studijuojantis Navy Pier, ten j žiaus parapijos bažnyčioje.
pasireiškia savo veikla studen-' ------- - ■ ....—
tų tarpe. Neseniai jam buvo j 
pavesta tvarkyti universiteto 
lietuvių klubo “Lituanica” len
tą, kurioje atsispindi šios mo
kyklos lietuvių studentų veikla.

X Anelė Rimkevičienė, bu
vusi mokytoja, jau mėnuo lai
ko sunkiai serga ir gydosi Lo- 
rettos ligoninėje, 645 S. Central 
Avė* 407 kambaryje, Chicago
je.

X Kun. Vilkaitis, LB Cicero 
apylinkės valdybos narys, or
ganizuoja šią vasarą Cicero 
dviejų-trijų mėnesių lietuvišką 
vaikų aikštelę. Kun. Vilkaičio 
tel. OLympic 2-0231.

CHICAGOS ŽINIOS

Ryšiai su banditais — 
mirties priežastis

Policija, tirdama bankininko 
Leon Marcus mirties priežastis, 
linksta manyti, kad čia buvo 
kaltas jo įsivėlimas į finansines 
operacijas su banditais, Chica
gos gengsteriais, kurių tarpe 
.minimas Sam Giacana. Jis yra 
vienas stambesnių asmenų ban
ditų sindikate ir nužudytojo 
Marcus bankas jam buvo da
vęs paskolas. Rasti prie velio
nio raštai mini šio vardą.

Marcus buvo kilęs iš Latvi-
. , .... • j°s, i JAV atvažiavo su tėvais
’y" teturėdamas 12 metų amžiaus.

Mažai tėjęs mokslo jisai depre
sijos metu darydamas įvairias 
operacijas prisikasė iki banko

.Albinas Valentinas paskaitys link- 
_ , . . . . ism4 prozos gabalą literatūros va-
JA. Geras atlyginimas, butas ir už- I kare, kuris įvyks balandžio 6 d. 
laikymas. Rašykite šiuo adresu: i Lietuvių auditorijoje, kur bus pa- 
DRAUGAS Ade. 9441, 4545 W. 63rd 1 gerbtas .1. Savickis, laimėjęs Ra
st., Chicago 29, IU. šytojų draugijos 1956 m. premiją

REIKALINGA VIRŽJA-PADfiJfi-

luž knygą "Žemė dega”.

Marijos apsireiškimų Fatimoje 
1917 metais aprašymas

128 pusi. Kaina $1.00 
Užsakymus kartu su pinigais siuskite

‘‘DRAUGAS’’
4545 West 63rd Street 

Chicago 29. Illinois

BŪKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI!

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

__ Lietuviškos Knygos Klubo na-
Kalejiman iki gyvos galvos riais — lietuvybės kalviais gali būti 

. visi, pasiuntę 5 dol. šiuo adresu:Gladys Martin, 36 m. am
žiaus moteris, Hammondo gy- LIE^'T 
ventoja, nuteista kalejiman iki 4545 w (J3 Chjcago 29, IU 
gyvos galvos už nužudymą sa
vo trečio vyro, Roberto Martin,
32 m. amžiaus. Jos sūnus — iš 
ankstybesnės moterystės — už 
dalyvavimą nužudyme turės at- 
kalėti nuo 2 iki 17 m. Velioni 
šešiais šūviais nužudė tas sū
nus, terurįs 17 m., anksčiau su
sitaręs su motina.

rwxwwwMn<WHMKH)(WWH dalyvauti.

šaukia narių susirinkimą, kuriame 
bus paskaita inž. R. Pabedinsko, a- 
pie Maroko ir kitas šalis bei kitų 
skyriaus reikalų svarstymas. Vi
si nariai būtinai yra kviečiami at
vykti dalyvauti ir prašomi nevė
luoti. Paskaitos metu gali daly
vauti ir svečiai bei viešnios.

Skyriaus Valdyba
— Chicagos Ateitininkų Sendrau

gių skyriaus susirinkimas įvyks 
balandžio 7 dieną 1:30 vai. šv. Kry 
žiaus parapijos salėje, 4541 So. 
Wood Et. Dientvarkėj pranešimas 
iš Sendraugių konferencijos, metų 
veikimo plano gairės ir einantieji 
reikalai. Valdyba

— Pranešama, kad š. m. balan
džio mėn. 5 d. 8 vai. vak. Holly- 
wood Inn, patalpose, 2419 W. 43rd 
St. įvyksta Balfo Chicagos Apskri
ties Valdybos posėdis.

Sekretorius.
— Scenos Darbuotojų susirinki

mas įvyks balandžio 6 d. 7 vai. v. 
Lietuvių auditorijoje. Dienotvarkėj 
bus aptariamas Pavasarinis teat
ro balius gegužės 18 d. ir kit.

• Valdyba

— Šv. Kazimiero seserų rėmėjų 
susirinkimas įvyksta šiandien šv. 
Antano parapijos salėj.

— Tėvų Marijanų bendradarbių 
susirinkimas įvyks ketvirtadienio 
vakarą šv. Antano parapijos sa
lėj. Cicero.

— Šv. Kazimiero seserų rėmėjų 
2 skyriaus susirinkimas įvyks ba
landžio 5 d. šv. Jurgio parapijos 
salėj, tuoj po vakarinių pamaldų.

Valdyba
— Vytautei klubo bičiuliai ren

kasi balandžio 5 d. Antano Repšio 
bute 5640 South Ada St. (antras 
augštas). Visi bičiuliai prašomi

Valdyba

Tučtuojau išeina iš spaudos 
DAINŲ KNYGELftE 

“STOVIU Aš PARIMUS” 
80 puslapių, kišeninio formato, 
su 35 labiausiai pamėgtomis

vadovo. Jis turėjo finansinių i liaudies ir naujomis dainelėmis 
reikalų su miesto banditais, net su gaidomis. Jaunimo organiza- 
davė paskolas jų organizuoja-į cjios turėtų įsigyti didesnį eg- 
miems nedoriems namams. zempliorių skaičių, o šeimos 

bent po keletą. Užsakymus sių-

fcrELssa-uUsrsJBrBJSs'ciisa
I dėtuvių tautos tauriaiiHlOH asmeny* 
bes Arklvysk. Jurgio Matulaičlo- 

Matiiievičiaus
Trijose dalyse:

UŽRAŠAI
I. t įrašai: Mintys, pastabos, pasi

ryžimai. Čia kaip tik atsiskleidžia 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos Jžvel- Į 
girnas bei visiškas pasiaukojimas 
tarnauti Dievui, Bažnyčiai Ir sielų 
išganymui.

II. Laiškai. Tai Įvairiems asme
nims rašytų laiškų Ištraukos, gyve 
nimtškos išminties perlai, Išreikš- I 
patarimų, paraginimų Ir paaiškini 
mų formoje.

III. Vilniuje. Žvilgsnis f Arkivya- 1 
kupo kančias perneštas senoje Lie
tuvos sostlnšje, kur Jis stengdamasis 
boti visiems vlsakuo, kad visus lai- , 
ništų Kristui, daugiausia yra nuken 
tėjęs.

’ Knyga turi 220 psl., paveiksluota 
Ir (rišta , kietus viršelius. Kaina

i......ll>IIIIIIIUI,lllllllllllllinilllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

KNYGA,
Kokios pasirodo tik retais laikotar
piais

PREMUUOTAHI8 DRAUGO 
ROMANAS

Didelė Lietuviškos bnities knyga, 
išrinkta iš daugelio kurinių .Tūry 

Komisijos ir nepaprastai palankiai 
sutikta skaitančios visuomenės.

Aplankas dail. J. Paukštienės 
Lietuviškos Knygos Klubo leidiny*. 
434 psl. Kaina $4.00.

Užsakymus ir pinigus siųskite 

DRAUGAS
4545 West 63rd Street 

Chicago 29, Illinois
i|IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIII>H<"<'

Spręs, ar atiduot vaikus 
rusams

uti tuojau: R<‘v. P. Gedvilą,
2745 W. 44 Str., Chicago 32, III

Teisėjas John H. Clayton Kaina 1 egz. $1.00, 5 egz. arba
pranešė Rusijos ambasadai Wa- daugiau — 50 et. ___
ahingtonc, kad balandžio 10 d. - - 3^ ..
Chicagoje bus sprendžiama by->

J2.B0.

Užsakymus su pinigais siųskite:

“D K A U G A 8”
4545 W. 63 St., Chicago 29, III

T9 1

la apie keturių Kozmin vaikų, 
likimą — ar jie <bus išvežti į 
Rusiją. Jų tėvai, rusai, psichiš
kai nesveiki, nutarė grįžti į Ru
siją. Sovietų ambasada reika
lauja, kad ir jų vaikai taipgi 
būtų pasiųsti į Rusiją.

X Fotografui Vaclovui No
reikai, 2418 West Marųuette 
Road, tik už 8 dienas praleistas 
ligoninėje. Leonardas Jankaus
kas įteikė $343.95 čekį.

f %
KAS TURI GERA SKONĮ, VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo- 
kėjimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, Šaldytuvai ir visa namų ir ofisų 
įrengimui.

Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

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

J

i£ND 1 TO CARE, N.Y.
or your lotai CARE offic.

please
care...
becavie 

lianger hurts!
b.caut. toninį liuet it thit 
timplt: You aend $1 to 
CARE. Tbat dollar aonda 

22 Iba of Food overaeaa — 

helps feed thia littlo boy 

and hia family for ona 

wholo month.
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