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JT MOTERŲ KOMISIJOS SESIJA JAU BAIGTA
Lietuves susitiko su rusėmis ir gudemis

Jungtinėse Tautose, New Yorke
SALOMĖJA K ARKĖLIŪN AITĖ 

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose
JUNGTINĖS TAUTOS. — Tris savaites užtrukusi JT Moterų 

Statuso Komisijos vienuoliktoji sesija užbaigė savo darbus, per
žvelgusi visą eilę svarbių įvykių moterų teisių srities politinėje, so
cialinėje, ekonominėje ir auklėjimo plotmėje ir pakvietusi pakar
totinai rūpintis pašalinti diskriminaciją prieš moteris.

Sesijos posėdžiuose, šalia ko
misijos, kurią sudaro JT aštuo
niolikos narių delegatės, dalyva
vo ir JT specialinės agentūros ir 
nevalstybinės organizacijos, ku
rių patarimais JT naudojasi sa
vo veikloje.

Moteriška sesija
Komisijoje yra Argentinos, 

Australijos, Belgijos, Gudijos, 
Kinijos, Kubos, San Domingo, 
Prancūzijos, Indonezijos, Izrae
lio, Meksikos, Pakistano, Lenki
jos, Švedijos, Sovietų Sąjungos, 
D. Britanijos, JAV ir Venezuelos 
atstovės. Kadangi tai Moterų 
Statuso komisija, tai jau kiek
viena valstybė taip ir pataikė, 
jog atstovėmis paskyrė būtinai 
moteris.

Moterys atstovės buvo ir iš Pa 
saulinio Darbo biuro, UNESCO 
bei Pas. Sveikatos organizacijos. 
Moterys pagaliau buvo ir nevals
tybinių organizacijų delegatės, 
kurios atstovavo trisdešimt or
ganizacijų. Jų tarpe dvi organi
zacijas atstovavo lietuvės — bos 
tonietė Zuzana Šalnienė atstova
vo International Federation of 
Business and Professional Wo- 
men, o Jūsų korespondentė at
stovavo Paryžiuje savo centrą 
tūrintį Mouvement Mondial dės 
Meres (Pasaulinį Motinų sąjū
dį).

Vyrų šioje Moterų Statuso Ko 
misijos sesijoje beveik nesimai- 
šė, išskyrus sekretariato atsto
vus, kurie patiekė pranešimus 
Generalinio sekretoriaus vardu. 
Nors čia susidūrė įvairių geogra
finių ir politinių blokų atstovės, 
bet posėdžiai praėjo darniai, o 
kai sesija užsibaigė, tai moterys 
dar beveik dvi valandas kalbėjo, 
dėkodamos savo pirmininkei šve
dei už objektyvumą ir išmintin
gą pirmininkavnųą.

Komunistės prieš kinietę
Pati pradžia buvo šiek tiek 

karstelėjusi, kai sovietinio blo
ko atstovės pasipriešino, kam to
je komisijoje atstovaujama tau
tinė Kinija. Šalia Kinijos atsto
vės p-lės Tseng sėdinti gudė Fio- 
nija Novikovą pirmoji pasipra
šė balso ir protestavo, kam jos 
kaimynė neatstovauja komunis
tinės Kinijos.

Kadangi dar niekur JT dar
buose komunistinės Kinijos at
stovai nedalyvauja, tai ir šis at
vejis tepaliko tik protokole at
žymėtas, bet praktiškai nieko ne 
pakeista, ir panelė Tseng dalyva
vo sesijoje ir aktyviai reiškėsi 
jos darbuose.

Kai po sesijos imi į rankas vi
sus pranešimus, jieškodamas 
svarbesniųjų nutarimų, tai rei
kia perskaityti arti tūkstančio 
puslapių. Tiek buvo prikalbėta, 
priskaityta, o ir laiko kiek išleis
ta! Prasidėję kovo 18 d., posė
džiai vyko ligi balandžio 5 d. po 
du kartus į dieną — prieš pietus 
ir popiet, kartais nusitęsdami 
net ligi vėlumos.

Po posėdžių vykdavo priėmi
mai, kuriuos moterims pagerbti 
rengė pačios JT, o paskui paski
ros delegacijos ir JT veikloje da 
lyvaujančios nevalstybinės orga
nizacijos. Tų pobūvių metu mo
terys turėjo progos arčiau susi
pažinti, pabendrauti, paliekant 
nuošalyje dienos darbus. Tada

imta Generalinės asamblėjos, Į 
nuo šių metų vasario 20 d. pa
tiekta paskiroms valstybėms pa
sirašyti. Komisija pakvietė Eko
nominę ir Socialinę tarybą, kad 
ši kreiptųsi į paskirų valstybių 
vyriausybes, prašydama tą kon
venciją pasirašyti.

Ta konvencija numato, kad nei 
vedybos, nei jų anuliavimas, ne
gali pakeisti moters pilietybės. 
Palikdama pilietybės klausimą 
moteriai laisvai apsispręsti, kon
vencija numato, kad, jei moteris 
pageidautų, jai suteikiama privi
legija natūralizuotis jos vyro tė
vynėje. Ligi šiolei ta konvencija 
yra pasirašyta jau 13 kraštų. Ji 
įsigalios po 90 dienų, kai ją bus 
ratifikavusios šešios šalys.

Politinės teisės, darbas, 
mokslas ir vedybos

Peržvelgiant moterų teisių pa
žangą politinėje srityje, buvo

nebuvo nei blokų, nei Rytų nei 
Vakarų. Rytietės vaišino vaka- 
rietes, vakarietės draugiškai šne 
kučiavosi su rytietėmis.

Nors pagrindinį dėmesį skiria
ma organizacijai, kurią atstovau 
ji, bet pirmiausias dalykas, ko 
nepažįstamoji sutikta klausia, 
tai tavo tautybė. Ir taip, pavyz
džiui, nė sąraše nežiūrėjusi, Jū
sų korespondentė jau kitų dele
gačių buvo painformuota, kad ir 
dar viena lietuvė esanti šioje se
sijoje. Tai buvo ponia Šalnienė.

O vieno priėmimo metu, kai su 
sitiko Rytai su Vakarais, mudvi 
lietuvės patekome į rusių ir gū
džių tarpą. Jos dideliu susidomė-1 konstatuota, kad dar dvylikoje

Britanijos karalienė Elzbieta II inspektuoja prancūzų oro pa
jėgų garbės sargybą Orly aerodrome, Paryžiuje, valstybinio vizito me
tu Prancūzijoje, šalia karalienės yra Prancūzijos prezidentas Rene 
Coty. (INS)

Maskvos letena yra sunki

net kada ji nekalba rimtai

jimu klausė, kaip ponia Šalnienė 
joms pasakojo, kad jos vyras 
yra Lietuvos garbės konsulas 
Bostone ir kad JAV ir daugelis 
kitų valstybių nepripažįsta Lie
tuvos aneksijos. Ir paskui dar 
daugiau moterų prisijungus iš 
jų bloko, gudė aiškino, kad ne
būtų bloga nusifotografuoti pri
siminimui, kas tuojau buvo ir 
padaryta.

valstybių pasaulyje ir eilėje sri
čių moterys neturi politinių tei
sių. Ta politinių teisių konvenci
ja Generalinės asamblėjos buvo 
patvirtinta 1952. Nutarta prašy
ti, kad Generalinė asamblėja pa
ragintų, kad daugiau valstybių 
tą konvenciją pasirašytų ir rati
fikuotų. Ligi šiolei pasirašiusių 
yra 40, o ratifikavusių — 26. 

Gen. sekretorius pakviestas

Platus atgarsis
PARYŽIUS, bal. 10. — Angli

jos karalienės Elzbietos II ir jos 
vyro princo Pilypo oficialus tri
jų dienų vizitas Paryžiuje rado 
nepaprastai plataus atgarsio 
prancūzų spaudoje ir visuome
nėje.

Ponia Šalnienė vėliau posėdžių t kasmet patiekti pranešimų, kaip 
metu du kartus kalbėjo savo or- kokioje šalyje moterims suteikia 
ganizacijos vardu įvairiais klau- mos teisės. Taip pat Generalinis 
simais, susijusiais su jos veikla, sekretorius pakviestas ištirti dir 

vą dėl galimybių surengti tarp-
Už moterų teises

Šios komisijos darbai bus pri
statyti Ekonominės ir Socialinės:

tautinę studiją apie moterų daly
vavimą visuomenės gyvenime.

Dėl moterų dalyvavimo ekono- 
_ .. . , ... , miniame gyvenime priimta eilė

Tarybos sesija., kur, sų vasarą; Viena ją liečia atly-
įvyks Genevoje. Komisija, tiesa, 
kalnų nenuvertė, bet peržvelgė ginimų klausimą, kita vyresnio

jo amžiaus moterų aprūpinimąįvairias sritis, kuriose moters įarbu trečja _ moterų prof,.si.
vis dar neturi lygių teisių. Ką nio darbo perspektyvas. Valsty-

tus, kur veikia skirtingi įstaty 
mai, kad ir pačiose Jungtinėse 
Tautose, kaip konstatuota per se 
siją, vykdoma diskriminacija 
prieš moteris.

Pati karščiausia moterų teisių 
gynėja, San Domingo delegatė 
Minerva Bernardino, smarkiai

' bės kviečiamos patiekti infonna- 
cijų apie galimybes moterims įsi

Toliau komisija svarstė mote
rų ir mergaičių švietimo klausi
mą, reikalaudama, kad ir šioje 
srityje nebūtų diskriminacijos. O 
vedybų ir skyrybų srityje komi-

x ~ , . . . sija nutarė patarti, kad butųpuolė uz tai Gen. Sekretoriaus at, ... _‘ , ... nustatyta, jog vedybos „remiasistovą, o pabaigoje buvo priimta
rezoliucija, siūlanti, kad ir mo
terims būtų suteikiamos JT se- 
kretariate augštos vietos ir al
gos, kaip ir vyrams.

Komisija ypač pasidžiaugė 
faktu, jog konvencija dėl ištekė
jusios moters pilietybės, tos ko
misijos parengta ir paskui pri-

laisva valia ir sutikimu“ abiejų 
šalių — tai yra, ir vyro ir mo
ters.

Komisija taipgi nutarė prašyti 
Ekonominę ir Soc. Tarybą reko
menduoti vyriausybėm, kad šios 
įvestų privalomą vedybų ir sky
rybų registraciją.

Socialiste rašo Prancūzijos 

komunizmo klausimu
PARYŽIUS, bal. 10. — Socia

listų partijos kovotoja Suzanne 
Labin dienraštyje „Le Populaire 
de Paris“ klausia: „Ar pakanka 
panaikinti skurdą komunistų par 
tijai priveikti?“ Į šį klausimą at
sako ilgesniu straipsniu.

Konstatavusi, kad „visur, kur 
komunizmas įsivyravo, protestas 
buvo pastatytas už įstatymo ri
bų: streiko teisė, socialiniai rei
kalavimai, revoliucinė dvasia bu
vo apskelbti nusikalstamais pa
sireiškimais ir įsigalėjo visuoti
nis skurdas“, Suzanne I^abin pri
eina išvados, kad svarbiausioji 
komunistų partijos įsigalėjimo 
priežastis yra „labiau politinis 
fanatizmas, negu ekonominio bū
vio pagerinimo reikalavimai“, o 
to fanatizmo vyriausiu įranki’-' 
yra kompartijos „aparatas“.

Maskva išeikvojo
Ispanijos auksą

MADRIDAS, bal. 10. — Sovie
tų Sąjunga paskelbė, kad ji ne
turi jokio Ispanijos aukso, kaip 
buvo skelbusi Ispanijos vyriau
sybė.

Maskva pripažino, kad Ispani
jos pilietinio karo metu raudo
nieji iš Ispanijos buvo atgabenę 
aukso už 560 milionų dolerių.
Bet jį išleido kovai prieš Franco 
iki cento. O Ispanija tikėjo, kad 
raudonieji buvo nugabenę 500 
tonų aukso į Maskvą. Ispanai ti
kėjosi, kad užmegzdami santy-|niai miestai būtų totaliniai nu- 
kius su Sovietų Sąjunga, atgaus trinti Europos žemėlapyje ir Ru-

PARYŽIUS. — Sovietų Sąjun
gos premjeras Bulganin neseniai 
grasino notomis įvairioms Euro
pos ir Skandinavijos valstybėms 
ir Maskvos radijas įspėjo Vaka
rų Vokietiją ir Olandiją, kad jei 
šie kraštai sugalvotų rengti ato
minį karą prieš Sovietų Sąjungą, 
tai pastaroji tiek reaguotų, jog 
Haaga ir Bonna būtų nutrintos 
nuo žemės paviršiaus.

Tačiau nusi r am in kim e
Ryšiumi su šiais Maskvos gra

sinimais, Paryžiaus dienraščio 
„L’Aurore“ vyriausias redakto
rius Robert Bony rašo: „Mask
vos letena yra sunki, net kada ji 
nekalba rimtai. Nes jos grasini
mas, savaime aišku, tegali pri
klausyti išdaigininkų sričiai. Iš 
tikrųjų, gi ji puikiausiai žino, 
kad, jei vieną gražų pamišimo 
rytą ji apsispręstų nutrinti Haa- 
gą ar Bonną, ar kurią kitą sos
tinę nuo žemės paviršiaus, dar 
vakaro nesulaukus, Maskva, Le
ningradas ir visi didieji sovieti

tą auksą.

Egiptas puola
KAIRAS, Egiptas, bal. 10. — 

Egipto spauda piktai ėmė pulti 
Jungtines Amerikos Valstybes, 
kad jų tanklaivis su nafta nu
plaukė į Izraelio uostą Bllath.

Raketiniai ginklai
BONNA, bal. 10. — Vakarų 

Vokietijos kancleris Adenauens 
paprašė Jungtinių Amerikos 
Valstybių apginkluoti Vokietijos 
kariuomenę raketiniais ginklais.

sija jame pasiliktų kaip didžiulis 
baltas plotas...“

„Tačiau, nusiraminkime — bai 
gia Robert Bony — nes atominis 
karas neįvyks rytoj, kadangi 
žmonija, net sa*’o blogiausių at
stovų asmenyje, dar nėra visiš
kai pamišusi...“

Autorė savo teigimus pailius
truoja gyvais pavyzdžiais. Pvz. 
Prancūzijoje „lengviausiai pasi
duoda kompartijos įtakai labiau
siai favorizuoti proletariato sek
toriai, sakysim, kaip dirbą me
talurgijoj, o ne skurdžiausieji, 
kaip tekstilės darbininkai.

Toliau autorė dar pastebi, kad 
kompartijos masė yra ne tarp 
privačios pramonės darbininkų, 
bet kaip tik nacionalizuotosios ir 
tuo pačiu turinčios žymiausių 
privilegijų, kaip automatinis ki
limas, pensijos ir t.t.

Dulles nuomonė
YVASHINGTONAS, bal. 10. — 

JAV valstybės sekretorius John 
Dulles kongresui aiškino, kad 
tik vienas esąs rimtas karo pavo-

Praves tunelį 
kanalo apačia iš

Anglijos į Prancūziją
LONDONAS, bal. 10. — Brita

nija ketina prakasti tunelį iš 
Anglijos į Prancūziją apačia ka
nalo, kuris yra 22 mylių pločio 
Balandžio 16 d. tam reikalui ap
svarstyti bus sudaromas visų 
partijų komitetas.

Tunelio mintis buvo kilusi jau
jus — tai tas, kad Sovietų Są- prieš pusantro šimto metų. Buvo
junga gali blogai suprasti Ame
rikos siekimus. Pavojui sumažin
ti Amerika turi savo poziciją aiš
kiai parodyti.

• Jungtinių Amerikos Valsty
bių satelitas apie žemę būsiąs pa 
leistas ateinančių metų pradžio
je.

• Amerikos dešimtyje valsty
bių nuo praėjusios savaitės vie
sulų ir audrų žuvo 35 žmonės ir 
apie 1,000 sužeista.

KALENDORIUS
Balandžio 11 d.: šv. Leo

nas Didysis; lietuviški: Vykin
tas ir Daugaila.

Saulė teka 5:19, leidžiasi 6:26.
ORAS

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

Sakoma, kad arabai nori
A

pasidalinti Jordano kraštą
LONDONAS, bal. 10. — Egiptas apkaltino Izraelį planavimu 

naujos agresijos Vidurio Rytuose. Nauji kaltinimai ar tik nebus 
artėjimas Izraelio ir Jordano prie karo pakrantės.

Kaikurie Vakarų diplomatai, 
mano, kad priešizraelitiški pra
nešimai kursuoja, kad arabų pa
saulis galėtų paslėpti savo inten
cijas pagrobti Jordaną.

Jau keturi mėnesiai kalbama, 
kad Sirija ketinanti pasiimti sau 
Jordaną arba Sirija, Saudi Ara
bija ir Irakas pasidalins tarp sa
vęs mažąją valstybę.

nei taptų grobiu
Jei Jordanas taptų arabų gro

biu, tai Izraelis tuojau skubėtų 
į Palestinos teritoriją, kurią Jor
danas laimėjo 1948 m. kare.

Kairo vyriausias kalbėtojas 
pulk. Kader Hatem užvakar pa
sakė, jog Izraelis provokuoja ne
susipratimus prie pasieniė pa
slėpti projektuojamą agresiją.

Sirija taipgi skundžiasi Izrae
liu, kad Izraelio sargybiniai šau
dė į Sirijos pasienio pozicijas.

Vyriausybė sulaikė
prezidento laišką

ROMA, bal. 10. — Italijos pre 
zidentas Gronchi parašė laišką 
prezidentui Eisenhoweriui, bet 
Italijos vyriausybės nariai už
protestavo prieš laiško siuntimą. 
Laiškas esąs priešingas vyriau
sybės politikai.

Italijos prezidentas Gronchi 
kritikavo laiške Eisenhovverio 
programą Vidurio Rytams, kri
tikavo valstybės sekretorių Dul- 
les ir siūlė Europoje sudaryti ne
utralią zoną.

sudaryta bendrovė ir pradėti ty
rinėjimo darbai. Tačiau vyriau
sybė baiminosi, kad tuneliu gali 
pasinaudoti priešas ir staigiu 
smūgiu atsirasti Anglijoje. Da
bar tokios baimės nebeaktua
lios.

Tunelio idėją dabar atgaivino 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
finansininkai. Pagal dabartinius 
apskaičiavimus tunelis prasidė
tų nuo Folkstone ir baigtųsi prie 
Calais, viso būtr 35 mylių ilgio. 
Kainuotų 280 mil. dolerių.

• Prezidentas Eisenhomeris 
pritaria Britanijos karinių pajė
gų mažinimui.

Britanija šauks
premjerų konferenciją
LONDONAS, bal. 10. — Bri

tanija pasiruošusi sušaukti com- 
monwealth’o valstybių ministe- 
rių pirmininkų konferenciją. 
Konferencijos tikslas — sustip
rinti commonwealth’o (bendruo
menės) ryšius, perorganizuoti 
commonvvealth’o apsigynimą ir 
kt. Konferencija numatyta lie
pos mėnesį.

Egipto balsas
DUESSELDORFAS, Vokieti

ja, bal. 10. — Brown, Boveri ir 
Co., Vakarų Vokietijos firma, 
statys pajėgų radijo siųstuvą Vi
durio Rytuose. Radijo siųstuvas 
bus pastatytas Egiptui netoli 
Kairo miesto.

Nauji piliečiai
SAIGGN, Pietų Vietnamas 

bal. 10. — Apie 500,000 kiniečių 
nori būti Pietų V:etnamo pilie 
čiais.

Kieti žodžiai
JAV kongrese

YVASHINGTONAS, bal. 10. — 
Kongrese pareikalauta tuojau at 
sistatvdinti pašto departamento 
valdytoją Arthur E. Summer- 
field ir iškelti jam bylą dėl netin
kamo naudojimo pašto fondų.

Šiuos reikalavimus patiekė 
rep. Charles O. Porter (D., Ore.) 
ir rep. John A. Blatinik (D. 
Minn.).

Trumpai iš visur
• Komunistai gali būti išvary

ti iš Jungtinių Amerikos Valsty
bių. JAV federalinis apeliacinis 
teismas išaiškino, kad užsienie
tis gali būti deportuotas, jei jis 
yra kada nors buvęs komunistų 
partijoje.

• Raketos. Amerika jau išlei
do 4 bilionus dolerių raketom 
dirbti. Jų tyrinėjime ir gamybo
je dirba daugiau kaip 100,000 
žmonių. Raketų, kurios skris 
1,500 mylių, Amerika turėsianti 
per kelis mėnesius.

• Lenkijoje bus suorganizuo
ta lietuvių kultūros dekada, o 
Lietuvoje — lenkų kultūros de
kada. Abi jos vyks vienu metu: 
nuo birželio 20 d. iki liepos 1 die
nos.

• Iranas (Persija) turi 21,
i 794,000 gyventojų, žemės plotas 
— 628,060.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Jordano karalius Hussein vakar pareikalavo Jordano prem

jerą Suleiman Nabulsi atsistatydinti. Premjeras atsistatydino.
— Pietinėje Aliaskoje vakar žemė drebėjo.
— Jaek Sable ir Myra Soble, areštuoti New Yorke ryšiumi su 

šnipinėjimu, yra kalti ir jiems gresia 10 metų kalėjimas.
— Australijos premjeras Robert G. Menzies ir jo žmona ba

landžio 22—23 aplankys Manilą, kaip Pilipinų vyriausybės svečias.
— Amerikos ir Britanijos karinės pajėgos — žemės, jūros ir 

oro — šią savaitę atlieka karines pratybas, bandant Nato apsigy
nimą pietryčių Viduržemyje.

— Jordanas leis Jungtinių Tautų kareivius iš Gazos ruožo ap
lankyti Jeruzalę ir Betliejų Vclykose.

— Jungtinių Amerikos Valstybių derybos su Egiptu dėl Suezo 
kanalo naudojimosi nedavė vaisių. Bet Amerika dar vis tikisi, 
kad Egiptas pripažins kolektyvinę kanalo kontrolę. Bet Nasserio 
laikysena rodo, kad jis nusistatęs vienas tvarkyti kanalą.

— Aleutian saloje, Paeifike, smarkiai žemė drebėjo.
— Raudonieji stiprina savo karines pajėgas Šiaurės Korėjoje.
— Tlie New York Herald Tribūne vakar pasakė, kad Egiptas 

gauna patobulintus sprausminius lėktuvus iš Sovietų Sąjungos pa
pildyti prarastas oro pajėgas praėjusį rudenį Britanijos ir Pran
cūzijos invazijos į Egiptą metu. Sakoma, kad Egiptas gauna „di
delį skaičių“ Mig-17, Mig-19 ir Yak-25.

— Informuoti Pentagono karininkai yra daugiau negu tikri, 
kad Izraelis prieš Kalėdas vėl užpuls Egiptą.

— Britanija ir Prancūzija spaudžia Jungtines Amerikos Vals
tybes Suezo kanalo ginčą perkelti į Jungtinių Tautų Saugumo ta
rybą, kad ji išspręstų Suezo kanalo naudojimą. Bet Jungtinės 
Amerikos Valstybės yra priešingos tam, kadangi Saugumo tary
boje sovietai su savo „niet“ viską sugadins.

— Prezidentas Eiscnhorceris vakar pareiškęs, kad Amerika ir 
toliau tarsis su Egiptu Suezo kanalo naudojimo klausimu.

— Jungtinės Amerikos Valstybės m prieštaraus Japonijos pre
kybai su raudonąja Kinija.
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metines ir Korp! Kęstučio. Taip tis ateinančiai Vakarų apygar- 
pat Vytautas Rūbas parodė la-l dos moksleivių ateitininkų Šven
tai įspūdingų nuotraukų su Ja- tei. Kas sekmadienį po moki-

AT-KŲ FEDERACUJOS 
TARYBOS RINKIMŲ 

REZULTATAI t

Ateitininkų Federacijos Tary
bos rinkimuose, kurie baigti ko
vo 15 d., dalyvavo 1126 ateiti
ninkai. Tarybos pirmininku iš
rinktas dr. A. Darnusis, (kan
didatais liko dr. J. Leimonas ir 
St. Lūšys).

Federacijos Tarybos nariais 
pagal balsų daugumą išrinkti: 
S. Sužiedėlis, kun. St. Yla. St. 
Barzdukas, dr. Z. Ivinskis, dr. 
V. Vygantas, kun. V. Dabušis, 
dr. A. Šapoka, dr. J. Girnius,

i šią gražią tradiciją, jie vėl iš- 
I drįsta lietuviškajai visuomenei 
į suteikti gražią progą kultūrin
gai praleisti laiką, šį kartą Cle- 
velando teatralų grupė suvai
dins “Brandos atestatą”. Kuo
pos valdybą sudaro J. Plėnys 
(pirm.), A. Grajauskaitė ir S. 
Orvidienė. Šv. Kazimiero die-

ponijos ir Korėjos gražiausiais 
vaizdais.

Tenka didelė padėka vakaro 
suruošimo pirm. Daliai Norei
kaitei ir jai padėjusioms Irutei 
Valaitytei bei Povilui Žumba- 
kiui; o taip pat visiems atsilan
kiusiems. J. K.

STUDENTŲ SUSIRINKIMAS
SAS Chicagos draugovės su

sirinkimas įvyko balandžio 7 d. 
Tėvų Jėzuitų namuose.

Susirinkimą malda pradėjo tė 
vas J. Vaišnys, SJ. Prezidiumą 
sudarė R. Kriaučiūnas ir E. Bra- 
zytė. Praėjusio susirinkimo pro 
tokolą perskaitė M. Daukantai-
tė. Buvo nagrinėjama tema “Ar 

nos proga kuopa suruošė šio thno meiIė visuomeninėje Veiv. 
lietuvid šventojo minėjimą lietu- loj» Diskusijose dalyvavo kole- 
viškajai visuomenei. gos M Rimkus> Q Kizlauskaitė,

R. Jonauskaitė, R. Stropus ir
N. Lipčiūtė. Diskusijose išnagri 
nėta, kas yra artimo meilė, jos 
santykis su ištikimumu ir pasi-

CHICAGOS STUDENTAI SU 
MOKSLEIVIAIS

Balandžio 7 d. Chicagos stu
dentų at-kų draugovė suruošė

prel. J. Balkūnas. dr. P. Kisie- . . . .
liūs. dr. .1. Grinius, kun. A. Su- nl««, ™oksį,v^.s“5hlc^o8J. 
šinskas, A. Skrupskelienė, prei.

vakarą supažindinimui vyrės- tikėjimu, nuoširdumas ir teisin
gumas žmonių santykiuose ir

niams skirtų pamaldų jaunučiai 
renkasi prie Švč. P. M. Gimimo 
bažnyčios ir ilgai nelaukę dings
ta parapijos arba mokyklos sa
lės duryse. Visiems susirinkus, 
kalbama malda ir tada pradeda
mas didysis darbas. Pakviečia
mas susirinkimo pirmininkas ir 
sekretorė. Darbotvarkės punk
tai seka vienas kitą: protokolo 
skaitymas, žinių tikrinimas, in
formacija, einamieji reikalai, me 
ninis jaunučių pasireiškimas — 
eilėraščiai, pasakos, žaidimai jr 
kt. Be susirinkimų jaunučiai da 
ro dar įvairias išvykas. Buvo 
nuvykta į čiuožyklą, kiną ir ap
lankytas parkas, kuriame pada
ryta nuotraukų.

Iki šiol jaunučių globėja bu
vo studentė Angelė Katelytė; 
dabar jos pareigas perima S. Ma i 
žionytė. Šftio metu būreliui pri-1 
klauso septynios mergaitės ir du 1 
berniukai. Būrelio pirmininke J 
yra Rita Jaraitė, o sekretore — 
Teresė Janušaitytė. S. M.

JOHN T. ZURIS
LAVVYER AND COUNSELLOR 

II SO. LA 8ALLE STIIEET
Koom 1415

Pilone: KAndolpIi 6-4425 
Home pilone: LAfayette 3-9477

Telefonas GRovehlU 5-1691

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIAL1STB 

PRITAIKO AKINIUS
-.landos. 9--12 Ir I-V » » pagal

-■Itiitliiii) lA-kyru» irečle llenlv •
*4?9 W M.mnoft. RnaA

~ Tel. RElianoe 6-1811VIKTORO 8,0 ŽICOSi m
Lietuviška gazolino stotis ir autoj Un« WALTfcn J. KIRSTU K, 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS CO.

5769 8. WESTERN AVĖ. PR 8-9533

nVDYTOJAS IR CHIRURGAI 
’KTUVIS gydytojau;

3925 VVest 59th Street 
4 p fliet, 8:10—8:8*

3 parai sutarė

Duoną ir įvairias skcningas 
bulkutes kepa

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

Tel. CLiffside 7-6376 
Pristatome į visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat iš
siunčiame j visus artimuo
sius miestus.

Ig. Albavičius, kun. V. Bagdana 
vičius, V. Vardys, prof. B. Vit
kus, prel. Pr. Juras, kun. P. Pat- 
laba ir kun. J. Petrėnas.

pylinkių universitetais. Supažin 
dinimas įvyko Don Varnas pos
to patalpose.

Mažoji posto salė sukvietė a- 
pie 50 moksleivių ir studentų. 
Dangira Laukytė skaitė paskai
tą. patiekdama vertingų žinių, 
kaip pasirinkti studijų šaka.

žmogaus laisvė bei teisingumas, i Putnamo studenčių ir 
Einamuosiuose reikaluose pra1 moksleivių at-kių šventė įvyks

nešta apie draugovės šventę, ku I SeSuzės 5 d.
ri ruošiama gegužės 5 d. Taip ................ .

sys į rekolekcijas, kurios busi teberašai ranka? 
atskirai mergaitėms ir vyrams.

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
B A L DU S
VIETOJE IR IŠ TOLIAU

K. EIDUKONIS
Rašomoji mašinėle rašo gražiau, 

greičiau, iki 10 egz. iš kart! Įvai- 
Pranešė, kad vyksta kandidatų į l iausi modeliai nuo $69.95 -tr augš- 

, . . ,. .. j .. . . čiau. Pigu, nes tarnauja visą gyveni-Sekė devynių čikagiškiams kursai; norintieji duoti priešai- Į mų. Mokėsite tik po $5.00 kas ms-

Kandidatais į Tarybos narius 
liko šia eile: K. Mockus, dr. J.
Meškauskas, dr. V. Viliamas, P.
Maldeikis, prof. P. Jucaitis, prof. I lengviausiai prieinamų universi- ką prašomi užsiregistruoti. Put- Į gkaVanWomUH°
A. Šidlauskaitė, kun. V. Martin'tetų bei kolegijų individualūs a- r,Q"'rt „,,1,,,
kus, J. Bužys. kun. V. Gidžių- pibūdinimai. Vytautas Dudėnas

Turiu naują didelį sunkvežimį 
ir apdraudas

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

Tel. ofiso Ir boto OLymplc 2-4159
DR. P. KISIELIUS

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

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

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

Ofiso telef. LAfayette 2-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

7156 South Western Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

Pirniad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
II vai. ryto — 1 v. p. p. Seštad. 11 
vai ryto iki 3 vai. popiet

Office tel. RE 7-1166 
Res. tel. WAlbruok 6-3765

Tel. ofiso PHuepcct 6-2240
PRospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 So. Wood Street 

Priėmimo vai. nuo 2- vai. kasdien 
ir nuo 6 iki 8 vai. pirmad. Ir penkt. 
Trečiad ir sek uždaryta.

nas, A. Rūgytė, dr. J. Balčiū
nas, dr. E. Turauskas, kun. V. 
Cukuras, kun. V. Balčiūnas. S. 
Laniauskas, dr. A. šerkšnas, 
kun. K. Juršėnas, O. Bačkienė, 
P. Povilaitis, S. Dzikas, E. Al- 
šėnienė. L. Navickas ir A. Dumb 
rienė.

REKOLEKCIJOS
STUDENTAMS

kalbėjo apie Chicagos universi
tetą, Saulė Liulėvičiūtė — Mun- 
delein kolegiją, Jurgis Štuo-

namo kursams paremt, aukų rin 
kimu Chicagoje rūpinasi kolega 
P. Kilius. Ta pačia proga iš
reikšta padėka kolegai J. Kučė- 
nui už surengimą Tomo Akvi-

pis — Illinois technologijos in- meci° minėjimo
Susirinkimas baigtas malda.

Dalyvė

Šį penktadienį ir šeštadienį 
(balandžio 12 ir 13 dienomis)
8 vai. vakare Tėvų Marijonų 
koplyčioje vyks rekolekcijos 
studentams vyrams. Sekmadie
nį 9 vai. ryte bus šv. mišios iri 
rekolekcijų užbaiga. Rekolek- ( filmuotas šventes 
cijas 'praves tėvas Bruno Mar- 
kaitis, SJ. Į rekolekcijas kvie
čiami visi Chicagos studentai.

Tuo pačiu metu (balandžio 11,
12, 13 ir 14 dienomis, buvusioj 
Šv. Kazimiero akademijoje vyks 
rekolekcijos studentėms ir inte
ligentėms moterims. Šias re
kolekcijas ves vysk. V. Brizgys.

stitutą, Nijolė Lipčiūtė — St.
Xavier kolegiją, Nijolė Narbu
taitė — Mt. St. Joseph kolegi
ją, Ohio, Povilas Žumbakis —
Loyolos universitetą, Alicija Ži
levičiūtė — Illinois universitetą 
prie Navy Pier ir Feliksas Palu-| saulute Ma^uette Parko jau- 
binskas — Notre Dame ir De 
Paul universitetus.

Kadangi diskusijos užtruko 
kiek ilgiau, negu buvo pramaty
ta, tai meninė dalis buvo paly-

MARQUETTE PARKO 
JAUNUČIAI

Su besišypsančia pavasario

nučiai ateitininkai sukruto reng

Dabar Daugelis Vartoja

DIRBTINIUS DANTIS
ginti trumpa. Pamatėme dvi nu' Su didesniu patogumu

. „ . , , ' FASTEETH, malonūs alkaliniai (ne-draugovės

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir^iiiiiiiiHiiiiiiiin 
Telef. BEpobttc 7-5803 

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS

rūgštūs) milteliai, tvirčiau palaiko 
dirbtinius dantis, kad valgyti ir kal
bėti su didesniu patogumu, tik už-

savo dirbtinių dantų. Nepasilieka
1 limpamos košės skonio. Sustabdo 
j “dantų kvapų”. Pirkite FASTEETH 
j savo vaistinėje.

Katalogus tr smulkiausias infor
macijas reikalaukite:
J. L. Giedraitis, 1632 Broad Street,
Hartford. Conn., kuris "Draugui” 
žinomas kaip sąžiningas asmuo.

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. WAlbrook 5-7670 ir 
Glbson 8-4938

• Generalis kontraktorius nau
jų namų statybai, įvairiems re
montams ir namų pertvarky
mams • Turime didelį patyri- 

kašte,™ IĮ5 «“»»“«£*«■ R
darbus. • Apkainavimai nemo- į,j 

I ją karnai.

HAMILTONO ATEITININKŲ 
GYVENIME

Hamiltono at-kų kuopa jau Į 
seniai yra žinoma savo veikla 
ir aktyvumu. Pernai at-kai bu
vo pasikvietę Detroito lietuvių 
teatrą su V. Kudirkos spektak
liu. Šiais metais, palaikydami

Visų rūšių namų apšildymo 
sistemos įvedimas, perdirba

mas ir pa<aisyiw 
Greitas, sąžiningas ir pigos 

patarnavimas

ATLAS FUEL CO.
Ala lovai

4919 So. Paulina St 
PRospect 6-7960

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

Tel. CAlumet 5-1064
Vrn gimtas didžiausias sieupopierių išsirinkimas: naujausi raštai, 

aukščiausia kokybe, šviesai atsparių spalvų, lengvai valomų. Dažų 
šimtai rūšių: vidaus ii' išotio dažymui, žvilgaičių, šilkinio žvilgėjimo 
ir matinių.

įvestas naujas skyrius: VIRTUVĖMS: “sinkų”, spintelių (kabi
netų) metaliniu ir medinių baltų ir spalvotų, VONIOMS ĮRENGI
MAI komplektais ir atskiromis dalimis baltų ir spalvotų, VANDE
NIUI ŠILDYTI aut omatinių gazti šildomų boilerių nuo 20 iki 60 ga
lionų. Kainos žemiau konkurencijos!

Taip pat čia rasite prekių naujausios mados dovanoms ir sau namų 
ruošai ir papuošimui kambariu. Prekės perkamus iš pirmųjų rankų, 
be tarpininkų. Užtat kainos žemos. Be to yra gauti stiklui pjauti 
rėžtukai su deimantu..

Krautuvė atidara kasdienų įprastomis valandomis ir šventadieniais 
nuo 11 vai. iki 3 vai. j»o pietų.

j*

f

P. ŠILEIKIS, 0. P.
(>rtlio|Mxla.s - 1’roti-zLsiaa

A*paratal-Protezai, Mi-d. ban
dažai. Spec. |Mtgall>a kojom

(Areli Supports) Ir t. t. 
Vai.: 9-4 ir 6-8. Šeštadieniais 9-1
ORTHOPEDIJO8 TECHNIKOS
2850 VV. 63rd St., Chicago 29, III 

Tel. PltoK|ie<Y 6-5061

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. GSrd St 
Ofiso tel. REliance 5-4110 

Rezld. telef. GRovebill 6-06 17 
Valandos: 1-3 p. m., 6-8 p. m.

Penktad. tik po pietų.
Trečiad. ir Seštad pairai sutarti

Ofiso tel. CLiffside 4-2696 
Rezidencijos: IjAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 VVest 47 th Street 
(Kampas 47th ir Herinitage)

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

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Uacker Drlve 
(Civlc Opera House. kamb. 858) 

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntral 6-2294 

5002 We«t 16th Str.. Cicero 
Vai. kasdien 5-8, Seštad. 1-2 vai 

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

Rezld. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika ir moterų ligos)
Ofisas ir rez.: 5100 S. Westem Avė. 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr.. 

j Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., Seštad. 
i 2-4 vai. popiet ir sulig susitarimu.
I - ____________________

■ | Tel. ofiso He. 4-2123, rez. <llb. 6-6195

DR. V. P. TUMASONIS
2454 West 71st Street 
(71st Ir Campbell Avė.)

VAL.: Kasdien nuo 2—4 ir 7—9 v. v 
Šeštadieniais nuo 2-4 vai. 

Trečiadieniais uždaryta.

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 VVest 51 s t Street 
Priima ligonis pagal susitartma 

nil valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1795 nuo 2 iki 9 vai.
p. p. kasdian išskyrus trečiad Ir ofiso HE 4-1618, arba RE 7-9700'
Seštad.

Ree. tel. GRovehtll 6-5603

Tel. ofiso HE 4-6699; rez. PR 6-7333

DR, ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p.p., 
išskyrus ketvirtai!, ir sekmad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR - 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 South VVestern Avenue 
vai.: kasdien 10-12 vai. t. 7-9 vai 

k vak. šeštadieniais 10-a vai Trečia- 
Vt Beniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso ’elefonas: PR 8-3229 
L Res telef. WAlbrook 5-5076

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 gražy pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
$10,006.00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o 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 į:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

TELEVIZIJA < RADIJAS
HI FI PHONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO, INC.
3240 So, Halsted St., CAlumet 5-7252

THE BIGGEST DOLLAR IN THE W0RLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
, Remiantis Chicagos Savings Bendrovės praeitimi, 'nuo pat jea įsikūrimo 

1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendu našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tan- 
poinus pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumų — jų 
nĮKiraudimų iki $10,000.00, augštų dividendų, 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 Cbieagos 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 nuo 12 iki 8, antradienį Ir penktadienį nuo 9 iki 4, ketvirtadienį nno 9 Iki 8.
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o šeštadienį nuo 9 Ud 2 valandos po pietų.

Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJĄ, IR ŲHĮRURG® 

OffTee: IŪ748 South Michlgan Avė.
Buto 1653 W. 103 St., Beveriy Hills

Vai.: kasdien nuo 6 v. v. jk.4 9 v. v».k 
Vai,; kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 

tšskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PlTllman 5-6766
Buto — BEverly 8-3946

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

3207 South Halsted Street
Vai 1 Iki 4 v. p p. ir 6—8 v. vak 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p

Tel. ofiso PRospect 6-9400
Rezld. PRoepect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičių tė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

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

(Kampas 47-toa ir Daman Avė.) 
Vai kasdien nuo 6—8 vai. vak 

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

Telef. ofiso LAfayette 3-6046 
Rez.: YVAIbrook 5-3048

Ofiso HEmlock 4-5816 
Rez. HEmlock. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS EIGOS 

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

Priima pagal susitarimą

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.p 
Ir nuo 6-8 v.v. Seštad. 1-4 vai. popiet

” .1, ofiso HE.4-6849. rez. HE 4-2824

DR. PETER T BPAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South Western Avenue 
Chicago 29, III

•ai)ja)ne raand inui^intnurna 
telefonas REpublic 7-4900

Reztdenda: GRovehlU 0-8161

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

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

Seštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
IxAfayette 8-4*49.

Namų — CPklarcrest 3-7786

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrglnta 7-0036

Rezldencl Jos tel. BEverly 8-8244

Ofiso HE 4-1414, arba HE 7-9700 
H<*z. HE 7-6867

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

2454 West 71st Street 
(71-os ir Csunpbell Avė. kampas)
Vai.: kasdien 1—3 Ir 6—8 vai. vak. 
šeštadieniais 1—4 p. p. Trečiadie
niais uždaryta.

Ofiso telef. VArds 7—-1166 
fteddencljoa — KTewart 3-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35t h Street 
(kampas Halsted ir 86-ta gatvR) 

VAL I—4 ir 6:30—8:80 p p. kas 
dlen Išskyrus trečiad lenine Atidara 

šeštadieniais 1—4 vai

Tel. WAIbrnok 5-2670
Res. Hllltop 6-I66O

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medieal Cent.er 
6132 South Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak.
Trečiad. Ir Seštad. pagal sutarti 

Nuo kovo 26 d. iki toal. 11 d. ofisas

Tel. ofiso l’lt 6-3838, rez. BE 7-9199
DR. A. 1ENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVia GYDYTOJAU)
2506 Went 63rd Street 

VAI. kaadlen ouo 8— 4 p. p. tr 7:8* 
lkl 9 vai. Trečiad. tr iešt, uždaryta

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. Resld. 2487 
W. 62nd 8L, tel. RepubUo 7-8818.

Ofiso telefonas — Rlshnp 7-2625

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer) 

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

Tel. ofiso PR. J-6446, rez. HE.4-3I5C

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marųuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 va 
w Trečiad. ir šeštad. pagal sutart:

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Stree*
Tel. ofiso GA. 6-0257, rez. PR. 6-6658 

Rezld. 6600 S. Artesian Avė. 
VAI. 11 v. v. Iki 3 p. p.: 6—9 v v

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRUROINftS IR 

OHTDPEDINftS LIGOS 
2745 West 69th Street 

Priešais šv. Kryžiaus ligonine
Telef. REpublic 7-2290 

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

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

keičia stiklus Ir rėmas 

4455 S. Oalifornia Are. .YA 7*7381
Vai.: 10 ryto iki 8 vak. (trečiad. už
daryta), šeštad 10 ryto iki B v. p. p. 

uždarytas

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė ■
756 West S5th Street

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

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu akių įtempimą., kuris 

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

4712 South Ashland Avė.
Tel. YArds 7-1873 

Vai. 10:30 lkl 7 v. vak. ftešiad 10:»u 
iki 6 vai. Sekmad. Ir treč. uždara

DRAUGAS 
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AMERIKOS KOMUNISTAI
šių metų pradžioje New Yorke įvyko JAV komunistų par

tijos suvažiavimas. Po pernykščių metų įvykių už geležinės už
dangos — Lenkijoj, Vengrijoj ir kitur — ii Amerikos komu
nistų buvo laukiama savotiško ruagavnno į tuos įvykius, nes ir 
jų tarpe buvo tokių, kurie juos gana jautriai pergyveno. Buvo 
ir tokių optimistų, kurie tikėjosi naujų posūkių komunistų par
tijoje. Buvo galvota, kad šių metų suvažiavime vietos komunis
tai pasuks savo nusistatymą ir veiklos programą “tautinio ko
munizmo” keliais, pasisavindami Jugoslavijos diktatoriaus Tito 
ar Lenkijos Gomulkos “nepriklausomybės” nuo, Maskvos idėjas.

Tuo klausimu amerikinė komunistų spauda nemažai rašė 
praėjusiais metais, diskutuotas jis ir jų susirinkimuose įvairiose 
vietovėse. Todėl natūralu, kad eiliniai komunistų partijos nariai 
laukė iš savo vadovų naujesnio, ryškesnio ir laisvesnio pasisa
kymo. Jie laukė, kad jų partija pradėtų eiti nepriklausomu nuo 
Kremliaus keliu.

Visi šitie optimistai labai apsivylė. Nepaisant, kad patys 
vadai prisipažino darę klaidas praeityje, bet suvažiavime nutarė 
eiti tais pačiais senais, blogiausia — Markso ir Lenino nurodytais, 
keliais. Ir komunizmo tėvams, ir dabartiniam Kremliui pareiškė di
džiausią pasitikėjimą. Tuo labai džiaugiasi Maskva, kurios pa
sitenkinimą šitaip perduoda “Tass” spaudos agentūra:

“XVI kongresas praėjo vienybės ženkle, užsimojant palai
kyti ir stiprinti komunistų partiją... Kongresas patvirtino JAV 
komunistų partijos ištikimybę marksizmo ir leninizmo princi
pams ir ypač tarptautinio proletariato solidarumo dėsniui”.

Iš šio JAV komunistų kongreso pareiškimo yra labai aišku, 
kad vietinė komunistų partija su visais savo nariais, rėmėjais ir 
simpatikais pasilieka ir toliau priklausomi nuo Sovietų Rusijos 
diktatūros ir todėl aklai laikysis Kremliaus komunistų direk
tyvų. Kadangi jie toki buvo ir tokiais pasilieka, jie ir toliau kni
sis po JAV demokratinės santvarkos pagrindais, tarnaus Mask
vai ir viską darys, kad pažeistų JAV laisvą ir nepriklausomą 
gyvenimą. Todėl į komunistus, įskaitant ir amerikiečius komu
nistus, reikia ir toliau žiūrėti kaip į Amerikos priešus.

Parlamentarų skundas
Jungtinių Amerikos Valstybių Kongreso nariai vis labiau 

nusiskundžia, kad jų kontaktai su prez. Eisenhoweriu mažėja. 
Jaučia ir pats prezidentas, kad santykiai tarp jo ir parlamen
tarų vis labiau įsitempia. Daugelis respublikonų yra užsigavę, 
kad prezidentas juos dažniau nepakviečia pasitarimams ir to
dėl jie savo iniciatyva ir nebejieško progų pasimatyti ir tartis 
su juo. Reikia manyti, kad ši lyg ir nenormali padėtis ilgai ne- 
sitęs. Tarp Kongreso ir prezidento turi būti artimiausias kon
taktas ir bendradarbiavimas. Ypač būtų liūdna, jei nebūtų nuo
širdesnių santykių tarp prezidento ir respublikonų atstovų Kong
rese. Tai žymiai apsunkintų 1958 metais įvyksiančius kongre
sinius rinkimus. Norint atgauti respublikonų kontrolę kitame 
Kongrese, bus reikalinga talka ir glaudus bendradarbiavimas.

zr jtypetume

PRANCŪZIJOS ATEITIS

Amerikos Columbia radijo ir 
televizijos sistemos atstovas Pa 
ryžiuje David Schoenbrun para
šė knygą “As France Goes”, ku
rioje persvarsto Prancūzijos is
toriją ir pavaizduoja jos sukur
tosios imperijos nykimą mūsų 
dienomis. Be kitko jis rašo:

“Man rodosi, kad prancūzai 
pradeda suprasti, jog imperiją 
prarandančios Prancūzijos atei
tis glūdi ne mažos Europos vals
tybės rolėje, nes ji negali pasi
traukti iš didžiojo pasaulio me
chanizmo ir tapti tartum kokia 
nors Šveicarija, gyvenančia ra
mų. patenkintą ir be vidaus bak
terijų gyvenimą. Prancūzija yra

jungos pasirašytų su kitomis 
valstybėmis sutarčių istorija. 
Hooverio knygyną, kaip žinome, 
globoja Stanfordo universitetas 
Kalifornijoje. Veikalą rašo če- 
koslovakas, baigęs Karolio uni
versitetą Prahoje, prof. Jan F. 
Triska, šiemet gavęs doktoratą 
Harvardo universitete. Jam tai 
kininkaus Columbia universiteto 
profesorius Robert M. Slusser.

Vienas veikalo tikslų bus su
teikti Amerikos diplomatijai įro
domuosius dokumentus, kaip so
vietai elgėsi su savo parašu ir 
duotu žodžiu. “New York Ti
mes” bendradarbis tuo klausimu 
tarp kitko rašo:

“Sakysime, Amerikos diplo-
Europos ašis ir šios paskirties matinis atstovas Kuku valsty-
ji atsikratyti negali. Šį faktą 
Prancūzija kadaise norėjo pa
miršti, pasidarydama imperija, 
o vėliau tapdama didele bendruo 
mene su užjūrio kolonijomis. 
Ketvirtajai Prancūzijos respubli 
kai pradedant antrąjį savo gy
venimo dešimtmetį, tų sapnų nė 
likučių nebeliko. Nors dar ir ne 
visi prancūzai susigyveno su 
faktu, jog didingos imperijos die 
nos pasibaigė, bet jau pradeda 
suprasti, jog tauta priėjo vieno 
kelio galą.”

bėję patirs, jog vyriausybė nori 
pasirašyti su Sovietų Sąjunga 
draugingumo ir nepuolimo su
tartį. Dirstelėjęs į Triskos ir 
Slusserio veikalą, jis patirs, kad 
Sovietų Sąjunga panašią sutar
tį pasirašė su Lietuva 1929 m. 
spalio 10 d., kurioje abi pusės 
pasižadėjo agresijos atveju su
teikti visokeriopą paramą, net 
ir karinę. Bet dviemis dienomis 
anksčiau (1939 m. spalio 8 d.) 
ta pati Sovietų Sąjunga pasikei
tė notomis su Hitlerio Vokieti
ja Lietuvos pasidalinimo reika
lu!” V.Autorius, kaip ir žymus pran

cūzas Jean Monet, naują ir gra
žią Prancūzijos ateitį mato fe
deracinėje Europoje. Prancū
zai, siekdami sukurti jungtinę 
Europą, tartum atitaiso 843 m. , ...
po Kristaus Vordune Karolio Di““*’ Vengrijo. pabė-
džiojo sūnų pasirašytą sutartį,

Po vieną dolerį

Laisvojo pasaulio katalikai

kuri tuometinę sujungtą Europą 
suskaldė į tris dalis ir nutiesė 
pagrindus amžinoms Prancūzi
jos ir Vokietijos kovoms, V.

SOVIETŲ SUTARTYS

šiuo metu rašoma įdomi kny
ga, kurioje ir Lietuva užims žy
mią vietą; tai bus Hooverio kny 
gyno planuojama dviejų tomų 
veikalas. Jame bus nagrinėjama

gėlių globa. Vien Lichtenšteino 
gyventojai, kurių iš viso yra 
tik 13 tūkstančių, Vengrijos 
pabėgėlių šelpimui jau suauko
jo virš 10 tūkstančių dolerių. 
Tokiu būdu beveik kiekvienas 
Lichtenšteino gyventojas auko
jo po vieną dolerį. Surinkta su
ma bus panaudota įsteigti ben
drabutį nuo šeimų atsiskyru
sioms pabėgėlėms mergaitėms. 
Bendrabučių steigimu rūpinasi

visa septynių šimtų Sovietų Są-Austrijos Katalikų akcija.

PTKNRASTTS DRAUGAS. CRTCAGO. FLLTNOTR

JAUNIMAS IR POLITIKA
J. VARNAS nimą jau laikome priaugusiu da ar asmeniniais įvykiais, parti- 

lyvauti politinėse organizacijo- nių vadų nesutarimais bei jų
sę.Paskutiniuoju metu kažkaip 

paaštrėjo diskusijos dėl jauni
mo dalyvavimo politikoje. Tas 
klausimas yra jau įsisenėjęs, ir 
jam reikia jieškoti kiek galima 
pozityvesnio atsakymo.

Iš įvairių žmogiškojo veikimo 
sričių politika pasižymi tuo, kad 
joje labai dažnai nesutariama. 
Viešojo gyvenimo organizavimo 
klausimais iškyla įvairiausių pa 
žiūrų bei planų, dėl kurių reali
zavimo dažnai karštai pasiginči 
jama bei kovojama. Savaime su 
prantama, kad visus liečiančiais 
viešojo gyvenimo klausimais tu 
ri būti skirtingų nuomonių ir 
skirtingų planų ir kad visuome
nė, prieš pareikšdama jiems sa 
vo pritarimą ar nepritarimą, tu 
ri išgirsti įvairias apie juos nuo 
mones. Taigi, demokratiškoje 
visuomenėje politiniai ginčai 
yra neišvengiami. Tačiau mu
myse buvo įsigalėjusi nuomonė, 
kad tie ginčai yra daugiau poli
tikų reikalas ir kad jie neturė
tų įtraukti į politinį veiklumą 
jaunimo, dar neturinčio nė bal
savimo teisių.

Tačiau praktiškai mes sten
giamės jaunimą sulaikyti toli 
gražu ne nuo visų politinių rei
kalu. Yra bendrų ir visiems ly
giai aktualių politinių klausimų, 
nuo kurių jaunimo mes ne tik 
nesiekiame sulaikyti, bet dar ir 
stengiamės jį tais klausimais su

mais laikais Vilniaus klausi
mas buvo politinis klausimas. 
Mes su vaikais jį visokeriopai 
apsvarstydavome dar pradžios 
mokykloje. Dar anksčiau vai
kams aktualiname Lietuvos lais 
vės netekimą ir mūsų pasiryži-

dažniausia yra tik kitų įtraukia 
mas. Pats jaunimas jaučiasi ne 
turįs tos srities patyrimo ir ne
galįs savarankiškai čia veikti.
Dėl jo nepatyrimo ir iš dalies 
dėl nekritiškumo jis neretai su
sižavi radikaliais planais ir pa
siduoda tokioms įtakoms, ku- 
rios yra stipresniais žodžiais F>ajauną žmogų uj 
reiškiamos arba kurios yra kuo 
nors stipriai pasireiškusių var
dų atstovaujamos. Dėl to jauni
mas lengvai prisideda prie visų 
revoliucijų ir padeda iškilti vi
siems diktatoriams. Taigi, jau
nimo politinis nesubrendimas ir 
politinio patyrimo neturėjimas 
neretai jo veiklą nukreipia į po
litinius kraštutinumus.

Nereikia nė įrodinėti, kad 
demokratinėje visuomenėje do
mėjimasis politiniu gyvenimu 
yra visiems reikalingas. Kur vi
suomenė nesidomi politika, ten 
visada įsigali politinė korupcija 
ir visuomenės balsas netenka 
savo reikšmės. Todėl ir jauni
mas, jautriai domėdamasis vi
sais tautos reikalais, natūraliai 
turi domėtis ir politika. Visai su 
tikdami, kad nėra jokio reikalo 
traukti jaunimą į politiškai par 
tinį veikimą, neturime jokio pa
grindo ką nors jam prikišti dėl 
jo domėjimosi politiniais klausi
mais. Tokį domėjimąsi reikia vi
sada vertinti teigiamai. Kad jau 
nimas neatitrūktų nuo konkre-

Antra, jaunimo politiniam su- rūšies politinės įtakos jaunimui 
sidomėjimui reikėtų daugiau da nedvejojamai yra neigiamos.
ryti sugestijų, daugiau nu
krypti į bendrą mūsų tautos ko
vą dėl išsilaisvinimo ir savo vei pagrįstas ne smulkiais parti- 
klumu remti visus bendruosius niais bei vadų asmeniniais epi- 
tos kovos organus. Tos gi poli- zodais, bet didžiųjų socialinio ir
tinės grupės, kurios paveiktų 

kad jis la
biau vertintų savo grupę, negu

nepasitarnaus teigiamai jauni- tuvos politika turėtų atitikti lie 
mo politiniam brendimui, jei ji tuvių tautos reikalavimus, bū- 
jaunimo politinį sąmoningumą l tų organizuota krikščioniškais

interesuoti. Pvz., nepriklauso-1 čių tautos reikalų, jis turi išiaiš
kinti jos pęlitinio gyvenimo es
mę, studjuoti esamas politines 
grupes bei jų principų teisingu
mą ir ypač gerai suprasti savo 
tautos politinę situaciją, jos 
ateities perspektyvas' bei reika
lus. Be to jaunimui būtų sunku

mą ją atgauti. Todėl, gal būti, sociališkai įaugti į visuomenę.
Praktiškai mumyse buvo įsi

galėjusi tendencija remti jauni- 
viso, o tik jį prilaikyti nuo da- mo politinį susipratimą, tačiau 
lyvavhno partinėje politikoje jnebuvo laikoma* geru- dalyku

niekas ir nesiekia izoliuoti jauni 
mą nuo politinių klausimų 1S

bei partijų tarpusavio kovose. 
Toks nusistatymas paprastai 
motyvuojamas tuo, kad jauni
mo įsijungimas į partinę politi
ką bei ankstyvas jauno žmo
gaus užsidegimas kovoti už vie
ną politinę grupę prieš kitos tos 
pat tautos politines grupes skal 
do jame tautos vieningumo są
monę, ugdo jame fanatizmą 
grupiniams principan^ ir labai 
dažnai jauną žmogų nuveda į 
nusivylimą politika iš viso.

Antra vertus, pats jaunimas 
į politiką labai ir nesiveržia; ja 
pradeda jis domėtis, palyginti, 
gana vėlai. Todėl jaunimo psi
chologijos žinovai (E. Spranger, 
Ch. Buehler) daro išvadą, kad 
jaunimas politiškai bręsta gana 
vėlai, nedaug anksčiau, negu 
jam suteikiamos politinės baisa 
vimo teisės. Anksčiau j politiką 
jis nelinkęs įsitraukti. I ją jis

traukti jaunimą į atskirų poli
tinių grupių praktinį veikimą 
bei jų tarpusavio kovas. Tačiau 
nuo to meto, kai viena politinė 
grupė, suėjusi į konfliktą su ki
tomis grupėmis, pradėjo šaukti 
jaunimą į kovą, kuri buvo jau 
partiškai politinio pobūdžio, bu 
vo pasukta kiek kitu keliu. Tos 
grupės bandymas monopolizuo
ti jaunimo atstovavimą bei kal
bėti jo vardu neišvengiamai iš
judino ir kitom3 grupėms sim
patizuojantį jaunimą organizuo 
tis bei rimčiau susidomėti svarj 
biaisiais politiniais principais. I 
Tačiau, tuo keliu einant, su- į 
sidaro pavojus, kad ir jaunasis 
jaunimas susirikiuos pagal par
tines linijas ir emocingai įsi
jungs į grupines kovas.

Tam išvengti, reikėtų visoms 
politinėms grupėms išlaikyti 
tam tikrą bendrą nusistatymą

PAULIUS JURKUS

Žmogus vikriai pašoka.
— Aišku man! Jau tavęs Rima neguodžia: ji 

per saldi, per sentimentali. Tu ilgies kažko daugiau, 
vėjų didesnių, įspūdžių stipresnių. Sėskim prie to bal
to pušies stalo. Tokios moterys, Viktorai, visos akė
čios, visos traukia vyrui per nugarą. Nėra jokio pa
sigailėjimo. Saugumo jausmas pas jas baisus, ne mum i

SMILGAIČIŲ AKVARELĖ
PREMIJUOTAS ROMANAS

75 tęsinys
— Taip visada nutinka, — sako žmogus gūdžiai. 

— O dabar, Rimute, ar tu galėtum grįžti į praeitį, jį 
mylėti ?

— Aš ir negrįžus jį myliu. Aš žinau dabar visa. 
Man širdį gelia.

— Viktorui tada, kai tu palikai, širdį plėšė. Tada 
jis keikė moteris, vadino politikėm, kurios svarsto gy
venimą gramais. Argi negalima taip susitikti ir įsi
mylėti? Kodėl būtinai žiūrėti ten, kur nereikia? Ko
dėl stebėtis, kad jis meistras ?

— Moteris negali eiti plonu lūžtančiu ledu, ji no
ri būti saugi! Aš ir dabar galiu tave mylėti, bet leis
kit eiti.

— Kur saugiau! — įsiterpia žmogus.
— Ne, ir ten nesaugu. Ten liko pareiga! — ji nu

silenkia. Atrodo, lyg tarnaitė, bet žvilgsnyje tas pats 
gilumas, šiluma.

Išėjus abu tyli, klausosi, kaip spraksi ugnis, kaip 
groja radijas. Žmogus ištiesia kojas ir užsirūko 
pypkutę.

— Tokie laikai, Viktor! Ką čia ir sakyti. O kaip 
dabar: ar galėtum ją mylėti ?

— Kelkimės prie stalo. Čia prie židinio įkyru, 
Kažkas pasenę. Ir vynas tas visai negardus, perdaug 
saldus.

laikysies savo. Bet ir čia, Smilgaičiuos, tu padarei 
didelę klaidą: tu užėjai pas vikarą. Kam to reikėjo?

kmynas.
Žmogus pučia dūmą ir žiūri į sieną, iš kurios gir

dis daina:
Šeimininke, kur dukra 
Mum vynelio nebėra!
Šeimininke, ko drebi,
Dukrą nešame glėby!
Kas dragūnam kelią stos,
Nesikeis jau niekados!
Vynas kraują mus užkais,
Mes išlėksime žirgais!

— Kas jiems? — taria žmogus. — Jiems visris 
merginos priklauso, o mes turim gyventi trupiniais. 
Pameni, Kaune mes irgi dainavom visą naktį. Naktis 
kvepėjo po lietaus. Toks mūsų gyevnimas: vakar dai
navome, šiandien klausomės. Bet išgerkim karčiosios!

Jis šūkteli koridoriuje. Pasigirsta skubūs žings
niai, ir įeina šviesi priejuostė, raudona suknelė ir gels
vi plaukai.

Benigna!

ir apsiriboti, kokio amžiaus jau pagrįs tik smulkiais grupiniais pagrindais ir demokratinėje dva
šioje. Taigi, lietuviško katalikiš
ko jaunimu politinis idealas tu

tarpusavio priekaištais; tokios retų būti lietuviškų, krikščionis
kų ir demokratiškų principų įgy 
vendinimas.

Teigiamą įtaką politinis sąmo- 
ninimas turės tada, kai jis bus 464,000,000 katalikų

Kaip skelbia “Oesterr. Klerus- 
Blatt”, pagal naujuosius statis
tinius davinius pasaulyje yra 
464,000,000 katalikų, iš kuriųypač politinio gyvenimo princi

pų pažinimu. Krikščioniškojo gi 224,000 000 gyvena Europoje, 
jaunimo politinis brendimas tu- Kunigų yra 381,500, vienuolių 

tautos kovas dėl laisvės, galėtų retų būti pagrįstas didžiųjų lie- _ 3,270,000, parapijų 200,000, 
būti rimtai pakaltintos jaunimo tuviškos ir krikščioniškos politij katalikiškų mokyklų 160 000 
demoralizavimu. kos principų studijavimu ir įsi- jaa lanko 40 000,000 auklėtinių.

Trečia, jokia politinė grupė sąmoninimu, kaip busimoji Lie-; Katalikai veda 30,000 labdaros
įstaigų, kuriose globojama apie 
14,000,000 našlaičių, senelių, li
gonių, neturtėlių.

April Shoįvers of

GIFTS FOR SAVERS!

DOVANAI 
NUO $100. iki $200č. 

INDJ&LIŲ) y

GRAŽUS IR PRAKTIŠKAS . . . 
Dešimties stipinų lietsargis, gražios 
išvaizdos ir įvairių spalvų. Tikro 
bambuko medžio rankena. Mūsų dė
kingumo dovana Jums atidarant są
skaitą su $100.00 ar daugiau, ar į- 
dedant į jau esamą sąskaitą tokią 
pat sumą.

ŽAVUS JCSŲ VALGOMAJAME...
Puikus 4-ių dalių spindintis Bril- 
lium. Klasinio puikaus stiliaus lėk
štė sviestui, taca duonai ir pride
rinta druskinė ir pipirinė. Dova
na, kurią Jūs visuomet gėrėsitės. 
Jums dovanai tik atidarant są
skaitą nuo $500.00 iki $1,000.00 
indėliu arba įdedant tokią pa/t su
mą į jau turimą sąskaitą.

DOVANAI
NUO $500.00 iki $1,000.00 

INDELIU

SPECIAI
BONUS
GIFT

Graži gėlė, gražiame vazone, spe
cialus dovanų priedas tiems, kūne 
įneš $500.00 ar daugiau indelį lai
ke šios didžiulės pavasario taupy
mo šventes, neskaitant jau tos pui
kios Brillium. dovanos. “Flowers 
by Florence“, 5008 W. 14th St. pa
rūpino šias gėles.

Švelnios ir truputį nulinkusios Zuikio ausys 
tikrai sukels džiaugsmą mažiesiems Jūsų na
muose. Mūsų dovana kiekvienam vaikui, kuris 
atidarys sąskaitą su $5.00 indėliu arba idės 
tokią pat sumą į jau turimą sąskaitą.

FREE
for

EHILDREN’5 
SAVINOS of 

$5.00 or mor«

lak to spp tlip sparklinp t-piece jpuelry etiseinblr — FREE for 

$5.000.00 noringa, ncic niriiunl nr nililpil to present account.

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1447 S. 49th Court • Cicero 50, III.
TO 3-81 31 . . . Bl 2-1397

Z

Ji krūpteli, bet stato gėrimus ir pilsto. Žmogelis 
išdaužo pypkę, susijuokia.

— Pažįstami?!
— Taip, — atsako mergina drąsiai.
— Kada. nusvirai kaip saulėgrąžas j jo daržą? —

jis parodo į Viktorą.
Aš ne iš tų, kad čia pasakoriau. Nenoriu! Jis

suprasti! Turėtum atkreipti dėmesį į jos mintį: sau-1 akiplėša! Jis pametė mane! Jis kaltas 
gumas. Tu perdaug blaškais, pergreit įsimyli, suku- — Kam tiek daug pipirų? Ramiau, Benignute!
ri kažkokias teorijas. Na, aš nekalbėsiu, ta vistiek — Aa ĮK.r(jaug raini. Neduosiu gerti tokiem. Mū-

sų smuklė ne padaužom, apgavikam Čia “Bičiulys
tės” smuklė, ar neskaitėt prie durų7 Visi, kas neturi

Štai, ir pasidarė praeitis tokia artima, kvepianti lyg bičiuliškų jausmų, čia negali užeiti. Ko jūs įlindo!?
— Aš čia gyvenu, nuomą moku.
— Bet aš nekalbu apie kitus!
— Jis mano svečias. Jei nenori mūsų draugystes, 

išeik ir netrukdyk!
Benigna užtrenkia duris
— Tai paskutinė vasara išdulkėjo, vasara prieš 

Smilgaičius.
— Einu, nenoriu čia pasilikti. — keliasi Viktoras
— Palauk, niekas mūsų netrukdys. Aš tik dvi 

atsivežiau, kad padėčiau apsispręsti. Tu vykdamas j 
čia, buvai žavėjęsis: niekada greit nejsimylėti, nesi
domėti moterim. Ar ištęsėjai 7

— Maždaug! Čia buvo kur kas geriau Sutikau 
Liną, o ji draugauja su Juliumi Aš tik padedu jai.

— Netikiu, Viktorai. Ji tau patinka. Tn tik save 
apgaudinėji galvodamas, kad Lina užimta, ir tu ne
galėsi įsimylėti. Sukūrei visokius auklėjimus, kad ji 
tau atitektų. Aplinkybės buvo lengvos, galėjai neįsi
mylėti, bet neiškentei

— Ji ne mano būdui!

IBUI dauglt u į

I



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCACO, TT.TJNOTS Ketvirtadien., balandžio 11,1957

Lietuvių Piliečių Or
ganizacija, vadovaujama 
Juozo Spaičio,, balandžio 
12 d., 7 vai. vakaro

LIETUVIŲ AUDITORIJOJE

3133 So. Halsted St.

---- 4—»■" -B—

SAUKIA LIETUVIŲ

MASINI MITINGA
KALBĖS SPAITIS, VAIDYLA, KUČINSKAS IR KITI.

Bus aptariami visiems svar
būs j>olitinio gyvenimo klau
simai. Kviečiami atvykti visi 
Chieagos ir apylinkės lietu
viai biznieriai, namų savinin
kai, darbininkai, studentai, 
seniai ir jaunimas.

Liet. Piliečių Organizacija
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AR VERTA DOMĖTIS SKAUTYBE?
V. «. O. ZAII.SKIENF, Cirrru. III.

Ar skautybė tautinė, ar 
tarptautinė?

Aš niekaip neįsivaizduoju žmo 
gaus, neprisirišusio visa širdi
mi prie savo gimtosios žemės ir

Jaunuolis, nuolat sekdamas 
stebuklingą gamtos dėsningu
mą ir grožį,, sugebės pilniau vi
sa siela įsijungti tikro gyvenimo 
harmonijon ir eis į priekį, spin-

gimtųjų namų, nemylinčio tau- dėdamas džiaugsmu ir būdo tvir 
tos, kurios būdą jis yra įsikvė-'tumu. Skautybė, būdama šel
pęs nuo pat mažens, kaip savo Į mos, mokyklos ir Bažnyčios tai 
krašto orą, kurios kalba jam sa kininke, rūpinasi jaunuolius su-
komas kiekvienas meilės ir pa
guodos žodis — tautos, kurios 
žmonės yra jam lyg broliai ir 
seserys, nes jis turi su jais ben
drų švenčių ir bendrų gedulin
gų dienų. “Žmogus yra ne tik 
savo tėvų vaikas, bet taip pat ir 
savo krašto, savo tautos ir jos 
istorijos vaikas”, sako didysis 
jaunuomenės auklėtojas F. W. 
Foersteris.

Tačiau ta\pats Foersteris kai 
ba ir taip: “Iš tikro, mūsų gys
lose teka ir visos žmonijos krau 
jas. Mes nesame vieni — mes 
negalima atsiskirti nuo žmoni
jos. Ji yra mūsų bendroji mo
tina. Kaip maldoje mes atsi
mename visus žmones, kurie y

pažindinti su visu tuo, kas nau 
dingą jų būdui ir kas reikalinga 
jiems, kaip būsimiems geriems 
piliečiams, tauriems ateities žmo 
nėms.

Šūkis “Dievui, tėvynei ir ar
timui” yra jiems geriausiu kel
rodžiu.
Lietuviškai skautybei 40 metų

Skautybė Lietuvoje gimė su 
pačia nepriklausomybe; 1958 m., 
minėdami Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo 40 metų sukak 
tį, minėsime ir lietuviškosios 
skautijos įkūrimo 40 metų su
kaktį.

Lietuviai visada bendradar
biavo su tokiu kilnių idėjų pa
sauliu, kuris nesudarė pavojaus 

ra ' mums "b’rangūs’7r’ kuriems!tautinei. egzistencijai ir kury- 
mes gero trokštame, neįvardin- Taigi ir skautybė ki o is
darni kiekvieno skyrium, taip
lygiai privalome brolišku jaus
mu aprėpti ir tolimiausius žmo
nes, nors ir visai jų nepažin
dami”.

Šiuo pagrindu ir yra atausta 
skautybė. Į tarptautinį bendra
darbiavimą ji veda mus su viso
mis gimtojo krašto tradicijo
mis, dvasinėmis vertybėmis, ky
lančiomis iš tėvynės meilės.

Skautybės įkūrėjo lordo Ba- 
den Powellio knygose, be prak
tiškų, pilna žmogaus ir tėvynės 
meilės pavyzdžių.

Ideologija
Skautybės ideologijos pagrin

dą sudaro 10 skautų įstatų, ku
riuos jaunuoliai pasižada prak
tiškai įgyvendinti. Čia sukaupti 
svarbiausi dalykai: idėja, meilė, 
pozityviškumas ir praktiškumas. 
Žinodamas, kad niekas neatliko 
didelių darbų, nepradėjęs nuo 
mažų, B. P. įveda privalomą kas 
dieninį gerąjį darbelį. B. Po- 
wfOlis viso skautiškojo auklėji
mo programos pagrindan įrašė 
gamtos meilę.

laisvės kraštų. Ji prigijo ir iš
bujojo Lietuvoje. Ji liko ištiki
ma palydove lietuviškojo jauni
mo tremties kelyje bei išeivi
joje.

Skautybė ypatingai pasitar
nauja lietuvybei išeivijoje. Ji 
veda skautus lietuviška krypti
mi ir budi, kad jos nariai neat
kristų nuo lietuviškos bendruo
menės. Berniukas ar mergaitė, 
nradėdami skautauti, patenka j 
šiltą lietuviškojo jaunimo šei
mą, kurioje bežaisdamas, bedai
nuodamas, su kitais belenkty- 
niaud'mas, bedalyvaudamas pa 
atrodymuose, beatlikdamas įvai
rius uždavinius, nejučiomis su
sipažįsta su Lietuvos istorija, 
jos geografija, jos kultūrinėmis 
ir tautinėmis vertybėmis, jas pa 
milsta, jas pasisavina. Visa, 
kas lietuviška, pasidaro jam 
brangu, neatskiriama ir sava.

Tarptautinėse stovyklose lie
tuvių skautų širdyse gimsta ne
nugalimas noras, užsidegimas, 
tiesiog entuziazmas ko gražiau 
pasirodyti prieš kitų tautybių

skautus, ko puikiau atstovauti 
savo ar savo tėvų gimtąjį kraš
tą. Lietuviškos ambicijos jaus
mas daro stebuklus. Tai išeivių 
jaunimo brangiausias turtas bei 
ginklas.

Labai teigiamos įtakos turi ir j 
savos stovyklos, suvažiavimai, 
sąskrydžiai, iškylos, kurie vis 
praeina skautiškos dvasios, lie
tuviškos dainos ženkle.

Tėvų ir visuomenės parama
Kur skautų,-čių tėvų ir visuo

menės pritarimas yra stiprus, 
kur tėvaai domisi skautų,-čių vie 
netų darbu ir skautybės tiks
lais, ten skautų vadovų,-vių dar
bas yra. lengvesnis bei sėkmin
gesnis.

Taigi, mieli tėvai ir bičiuliai, 
pažinkite mus, stebėdami skau- 
tavimą iš arti: lankydami skau
tiškus parengimus, stovyklas, 
skaitydami skautišką spaudą, ku 
rioj šiais pasaulio skautijos ju- 
bilėjiniais metais apstu daug ver 
tingos ir įdomios medžiagos.

Jei skautas ar skautė kurioj 
šeimoj dar negauna “Skautų Ai
do” ir “Mūsų Vyčio”,.tų gražiųjų 
skautiškų žurnalų, kuriais žavi
si net ir svetimieji, pasistenki
te tuojau pat juos užprenume
ruoti.

Nėra abejonės, kad, arčiau 
mus pažinę, pagrįstai pamilsite 
ir sudarysite palankias sąlygas 
mūsų jaunimui eiti Dievo, tėvy
nės ir artimo keliu.

1$ ATEITININKU 
GYVENIMO

NEW YORKO MOKSLEIVIŲ 
PADANGĖJE

Kovo 23 ,d. pasirodė ketvirtas 
nr. MAS M. Pečkauskaitės kuo
pos laikraštėlio “Jaunystės ke
liu”.

Kovo 30 d. įvyko vyresniųjų 
mergaičių būrelio pirmasis su
sirinkimas. Buvo aptarti atei
ties planai ir nutarta važiuoti į 
meno muzėjų. Būrelis išsirinko 
savo pirmininke Gražiną Klina- 
vičiūtę. Susirinkimai bus daro
mi privačiai.

Tą pat dieną įvyko antrasis 
vyresniųjų berniukų būrelio su
sirinkimas. Kun. Vikt. Piktur
na skaitė paskaitą apie katali
kiškumą. Nariai pasikalbėjo at
eities klausimais ir valdybon iš* 

trinko pirm. G. Trimaką, vice- 
pirm. E. Adomaitį ir ižd. A. Vai
nių.

Kovo 31 d. įvyko kuopos val
dybos posėdis. Buvo nutarta 
neruošti moksleiviams kursų ve 
lykiniu metu, nes daugelyje ry
tinės apygardos vietovių atosto 
gų laikas nesutampa su newjor 
kiečių atostogomis. Nutarta da 
lyvauti New Yorko Lojalumo pa 
radę balandžio 27 d., pradėti or 

ssaa

ganizuoti jaunučius ir ruoštis 
metinei New Yorko ateitininkų 
šventei, įvyksiančiai gegužės 11 
d. Bus daromi žygiai iki to lai
ko įsigyti ateitininkiškas unifor
mas. Šventės metu daugelis 
moksleivių duos įžodžius.

Balandžio 13 d. įvyks bendras 
kuopos susirinkimas. g. n.

. v
VISIEMS CHICAGOS VYR.
MOKSLEIVIAMS AT-KAMS
Pranešu, kad moksleivių at- 

kų juostelei gauti egzaminai į- 
vyks šį šeštadienį, balandžio 13 
d., 3 vai. p. p. Švč. P. M. Nekalto 
Prasidėjimo parapijos senojoje

salėje (44th Str. ir California 
Avė. kampas).

Al. Šatas,
MAS Vakarų Apyg. Pirm.

kijn. a. LIPNIŪNO KUOPOS 
MERGAITĖMS

Kun. Alf. Lipniūno vardo kuo 
pos mergaičių susirinkimas į- 
vyks šį penktadienį, balandžio 
12 d., 7 vai. vakare Umbrasų bu 
te, 2451 W. 69th Str., antrame 
augšte.

— SAS pirm. A. Gečiauskas 
ir vicepirm. D. Karaliūtė kovo 
23 ir 24 d. lankė Hartfordo,

Tik tas užsitarnauja laisvę 
ir gyvenimą, kuris kasdien dėl 
įų kovoja Goe.tht

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

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

R. ŠERĖNAS
2017 W. «7th 1*1., Chicnga,

III. WAIbrook 5-8063

Putnamo ir VVaterburio dr-ves. 
Jie dalyvavo draugovių susirin
kimuose ir pasitarimuose su vai 
dybomis. į Hartfordą pasitari- 
man buvo atvykusi Bostono dr- 
vės pirm. A, Vasaitytė.

— Philadelphijos draugovė 
pasveikino kun. Juozą Čepukaitį 
vardadienio proga.

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairlua 
perkraustymus bei pervežimu* 
:š tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075

J. ANDRULIS, MICHIGAN FARM CHEESE - SŪRIŲ ATSTOVAI CHICAGOJE YRA:

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI 
NAUJA CENTRINĮ 

APŠILDYMĄ — GAZO 
AR ALYVOS.

Mūsų kąinos žemiausios; mūsų 
instaliacija yrii tobula. Kreipkitės1 
į mus pilnam centrinio apšildymo i 
instaliacijos darbui. Mes atliekame 
visokį “sheet metai” — skardos 
darbą.

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

1626 S. CICERO A VENŲ E 
Cicero 50, III. TOwnhail S-667«
ANTANAS LIGUTIS, savininkas

SKIP’S 
Liquor Store

5515 SOUTH DAMEN AVENUE
ALL PHONES — WALBR00K 5-8202

S E L F 
SERVICE

SPECIALUS
BARGENAS

* Sofoms, Lovoms, 
Lempoms

KAINOS NUO
#49.50 

Ir augšėian

APRIL-BAL. 11, 12, 13 d. d.

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF V.S.P. Fifth $4-«9

HENNESSY THRKR STAR COGNAC Fifth $5.09

DELTOIJR RESKRVE,
IMPORJ’ED COGNAC ™th $3.49

CINZANO VERMOUTH
Dry or Sweet Fifth $.|39

KIJAFA WINE Fifth J | .69

OLD TAYLOR, BONDED
. (Decanter only) ^fth $4.49

IMPORTED CANADIAN VVHISKEY Fifth $3.98

IMPORTED LIQIJEIJRS
Pinca-pple, Itaspberry, Cacao, Apricot, ^fth $2.89

VVIRZBURGER IMPORTED BEER
.. Case of 24 bottles Case $7.50

KRON-BRANNVIN OR ANDKRSON, 
IMPORTED AQUAVIT l'ilth $3-98

»ll»1....
J. O. TELEVISION CO. Pardavimas ir taisymas

Televizijos, radijai, patefonai, kamb. vėsintuvai

J

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
FEI.I* A. RAUDONIS, NEMIK BERTULIS, 8*».

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

Krautuve atidaryta »ekma<llenlala nuo II Iki 4:SU.

44 KALBA VILNIUS
Kasdien t vai. 30 mln. popiet. Ateikite pasiklausyti.-

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
ATIPARA IR HEKM. nuo 11 vai IIkI 3 vai.

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM Į VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldu perkraustymas as

menų turinčiu ilga patyrimą.

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avė.,Telef. Vlrginia 7-7097

JOHN

SHURNA

5418 S. Albany Avė.

Telef. GRovehilI 6-7783 

CHICAGO 29, ILL.

REIKALAUKITE VISUR SKANIAUSIŲ J. ANDRULIO MICHIGAN FARM CHEESE - SŪRIŲ, 
KURIE YRA VISŲ MĖGSTAMI NETIK GAVĖNIOS METU. BET IR ŠVENČIŲ LAIKOTARPIU.

STANLEY

METRICK

1804 West 47th St

Telef YArds 7-8393 

CHICAGO 9, ILL.

J. Andrulis, Michigan Farm Cheese Fountain, Michigan

NAUJĄ ARBA VARTOTĄ AUTOMOBILĮ 
GALIMA NUPIRKTI BE PINIGŲ

NAUJAS
19 5 7 

CHRYSLER 

*2811

NAUJAS

19 5 7 
PLYMOUTH

*1732
Daugybė garantuotų visų Išdlrbysčių vartotu automobilių už labai atpiginta* kalnas

Seniausia, didžiausia ir teisingiausia lietuvių automobilių pardavimo ir remontavimo įstaiga

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

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



\

Ketvirtadien., balandžio 11,1957 DIENRASTTS DRAUGAS. CHTCAOO. ILLINOIS 5
gulima rcgiirtruoti pas vi:su:> rin-, kuriame gyvenu ūio:j stovyklų:!

• kimų komisijos narius, kurių i administratorės — Nekalto Pru- 
adresai yra sic: Albertas Misiū- aidėjimo seselės. Ateityje arse
nas, 1985 Scotten Avė., Detroit lės statys ir senelių prieglaudų. 
9, Mich., telef. TA-5-0303; Jo
nas Gaižutis, 412 Brentwood,į Statybos darbai minėtoje jau-
Detroit 3, Mich., telef. TO-9-' nimo stovykloje vyksta visų lai

Jaunimas ir namai
, Šiandien nemažai yra kalba-1 beveik niekuo, 
ma ir rašoma mūsų priaugančios Jei mes nprime, kad mūsų jau 
kartos lietuvybės išlaikymo rei- nimas būtų su mumis, parodyki- 
kalu, bet nužtektinai yra daro-j me, kad mes juo rūpinamės, kad 
ma, kad tai sėkmingiau butų bendraujame su juo ir sudarome 
vykdoma. Pagrindinis dalykas jam tas sąlygas, kurias šian- 
tam atsiekti yra sudarymas tin-| dien mes galime.
karnų sąlygų. Viena tokių są
lygų yra lietuviški namai, j ku- ”ne apylinkės sudarytas 
riuos mūsų jaunimas galėtų na™ams įsigyti komitetas ėm'ė- 
rinktis ir ten per savo organi- s! žygių įgyti tokius namus, ku- 
zacijas stiprėti lietuviškoje dva- r*uose tilptų ir jaunimas, ir se
koje j nimas ir kurie tinkamai repre

zentuotų lietuviškąją bendruo
menę. Bet iki šiol maža yra duo

RAUT) VAKARAS
Balandžio 27 d. 7 vai. vak. 

buv. lietuvių svetainėje Balfo 70 
skyrius rengia vakarą. Prog
ramoje — H. Hejermanso trijų 
veiksmų veikalas ‘‘Du keliai”; 
veiklią vaidins Detroito Dra- 

4487 ir Kazys Gricius, 1602 Fer ką ir šiuo metu yra baigiamas mos Mėgėjų Sambūris, režisuo
ja Z. Arlauskaitė - Mikšienė.

Po vaidinimo — šokiai ir bu
fetas.

ta:; ilgo:; ligos ir š. m. balandžio 
4 d. buvo iškilmingai palaidotas 
Iloly Sepulehre kapinėse.

— šv. Antano Draugijos ir ka 
rių veteranų 1722 posto pikni
kas — gegužinė įvyks š. m. ge-»S1US melstis už dvasinius pašau- 
gužės 19 d. '

Nauji pašaukimai

Olandijos vyskupai gavėnios 
proga paskelbtame ganytojiš
kame laiške kviečia tikinčiuo-

kimus.

dinand, Detroit 9, Mich., telef. i virtuvės įrengimas. Tad šiuo 
TA-5-1644. Kandidates bus ga- metu Jau turime paruoštas nau- 
lima siūlyti ir pačiame susirin- dojimuisį salę ir virtuvę, 
kime. LB Detroito Apyl. V-ba Architektas Petras Melnikas 

paruošė jaunimo stovyklos mie
gamųjų namelių projektą. Sta
tybos komitetas yra išsiuntęs 
rangovams projektą su užklau
simais, kad patiektų pasiūlymus 
statybai vykdyti. Jeigu bus pa
kankamai pinigų, tai namelių 
statyba bus pradėta vykdyti ge
gužės mėnesio pradžioje.

Detroite tui nn gana gražų bū
rį lietuviškojo jaunimo, kuris 
yra susibūręs į savo organiza
cijas ir atlieka didelį lietuvybės 
išlaikymo darbą. Bet jos vargs 
ta ir negali tinkamai išvystyti 
savo veikimo vien dėl neturėjimo 
patalpų susirinkimams, repeti
cijoms ar parengimams. Todėl 
jos savo susirinkimus daro pri
vačiuose butuose, rūsiuose ar 
samdosi kitas patalpas.

Ne vienas mūsų dar darome 
jiems užmetimus, kad jie yra ne
veiklūs , ar kad jų dalis jau pra
deda nubyrėti nuo lietuviškosios 
bendruomenės.

Mano įsitikinimu, mūsų jauni
mas yra darbštus ir nori bend
rauti lietuviškoje aplinkoje. Jis

menų. kad tokius namus galėtu
me įsigyti. Jei to neįstengtume

NAUJA DIjOC VALDYBA
Detroito Lietuvių Organizaci

jų Centras savo metiniame susi
rinkime, kuris įvyko š. m. kovo 
31 d., išrinko naują valdybą: 
pirm. dr. K. Karvelis, vicepirm. 
Elzbieta Paurazienė, sekr. inž. 
Jonas Gaižutis, fin. rašt. K. Na- 
vasaitis, ižd. P. Molis ir nariai — 
J. Sirutavičius ir F. Motuzas. 
Tame pačiame susirinkime buvo 
nutarta pakviesti šiuo metu J. 
A. V. besilankantį dr. Perutį at-

padaryti, visdėlto neturėtume to, vy tl J Detroitą su paskaita, 
reikalo užmiršti, bet turėtume 
tenkintis mažesniu objektu ir

Lėšos statybos darbams yra 
gaunamos iš geraširdžių auko
tojų. Numatytos rėmėjams do
vanos po 100 dol. bus paskirs
tytos Clevelande š. m. gegužės 
15 dieną. Rėmėjų biletėlių ga
lima gauti pas platintojus.

įgyti namus mūsų jaunimui. Ne 
pagailėkime keleto dolerių ten, 
kur jų būtinai reikia.

Š. m. balandžio 14 d. 12 vai.
Hispanos Unidos patalpose Dėt 
roito Lietuvių Namams Įsigyti 
Komitetas šaukia visų pasiža
dėjusių namų įsigijimą remti su į Verbų sekmadienį, š. m. balan- 
sirinkimą, kuris nuspręs tolimes- džio 14 d. 3 vai. p. p. 
nę eigą. šio susirinkimo dalyvių
skaičius pi rodys, kiek aktualus Tėvas Tomas Žiūraitis, kurio 

religines mintis girdime šešta
dieninės radijo valandėlės metu, 
detroitiečiams jau pažįstamas

T. ŽIŪRAIČIO, OP, PASKAITA
Tėvas Tomas Žiūraitis, OP,

Detroito ateitininkų kviečiamas. DAINŲ IR ŠOKIŲ VAKARAS 
sutiko skaityti paskaitą “Šv.
Tomo Akviniečio reikšmė mo
derniškai pasaulėžiūrai”. Pa
skaita įvyks Dievo Apvaizdos 
parapijos salėje, 13100 Schae- 
fer ir Gr. River gatvių kampas,

yra šis reikalas.
Todėl neapleiskime šio susi-

nemaža yra nuveikęs, esant iri rinkimo, galvodami, kad ir be kaip geras kalbėtojas todėl no-
blogoms sąlygoms. Tai mes pa
svarstykime ir pažiūrėkime, kuo 
gi mes vyresnieji esame pri to
prisidėję, ir pamatysime, kad' kam.

manęs apsieis. Nepameskime rimą, kad jo paskaitą išgirstų 
spręsti mūsų pačių gyvybinius Į ko daugiau lietuvių, ypač stu

dentų ir akademikų. Sendrau-reikalus kiliems, o gal ir nie-
C. Staniulis

“Draugo” laureatas Detroite
Gražus, bet toli gražu nepa- 

į kankamas būrys detroitiečių pra 
’ ėjusi šeštadienį dideliu dėmesiu 

stebėjo tikrai neeilinį šokio, dai
liojo žodžio ir dainos koncertą. 
LB vietos apylinkė suruošė pui
kią meno šventę, kuri sugebėjo 
sutraukti Flint, Mich., Birming- 
ham, Mich., ir Windsor, Ont., 

, tautiečius (buvo matyti keli žiū- 
; rovai net iš Toronto), bet Det- 
i roito lietuviai visdėlto galėjo gau 
j sesniu dalyvavimu pripildyti vi

siškai jaukią Holy Redeemer 
salę.

Bet nė vienas atsilankęs tik-
‘ rai nesigailėjo. Iš Bostono spe- 
i cialiai atvykę T. Babuškinaitės 
' baleto studijos mokiniai Diane 

Comi ir Thomas Shanton, atski
rais ir bendrais šokiais žavėjo 

* žiūrovus. Geresniu pasiruošimu 
i itin išsiskyrė jaunoji baletinin- 

kė D. Comi. Jos partneriui T. 
Shanton trūko laisvumo bend- 

_ ruošė šokiuose. Tik gaila, kad 
nebuvo progos stebėti žinomos 

. mūsų šokėjos T. Babuškinaitės 
lietuvių tautybės auklėtinių.

i

!

džiausią naštą: jis akompana
vo baletui ir solistei. Gi detroitie 
čiai reiškė viltį, jog rudeniop Ku 
čiūnas būtinai turėtų dar kartą 
atvykti, tik jau ne vienas, bet 
su visu “Rigoletto” kolektyvu. . , 

Programą' baigus, moterys 
menininkės buvo apdovanotos gė 
lių puokštėmis, o publika skirs
tėsi dėkinga to vakaro rengė
jams — LB apylinkei. Alg.

gili ir studentai ateitininkai ma
loniai kviečia visus detroitie- 
čius lietuvius atsilankyti į šią 
paskaitą ir susipažinti su krikš
čioniškąja filosofija.

ŽINIOS Iš ALRKF JAUNIMO 
STOVYKLOS

ALRK Moterų Sąjungos 54 
skyrius, veikiąs prie Dievo &

I.B DETROITO APYLINKES 
SUSIRINKIMAS

Gegužės (sekmidieni)

kalto Prisidėjimo seselių iš Put- 
nam, Conn., ruošiasi pramogų 
vakarui, kad galėtų paremti mi
nėtų seselių kūrimąsi jaunimo 
stovykloje prie Manchester, 
Mich. Pramogų vakaras įvyks 
Atvelykio sekmadienį, baLn- 
džio 28 d. 4 :30 vai. p. p. Dievo 
Apvaizdos parapijos salėje. Ren

Visi maloniai kviečiami savo 
atsilankymu paremti parengi
mą, kurio pelnas skiriamas tau
tiečių šalpai. Balfo 7(1 Sk. V-bo

LRKSA 2«5 KUOPOS NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

LRKSA 265 kuopa, veikianti 
prie Šv. Antano parapijos, š. m. 
balandžio 14 d. šaukia visuotinį 
narių susirinkimą, kuris įvyks 
Šv. Antano parapijos mokyklos 
patalpose tuojau po 10 vai. pa
maldų. Susirinkime bus aptar
ta eilė aktualių reikalų ir išrink
ti atstovai į LRKSA seimą, ku
ris įvyks Baltimorėje.

TRUMPAI 
— Rekolekcijas Šv. Antano 

Šv. Antano parapijos choras, parapijos bažnyčioje, kurios 
vadovaujamas vargonininko Al-j baigtos š. m. kovo 31 d., prave- 
berto Mateikos, uoliai ruošiasi' <jg. tėvas Kidykas, SJ. Jo kon- 
dainų vakarui, kuris įvyks š. m. i fgrencijų didžiausiu susidomė- 
gegužės 5 d. Hispanos Unidos jjmu klausyti susirinkdavo pil

na bažnyčia žmonių.
— Antanas Bagdonas, ilgame

tis LRKSA 265 kuopos narys, 
sulaukęs 68 metų, mirė iškankin

Programos pradžia 
7:30 vai. vak. Šokiai — 9 vai. 
Biletai jau pi įtinami ir juos ga
lima gauti pas parapijos komi
teto narius ir koncerto dieną — 
prie kasos.

MISIJOS

Dievo Apvaizdos parapijos, 
bažnyčioje pradėtosios misijos 
bus baigtos balandžio 14 d. Jas 
veda tėvas V. Gutauskas, SJ. 
Sekmadienį pamaldos lietuvių 
kalba bus 8:30 ir 10 vai. Kon
ferencijų laikas vakarais yra 
7:30 vai.

Be to toje pačioje bažnvčioje 
gavėnios metu antradieniais 7:- 
30 vai. einami Kryžiaus Keliai. 
Pamald ts lietuvių kalba prave
da kun. KriščiūndVičius. •

DETROITO’O BIZNIERIŲ 
IR PROFESIJONALAi

DANTŲ GYDYTOJA
BRONE GRUZDIENE, D.D.S.

15807 W. Warren

. - < -
STATYBAI.
IR NAMŲ 

pataisymui!
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS UTWINAS, Ptm.
3039 $«. Halsted St.

Tel. Vlctory 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

SOPHIE BAl.OUS 
AADIO PROGRAMA

Ift WORS stoties — Banga 1890 
PIRMADIENIO vak. nuo ,7—8 v. 
NO PIKMAD. IKI PENKTAD.

S:4f> Iki 9:30 vai. ryto 
ŠEŠTAI!. 8:80 iki 9:8o ryte 

SEKMAI). S:»U—«:»() v. r. LA stoties 
\VOPA — 1400 kll.

7159 So. MAPLKWOOD AVĖ. 
Chicago 29. III. HEmlock 4-2413

— šv. Antano parapijos vien- 
nintel'ė šių metų gegužinė įvyks 
rugsėjo 22 d.

— Danguolė Šeputaitė, bet ne 
Danutė, kaip buvo per klaidą 
parašyta, turi būti š. m. kovo 
21 d. Detroito žinių skyriuje ko
respondencijoje ‘‘Jaunoji farma
cininkė”.

— Dantų gyd. Br. Gruzdienė 
savo dantų gydymo kabinetą 
planuoja perkelti į lietuvių ap
gyventą rajoną, W. Vernor, ne
toli Holy Redeemer bažnyčios, 
kad galėtų geriau patarnauti sa 
vo tautiečiams. St. G-kas

Nauji dvasiniai pašaukimai 
— pabrėžiama laiške — yra ne 
tiek reikalingi mūsų tautai, ku
rioje kunigų ir vienuolių skai
čius šiandien ačiū Dievui yra 
pakankamas, kiek misijų kraš
tams. Kasmet misijos pareika
lauja vis didesnio ir didesnio 
misionierių skaičiaus. Kaip ži
noma, Olandija yra vienas iš tų 
kraštų, kurie proporcingai yra 
daugiausiai davę misbionierių. 
Šiuo metu misijų kraštuose dir
ba 60 olandų tautybės vysku
pų ir 4,000 kunigų.

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 
SEPTINTĄJĮ

ROMANO KONKURSĄ
KONKURSO MECENTAS

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

1. Dienraštis “Draugas” talkininkaujant “Draugo” Bendra
darbių klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Pas
kutinė data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti — 
1957 m. gruodžio 1 diena.

2. Geriausiam romanui skiriama premija — tūkstantis dol., 
kurią paaukojo pramonininkas Jonas Andrulis iš Michigan vals
tybės.

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

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

5. Kūrinius siųsti adresu: Romano Konkurso Komisijai, 
“Draugas”, 4545 W. 63rd St., Chicago 29, III.

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

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

Detroito apylinkės visuotinis su 
sirinkimas, kuriame bus renka
ma nauja valdyba ir revizijos 
komisija.

Kandidatams iš anksto regist 
ruoti ir rinkimams pravesti yra 
sudaryta šios sudėties rinkimų 
komisija: pirm. Albertas Misiū
nas ir nariai — Kazys Gricius 
ir Jonas Gaižutis. Visi Bendruo

“Draugo” romano premijos 1 menės nariai Jau d3bar Prašo* 
‘; laureatas, iš Brooklyno atvykęs mi susirūpinti šios taip svar- 

rašytojas Paulius Jurkus kiaušy b,os’ visus lietuvius apjungian- 
tojams labai gyvai ir nuotaikin- <aos’ organizacijos reikalais ir 

* gai perdavė ištrauką iš "Smil- savo kandidatus užregistruoti 
gaičių akvarelės” (buhalteris Ju ri,lkim4 komisijoje. Registruo- 
lius bando pirštis Samanei), o iant kandidatus reikalaujama, 

> antruoju išėjimu skaitė savosios kad tiek kandidatai, tiek ir tie, 
poezijos (“Dvylika brolių juod- kurie juos siūl°- būt4 Pilnatei- 
varniais laksčiusių”). Rašytojo

>i pasirodymai visų žiūrovų buvo

12:15 vai. (tuoj po pamaldų) gėjos visą pelną skiria jaunimo! (3 bl. į vak. nuo Greenfield kelio) 
Hispanos Unidos salėje įvyks Į stovyklos bendrabučiui statyti.l Detrųlt 28, Miclrigan
JAV Lietuvių Bendruomenės --------------- ---------.-------------- Priėmimo vai. pagal susitarimą

' itin šiltai sutikti.

šiai Bendruomenės 
to, siūlant kandidatą iš anksto, 
reikia gauti jo raštišką sutiki
mą. Norima, kad galimai dau
giau kandidatų būtų užregistruo 
ta dar prieš susirinkimą, nes ti
kima, kad, esant jų didesniam

Gi detroitiečiams mažai pa- 
' žįsta ma ir savuoju balsu nedaug 

girdėta clevelandietė Aldona 
Stempužienė, paskiausiu metu 
dainavusi įvairiose lietuvių kolo- skaičiui, bus gausesnis visuoti
nijose ir sulaukusi gražių įver- n’8 susirinkimas. Kandidatus 

‘ tinimų, iškart pelnė ne tik d'ė- 
\ mesį, bet ir klausytojų simpati

jas. Neperdaug sudėtinga, bet 
<: įvairi jos programa labai pati

ko klausytojams ir kiekvienas 
jos pasirodymas buvo lydimas

'* ! Itobar nupiginti visi: Hl-fl fono-u I pftiCftrtOjimi/. Ypač puikiai so- grafui • Televizijos • Vėsintuvai- 
listė perdavė Br. Budriūno “Ma 11 am/km radijo aparatai

• no protėvių žemė” ir G. Verdi
“Laužai liepsnoĮa”. Pertraukos 'V*• ,{aAo"10H mašinėlės • įvairūs 
metu publikos tarpe buvo kalba- nys 
ma, jog mūsoji solistė savuoju 
balsu gali būti lyginama su Me- 
tropolitan operos Rise Stevens.
Be to publiką galėjo žavėti ir
laisva, bet puiki laikysena sce- _____________________ ____ —

,, noje, kurią mūsuose atrodo ga- lS<5ieS~ S6rVIC6j
Įima pastebėti tik pus jaunosios s««. in* a. nkmrnas
kartos solistus. sazi s. iiniatmi — cuffMde i-r»ft«r»

Pasinaudoki! paskutinėm

IŠPARDAVIMO
DIENOM

Dabar nupiginti visi: Hl-fl fono

LABAI SVARBU
lietuviui nepavėluoti ištiesti pagal
bos ranką savo artimąjam anapus 
geležinės uždangos.

ATMINTINA, kad siuntimas var 
totų drabužių - avalynės yra siun
tinio gavėjui MAŽAVERTE dova
na

Amerikietinės mados drabužiai 
nėra praktiški nei Lietuvoje, nei 
Sibire. Apavas nėra geras tenykš
čiam purvui bei sniegui. Vartotų 
daiktų siuntiniai dažnai pasiekia 
gavėją tokiame stovyje, kad būva 
visai netinkamais kokiam nors var 
tojimui. Tokių siuntinių vertė yra 
labai maža, bet jų apmuitavimas 
ir persiuntimo išlaidos labai dide
lės. Tokiam siuntiniui žuvus, nė
ra praktiško būdu už jį gauti turė
tą nuostolį. Rusų kontrolė ir pa-1 
ties persiuntimo atlikimas labai | 
usvilkina siuntinio gavimą, 

nariai Be' MŪSŲ 10 metų patyrimas rodo, 
kad siuntiniai su naujomis pre
kėmis, įgytomis mūsų atstovauja
mose įmonėse Europoje, yra ne- 
palyginimai pigesnės, geresnės ir 
greičiausiai pasiekiančio adresa- 

' tą. Europos fabrikuose mes užper- 
kame prekes žymiai pigiau negu 
kur kitur.

MES esame didžiausi išdalintojai 
visuose anapus geležinės uždan
gos kraštuose vaistų, įvairiausių 
darbo įrankių, medicininių instru
mentų ir muzikos instrumentų bei 
dviračių. Savo sandėlyje turime 
tūkstančius pavyzdžių visokiausių 
vilnonių medžiagų, skepetų, suk
nelėms medžiagų bei odos. Mūsų 
siunčiamų prekių kokybė aukšta, 
bet. kainos pigiausios ir patarna
vimas skubiausias, šitą yra paty
rę tūkstančiai mūsų klientų.

Antenos ir kit.

llllTCLCVISIOn

Telef. Kabineto — LUzon 4 5121 
Namu — LUzon 4-8961

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė

Precin Photo Studio
(Incdrporated)

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-24C'

Pradėkit 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 Califomia Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

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

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

Atliekame dideliu: ir m'Jus 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, Namu tel. WAlbrook 5-5934

Iš Chicagos atvykęs muz. A. 
Kučiūnas “vežė” ar tik ne di-

At<laru: kasdien 9—fi. pirmadieniai* 
Ir ketvirtadieniais 0--9

ĮSITIKINKITE ir Jūs. Tikrai lik 
šito patenkinti.

BOGDAN SERVICES 
2936 Ilolhrook Avė.

BetrrJlt 12, Mich.
TR 2-7297

Jums atsilankius asmeniniai su
teikiame visų Jums reikiamų in
formacijų. Taip pat informuojame 
laiškais bei telefonu ne tiktai De
troito miesto lietuvius, bet ir vi
sos Michigano valstijos lietuvius. 
Mūsų turimi tūkstančiai padėkos 
laiškų iš Lietuvos bei Sibiro, yra 
geriausiais liūdininkais mūsų ge
ro patarnavimo savo klientams.

Jeigu norite pirkti arba parduoti 
namus, sklypus, Biergardenus — 
alines, ūkius ar vasarvietes, kreip- ’ 
citės j
ELSEA REALTY & INVEST 

MENT COMPANY 
atstovą

VLADA BARAUSKAI
Telefonai: Įstaigos VA 2-9790.

Residenci jos — TA 6-4366 
ši įmonė yra pati stambiausia Mi
chigano valstijoje. Detroite turi 4 
skyrius ir sėkmingiausiai patar
nauja savo klijentama.

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

X-RAY
593 We»i (>rand Boulevard

i or Shadv Lan<- Detroit 16. Michigaii 
Namų telef. VI 1-7970 

Pirm. antr. ketv. ir penkt. 12-3 ir fi-S vai 
Treč. ir Uit 12-3 vai v 

Telef TA 6-0686

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue
Detroit 27, Michigao 

Tel. WE. 4-61 (B 
GENKRAL CONTRAOTOR 

Atlieka (valrbia statyboa, patalny 
mo Ir pertaisymo darbus — stalinio 
kyatSa cemento, mūrijimo, elektros 
pluinblngo, darymo Ir dekoravimo 
Ataklru kambarį- i.ei hutų (rengimo 
nantngBse _lr skiepuose._______________

Perkant ar parduodant namus 
ir apdraudžiant turtą 

Jums patarnaus
VLADAS N.SELENIS

narys United Northweatern 
Realty Asaociation 
šaukite telefonais 

ofiso: WE 3-7000; res.: WE 4-6621 
arba atsilankykite į 

GUSTAFSON REALTY CO. 
13000 Schoolcraft kamp. Sorrento

Klausykite
LITHUANIAN MELODiES

Knn Arbor — WPAG - 1050 kl1«. 
cyclea

Sekmadieniais l:0(j — 1:30 p. p 
Vedėjas - RALPH VALATKA 

15756 Ixware — Detroit 27,
MleMgaa

Mūsų pirmaujančio beletristo An
tano Vaičiulaičio vienas 14 įdomiau
sių kūrinių — romans

VALENTINA
v6l gaunamas, nes yra IftBJusi antra, 
pataisytoji laida. Romanas buvo pre
mijuotas “Sakalo” leidyklos. Kaip 
visa. Vaičiulaičio kūryba. Ala roma
nas patraukia augSta stiliaus kultū
ra, rūpestingu menisku apipavidali
nimu. Vaičiulaitis yra davęs daugiau 
kaip 20 originalių Ir verstinių vei
kalų Ir Sis romanas yra vienas IS Jo 
stipriausių kūrybos, nupasakojus vie
nos mergalIBs meilę, Jos vidaus ko
vas, Jos audringų pabėgimų u* vie
nuolyno mūrų. Romanae turi 141 
psl. Kaina 32.

DRAUGAS
4545 West 63rd Street • 

CHICAGO 29, ILLINOIS

. --j earR-F.
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, UI,

ĮąiHi!--' — “ “"T
I » - « I — ---- 11 —n:ii:maix

LI v

>/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANE SAVINGS '™SSTN
2555 WEST 47th STREET LAfayette S-10M

B. R. Pletldewic«, prez.; E. R. Pletklewlcz, sekr. ir advokatas
Mokame aukštus dlvtdendiM. Keičiame čekius. Parduodame Ir perkame 

valstybės bonus. Taupytojoms patarnavimai nemokomai.

Pradėkite taupyti atidarydami sąskaitų šiandien. Apdrausta iki f 10,000.
■ i į. A

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

MAUJI OtOSU T»OtOU~ NAUJAUSI NNAUSTNAO tUANKUU 
tUų HKTU AJtrrNlNIAS-MUS IN SĄŽININGAS AATAifNAWfAl

JUOZAS NAUJOKAITIS
0020 w. 69 St CHICAGO 3G, ILL Tel. V/Albmnl, 5-9?O9
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Pastabos ir nuomones

PASITARIMAI DEL VIENYBES

[ Stanevičius, 199 Fisher Avė., Pon- 
tiac, Michigan.

Visuomenę pasiekė džiugi ži
nia, kad vėl atgijo kalbos dėl 
mūsų politinės veiklos vienybės. 
Konkrečiai, Vlikas kviečia Lie
tuvių Frontą, Laisvės Kovoto
jus, tautininkus ir Rezistencinę 
Santarvę grįžti į Vliką ir vėl įsi 
jungti į vieningą politinį darbą. 
Tai yra džiaugsminga žinia, nes

Kalbant apie- dabartines pag
rindines Vliko sroves, reikėtų 
linkėti, kad tų partijų veikėjai 
irgi peržiūrėtų kaikuriuos savo

i Jieškomi: PETRAS KAZĖNAS,
Vinco; ADELE RAGINIENE, d. 
Vinco; ANTANAS RAGINIS, iš 
Sukeliškių kaimo. Jieško Emilija 
Jaurienė iš Sibiro. Jieškomi: JUO
ZAS KAUKIS iš Jūžintų dv. ir 
ALFONSAS INDRIŪNAS, iš Rad- 
žionių kaimo. Jieškomi asmenys arnusistatymus. Mūsų visuomenė . . --------

... . . . * j-. • i aPie mos žinantieji prašom atsilieugiliai supranta ir yra dėkinga U: BALF Chicagos Apakr. bS 
ūžtų vyrų didelius nuopelnusI iždininkui, Ignui Daukui, 3339 W.e. Chieago 51, III.Lietuvos laisvinimui, bet daug 
kas visuomenėje galvoja, kad 
jau atėjo laikas jaunesniemsmūsų visuomenė šiuo metu yra 

labai nusivylusi mūsų politinių žmonėms perimti viso laisvini- 
veiksnių nesantaikomis ir bar-1 mo darbo naštą. Jaunesnės Bro
niais, kas labai trukdo Lietuvos Į vės ir jų veikėjai norėtų toliau 
laisvinimo darbą. naudotis mūsų senesnių veikėjų

patarimais ir patyrimais, ku-Reikia pripažinti, kad šiuo 
metu Vlikas yra krizėje. Dabar 
tiniai Vliko nariai ir pagrindi
niai veikėjai yra vyrai, kurie 
yra daug nusipelnę ir pasidarba
vę Lietuvos reikalams. Bet jų ..................... , ..\ .. . .. ims grupėmis ir jų veikėjais.vidutinis amžius yra netoli 701 ... . ... .. .,. ... . . .... .. Visuomene su dideliu įdomumetų, ir aišku, įog jų fizines je- . A>. ....’ . ■’mu ir simpatija seks siuos naugos ir galimybes yra mažesnes,

riuos jie yra įsigiję per savo ii-,
I gą politinį veikimą. Bet būtų 
gera, kad senesnieji veikėjai ro
dytų mažiau užsipyrimo ir ambi 
cijų santykiuose su jaunesnė-

negu jaunesnių žmonių. Todėl 
yra būtina, kad į Vliką sugrįžtų 
jaunesnės grupės ir jaunesni 
žmonės, kurie atneštų naujos 
energijos ir naujos dvasios. Jei 
gu jie nesugrįš į Vliką, tai jo 
veikla bus neefektinga, o vėliau 
Vlikas ir visai nustos vadinęs 
didesnį vaidmenį. Tai būtų di
delė žala Lietuvos laisvinimo 
darbui, nes Vlikas yra ta insti
tucija, kuri gimus okupacijos 
metu; ji turi rezistencinės ko
vos tradicijas ir krašte yra ži
noma kaip bendras vieningas 
laisvųjų lietuvių kovos viene
tas. Mūsų visų bendras reikalas 
yra turėti ir remti tokią vienin
gą politinę organizaciją, gi bol
ševikų tikslas yra tokią organi
zaciją sugriauti.

jus pasitarimus dėl vienybės. 
Ji tiki, kad tie pasitarimai pri-1 
ves prie sėkmingos pabaigos, j 
Jeigu tačiau ir šį sykį nepasi-1 
sektų atstatyti vienybės, tai bū1 
tų didelis smūgis mūsų laisvini
mo darbe, kuriuo pasinaudotų 
mūsų okupantai. Jie galėtų pa-' 
skelbti Lietuvoje, kad laisvieji 
lietuviai galutinai tarp savęs 
susiskaldę ir susikivirčijo, gi vi 
sa tauta, nežinodama tikros pa
dėties, galėtų tuo patikėti; tai 
labai pakirstų tautos patriotinę 
dvasią. Galutinis susitarimas 
tarp mūsų veikėjų yra būtinai 
reikalingas ir jiems patiems, 
nes jeigu jie ir šį sykį nesusitar 
tų, tai įrodytų, kad jie nesuge
ba valstybiškai galvoti tautinės 
krizės metu. Tuo atveju jų svo
ris ir prestižas mūsų visuome
nėje labai stipriai nukentėtų, ne 
žiūrint to, kokiai partijai ar sro

Lietuvių Frontas Vlike neda
lyvauja, bet tai yra plati srovė, 
kuri turi daug gražių tradicijų i vei jie atstovautų, 
ir yra pasitarnavusi laisvinimo j Dr. J. Budzeika
reikalams. Jos nariai yra žmo- ■ ■ *.. ——
nės, kurie yra pačiame savo am! PATIESKC)TIMAI
žiaus stiprume; jų tarpe yra
daug energingų kultūrininkų, ! JADVYGA GURSKAI

. . . ° . ■ - • iTE, kilusi iš Vilkaviškio miesto,
politikų ir profesinių žmonių, jj paįį arba apie ją žinantieji pra- 
Jų dalyvavimas vieningame po- šomi atsiliepti adresu: Leokaidija 
litiniame darbe yra būtinas mū- ln“ene' Karo,1° P°'
sų laisvinimo darbui. Visuome
nei iki šiol yra nesuprantama, 
kodėl Lietuvių Fronto vadovybė 
kratosi pareigos ir atsakomy
bės. Dabartinėje padėtyje Lie
tuvių Fronto jėgos ir energija 
lieka neišnaudotos, ir jeigu taip 
tęsis, Lietuvių Frontas nustos 
visų tų simpatijų ir pasitikėji
mo, kuriuos jis yra įsigijęs vi
suomenės tarpe nuo 1941 metų 
sukilimo laikų. Jeigu gi Lietu
vių Fronto vadovybė jaučiasi už 
sigavusi dėl pirmykščių Vliko 
narių pasielgimų, būtų laikas 
tas asmenines ambicijas užmirš 
ti ir pradėti galvoti valstybės 
vyrų mastu. •

Visos grupės, kurios šiuo me
tu sudaro Lietuvos Nepriklau
somybės Talką, turi savo tarpe 
daug jaunų, energingų ir Lietu 
vos reikalams pasišventusių vy
rų. Jie taip pat yra pačiame sa
vo amžiaus stiprume; jų dalyva 
vimas Vlike yra būtinas,

Nr. 13, Kybartai,
thuania.

Evergreen Avė., 
Tel. BE 5-7339.

Elena Paužienė iš Lietuvos jieš- 
ko savo brolio VACLOVO BRA
ZAUSKO, s. Juozo, iš Šunskų. At- | 
siliepti ar apie jį pranešti adresu: 
Uršulė Janušauskienė, 2554 W. 40 
St., Chieago 32. III.

Jieškomas KAZYS URBANA
VIČIUS, s. Juozo, gim. apie 1923 
m. New Yorke. Atsiliepti adresu: 
Albina Urbanavičiūtė, Kybartai, 
Kapsuko g-vė Nr. 89, Lithuania. 1

Jieškomi: PRANAS VALIAU- 
GA, VIKTORAS VALIAUGA ir 
IGNAS VALIAUGA, sūnūs Stasio., 
TEOFILIJA VAZNIAKIENĖ, d. , 
Stasio. Jieško sesuo iš Lietuvos. At 
siliepti: K. Paskonis, 726 E. 127, 
St., Cleveland 8, Ohio.

Jieškomas VIKTORAS JANU- 
LEVICIUS, s. Aleksandro. Turiu 
žinių nuo sesers Reginos iš Lietu
vos. Atsiliepti adresu: Algirdas, 
Tačiuliauskas, 2428 Lawndale, De- 
troit 9, Michigan.

Jieškoma HELENA TOKAŽEV- 
SKA - KELPŠAITĖ, duktė Adomo, 
arba jos sūnus EDVARDAS TO- 
KA2ĖVSKIS, gyvenanti Trenton 
mieste. Atsiliepti arba apie juos 
žinantieji pranešti adresu. J. Chai- 
nauskienė, 4333 S. Artesian Avė., 
Chieago 32, III.

Jieškomas JUOZAS LAUČKA, 
s. Antano, kilęs iš Vabalninku. A- 
pie jį sužinoti nori Jurgis Lauč- 

jeigu j ka, gyvenantis Lietuvoje, Kaunas,
Vlikas nori tapti efektinga ir į Požėlos g-vė, Nr. 30/4.
kovojančia Lietuvos laisvinimo jieškomas ALEKSAS STANE- 
organizacija. Mūsų plačiajai vi- YIČIUS, s. Augustino. Kilęs iš Ra-< 
suomenei ir čia yra nesupranta-1 seinių ap9kr" Girdiškės parap.
ma, kodėl LN Talkos grupės ne
nori jungtis į vieningą darbą. 
Juk LN Talkos dvejų metų eg
zistencija parodė, kad jie, veik
dami separatiniu būdu, nepasie
kė didelių rezultatų ir neišpildė 
savo skambių pažadų, kuriuos 
jie buvo paskelbę steigiant Lie
tuvos Nepriklausomybės Talką. 
Jeigu LN Talkos grupės ir to
liau vės grynai separatistinę vei 
klą, jų reikšmė ir svoris mūsų 
visuomenėj mažės, ir tai dar 
daugiau gilins tą nereikalingą 
spragą, kuri susidarė mūsų vi
suomenėje paskutiniais laikais. 
Todėl tenka tik palinkėti, kad 
Tautininkų Sąjūdžio, Laisvės 
Kovotojų ir Rezistencinės San
tarvės vadovybės peržiūrėtų sa
vo pirmykštį sprendimą ir vėl 
įsijungtų j bendrą laisvinimo ©r 
ganizaciją — Vyriausiąjį Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetą.

Kuošių km. Jis arba žinantieii apie, 
jo likimą prašau pranešti: Petras

Ar iau perskaitei P. Kesiūno 
romaną

larp Zalsvy Palapinių?
Dr A Baltini.* mvo recenzijoj* 

apie 4) romani) Utp r**Ao: P. Kezlū 
no romanai "Tarp žalirvų palapinių 
Kražiai iškelia tų paniaukojlmo didu 
mų. kur) brviltlAkoJe kovoja dėl tau 
ton laisvėn purotlA Lietuvos partlza 
naa, tų idealizmų, kuriuo degė mūsų 
Jaunimas, liedamas kraujų dėl savo 
žemės, tuon didžiuosius nuostolius 
kuriuos mum* reikėjo pakelti dvlejt, 
okupacijų replšne. Todėl šj romanų 
skaitome su mnlnnumti Ir dideliu nu 
sldontėjimu. Tpai romane minim 
žygiai žavėn jaunimų ir keln jo dva 
etų šis romanas, atskleidžiąs mūnti 
heroiftkat tragiškus epizodus, yra 
šviesus spindulya tremtiem idealizmo 
llgdvme

896 iraaL Kaina $3.00
\ įranky mus kartūnu plnlųaJa siųskit*

* * D R š U G A S ’ ' 
4545 Weil 63rd Street

CHICACO 29. ILL.

SS'EĮ-gBTFJ .BBg'rJ gsarj ggg
Naujasis Testamentas- 

Šventas Raštas

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

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

Skelbki t ė.s "Drauge”!

Džiaugkites kartu su pavasariu Velykų Šven

tės jau čia pat, todėl pasirūpinkite naujais rūbais, 

kurių didžiausį pasirinkimą rasite pas mus.

DUODAME KREDITAN 
BE ATSKIRO 

PRIMOKĖJIMO.
Visi mūsų pardavėjai kalba 

lietuviškai ir jūs būsite tikri, 
kad jūs gausite tai, ką,norite.

Apsilankykite pas mus šian
dien!

H. S E I G A N
RŪBAI, SKRYBĖLĖS, BATAI IR KITI REIKMENYS VYRAMS Į

4622 South Ashland Avenue Tel. YArds 7-1272
CHICAGO 9 ILLINOIS

Jūsų patogumui, mūsų krautuvė yra atdara sekmadieniais 
nuo 10-tos valandos ryto iki 4-tos valandos popiet.

NAKU'ii!II VII 1111 Ik ddHIMMi

B-VIŲ LYGOS. KURIOSE
Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki SIO.OOO.OC 

I R
Paskolos Duodamos Namu įsigijimui 

Lengvomis Sąlygomis

6245
CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.

S. Western Avė., Chieago 36. III

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

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

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

URIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St., Chieago 8, III.

tAes 

mokan*

Rūgštų

pividendą

NĖR 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IB 

PELNINGIAUSIA 
taupymo

• E NDROVf

4038 krohtr Avbūmo t«i. la3-6ziv 
AUGUST SALDUKAS Pr»,l«i»r*»

ryto iki 9 v.
2-3486.

PRANAS SALEMONAVIČIUS
• Paruošia paprastas ir sudėtingas (nuosa

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

504 Went 33rd Street (netoli Normai Avenne).
Valandos: Kasdien įskaitant šeštad. ir sekm. nuo 9 v.

vak., bet svarbu, kad telefonu susitirtiirnėt laikų VIctory 
20 METŲ PATYRIMAS — ŽEMOS KAINOS

CLASSIFIED AN|) HFIF W4NTRD ilh
8EAL ESTATE

Mūr. 4 k. Kilti. <li*l. lotus, tik $10.000 
Mūr. ii k. gint. ftlld., gar. — $17.000.

Naujas mūr. ti k., niodern. jreng., 
alum. lungai. Būtinai priverstai* pur- 
dllnti - $10.500
Mūr. 2 b., centr. ftlld., gar. — $16.900.

Yra daugiau pigių ir gerų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer avė., LAfayette 3-3384

(prie Cnlifornia e-vėa)

Prieš pirkdami ar pardundami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite ritus.

j KUTRA-NORKUS REALTY
1 REAL ESTATE-INSURANOE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
WAIbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir semad.)

REAL ESTATE
Paskolos Nej. Turtų Valdymas 
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI 

K. MALONIS.
Namų PRospect 8-2071

Med. 4 butai, centr. šild., 60 p. 
sklyp. 1K5 paj., reikia remonto, kai
na $15,900.

Med. bung. 7 kamb., centr. šild., 
garažas, puikūs kambar.

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

Mūr. 2 po 4, cent. šild. $15,900.
Mūr. bungalovv, ti kamb.
Mūr. 3 augftt.: taverna, 2 butai po 

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

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

ŠIMAITIS REALTY,
INCOME TAX

2737 W. 43rd St.. CL 4-2390
Savininkas parduoda 4, butų mūr. 

namų. Kreiptis pas savininkų iš kie
mo pusės.

2806 Ko. Kmersld

4 KAMBARIŲ padidinamas mūrinis,
visas kilimuotas. Iškelti nutekėjimai. 
Čerpių grindys rūsyje. Aliuminijaus 
langai, visur vėsintuvai. Gazo, su
spausto oro šildymas. Pusantro aute- 
mobiliuos garažas. Kaina 19.000.

7l36 So. Sawyer Avė.

JIEŠKO BUTO

Iii r DIRBANTI, suaugę žmonės jieš
ko mažo butelio Brighton Parke. 
Skambinti ltEpublic 7-1943 nuo 5 
iki 9 valandos vakaro.

RIJILDING Si REMOIH’.I.INI

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

VACYS PETRAUSKAS
Itl 11,1)1 XG CONTRACTOK 

4327 S. Campbell Av.. Chieago 82, III. 
Š'Artis 7-9G75

VIKTORAS ŠIMAITIS-
GENERAL OONTRACTOR 

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

Narnų t*l. Blshop 7-884O 
2787 \Vcst 43rd Street

I BRETVE ,,nd SON 
CONSTRUCTION (TOMPANY 

• 44 S. 48th Ct. CWr<> 50 III 
Statome nanjns namns Ir garažu*

Atliekame visokių trobesių ir patai 
Pu įvairini remonto darbas skabia) 
yerai ir pigiai
šaukite DAntlht A-27M nuo • «el 

ryto iki 7 vai. vakaro.
'••I Ol.ympir 2-AI21 mm ė vai 

■ altam Ik t II vai. vakar**

LIETUVIU STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
Ituildci-N G<*n. 4 <*ntracton

Atlieka planavimo ir ataty- 
boa darbus gydytojų ofisų, gy- 
venamųjų Ir viešųjų pastatų.

Narni; )kainavimaH Ir {vairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Kasdien nuo’ 8 vai. ryto Iki 6 
vai. p. p. Kitu laiku sunltarus.

Tel. PRospect 8-2018 
6800 SO CAMPBELL AVĖ. 

Chicagc 29. I1L

Mnmų .statyba, (vairūs pataisymai 
Ir piirtlavltna.s. Jei norite pirkti ar
iįžninakyti namų, kuris liūtų gerai iA- 
plaiiuotan, patogim, gražus ir pigus, 
pirkit*' ar užstnakyklte pas

V. ŠIMKUS
SiiHitarli ftiiukit*' TP'.rniinnl 0-5531 

nuo 6 vnl. p. p. kastiien ir sekma- 
dieniais nuo IO - 4 vai. Adresas: klt
\*>ltnn. \Vlllnw Springs. III.

Statome

NAIVIUS IR
GARAŽUS

Ir atliekama visus statybos Ir per 
Į tvarkymo (remodellng) darbus

MASTER BUILOFNS
General Contractlng Oo. 

t Ha v V. Sodeika ir J. Hkornbakaai 
1600 8. 4»TH CT., CICERO 80. ILL 
Tel. GUymplo «-7S61i TO

REAL ESTATE HELP WANTED MOTERYS

D. MONSTAVIčIOS
REAL ESTATE ■ 1663 W. 103 tt 

Tel. BEVERLY 8-S04« 
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose ir
valdžios įstaigose.

INCOME TAX. Tax acoountiurt

BRIGHTON I’AltK
45th & Albany. 8 butų namas. 2 — 
po 4 kamb. ir 1 — 2 kamb. Arti mo
kyklų, bažnyčios ir prek. centro.

MARQUETTE PARKE
5 kamb. kampinis, 4 metų senumo, 

ąžuoliniai viduje pagražinimai, ply
telių (tile) virtuve ir vonia. Metali
nes vielos tvorele. 1 blok. nuo parko, 
prie 7 2 ir Sawyer gatvių.

WEST 8IDE — 18 kol.
Mūrinis 1 augšto, krautuve Ir 2 

butai po 5 kamb. Prie 19 ir Ashland 
gatvių. Ifttlsas rūsys, 5 kamb. butas 
iš kiemo su mod. {rengta virtuve ir 
vonia. Namas labai švarus ir1 gerai 
užlaikytas. Kaina $13.600.

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

SNUKIS REALTY
6438 So. PulaakJ St 

Telef. LUdlow 5*5900

ŠTAI KUR PROGA!
Gera vieta — geras namas — že

ma kaina!
5 didelių kamb. stiprus, gražus 

mūr. bungalovv. Arti Maria H. S. 
Autom, šildymas alyva. Dvigubas ga
ražas. 37 pėdų sklypas. 8av. pirko 
apartmentinj namų, todėl šitų turi 
parduoti. Kaina numažinta iki 
$17,700. Tai jums namas, kurio se
niai laukiate.

income taksų pildymas
P LEONAS

RBAL BSTATB
2788 Weet 71st Street

Visi telefoiuU: WAlbrook ą-MtA

Marųuelke Parke
2 po <1 kamb. mūrinis, prie liet. 

baž., sav. priverstas greit parduoti. 
Centralinia šildymas, 2 mašinų gara
žas. Įkainuotas pardavimui. A. Vaina.

2 po 5 kamb. Mūrinis su 3 k. butu 
rūsy. 2 mašinų garažas. Alyvos centr. 
šildymas. Prieinama kaina. A. Vaina.

5 kamb. bungalovv. Autom, gazo 
šildymas. 2 mašinų garažas. $17,000 
Brighton Parke

3 po 4 kamb. Mūrinis. Pečiais šil
dymas. Garažas. Tik $20,500.

VARPAS Real Estate 
Insurance, Notary Public

5010 So. Western Avė. 
PKoep. S-2284 arba HEm. 4-70H5

PIRKITE ir pardooklto oavo ne 
kilnojamą turtų per mano įstaigų. 
Naudokitės mano teisingu pa taras
■ įmn

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpubUo 7-9400

Oloje nejudomo turto pardavime 
įstaigoje perkant ar parduodant, jū
sų laukia greitas Ir teisingas patar 
lavlmaa.

NORVILĄ
REAL ESTATE SAGES 

SIMM W. aoth St. TaL Prosperų S-a4&4

MARQITETTE l’ARKE. 10 butų 
apartamentinis. Stiprus namas ir ge
ros pajamos. $67,000.

BRIGHTON PARKE. 5 butų mūr. 
ant plataus sklypo, 5 kmb., centr. 
šild., Ikti butai šildomi pečiais. Kai
na $36,000.

KITUR: 2-jų augštų 4 bt. mūr. 
2 po 4 kmb. ir 2 po 5 54- Šildymas. 
$$8,000.

VENTA
4409 SO. FA1RFIELD AVĖ. 

LAf. 8-8881; LAI. 8-9027

REIKALINGA MOTERIS N AM V 

Rl'OAAI. Nereikia virti. Prie 2-jų 
suaugusių asmenų. Naujus namus. 
Duodamas kambarys. 5 dien. j savai
tę Maloni atmosfera.

Oltclutrd l-OIUti

Steno - Gen. Office
Good Typist. Light dietation, įu- 

teresting, diversified duties.
Salartry open.

Šmuli congenial oltice. 
liuiit. Penuauent.

>c» uge

CEHCRETE STEEL 
COMPANY

3109 S. Central Pk. Avė.
REIKALINGA KAMBARĮ!' 

VALYMUI MOTERIS. ‘
Skambinti —

______  VIrginia 7-2307

CLERK—TYPIST
Yctrnig woinaii lor sales dept. oi 

auto finu. Plea.'įMiit working eondi 
tions and etnployee benefits.

See M r. McNauiara.
Cadillac Motor Car Division 

2250 S. Michigan

IŠNUDMLOJAMA — FOR RENT

NAMŲ SAVININKAI!
Tarpininkaujame butų išnuomavę 

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašų.

VARPAS Real Estate 
5010 So. VVestern. PKospect *-2234

PROGOS v— OPPORTUNITIES

' PARDUODAMAS RESTORANAS.
Sunkvežimių sustojimo vieta. Par-

' dnoda dėl ligos. Arba išnuomuos —
“sub-lease’’ 6 mėnesiams patikimam 
asmeniui. 3502 S. California Avė.

MISCELLANEOUS

šildymas
A. Stančiauskae instoliuoja vi

są 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 OLyanpic 6-0775 nuo 8 vai. 
ryto iki 5 vai. vakaro. 

Telefonas nuo 5 vai. vakaro: 
OLympic 2-6752

LIET. APDRAUDOS AGENTCRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bės patvlrtinos kainos.

Prieš darydotni apdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
WAlbrook 5-5671

INTEROTATE INSURANCE AGENCY 
6108 S. Ashland Avė., Chieago 36, III.

P L U M B I N G
Licensed bonded plumbers

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

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

OOOOOOOOO00-00o o o O oo o o o OOO <J

ĮSIGYKITE DA_t»AR !

KADA IR KAM MOKAMOS

Pensijos ir Pašalpos
šiame leidinyje ir k pusi. priede at
spausdinta JAV-bių Socialinio Drau
dimo (Sodai Sectirlty) įstatymas su 
naujausiais 1056 metų papildymais, 
būtent: 1) Oficialės pensijų ir pašal
pų lentelės. 2) Moterims pensijų 
mokėjimas nuo 62 metų amžiaus, 3) 
Nedarbingiems asmenims pensijos 
mokėjimas nuo 60 metų amžiaus.

Be to. šiame leidinyje atspausdin
tas Nelaimingų atsitikimų (statymas 
(Woėkmen's Gompcnsatlon), su len
telėmis, nurodant' už kokius kūno su- 
eižeidinius kiek mokama pašalpos. 
Leidinių kaina tik su centų.

Pinigus su užsakymais siųsti: 
“DRAUGAS”

4545 West OSrd Street 
Chieago 29, Illinois 

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardines
Tai gražiausia dovana mūsų 
mažtesiemg skaitytojams. Meile 
bžvų žemei, mažųjų džiaugsmai ii 
dali. VI. Stančikaitės gražios iliu 
stracijos šią knygą padarė dat>

I glausta mėgiama mažųjų skaity 
tojų tarpe. Kaina $1.50.
Uiankynitis kurtu nu pinignls atųnsit-

• D K A U G A S ” 
4545 West 63rd Street

CHICAGO 29, ILL.

Skelbtis "DRAUGE” apsimoka 

nes jis yra plačiausiai akaitomaa 

lietuvių ^UenraJMJa. o akelMmų 

kaina yra prieinama vtalema

Rrmkitp dirn. Draika!
ALGIRDAS LANDSBERGIS

KELIONĖ'
OkM nuoatabKM Ir nepapruatoa zny 
gos personažu* Utalp {vertina ra 
•ytojaa Oltauda: **...Wetaaa — pa 
niekintas niekintojas, bet turi* 
vavyja Fra Angeline angelų varau 
«am«. Tatjana—neauprantantl Mė
tos sųvokoa, bet mylinti skaisčia 
mėtis Pagaliau Julius nasiligsa 
dtalstumn Ir n«auvnlrt«» |<

drąsus bs drąsos, sssnprantąs s»- 
grseass”

i
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PRIEŽASTYS
KAN V. ZAKARAUSKAS, Chicago, III.

Tarptautinė Sveikatos orga-i 
nizacija yra surinkusi gan liūd-l 
nų statistinių davinių, kurie pa
rodo, nuo kokių ligų šiandien 
vaikai daugiausiai miršta. Iš pa 
skelbtų davinių matoma, jog dėl 
nelaimingų atsitikimų (langiau 
miršta vaikų, negu nuo difteri
to, skarlatinos, rauplių, smege
nų uždegimo ir paralyžiaus. Šių 
dienų medicinos mokslo pažan
gos dėka gydytojams pavyko 
gerokai šias minėtas vaikų ligas1 
pažaboti ir tuo vaikų mirtingu
mo procentą gerokai sumažinti. 
Tačiau mirtis šiandien pasirin
ko jaunoms gyvybėms skirti ki
tas priemones, būtent žmogaus 
neatsargumą ir neatsargų nau
dojimąsi technikinėmis priemo
nėmis. Tarptautinės Sveika-1 
tos organizacijos surinkti 21 vai, 
stybėje daviniai ištikro rodė 
šiuo atveju labai liūdną vaizdą? 
Per vienerius. metus nuo infek
cinių ligų 5 — 19 m. amžiaus) 
mirė 8,415 vaikų. Gi tuo pačiu 
laiku tose valstybėse mirė nuo 
nelaimingų ĮVykių augščiau mi
nėto amžiaus 13,414 vaikų. Be 
to reikia pastebėti, jog prie mi
nėto žuvusių vaikų skaičiaus ne 
buvo priskaityti tie, kurie žuvo 
susisiekimo nelaimėse; o tai bū 
tų gerokai minėtus statistinius 
davinius padidinę. Ženevos or
ganai neskelbia moteriškosios 
lyties žuvusių vaikų skaičiaus. 
Yra ž:noma, jog šios lyties ne
laimėse žūsta daug mažesnis 
procentas negu berniukų. Pagal 
Amerikoje surinktus davinius 
berniukų nuo nelaimingų atsiti
kimų žūsta 80 G.

Didžiausia priežastis
Didžiausia vaikų mirtingumo 

priežastis — prigėrimas. Iš aug 
ščiau pateiktų statistikos davi
nių 5,948 vaikai buvo šlapiojo 
elemento aukomis. Žindančiųjų 
vaikų didžiausią mirtingumo

procentą pagimdo užtroškimo 
priežastis. Iš 96,4'r iki vienerių 
metų amžiaus nuo šios nelaimės 
miršta 44,8% ir 22,1% miršta 
lopšyje nuo maisto patekimo į 
alsavimo takus. Daug vaikų mir 
šta nuo 1 iki 4 metų dėl apsi
nuodijimo ir nuo 1 iki 10 metų 
nuo ugnies. Šaunamųjų ginklų 
mirties aukomis vaikų daugiau 
šiai būna virš 15 metų.

Vakarų Vokietijoje iš surink 
tų davinių matyti, jog vaikų 
mirtingumo, išskyrus nelaimin
gus įvykius, nuo infekcinių ligų 
procentas mažėja. Čia pvz. mir
tingumas nuo 1 iki 4 metų kri
to nuo 22,1% iki 16,2%, nuo 5 
iki 9 metų krito nuo 23,9% iki 
12,8%, nuo 10 iki 14 metų kri
to nuo 24,6' ( iki 5,4% ir nuo 
15 iki 19 metų nuo 25% iki 
3,9%. Tuo tarpu mirtingumo 
procentas dėl įvairių nelaimių 
žymiai pakilo; jis padidėjo pro
porcingai amžiaus didumui. Pa
našus reiškinys pastebėtas ir ki 
tose šalyse, k. a. Kanadoje, Ita
lijoje. Bet paskelbtieji daviniai 
taip pat rodo, jog vaikų mirtin
gumo procentas nuo nelaimių 
yra gerokai sumažėjęs tose ša
ly, kur namuose ir mokyklose 
vaikai yra supažindinami, kaip 
reikia tų nelaimių išvengti. 
Ypač vyresnio amžiaus vaikų 
mirtingumo nuo nelaimių tose 
šalyse procentas tapo mažesnis. 
Danijoje vaikų virš 15 .metų 
mirtingumo procentas krito iki 
9,4G. Tuo tarpu, sakykime V. 
Vokietijoje, kur tokio auklėji
mo mokyklose nėra, pakilo iki 
25%. Vak. Vokietija ypač šioje

i srityje pirmauja.
Mirtingumo vidurkis

Iš 21 valstybėje surinktų da
vinių bendras vaikų “mirtingu
mo vidurkis yra toks: Jei nuo 
ligų mirė 100 vaikų, tai nuo ne

I>ftL SKOLINIMO PROGRAMOS

Valstybės sekretorius Dulles kalbasi su šen. Aiken (R), Vermont, 
dėl paj-amos užsienio kraštam.

D fi M G S 1 O

Antiftomuntatimd Frontas 
New Yorke ruošia didelį vajų 

•kovai prieš komunizmą. Prašo
ma plačiosios katalikiškos vi
suomenės tą katalikišką ir kar
tu patriotišką vajų kuo daugiau 
šia paremti. Informacijų sutei
kia “Laisvo Pasaulio” redakci
ja, 86-73-38th Str,, IVoodhaven, 
N. Y.

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

6819 So. Western Avė. Tel. GRovehilI 6-3745
-C«-------- t C] _

8

I paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpinama 
transportaciją automobiliu.

Atilnra kasdien Ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto Iki B vai. popiet. 
IŠSIRINKITE DABAR — BI S PASTATYTA KAPINIŲ DIKNOJE1 

JOKIO ĮMOKI.IIMO. sumokėsite KAPINIO dienoje.

laimingų įvykių 159 (V. Vokie
tijoj 382!). Vokietiją pralenkia 
tik Austrija (447). Iš kitų val-i 
stybių pažymėtinos Norvegija 
(422), Suomija (402) ir JAV! 
(387). O kitose šalyse tie nuo-i 
stoliai daug mažesni: Danijoje
— tik 100, Prancūzijoje — 120, 
Škotijoje — 238 ir Šveicarijoje
— 235. i

I
Tokie šios organizacijos su-Į 

rinkti daviniai patarnauja ir ki
tam labai praktiškam tikslui. 
Jie prikišamai parodo, kad ge
resnis nelaimių rūšių pažinimas 
padeda geriau orientuotis, kaip 
tų nelaimių apsisaugoti. Iš dau
gelio kitų nelaimių priežasčių 
pagrindinės yra stoka miestuose' 
vaikams žaidimų aikščių ir di- 
dėlė žmonių spūstis. Dėl šių mi
nėtų priežasčių vaikai dažniau
siai būna automobilių judėjimo 
aukomis. Prancūzijos policijos 
surinktomis žiniomis, iš 1,500 
pėsčiųjų vaikų nelaimių didelis 
skaičius buvo nelaimės ištikti 
vien tik dėlto, kad nepaisė gat
vės judėjimo taisyklių. Labai di 
delis procentas nelaimingų įvy
kių yra atsitikę su dviratinin
kais. Pvz. V. Vokietijoje dvira
tininkų tarpe 12 — 13 metų am 
žiaus yra pats augščiausias šios 
rūšies nelaimių procentas. Ame 
rikoje vaikų dviratininkų kas
met žūsta apytikriai 500, o 44,- 
000 esti sužeidžiama. Šių nelai
mių skaičius būtų galima gero-’ 
kai sumažinti, jei būtų pasinau
dota kitų šalių pavyzdžiu, kur 
jaunimas yra mokyklose moko
mas judėjimo taisyklių. V. Vo
kietijoje žuvusių vaikų nuo 6 
iki 14 metų judėjimo nelaimėse 
per pastaruosius dvejus me- į 
tus krito iki 60%, kai tuo tarpu 
suaugusių pakilo nuo 30% iki 
40% kasdien. Apdraudimo įstai
gos aiškina, jog jaunųjų nelai
mių procentas krito dėlto, kad 
nuo 1953 metų buvo įvestos su
sisiekimo taisyklių pamokos mo 
kyklose.

Užkrečiamosios ligos
Nemažiau yra įdomūs ir Tarp 

tautinės Sveikatos organizaci
jos pateikti daviniai, liečią už
krečiamųjų ligų įtaką vaikų 
mirtingumui. Labai nuostabu, 
kad pvz. kokliušas iki šiol laiky 
tas tėvų ir gydytojų nelabai pa

MISS PAN AMERIKA

vojinga liga, šiandien išryškėjo 
viena iš pačių pavojingiausių 
vaikų ligų. Jos vienos mirties 
aukų yra tiek, kiek visų kitų 
vaikų ligų kartu. Nors mirtingu 
mo procentas per pastaruosius 
50 metų yra gerokai kritęs, bet 
vis tik šis kritimas yra mažes
nis, negu difterito, skarlatinos 
ar tymų. Be to, reikia pastebėti, 
kad kokliušu serga didesnis pro 
centas mergaičių negu berniu
kų ir .mergaičių mirtingumo pro 
centas yra gan didelis. Vokie
čiai šiandien džiaugiasi, kad pas 
juos nuo šios ligos vaikų mirtin 
gurno procentas yra gerokai kri 
tęs (nuo 34,4% iki 1,2%). Bet 
daba yra visa eilė tokių kraš
tų, kur nuo šios ligos vaikų mir 
tingumo procentas yra dar ma
žesnis. Prie tokių šalių priklau
so Prancūzija (1,0), Italija 
(0,9), Šveicarija (0,6), Švedija 
(0,2). Bet dar labai didelis mir
tingumo procentas nuo anos li
gos yra Vidurio ir Pietų Ame
rikoje. Čia pažymėtini kraštai 
yra Meksika (32,8), Kolumbija
(28.2) ir ypač Guatemala
(140.2) .

ŽIU PLAUKAI ATGAUNA 
SPALVA

BE DAŽYMO
Daliai- yra galima gauti nuostabus 
mišinys, kuris pakeičia žilus plaukus 
atgal j tamsią spalvą, beveik magiš
ku bildu. Vartojant kasdien per. 
trumpą laiką palengva ir stebuk
lingai keičia žilus plaukus be jokio 
staigaus dažymo. Turint sį nuostabų 
mišinį jums daugiau nebereikės "at
rodyti senu” žilais plaukais, ir jūs iš
vengsite varžymosi dėl dažytų plau
kų, kurie nieko neapgaus. Tikrai 
nuostabu. Tas mišinys vadinasi NU
VIDA. Galite išbandyti be rizikos 
pasiųsdami šią iškarpą į TRYSAN 
CO., Dept. 103, PEEKSKILL, N. Y. 
Jie jums pasiųs dvi ironkus, kainuo-

I jančias po $3 kiekviena, už kurias 
jūs sumokėsite paštininkui tik $5, 
kuomet jums pristatys. Čia jums su
taupoma $1, ir tai dar ne viskas. Jei, 
po suvartojimo vienos pilnos bonkos, 
nebūsite rezultatais pilnai patenkinti, 
galėsite grąžinti antrą bonką ir pini
gai (pilna suma) bus jums grąžinti.

, (Patikrinkite, kad»jūsų vardas ir adre- 
l sas yra aiškiai užrašyti spausdintom 
I raidėm antroje pusėje voko, tada bū- 
I eite tikri, kad NUVIDA gausite be 
I jokio delsimo.)
I__________ ___

BUKIME IŠTIKIMI LIET. 

KNYGAI!
įstodami į Liet. Knygų Klubą ii 

įmokėdami 5 dc) 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 
atrenkame už 7.50 dol.

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

LIET. KNYGOS KLUBAS 
(Lith. Sook Club)

4545 W. 63 St., Chicago 29, III

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

tolimų distancijų, šaukite sekančiai.

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

Telefonas — FRontier 6-1882
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1957 BUICKAS
Tik

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

Lietuviškoje Prekyboje—|V||LDA BUICK,lnc- 
907 W. 35th St., Chicago 9, III. LA 3-2022

Guatemalos mergina šypsosi kai 
ji buvo išrinkta Miss Pan Amerika 
per Pan Ami-iikha festivali San 
Frandaco. ' dNSr

DfiMESIO
Bridgeporte vienintelė PLAUKŲ 

KIRPYKLA, kuri gavo kirpėją lie
tuvį su praktika — kerpa lietuviš
ką, latvišką, vokišką, rusišką ir 
prancūzišką kirpimą. Darbas są
žiningas, hygieniškas. Ilgai laukt 
nereikia.

752 W. 33rd St.

T
A. A.

KLEMENTINA KODIS 
(Zauraitė)

Gyveno 4437 S. Talman Avė.
, Tel. VI 7-6(163

Mirė bal. III d., 1 957, 4 vai. 
ryto, sulaukua pusės amžiaus. 
Gimė lAetuvojv: kilo iš Pane
vėžio apskr., Velykių parapijos, 
Uksų kaimo.

Amerikoje išgyveno 50 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdi

me 2 dukterys Aldona ir I,il- 
lian, sūnus Peter. sesuo Vale
rija Lukas su šeima, sesuo Ber- 
niee Stravinskas su šeima, bro
lienė Marijona Adašiūnas su 
šeima, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Lietuvoje liko švogerka Ur
šulė su šeima.

Kūnas bus pašarvotas ketvir
tadieni 12 vai. p. p. Petro Bie
liūno koplyčioje, 4343 S. Cali- 
fornia Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
bal. 13 d., tš koplyčios h: 30 v. 
ryt-o bus atlydėta į švenč. Pa
nelės Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už. velio- 

• nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdž.iai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Dukterys Ir sūnus.
Laidotuvių direktorius Pet

ras Bieliūnas. Tel. LA. 3-3572.

Prinešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad š. m. 
balandžio 10 d. mirė

A. -Į- A.
KOSTAS BIELYS

Gyveno 2540 West 70th St., Chicago, Iii.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Seinų apskričio, Punsko parapijos, 

Navininkų kaimo. Amerikoje išgyveno 6 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 pusbrolio dukterys: Anele 

Gotautienė su šeima ir Bronė Žiūraitienė su šeima, pusbrolio sū
nus Algirdas Markevičius su šeima, kiti giminės draugai ir pa
žįstami.

Kūnas pašarvotas Lackawicz koplyčioje, 2424 \V. 69th St. 
Laidotuvės įvyks šešt. bal. 13 d., iš koplyčios 8:30 v. ryto bus at
lydėtas į Švenč Panelės Gimimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Giminės.
Laidotuvių direkt. Steponas Lackawicz, Tel. REpublic 7-1213.

1 v

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Tel — CEdarcrest 3*6335

UŪDfiSIO VALANDOJ

MAŽEIKA * EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

•845 So. Westera Ava. Air Condltloned koplyčia 
BEpubllo 7*8600 —■ 7-8601 Automobiliams vieta

Tiems, kurt* gyv*n» kito** ml**to daly**; gausim* 
koplyčią arčiau Jūsų namų.

NUO UZSISENE JUSIU
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENU. 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagali rarotai sėdėti Ir naktimis 

-miegoti nes jų užsisenėjusios žaiždos 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi
ru Ir skaudžių žalždų uždėkite 
LEGULO Ointment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins jusu skaudėji
mą Ir galėsite ramiai miegoti nak- 

įtį Vartokite Ją tapgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA- 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšimą 
tarppirščiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančios suskilsios odos dedir- 
vinių, odos Išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. JI yra gera gyduolė nuo iš
viršinių odos ligų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
et., $1.25, ir $3.50.
Pirkite valstinėseChi- 
cagoj ir apylinkėse—
Milwaukee, Wisc., Ga- 
T-Jnd. ir Petroit, M1- 
chigan arba rašyki
te i r atsiųskite Mo- 
ney order Į

LEGULO, Department D., 
5618 W. Eddy St, Chicago 84, III.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GfiLINYCIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2448 West 63rd Street 
Tel. PRnspcrt S-OS»» Ir PR 8-0H34.

KNYGA,
Kokios pasirodo tik retais laikotar 
piais.

PREMIJUOTASIS DRATTOO 
ROMANAS

Didelė Lictnviškns baltins knyga 
išrinkta iŠ daugelio kūrinių Jotį 
Komisijos ir nepaprastai pu lankia 
sutikta skaitančios visuomenės.

Aplankas dail. J. Paukštiena* 
Lietuviškos Knygos Klubo leidiavs 
434 psl. Ksina $4 00

'ižsakvtntu ir pinigas siųskite 
DRAUGAS 

4545 W>st 63rd Street 
Chicago 29, Illinois
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Skaitykite ir platinkite dienraštį "Draugą

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 

CHICAGO, ILL CICERO, ILL
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba

T0wnhall 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ) 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna
vimas dieną ir nak 

I tį, Reikale šaukite 
mus

Mes turime koplyčias 
visose Chicagos ir

g Roselando dalyse ir' 
tuojau patarnaujame I

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

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

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

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICinGAN AVĖ. Tel. COnimodore 4-2228

/

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

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

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCK?
1646 W. 46th STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpuMic 7-1213
2314 VV. 23rd PLACE Vlrginia 7-6672

VARGE FUNERAL HOME
1424 S. 50th Avė. OLympic 2-5245 ir T()wnhall 3-9687
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X Chicagoje, naujose tėvų 

Jėzuitų patalpose — jaunimo 
namuose, veiks šeštadieniais 
Chicagos Augštesnioji Litua
nistikos mokykla, kur lietuviš
kas jaunimas mokomas tiky
bos, lietuvių kalbos ir literatū
ros, Lietuvos istorijos ir geo
grafijos, tautodailės lietuviškų 
dainų ir šokių. Mokykla veikia 
jau 9-ti metai.

Čia per 4 mokslo metus išei
namas mokyklos nustatytas 
sutrumpintas 8 klasių lituanis
tinių dalykų kursas ir moki
niai, baigę mokyklą, gauna 8 
klasių lituanistinių dalykų bai
gimo atestatus.

Mokiniai baigę 8 skyrių pra
dinę mokyklą, kur veikia litua
nistinės klasės, kurias mokiniai 
lankė, priimami į 5 klasę. Ne
baigę pradinės mokyklos, ar 
baigę ją be lituanistinės klasės, 
priimami į 4 klasę, čia bus pa
tikrintas jų lietuvių kalbos mo
kėjimas. Jei mokinys parodys 
pakankamą liet. kalbos mokėji
mą, jis gali ibūti perkeltas į 5 
kl. mokslo metų pradžioje. Ma
loniai kviečiamas lietuviškas 
jaunimas užsiregistruoti atei
nantiems 1957/58 mokslo me
tams j C. A. L. mokyklą pa- 
siunčiant prašymą adresu: A. 
Rūgytė, 5725 So. Artesian Avė., 
Chicago 29, III. Apie mokslo 
pradžios laiką bus pranešta vė
liau.

X Muz. J. Mačiulis pradėjo 
vargonininkauti šv. Marijos Ne
siliaujančios Pagalbos parapi
joj. Prieš tai buvo vargoninin
ku Aušros Vartų parapijoj, 
kur trumpu laiku sudarė nema
žą chorą, išmokė giedoti tre
jas mišias ir eilę giesmių. Pa- 
rapiečiams taip pat buvo nau
jiena mokyklos berniukų cho
ras, kuris per šių metų 40 vai. 
atlaidus žavėtinai pakaitomis 
su didžiuoju choru giedojo miš
parus. J. Mačiulio naujas adre
sas yra 926 West 32nd St. Tuo 
pat adresu yra įsteigęs ir mu
zikos mokyklą.

X Bronius Biliūnas ir žmona 
džiaugiasi šeimos pagausėjimu 
— sulaukę sūnaus. Tai penk
tas įpėdinis. Graži ir pavyzdin
ga gausi šeima: viena duktė ir 
keturi sūnūs. Ponia Siliūnienė, 
mamytės padedama, labai gra
žiai augina didelę šeimą ir auk
lėja ją lietuviškoje dvasioje. 
Bronius Siliūnas yra žinomas 
prekybininkas Brighton Parke. 
Jis turi didelę maisto krautuvę, 
kurią sumaniai tvarko ir pas jį 
pirkėjai atvažiuoja net iš toli
mų kolonijų.

X LB Chicagos apygardos 
valdyba praneša, kad rengia
moji lietuvių meno paroda bus 
atidaryta birželio mėn. 28 d. 
vakare Morrison viešbutyje. 
Parodą organizuoja sudarytas 
komitetas, kurio pirmininku 
yra kun. J. Borevičius. Jau yra 
pakviesta parodoje dalyvauti 
apie 100 dailininkų. Parodoje 
dalyvauti yra kviečiami visi 
dailininkai JAV, Kanadoje ir 
kituose kraštuose, nežiūrint 
kur jie gyventų.

X Dr. Stp. Biežis, inž. J. Jur
kūnas, A. Kalvaitis, A. Siliūnas 
ir M. Tumienė sudaro Chicagos 
Skautams Remti draugijos val
dybą, kuri ruošia skautų pasi
rodymą Skautoramą balandžio 
14 d. Marijos Augšt. mokyklos 
salėje.

X Kun. B. Urbonas Chica
gos Augštesniosios Lituanisti
kos mokyklos mokiniams pra
vedė labai įspūdingas rekolek
cijas balandžio 6 dieną.

Maldaknygę “Didžioji savai
tė” galima gauti Nek. Pras. 
Vienuolyne, Putnam, Conn. Kai-

' na $1.00.

X FB 299, dienr. “Draugo" 
senasis (Joks “Cianet’’ presas, 
dabar randasi Chelan*, VVashing- 
ton. Su juo yra . spausdinama 
“Chelan Valley Mirror” laikraš
tis. Pastaruoju laiku “Draugo" 
leidėjai gavo keletą kopijų to 
laikraščio ir laišką iš administ
racijos, kuriame reiškiamas pa
sitenkinimas preso veikimu.

Pasirodo, kad senasis FB 
299 dar gali ilgai ir gerai pasi
tarnauti, nes tai puikus presas, 
turįs daug gerų ypatybių. Anot 
vieno Goss mechanikų, iš visų 
“Comet” press dar nė vienas 
nėra patekęs į laužą.

X Algis Lukas už pažangu
mą moksle yra gavęs stipendi
ją. ' šiuo metu jis studijuo
ja Pennsylvanijos universitete. 
Prieš keletą savaičių Algis bu
vo nuvykęs į Pax Romanos 
studijų dienas, kur išplatino ne
mažą kiekį “Lituanus” egzem
pliorių. Džiugu, kad jaunieji 
studentai įvairiomis progomis 
tinkamai reprezentuoja Lietu
vą.

X E. Smilgys, Cicero tauti
nių šokių grupės narys, aukų 
lapu surinko $42.50 Tautinių 
šokių šventės reikalams. Auko
jo po $5 kun. P. Patlaba, C. 
Kareckas, dr. P. Kisielius, A. 
Bernadišius, o kiti po $2 ir ma
žiau. Šokių šventės komiteto 
ein. sąskaita yra 17604 Nr. Chi
cago Savings and Loan Asso- 
ciation, 6245 So. Western Avė.

X Bruno Shotas dr. J. Ba- 
I jerčius, John Pakol ir Antanas 
Gintneris, kaip tautinių šokių 
organizatoriai, kuriems rūpi, 
kad šventė pasisektų ir duotų 
pajamų, paskutiniu laiku jau 
išsiuntinėjo finansų komisijos 
L. B. valdyboms ir paskiriems 
asmenims aukų lapus, kad jie 
paremtų minėtąją šventę.

X Areh. J. Mulokas, Ameri
kos Lietuvių Inžinierių ir Ar
chitektų sąjungos Chicagos 

, skyriaus pirmininkas, ptaneša, 
kad ALIAS Chicagos skyrius 
Menininkų klube oficialiai ne
atstovaujamas, tačiau skyrius 
sveikina Lietuvių Menininkų 
klubo veiklą ir savo narius pa
vieniai skatina jame dalyvauti.

X Studentams rekolekcijos 
Įvyksta balandžio 12 ir 13 d. 
8 vai. vakare T. Marijonų kop
lyčioje, 4545 West 63 Street. 
Rekolekcijų mišios bus sekma
dienį, balandžio 14 d., 9 vai. ry
tą. Rekolekcijas ves kun. Bru
no Markaitis, SJ.

Į rekolekcijas kviečiami visi 
Chicagos studentai. Studen
tėms rekolekcijos vyksta buvu
sioje šv. Kazimiero akademijo
je tomis pačiomis dienomis.

X Prof. VI. Jakuibėnas šį šeš
tadienį 8 vai. v. Lietuvių audi
torijoj skaito paskaitą “Žvilgs
niai Į lietuvius kompozitorius”. 
Taip pat bus J
rečitalis.

— Prof. dr. Kazys Pakštas 
Švedo kūrinių balandžio mėn. 13 d. 7 vai. 30 

min. Šv. Andriejaus parapijos 
X Dr. Ona Baliūnas, dr. Al- 8alėje skaitys Philadelphijos vi- 

bina Prunskis ir prof. dr. Juo-
zas Meškauskas paaukojo Chi-i 
cagos Augštesn. Lit. mokyklai

Vengrijos pamoka pavergtie- 
skaitininko erudicija ir iškalba 
— garantija, kad paskaita bus 
siems”. Tema aktuali, o pa- 
įdomi.

ARGENTINOJE
— “įtaiko” red. kun. A. Klei

va, MIC, kovo 22 d. išvyko į 
Rosario pavaduoti kun. dr. P. 
Brazio ir kun. J. Jakaičio, išvy
kusių kongregacijos reikalais į 
J. A. Valstybes.

— Jonas Grizas. 57 metų am
žiaus, kovo 1 d. staiga mirė. 
Velionis buvo kilęs nuo Rokiš
kio. Į Argentiną atvyko 1927 
m. Visą laiką dirbo Berisso 
skerdyklose. Paliko žmoną So
fiją, dukterį Adelę, P. šmalks- 
tienę, O Balaisienę, Juškienę 
Argentinoje ir Magdalen Lie
tuvoje. Palaidotas La Platos 
kd.pU08€

Viskas < ia, žemėje, tik sap- _ p,,„
nas, o t,krovė., _ ne čia. Amži- iiau„ 2» d bertirMil.
no jo užmigimo tai pabudimo mns fabrike, staiga mirė. Pa-
valanda. Šatrijos Ragana j laidotas Sarandi kapuose.

inventoriui įsigyti po $100 ir 
tapo mokyklos garbės rėmė
jais.

X Balfo Chicagos apskr. val
dyba per šių metų pirmą metų 
ketvirtį iš įvairių aukotojų ga
vo aukų Sibire kenčiančių lie
tuvių šalpai ir 16 Vasario gim. 
išlaikymui 535.71 dol.

X Aldonos Motiejūnaitės ir
dr. p. Basučio jungtuvės įvyks 
gegužės 11 d. 2 v. p. p. Nekal
to Prasidėjimo P. Svenč. bažny
čioje.

X šakių Apskrities klubas 
per p. Janulaitį paaukojo Bal
tui Sibiro lietuvių 
dol.

šelpimui 5

MENKOS hEIMYNELl

Chicagos Lincoln Park 
laukus trejetuko.

zoologijos sode meška, didžiuojasi susi- 
(INS)

CHICAGOS ŽINIOS
’ • . »

Dublino meras Chicagoje 1 Užsmaugė neklaužadą
Vakar į Chicagą atvyko Airi- Pusiausvyros netekusi moti-

jos sostinės — Dublino — me
ras Robert Briscoe, iš Lietuvos
kilęs žydas. Aerodrome jį suti- dieni, įpykusi, kad ji neklauso,
ko speciali miesto delegacija. 
Jis buvo priimąs Chicagos ro
tušėje, paskiau padarė vizitą 
kard. Stritch. Briscoe dabar 
važinėja po JAV, padėdamas 
žydams sukelti lėšų savo pabė
gėlių ir Izraelio valstybės šal
pai.

Rekordinis Illinois 
biudžetas

Gubernatorius Stratton se
kantiems dvejiems metams pra
šo patvirtinti rekordinio didu
mo biudžetą — $2,244,091,310. 
Iš tų sumų 29% eitų naujiems 
moderniškiems keliams tiesti, 
15% įvairioms pašalpoms, 8% 
universitetams ir kolegijoms, 
12% vietinėms mokykloms, 
7% varguomenei ir tt.

B ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— “Lietuvių Dienų” literatu 
ros žurnalas pirmą sekmadienį t monėje. 
po Velykų, balandžio 28, Los I 
Angeles ruošia antrą literatū
rinį vakarą.

Pernai suruoštame pirmame! 
“Lietuvių Dienų” literatūros 
vakare dalyvavo solistas Stasys 
Baranauskas, rašytojai Bėru. 
Brazdžionis, J. Tininis, E. Tu
mienė, D. Mitkienė.

Šiems metams programa nu
matyta dar įdomesnė. Apie ją 
visuomenė netrukus bus pain
formuota.

— Kun. V. Katarskis, Day- 
ton’o, Ohio, lietuvių parap. vi
karas, gavo žinią, kad Sibire 
mirė jo motina.

— Tėvas F. E. Yonkus, OP, 
gegužes 20 d. atšvęs savo 25 
.metų kunigystės sukaktį St., 
Joseph’s Priory,
Ohio.
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na Charlette Balke, 32 m. am
žiaus, pačiame dukters gimta-

savo mergaitę, teturinčią 11 m. 
amžiaus, užsmaugė. Tai įvyko 
Du Page apskrityje ir tą .matė 
nelaimingosios pusseserė, 9 m. 
mergaitė. Tos šeimos tėvas po
licijai pareiškė, kad jo žmona 
buvo netekusi vidaus pusiau
svyros, kai patyrė, jog jų sū
nus serga širdies liga.

Nori nužudytojo turto dalies
Ituth Weiner, kuri Phonixe, 

Ariz. figūravo kaip nužudytojo 
bankininko Marcus , antroji 
žmona, spaudoje pareiškė siek
sianti dalies palikimo to vyro. 
Ji jau nužiūrėjo Chicagos ad
vokatę — Helen M. Cirese, kad 
ji atstovautų toje byloje prieš 
Marcus šeimą.

Atomine energija ir 
žibalas

Sinclair bendrovė atidarė 
atominę laboratoriją Harvey 
mieste, prie Chicagos. Joje bus 
tiriama, ar galima atominę 
energiją panaudoti žibalo pra-

Nauja maldaknyge

“Viešpatie, Išklausyk 
Manęs”
Suredagavo

Kun. K. Matulaitis, M.I.G.
Išleido

Lietuviu Katalikų Spaudos Draugija

<»4o puslapių: 3/, colio storumo
_ *
Kaina .................................................$3.00
Paauksuota..................................  $3.50

Tai viena iŠ pilniausių maldakny
gių, spausdintų Amerikoje: visos li
tanijos; i l novenų; visų sakramentų 
alSkininiai; psalmės; pilnos rekolek
cijos; visų sekmadienių evangelijos 
tretininkų maldos susirinkimams ir 
aboliucijai; maldos apaštalystės mal
dos: šv. Valandos maldos; 33 glesm.; 
Velykų ir Vėlinių apeigos; Kryžiaus 
keliai; Sopulingosios Motinos stotys

Somerset, lr t t-
Maldaknygė "Viešpatie, Išklausyk 

Manęs” yra labai gražiai išleista; at
spausdinta. ant balčiausio ir geriau
sio popiečio; tvirtai (rišta su paauk
savimu ar be; nemažos raldSs; daug 
ryškių iliustracijų.

ši maldaknygė yra geriausias pir
kinys Amerikoje. Užsisakykite tuo
jau.

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL.
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sra'ari-
Lietuvių tnnpM tauriausios asmeny
bes Arkivysk. Jurgio Matiilaiėlo-

Matulevlčlaiu

Trijose dalyse:

UŽRAŠAI
I. I -/rusai: Mintys, pastabos, pasi

ryžimai eta kaip tik atsiskleidžia 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos įžvel
gimas bei visiškos pasiaukojimas 
tarnauti Dievui, Bažnyčiai Ir aleli) 
Ižganymiit.

II. Laiškai. Tai {vairiems asme
nims rašytų laiškų Ištraukos, gyrė 
nlmlžkos Išminties perlai, išreikš., 
patarimų, pu ragi n Imu lr paaiškini, 
mų formoje.

III. Vilniuje. Žvilgsnis | Arkivys
kupo kančias perneštas senoje Lie
tuvos sostinėje, kur Jis stengdamasis 
būti visiems vlsakuo, kad visus lai
mėtų Kristui, daugiausia yra nuken
tėjęs.

Knyga turi 221) psl., paveiksluota 
Ir įrišta I kietus vtrAellm, Kaina
12.50

Džsnkymun su pinigais siųskite:
“D R A U G A S”

4515 W. 63 St., Chicago 29, IU.

Sulindo vamzdys j krutinę
Kenneth F. Brandt, 36 m. 

amžiaus, važiuodamas Morton 
Grove neteko kontrolės, jo au
tomobilis smogė į metalinę 
tvorą ir nelaimingasai vairuo
tojas pasimovė ant vamzdžio, 
kurio dalis sulindo į jo krūtinę 
virš širdies. Vamzdžio galą nu
pjovė su specialiu degalų ir su
žeistąjį nugabeno į Šv. Pran
ciškaus ligoninę Evanstone, kur 
operacijos keliu iš krūtinės jam 
buvo išimtas vamzdžio galas.

100 puslapiu laiškas
Marčia Dullard, gyvenanti 

6835 S. Paulina, Chicagoje, per
gyveno didelę staigmeną, gavu
si nuo savo sužadėtinio JAV 
lakūno Raimondo Fehr 100 
puslapių laišką. Tą laišką jis 
rašė per 23 valandas aviacijos 
bazėje Prancūzijoje. Mergaitė 
užtruko net 4 valandas jį be
skaitydama.

Sunaikino lošimo mašinas
Cook apskrities šerifas Loh- 

man trečiadienį sunaikino 144 
gembliavimo mašinas, kurios 
buvo konfiskuotos ir laikomos 
Cook apskrities rūmų rūsyje, 
kol teismas paskelbė savo 
sprendimą prieš jas laikiusius 
savininkus.

Nelaimingas šūvis
Dešimties metų berniukas 

Frank Rich Chicagoje buvo 
peršautas, kai jis su kitu drau
gu neatsargiai vartaliojo re
volverį. Peršauta jo kairė ran
ka.

Dėl vėjo įieško $50,000
Muriel Nielson, 39 m. am

žiaus čikagietė, teisme iš Bell 
Savings & Loan Assn. jieško 
$50,000. Ji tvirtina, kad jai ei
nant pro tą bankelį smarkus 
viesulas nubloškė kokį tai me
talinį daiktą, kuris pataikė jai 
į galvą.

Universiteto statyba
Northvvestern universitetas 

sudarė penkiolikai metų savo 
statybų programą. Savo turi
mame centre Evanstone per 15' 
metų pastatys septynetą rūmų, 
kurie kainuos apie $13,000,000.

KAS KĄ IR KUR
— Tėvų Marijonų rėmėjų Bridge 

)w>rto skyriaus susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį 7:30 vai. klebonijos 
patalpose. Valdyba

— Siuvėjų dėmesiuj! Praneša
me, kad ACWA Unijos, 269 sky 
riaus narių susirinkimas įvyks ba
landžio mėn. 12 d. 6:30 vai. vak. 
unijos patalpose, 333 So. Ashland 
Blvd.

Skyriaus valdyba
— Seserų Kaziimierieeių rėmėjų 

dr-jos susirinkimas įvyks sekma
dienį, balandžio 14 d. 2 vai. p. p. 
vienuolyno namuose. Visų rėmėjų 
skyrių prašome dalyvauti šiame 
susirinkime, nes tai bus paskutinis 
susirinkimas prieš mūsų jubilėji- 
nj seimą gegužės 5 d. Šįmet šv. 
Kazimiero seserys švenčia 50 me
tų jubilėjų, tad turime jam pa
siruošti, geriausiai.

A. Nausėdienė
— Chicagos Lietuvių Fronto su

sirinkimas įvyksta šį šeštadienį, 
balandžio 13 d. 7 vai. 30 min. Lie 
tuvos Vyčių saleje. Susirinkime 
kalbės Jonias Kavaliūnas apie mū
sų jaunimo išlikimo galimybes. Po 
paskaitos diskusijos ir kilti svarbūs 
klausimai. Frontininkai renkasi 
punktualiai. Kviečiama ir lietuviš
koji visuomenė. Įėjimas visiems 
laisvas.

— CNeagos Krikščioniškosios 
Demokratijos studijų klubo se
kantis susirinkimas rengiamas š. 
m. balandžio mėn. 14-tą dieną. 3 
vai. po pietų, Marąuette Parko lie
tuvių parapijos mokyklos klasėje, 
kurio metu paskaitą skaitys kan. 
Vaclovas Zakarauskas.

Visa lietuviškoji visuomenė, pa 
geidaujamti išklaųsvti įdomios kan. 
Zakarausko paskaitos, maloniai 
kviečiama dalyvauti.

— Bud riko radijo pregrama.
Dainuoja Algirdas Brazis. Pasi
klausykite šį vakarą Budriko ra
dijo programos iš stoties WHFC 
1450 kil. nuo 6 iki 7 vai. Tikrai 
gėrėsitės gražiomis dainomis, ku
rias sudainuos žinomas operos so
listas Algirdas Brazis. Jam akom
panuos radijo orkestras. Bus tę
siamas mįslių konkursas. Praeitos 
savaitės konkurso dovanas laimė
jo: pirmą dovaną “Hassock” lai
mėjo Pranas Kaminskas, 3231 So. 
Emerald Avė.; — “Ukalele”, Ste
fanija Blendis, 3259 S. Lowe Avė., 
ir trečią — “Karpetuką“ — Petras 
Bagdonas, 3122 So. Halsted St.

Visi kviečiami klausytis Budri
ko radijo programos ir dalyvauti 
mįslių konkurse.

Pranešėja*

ALKOHOLIO PROBLEMA PRANCŪZIJOJ
Vynas keičiamas pienu

Pastaruoju metu Prancūzijos 
spauda gana plačiai rašo apie 
alkoholio žalingumą. Kai prieš 
metus Mendes-France buvo mi
nistrų pirmininku, tai jis prade 
jo aktyvią kovą su alkoholiu 
Prancūzijoje. Be to, kur tik jis 
dalyvaudavo didesniuose pobū
viuose ir šiaip oficialiuose priė
mimuose, gerdavo tik pieną vie 
toje vyno ir kitų svaigalų. Vie
šėdamas JAV, irgi gėrė tik pie
ną. Pradžioje iš jo žurnalistai 
ir karikatūristai gardžiai pasi
juokdavo, prikišdami jam, gir
di, neįprastą matyti Prancūzi
joje viešą pieno gėrimą augšto- 
se viršūnėse.

Pasekėjų atsirado daugiau
Dabartinis premjeras (Mol- 

let) paskelbė viešą “šventąjį ka 
rą ’ alkoholiui. Atrodo, kad susi 
rūpinti yra kuo. Paskutiniu lai
ku Prancūzijoje kas mėnesį į Ii-' 
gonines priima apie 600 naujų 
alkoholio aukų. Prancūzai gi 
per metus išleidžia didelę sumą
— per 2,000 milionus dolerių 
svaigalams. Statistiniai duome
nys rodo, jog prieš penkeris me 
tus prancūzai pragerdavo be
veik per pusę tiek.

Dabar Prancūzijoj kova prieš 
alkoholį vedama įvairiais bū- 
daisė spauda, plakatais, šūkiais 
ir kinais. Mokyklose mokiniams 
skiepijama alkoholio žalingu
mas. Norima, kad augantis ir 
bręstantis jaunimas iš mažens 
įsisąmonintų jo pavojų. Taip 
pat rengiamos viešos paskaitos, 
kuriose gyvais faktais vaizduo
jama alkoholio žala, su kuriuo 
visa tauta turėtų kovoti kaip 
su didžiausia nelaime.

Vyno kraštas
Prancūzija — vyno kraštas, 

todėl nestebėtina, kad jo ten su 
vartojama apsčiai, tačiau šalia 
vyno išgeria labai daug ir kitų 
svaigalų. Statistiniais duomeni
mis vaizduojama, kad kiekvie
nas krašto gyventojas vien gėri 
mams išleidžia daugiau, negu 
baldams, vandeniui, degamoms 
dujoms, elektrai, anglims, mal
koms, butų nuomai ir namų re
montui sudėjus į krūvą.

NEU2SIMIRŠKIME.
KAD MES ESAME ŽMONES

Mums reikia nors valandėlę staptelėti ir atsikvėpti, kad ne
pasidarytume, tik skambančiomis mašinų dalimas.

Kai sotus kūnas, nepalikime alkanos sielos. Knyga yra mū
sų sielos ir gyvenimo veidrodis. Tai neišsemiamų lobių šaltinis. 
Tikra mūsų dienų nelaimė, kad knyga, kaip išminčius Diogenas 
vidudienio šviesoje su žiburiu jieško žmogaus - skaitytojo.

Didieji klasikai savo nemirtinguose veikaluose netik davė 
meniškai išbaigto žmogaus ir pasaulio paveikslą, bet sugebėjo 
nusileisti ir į pačias giliausias sielos gelntes. Skaitydami jų min
tis, atpažystame save, suvokiame žmogaus tragiškąją giją ir iš
girstame patys savo sielos gyvąjį žodį.

Jūs tikrai negailėsite išleistų pinigų įsigijęs ir perskaitęs 
šiuos didžiuosius klasikų veikalus.
Victor Hugo VARGDIENIAI I-as tomas, 390 pusi.................$3.50
Victor Hugo VARGDIENIAI II-as tomas, 216 pusi.......... $2.00
Victor Hugo VARGDIENIAI IlI-as tomas, 315 pusi........$3.00
Victor Hugo VARGDIENIAI IV-as tomas, 358 pusi....... $3.50
F. M. Dostojevskis PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI

I- as tomas, 266 pusi........................................................$2.50
F. M. Dostojevskis PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI

II- as tomas, 290 pušį........................................................$2.50
F. M. Dostojevskis NUSIKALTIMAS IR BAUSME I-as

tomas, 302 psul....................................................................$3.00
F. M. Dostojevskis NUSIKALTIMAS IR BAUSME II-as

tomas, 256 pusi................................ .................................$2.50
F. M. Dostojevskis NUSIKALTIMAS IR BAUSME III-as

tomas, 300 pusi...................................................................  $3.00
L. A. Tolstojus ANNA KARENINA I - II-as tomas, 440 p. $4.00 
L. A. Tolstojus ANNA KARENINA III - IV tomas, 384 p. $3.75
W. S. Reymont KAIMIEČIAI I-as tomas 352 pusi.................. $3.00
W. S. Reymont KAIMIEČIAI II-as tomas, 3x3 pusi................$3.00
W. S. Reymont KAIMIEČIAI III-as tomas, 471 pusi...........$3.50
W. S. Reymont KAIMIEČIAI IV-as tomas, 392 pusi.......... $3.50

J

Pinigus ir užsakymus siuskite: 
DRAUGAS, 4545 W. 68rd Street, Chicago 29, III.

KAS TURI GERA SKORI, VISKĄ PERKA PAS LIEPON)
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, Sek m. 10—5, Kitom dienom 9—6

Kad ir padidino vyriausybė 
mokesčius už gėr imus, bei vis 
tiek didesnių reformų pravesti 
kalbamu reikalu iki šiol nepa
vyko. Sakoma, kad kas aštun
tas žmogus Prancūzijoje pragy
vena iš alkoholio prekybos.

Vilniaus vyskupas —
į altoriaus garbę

Romoje yra vedama byla bu
vusio Vilniaus arkivyskupo Jo
no Ciepliako paskelbimo į šven
tuosius. Vyksta dar tik pradinis 
procesas. Ciepliakas buvo kelis 
kartus bolševikų kalintas, pas
merktas mirti, tačiau dėka dip
lomatinių sluogsnių užtarimo iš 
leistas. 1925 ,m. jis atvyko į 
JAV ir čia buvo paskirtas Vil
niaus arkivyskupu, tačiau mirė 
praslinkus keliems mėnesiams 
— 1926 m. vasario 17 d. Jersey 
City.

Daugėja varguomenės 
apaštalų

Visame pasaulyje labai sėk
mingai, ypač tarp varguomenės 
jaunimo, darbuojasi tėvai sale
ziečiai. Per paskutinius trejus 
metus jų skaičius padidėjo 1,- 
069, o saleziečių įstaigų skai
čius paaugo 75-mis. Dabar sale
ziečiai turi 1,232 įstaigas ir jo
se dirba 18,828 vienuoliai. Se
serys salezietės šiuo metu turi 
15,000 narių ir veda 1,206 Įstai
gas.

TĖVAS PIJUS
istorijoje yra 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 
yra įdėti 32 paveiksmi. Kaina 
$2.00

Galima gauti "DRAUGO" 
Administracijų je 

4515 West «» Street, CliicuKO 2». III.

REIKALINGA VIRfiJA-PADfiJfi
JA. Geras atlyginimas, butas ir uŽ- 
laikvmas. Rašykite šiuo adresu: 
DRAUGAS Adv. 9441, 4545 W. 63rd 
St., Chicago 29, III.
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