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Nuotrupos apie okupuotosios 

Lietuvos rašytojus
Vakar patiekėm mūsų dienraščio skaitytojams pavergtoje 

Lietuvoje Maskvos pastatyto Rašytojų Sąjungos pirmininko Anta
no Venclovos kalbos kaikurias ištraukas, iš kurių matosi, kad oku
puotosios Lietuvos rašytojų padėtis nepavydėtina.

A. Venclova verčia rašytojus
griežtai laikytis komunistinės 
partijos direktyvų ir literatūro
je-

Kai apleidžia bolševikinių, 
bendrybių lankas

Venclovos dėstymas pasidaro 
įdomesnis, kai jis, bolševikinių 
bendrybių lankas apleidęs, kalba 
apie atskirus šių dienų sovieti
nius rašytojus, ima juos kriti
kuoti. Kritikuoja ir „dailintojus“ 
ir „juodintojus“.

Girdi, asmenybės kulto laikais 
pasirodžiusi „nelemtoji bekon- 
fliktiškumo teorija“. Su ja glau
džiausiai siejosi gyvenimo graži
nimas ir lakavimas kūrybinėje 
praktikoje. Rusų literatūroje to 
kius romanus pagimdęs Baba- 
jevskis, o „mūsiškėje mini „iš 
dalies“ J. Baltušio pjesę „Anksti 
rytelį“. Iš kitos pusės Venclova 
giria V. Mykolaičio - Putino ro
maną „Sukilėliai“, kad ten esą 
„taip teisingai atskleista“ tos 
mums jau tolimos 1863 m. epo
chos klasių santykiai. Tuo tarpu 
rašydamas „Altorių šešėlius“ Pu 
tinas dar nebuvęs „įsisavinęs“ 
socialistinės ideologijos. Tai esą 
„nauja reikšminga pakopa rašy
tojo kūryboje“.

Paskutiniųjų metų knygos
„Augšto idėjinio ir meninio ly

gio kūriniais“ Venclova skaito 
paskutiniųjų metų knygas: Simo
naitytės „Pikčiurnienę“ ir „Vi- Japonų diplomato 
lių Karalių“, J. Baltušio „Parduo v . Vi
tas vasaras“, A. Gudaičio - Guze- Ztnotia katalike
vičiaus „Brolius“, V. Mykolaičio VATIKANAS. — Popiežius Pi 
- Putino „Sukilėlius , M. Sluckio jus xn audiencijoje balandžio 5Korane.“ v u

niuose vaikų namuose procesas. 
O Baltrūnas romane „Tolimi ke
liai“ atskleidęs tarybinių žmonių 
formavimąsi pokariniame Lietu
vos kaime. Ir J. Usačiovas roma
ne „Nemunas laužia ledus“, pa
vaizdavęs jam gerai pažįstamus 
kolūkių kūrimosi metus ir žmo
nes. H. Korsakienė apysakoje 
„Gyveniman išėjus“ parodžiusi 
tarybinės inteligentijos gyveni
mą pokario metais, o A. Bieliaus 
kas „Darbo gatvėje“ atvaizdavęs 
darbininkų kovą prieš hitlerinin
kus, karo pabaigoje pasišovusius 
sunaikinti Lietuvos pramonės 
įmones. Liaudies „kovą prieš vi
daus reakciją ir užsienio impe
rialistus“, žinoma, tinkamiausiai 
atvaizdavo buvęs enkavedistas 
A. Gudaitis - Guzevičius neseniai 
baigtame romane „Broliai“. Gi 
Sirija Gira savo pirmajame ro
mane „Buenos Aires“ pavaizda
vęs „smulkių tarnautojų, bedar
bių gyvenimą, o taip pat speku
liantų ir baltųjų vergių pirklių 
machinacijas buržuaziniame Kau 
ne“. Simonaitytė savo romane 

I „Vilius Karalius“ talentingai pa- 
I rodžiusi Klaipėdos krašto lietu
vių gyvenimo laikotarpį nuo XX 
amžiaus pradžios ligi pirmojo 
pasaulinio karo galo, o Mykolai
tis savo „Sukilėliais“ padaręs 
pradžią lietuvių tarybiniam isto
riniam romanui (Elta).

Verbų sekmadienis. , “Didelė minia.. . išgirdusi Jėzii ateinant į 
Jeruzalę, pasiėmė palmiiį šakų, išėjo jam priešais ir šaukė: Osanna, 
pagirtas, kurs ateina Viešpaties vardu, Izraelio karalius (Jon. 12,12,13)

Žymus Slovakijos 
rašytojas išstojo iš
komunistų partijos

PRAH4, Čekoslovakija, bal. 
12. — Vienas iš žymiausių Slo
vakijos komunistų rašytojų 
Frantisek Hečko, savo laiku ap
dovanotas Stalino premija ir 
Darbo ordinu, išstojo iš komu
nistinės rašytojų federacijos, ku 
rioje buvo nuolatinis centro ko
miteto narys. Jo išstojimo .prie
žastys neskelbiamos. Tačiau jas 
bent dalinai atskleidžia neseniai 
paskelbtas Slovakijos komunistų 
partijos centro komiteto sekreto
riaus Karei Bacilek pareiškimas.

„Rašytojų federacijoje ne visi 
yra vienos nuomonės. Pasidavę, 
ypač iš Varšuvos ir Budapešto 
kilusioms klaidingoms srovėms, 
kaikurie Slovakijos komunistai 
rašytojai vieton gynę partijos li
niją, pradeda patys nuo jos nu
krypti“, pareiškė tarn kitko ko
munistų partijos sekretorius.

Maskva įspėjo Islandiją,

kad išvarytų JAV pajėgas
I • .

LTNDONAS, bal. 12. — Sovietų Rusija šiandien įspėjo Islan
diją, kad išvarytų Jungtinių Amerikos Valstybių karines pajėgas.
Jei to nepadarys, Islandija „bus sutrinta“ Rytų 

Tai bus paskiausias ir galbūt'
Vakarų kare.

pavojingiausias sovietų grasini-! riams“ kur tik jie bebūtų. Pasku 
mas Jungtinių Amerikos V aisty-' tini ų jų dešimties dienų laikotar

pyje Maskva tokius pat atomi
nius grasinimus paskelbė Dani-

bių sąjungininkui
Tik ką neišmetė

Prieš metus Islandijos komu
nistai tik ką neišmetė Amerikos 
karines pajėgas iš savo salos. 
Amerikos oro ir pėstininkų dali
niai Islandijoje aptarnauja Šiau-

jai, Graikijai, Norvegijai, Vaka
rų Vokieti jai, Turkijai, Olandi
jai ir Britanijai.

Įspėtos ir musulmonų valstybės 

Taip pat buvo įspėtos ir inu-

Arabai kaimynai apgavo

Jordano karalių Hussein

Norvegų sportininkai

prieš festivalį
OSLO, Norvegija, bal. 12. — 

Norvegijos Sporto Sąjungos cen
tro komitetas nusprendė, kad nė 
viena sąjungai priklausanti or
ganizacija neturėtų siųsti savo 
atstovų į šeštąjį pasaulinį jauni
mo festivalį, kuris bus š. m. lie
pos mėn. Maskvoje. Festivalio 
tikslas — skleisti komunistines 
idėjas.

rėš Atlanto Gynybos organizaci- suĮmonų valstybės Vidurio Ry- 
jos (Nato) bazes tolimoje šiau- įuosc kur yra Jungtinių Ameri- 
rėje. Į kos Valstybių bazės.

Nauji grasinimai Danijos vyriausybė šiandien
Maskvos radijas pradėjo nau- paskelbė, kad ji atmes sovietų 

jus grasinimus smogti „agreso- grasinimus.

Belgrado kaltinimas prieš

Sovietų Sąjungos laikyseną
PARYŽIUS, Prancūzija.—Ne- I gy, prieš tai padarę iš jo gyvą

priklausomas socialistinis dien- ėlį> kad toliau pastūrnėtų
raštis „Franc-Tireur“ vedama-1 įbauginimo ir leroro pa.
jame, pavadintame „Tito kalt!- gt s Europoje“.
na“, vertina Vlajako Begovič pa- j
grindinį atsakymą į Bulganino - Prieš Maskvą
Kadaro puolimus prieš Jugosla- Baigdamas savo straipsnį, Pa- 

risot randa nepaprastai reikšmin 
I gu dalyku, kad Begovič labai

..Gerus namus“, Baltrūno „Toli
mus kelius“.

Iš poezijos mini E. Mieželaičio 
„Brolišką poemą“ ir „Mano lakš
tingala“, Just. Marcinkevičiaus 
„Dvidešimtą pavasarį“ ir cilėraš 
čius Jonyno, Mozūriūno, Balta
kio, Širvio, Mackevičiaus, Mace
vičiaus, Šulcaitės ir kitų.

Iš teatro veikalų kūrėjų mini 
A. Gricių, J. Baltušį, J. Grušą, 
V. Miliūną, K. Sają.

Nežinia, kaip turi jaustis Puti
nas, sugretinamas su komjau
nuolių prieaugliu.

Kuo džiaugiasi
Džiaugiasi Venclova ir tuo fak 

tu, kad „pastaruoju metu į mū
sų tarybinę literatūrą po ilgesnės 
pertraukos vėl įsijungia nema
ža įvairių kartų talentingų rašy
tojų“. Mini K. Borutą, St. An- 
glickį, K. Kielą, V. Drazdauską, 
K. Inčiūrą, B. Drevinį „ir kitus“. 
Dar priduria: „Tikimės, kad bus 
ir daugiau draugų, kurie artimu 
laiku stos į mūsų gretas“. Venc
lova būtų galėjęs paaiškinti, dėl 
ko rašytojai pasirodo tik po „il
gesnės pertraukos“ ir kuriame 
Sibiro rajone jie tos „pertrau
kos“ metu gyveno.

Džiaugiasi Venclova M. Sluc
kio apysaka „Geri namai“, kad 
joje esąs parodytas jaunuomenės 
brendimo ir formavimosi tarybi-

d. priėmė Japonijos ambasadorių 
prie Šv. Sosto Tsuruoka drauge 
su šeima. Ambasadoriaus žmona 
šiomis dienomis tapo katalike ir 
buvo pakrikštyta Marijos vardu. 
Pats ambasadorius ir vaikai jau 
nuo seniau yra katalikai.

Vainiūnas Maskvoje
MASKVA, bal. 12. — „Izves-j 

tijos“ nr. 79 rašo apie Sovietų 
Sąjungos kompozitorių suvažia
vimą Maskvoje. Be kitų jame kai 
bėjo iš Lietuvos atvažiavęs S. 
Vainiūnas.

Pradėjo pareigas
BONNA, Vokietija, bal. 12. — 

Jungtinių Amerikos Valstybių 
ambasadorius Vakarų Vokietijai 
David K. E. Bruce vakar pradėjo 
ambasadoriaus pareigas.

AMMAN, Jordanas, bal. 12. 
voja išgelbėti savo sostą ir savo 
grobimo.

Hussein Khalidi, 63 metų, Pa
lestinos nacionalistas buvo pa
prašytas sudaryti vyriausybę, 
bet jam nepavyko.
' Karalių palaiko generolas
Jordano karalius Hussein da

bar yra palaikomas generolo Ali 
Abu Nuvvar ir arabų legiono li
kučių.

Karalius Hussein susikirto su 
prosovietiniu premjeru Nabulsi 
(jau atstatydintas) dėl pakvieti
mo prezidento Eisenhowerio as
meninio atstovo James P. Ri
chardą kalbėtis Amerikos pagal
bos klausimais.

Nabulsi nepakvietė prezidento 
Eisenhovverio atstovą, bet kara
lius pareikalavo tartis su Ame
rika.
Nuwar rankose padėties raktas

Nabulsi yra apkaltintas, jog 
jis išduoda savo kraštą ir bando 
sudaryti sąjungą su Sirija, kuri 
yra Maskvos įtakoje. '

— Jordano karalius Hussein ko- 
kraštą nuo arabų kaimynų pa-

Egiptas ir Sirija nori nuversti 
Hussein nuo karaliaus sosto. Na
bulsi turi daug šalininkų. Gen. 
Ali Abu Nuvvar, laikomas opor
tunistu, dabar remiąs karalių, 
turi savo rankose Jordano kraš
to padėties raktą.

Pažadas liko pažadu

Sirija, Egiptas ir Saudi Arabi
ja apgavo Jordano karalių. Mini
mų valstybių vadai pareikalavo, 
kad Hussein atsisakytų britų 33 
milionų dolerių metinių subsidi
jų pašalinti’britų įtaką Vidurio 
Rytuose. Karalius sutiko. Tos 
trys valstybės pažadėjo mokėti 
Jordanui panašią pagalbos pini
gų sumą. Bet pažadas liko paža
du. Pinigų nėra. O Husseinui da
bar labai reikia pinigų mokėti ar 
mijai. Nebus pinigų — armija 
gali nusigręžti nuo karaliaus.

Pranešama, kad Egipto prezi
dentas pasiruošęs „paskandinti“ 
Jordano karalių Hussein.

Britanijos komunistų
partija silpsta

LONDONAS, Bal. 12. — Bri
tanijos komunistų partija viene- 
rių metų laikotarpyje neteko 
penktadalio savo narių.

Komunistinės spaudos žinio
mis, praėjusių metų vasario mė
nesį Britanijos komunistų par
tijoje buvo apie 33 tūkstančiai 
asmenų. Tuo tarpu šiemet narių 
skaičius yra sumažėjęs iki 26 
tūkstančių.

Edeno gydytojas
LONDONAS, bal. 12. — Hora- 

ce Evans, buvusio Britanijos 
premjero Edeno gydytojas, skris 
į Bostoną, Mass., galutinai nu
tarti, ar reikia Edenui operaci
jos.

Evans yra garsus Britanijos 
gydytojas specialistas.

viją jųdviejų komunikate

Kaltinimo aktas . - ,laiškiai pasisako prięs Maskvos 
„Franc - Tireur“ dienrašty ra- Į skelbiamą ir skleidžiamą vengrų 

šoma: „Dar niekados nuo Stali- 'sukilimo tariamai kontrevoliuci- 
no mirties nebuvo iš Belgrado nį pobūdį, rašydamas, kad „dar 
(Jugoslavijos sostinės) atėjęs bininkai, jaunimas, kareiviai, 
toks nepaprastas dokumentas...; daug šviesuolių ir partijos narių 
Tai labiausia triuškinantis kalti- atsirado sukilimo pusėje“. „Tuo 
nimo aktas prieš Sovietų Sąjun- būdu — baigia „Franc - Tirėtų1“ 
gos laikyseną tautų, kurias ji ta- į _ yra atitiesta teisybė apie ven- 
ria"si turinti teisių ir net visų tei- grų revoliuciją ir neo-stalininę 
šių, atžvilgiu“. kontrevoliuciją. Teisybė, kuriai,

Pateikęs Begovičiaus atsaky- jei nenorima prarasti žmogiškos 
mo trumpą santrauką, „Franc - Į garbės, būtina žiūrėti tiesai į 
Tireur“ redaktorius Paul Pari-, akis“.
sot ypatingai stipriai pabrėžia 
Begovičiaus pranašavimą apie 
netrukus vyksiantį Imre Nagy 
(buvusį Vengrijos premjerą) pro 
cesą, kurio metu šis „parengtas“ 
žinomomis Maskvos priemonė
mis, prisipažinsiąs buvęs „impe
rialistų agentu“. Pagal Begovi

- Pamoka tėvui
SILVER CITY, N. M., bal. 12. 

— Teisėjas Howard A. Johnson 
nubaudė savo tėvą Clint Johnson 
penkiolika dolerių (ir dar penki

KALENDORIUS
Balandžio 13 d.: Šv. Zenonas, 

šv. Teodora ir šv. Hermenegil- 
das; lietuviški: Strutis ir Aga.

Balandžio 14 d.: Verbų sekma
dienis, šv. Justinas ir šv. Valeri
jonas; lietuviškas: Visvaldis.

Saulė teka 5:16, leidžiasi 6:29. 
ORAS

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėje šiandien — šal
ta.

Darbininkų jaunimo
suvažiavimas Romoj

ROMA, bal. 12. — Šiomis die
nomis Romoje įvyko Italijos Ka
talikų Akcijos darbininkų jauni
mo suvažiavimas. Buvo studijuo
jama jaunimo atsakomybė spren 
džiant darbininkijos problemas. 
Konkrečiame veiklos plane pa
brėžiama, kad darbininkijos pro
blemos gali būti išspręstos tik 
Kristų grąžinant darbininkų tar 
pan ir Jo Evangelijos dvasia re
miant klasių santykius.

Izraelis bijo trijų frontų -

Sirijos, Jordano ir Egipto
AMMAN, Jordanas, bal. 12. — Jordano karalius Hussein šian

dien įžengė į kompromiso kelią pašalinti Jordano politinę krizę, 
bet ten įvykiai ir Akabos įlankos ginčas padidino pasaulio susirū
pinimą dėl taikos Vidurio Ryt uose.

Hussein paprašė Abdul Halim ------------- - - • ——
Nimr sudaryti ministerių kabi-

Menzies pabarė
arabų elgesį

TOKIO, Japonija, bal. 12. — 
Australijos premjeras Robert G. 
Menzies šiandien pabarė Egiptą 
ir kitas arabų valstybes dėl jų ne 
tinkamo elgesio su Izraeliu.

Menzies, atvykęs šešioms die
noms į Japoniją, pareiškė spau
dos konferencijoje, kad neteisin
gai elgiasi Egiptas ir Saudi Ara
bija, bandant paneigti Izraeliui 
teisę naudotis Suezo kanalu ir 
Akabos įlanka.

doler iai teismo išlaidoms) už per 
čių, tai būsianti „antroji Laslo važiavimą vieškelyje centrinės 
Rajk proceso laida“. linijos.
Kremlius pasinaudojo Kadaru Vėl regi

Paul Parisot toliau rašo: LOS ANGELES, Cal., bal 12.
„Kremliaus žmonės jau pasinau- j — Vyras, buvęs tris mėnesius 
dojo Kadaru (Vengrijos komu- aklas po automobilio katastro- 
nistiniu premjeru), kaip savo Į fos, atgavo regėjimą, 
kruviniems batams nusišluosty- Bob Nail, 24 metų, staiga at- 
ti valikliu. Dabar jie yra pasi- gavo regėjimą balandžio 4 d. po 
rengę pasinaudoti jų kaliniu Na- trijų mėnesių tamsos.

Įteike įgaliojimus
VATIKANAS, bal. 12. — Po

piežius Pijus XII iškilmingoje 
audiencijoje priėmė Hondūro res 
publikos ambasadorių dr. Jose 
Duron, kuris Jo Šventenybei įtei
kė prezidento įgaliojimus atsto
vauti šį Vidurio Amerikos kraš
tą prie Šv. Sosto.

netą. Nimr buvo apsaugos ir vi
daus reikalų ministeris pašalinto 
premjero Suleiman Nabulsi ka
binete. Bet manoma, kad Nimr 
yra daugiau konservatyvus negu 
socialistas Nabulsi.

Karalius pirmiausia paprašė 
Hussein EI Khalidi sudaryti Jor
dano ministerių kabinetą, bet 
jam nepavyko. Tas rodo, jog Nu

verstas vėl pasodinti Nabulsi į 
premjero kėdę. Įvykiai gali su
kelti siaubą Izraelyje, kuris bijo 
1 rijų frontų atakos iš Sirijos, Jor 
dano ir Egipto, jei Hussein ne
tektų jėgos kovoje.

Saudi Arabija įspėjo, kad Iz
raelio laivai nebus praleisti Aka
bos įlanka. Šis įspėjimas kelia 
naują nerimą Vidurio Rytuose.

Izraelis nusistatęs plaukti Aka
bulsi dar tebevadovauja, tam bos įlanka. Arabai Akabos įlan- 
sparnui, kuris palaiko artimus ką skaito teritorthiais vandeni- 
santykius su Egiptu. mįs<

Nalmtot grįili į valdiią , J„r<Z«nM"ūriI,427.ŪOO gy- 
Diplomatiniai sluogsniai ma- ventojų. Žemės plotas — 37,500

no, kad Jordano karalius bus pri kv. mylių.

Jordano karalius Hussein, pašali
nęs prosovietinį premjerą Na
bulsi iš pareigų. Karalius griežtai 
nusistatęs prieš komunizmą. (INS)

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Jordano karalius Hussein paprašė Abdul Halim Nimr suda

ryti ministerių kabinetą. Naujai paskirtas premjeras gavo para
mą iš keturių kairiųjų partijų. Karalius vakar tarėsi su buvusiu 
premjeru Suleiman Nabulsi, kuris buvo priverstas atsistatydinti, 
nes jis yrd prieš Vakarus ir prieš prezidento Eisenhoįvcrio Vidurio 
Rytų doktriną. Karalius Hussein pritariąs Eisi nlioui rio doktrinai.

—- Saudi. Arabija vakar kreipėsi į visus musulmonų kraštus, 
kad jie palaikytų jos blokadą prieš Izraelio laivus Akabos įlankoje.

— Saudi Arabijos karalius Saud kaltina Izraelį sumoksiu nau
jai agresijai.

— Izraelio vyriausybės šaltiniai Tel Aviv mieste praneša, kad 
arabų legionas jau kontroliuoja Jordanu: uždarė pasienius ir už
barikadavo Amman ir kitus miestus. Bet Jordano ambasadorius 
Egiptui Eavczi ei Mulky paneigė Izraelio pranešimus.

— Saudi Arabija ir Jungtinės Amerikos Valstybės pareiškė, 
kad jos ,,priešinsis komunistų veiklai ir jo imperializmo formoms“. 
Jos priešinsis „betkokiam kitam pavojui, kuris grasins taikai ir 
pastovumui“ Vidurio Rytuose.

— Raudonosios Kinijos vadai Mao Tsetung ir (,'hou En - lai 
rugsėjo mėnesį lankysis Varšuvoje ir Maskvoje.

— JAV kongresas sutiko duoti J/.'/ milionus dolerių paštui pa
dengti deficitą.

— Jungtinės Amerikos Valstybės birželio mėn. pašauks l,i,000 
naujokų į karinę tarnybą.
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DIENRASTI8 DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS, flcStadicnls, balandžio 13, 1957

ŠIMTMEČIO TORTASMŪSŲ KOLONIJOSE
grįžo gyventi Chicagon ir žada 
įsijungti į posto veiklą.

— Bruno Mikėnas, didelis šau 
dymo entuziastas, organizuoja 
šaudymo grupę, kuri, iš ameri
kiečių kariuomenės yra gavusi 
šaudyklą. Šaudyti bus“ galima 
važiuoti kas antrą savaitę.

; i " ■
— Šv. Patriko dienos pramo

ga, įvykusi posto namuose, pa 
vyko visai gražiai. Čia įvairiuo
se darbuose padėjo Phil Mostei- 
ka, Adam 'Anderson, . Charles 
Stevens, George Jonikas, Jo- 
seph Stanaitis, Bruno Mikėnas 
ir kiti.

— Visi Korėjos karo vetera- 
kartos, buvo gausu ir lietuvis- nai Vra kviečiami įsijungti j

Chicagoje
Lietuviškosios politikos 

perspektyvos

Tokia tema Chicagos Lietuvių 
Frontas praėjusį šeštadienį Lie
tuvių auditorijoje suruošė vie
šą paskaitą. Paskaitos tikslas 
buvo panagrinėti lietuviškosios 
politikos aspektus lietuvių jau
nosios kartos įžvelgimu. Paskai
tininku pakviestas Wisconsino 
universiteto politinių mokslų 
lektorius Vytautas Vardys. Jau
no ir gabaus kalbėtojo pasi
klausyti prisirinko pilnintelė Lie 
tuvių auditorijos salė. Šalia ži
lagalvių veteranų, viduriniosios

naujai suformuotoji jaunių vie
nuolikė, kuriai, deja, nepasisekė 
sumedžioti vienuolikos žaidėjų. 
Šlapios aikštės pabūgusiems žai 
dėjams nesiryžtant pasirodyti, 
ilgesnį laiką komandai teko ko
voti tik 9 ar 10 jaunų vyrų su
dėtyje. Tačiau šie kovėsi gana 
narsiai ir 4:1 pralaimėjimas 
prieš stiprius ukrainiečių jau
nuolius buvo garbingas. Lietu
vių naudai įvartį įskėlė Žukaus
kas.

Kaip pranešama, atrodo, kad 
dėl hepakenčiamų aikštės sąly
gų pirmųjų komandų ir rezervo 
susitikimai nebus užskaityti pir 
menybių rungtynėmis ir turės 
būti vėliau peržaisti.

Edv. Šulaitis Prez. Eisenhower pjauna tortą National .Education draugi
jos 100 m. sukaktuviniame bankete Washingtone. Šalia stovi tos drau
gijos pirmininke. (INSJ

— Kun. V. Cukuras skaitė pa- galo. Paskaitas praves prof. S. 
skaitą kovo 24 d. Hartfordo dr-1 Sužiedėlis, kun. St. Yla. dr. A. 
vės susirinkime. Susirinkimas' Damušis ir dr. V. Vygantas, 
įvyko Colchesteryje pas kun. Cu!
kurą. Dalyviai buvo maloniai j 
priimti ir pavaišinti.

— Lietuvių Kunigų Vienybės 
pirm., Šv. Andriejaus parapijos 
klebono kun. J. Cepukaičio rū
pesčiu, New Yorko draugovės 
dvasios vadas kun. V. Pikturna 
pravedė rekolekcijas balandžio 
5 — 7 dienomis Philadelphijoje.

— A. Žemaitaičio, VVaterburio 
draugovės sekretoriaus ir vietos 
LSS pirmininko, iniciatyva buvo

— SAS CV ragina draugo
ves ruošti savo šventes, kurių 
metu nariai turėtų progą duoti 
priesaiką.

— Kovo 30 d. įvyko vyčių ir 
ateitininkų pasitarimas, kuria
me, kaip teko patirti, dalyvavo 
prof. S. Sužiedėlis ir SAS už
sienio skyriaus vadovas S. Bo
belis.

— Urbanos studentai at-kai 
paskutiniame susirinkime dis
kutavo Kęst. Kudžmos straipsnį

suruoštas koncertas visuomenei.! kalbos klausimais, kuris buvo 
Koncertas sukėlė didelį dėmesį į paskelbtas “Ateityje”, 
ir gerai pavyko.

— Jurgis štuopis atstovauja 
ateitininkus Jaunimo kongreso 
propagavimo komitete.

— Ideologinių kursų ruošia-

Zmogus, kuris atsisakys pa
gelbėti kitam mirties pavojuje, 
tebūnie baudžiamas kaip žmog-

Omaha, Nebr.
Kortų žaidimo pobūvis

Don Varnas posto narių eiles.
Šiuo metu jau yra daugiau 100 
Korėjos karo veteranų, kurių 
dauguma yra naujieji ateiviai.
Norintieji įstoti į postą gali at- 

niusklausimus’svlrstant galima i mėnesinius susirinkimus,
išlaikyti rimtį ir vieningumą, jei jkurie vYksta pirmą 
klausimas pastatomas rimtoje! penktadienį, arba kreiptis į pos

plotmeje. j _ Varnas postas ypatin-1vis- Mokyklos vaikučiai jau iš
Savo paskaitoje Vt. Vardys gaj gražiai pasirodė IV veteranų ■ anksto šiam pobūviui išplatino

kosios studentijos. V. Vardžio 
paskaita buvo išklausyta didele 
rimtimi ir visiems paliko geriau 
sius įspūdžius. Buvo vaizdus į- 
rodymas, jog ir jautrius politi-

nurodė, jog tremties politika y 
ra ribotų galimybių. Sunkumai 
atsiranda todėl, jog mes dažnai 
nematome tų ribotumų, politi
nius klausimus sprendžiame lais 
vo krašto sąvokomis ir užmirš
tame. jog esame ne savame 
krašte. Didesnio kartų skirtu
mo nėra. Prelegentas tiki lie
tuvių jaunimu. Kartu skirtin
gumus ženklina tik tremties są
lygos. Jaunimui reikia plačiau 
atverti duris visose darbo srity
se. Jaunimas turi atnešti ir nau 
jas idėjas, ne tik techninį dar
bą. Tremtyje užaugęs lietuvių 
jaunimas yra vieningesnis. Lie
tuvių politinės vienybės klausi
mu V. Vardys pasisakė, jog vie
nybė yra didelė jėga, bet ji ne
pasiekiama per vieną naktį. Vie 
nvbės nereikia siekti pritarimo 
keliu, bet reikia pasirinkti lygia- 
teisišką susitarimą. Jei siekia
me vienybės, pirma išmokime 
įvertinti ir gerbti kitų atlieka
mus darbus. Politika ir kultū
ra yra lygiavertės vertybės.

Po paskaitos sekė gyvos, ra
mios ir kultūringos diskusijos, 
kuriose dalyvavo Lietuvos sei
mų atstovas Vincas Kvieska, 
Teodora s Blinstrubas, Leonas 
Prapuolenis, inž. V. Naužius, J. 
Končius, J. Bajerčius, V. Klei
za ir kiti. Prelegentas davė iš
samius paaiškinimus. St.

Parapijos skolų mažinimui, na 
mų ir mokyklos draugijos rū
pesčiu, o kun. klebono Juozo 

mėnesio Jusevičiaus iniciatyva, š. m. ko
vo 31 d. parapijos salėje buvo

distrikto kraujo aukojimo va
juje ir gavo dvi dovanas

— Posto mėnesinį biuletenį

Vaikučių motina S. Perku- 
mienė, skubėdama į darbą, nu
pirktus vaistus paliko ant sta
lo. Namuose likę vaikai surado 
vaistus ir, manydami juos esant 
saldainiais (vaistai buvo piliulių

Sakalauskas skaitė įdomią pa
skaitą “Raudonoji armija”. Pa
ti paskaita ir prelegento pa
reikštos nuomonės buvo įdomiai 
išklausytos. Žmonių buvo ga
na daug prisirinkę. Po kiek lai-

mieji darbai sparčiai eina prie žudys. —Oslris

formoj), suvalgė. Vaistų veiki-' ko žada būti lyg šios paskaitos

SUMAŽINSITE SAU DARBĄ IR 
PAGERINSITE SAVO NAMUS

įsidėdaml Juozo Spaičio alurniniajus “Storiu 
\Vindows” langus. Juos turint nereikės rūpintis 
kiekvieną, pavasarį ir rudenį langų išėmimu ir 
sietelių sudėjimu. J. Spaičio aluminijaus “Storm 
Windows” laikys tiek ilgai, kiek jūsų namas sto
vės. Pašaukite mus dar šiandien ir mes pada
rysime jums tuos nuostabius langus.

Pas mus taip pat galite įsigyti visų rūšių 
apdraudas (Insurance)

JUOZAS SPAITIS
3259 S<». Ilalslcil St. TeL Vlctory 2-6172
Galite skambinti kasdien arba atvykti į mūsų 
įstaigų nuo 9 vai. iki 6 vai. vak. Pi/mad. ir ket
virtai. nuo 9—9 vai. Sekmadieniais uždaryta.

suruoštas kortų žaidimo pobū- mas į vaikų organizmą iššaukė1 tęsinys “Partizanipis karas”.
Lauksime. Paskaitai suruošti i- 

.niciatyvos ėmėsi ramovėnai. 
Prieš paskaitą keletą žodžių ta
rė Pr. Totilas, tuo padarydamas 
įžangą į pačią paskaitą.

šiauriete

R ATEHIMNKll 
GYVENIMO

daug biletų. Ne tik laimingieji 
žaidėjai laimėjo dovanas, kurios 
buvo gana vertingos, bet ir visi

redaguoja George Jonikas. Ja- buvo pavaišinti kava ir pyra- 
me bendradarbiauja Ed. Miller,' gabiais. Šis pobūvis davė gra- 
Ed. Šulaitis, Jack Jatis, Mariežaus pelno,‘kuris yra skiriamas 
Mosteika, Al Zaleski, John Stos mokyklos skolų mažinimui, 
kus ir Ted Rurik. E. šulaitis 1 Pobūvio suruošimui vadovavo 

S. Kroeger su pagelbininkėmis
r? $ j $_• . ’ V. Raynolds, Podwinski, Nykiel,Futbolininku debiutas Gracia ir kt Už nuoširdų pa-

dumble i tarnavimą ir įdėta parengimui
| suruošti darbą rengėjoms reiš- 

Pra’ėjusį sekmadienį apie 150 kiama nuoširdi padėka, 
prisiekusių sporto entuziastų

smarkų susirgimą. Iššaukta 
greitoji pagalba vaikus nugabe
no į ligoninę, kurioje jiems bu
vo suteikta pagalba ir vaikų gy
vybė buvo išgelbėta nuo mir
ties.

Mūsų mirusieji

Š. m. kovo 19 d. staigiai mi
rė Viktoras Gustas. Velionis 
paskutiniu metu nedirbo. Šeima 
buvo išlaikoma jo žmonos už
darbiu. Jam staigiai mirus, Gus 
tų artimieji, atjausdami nelai
mę ir finansinę padėtį, pravedė 
laidotuvėms aukų rinkliavą, ku- „ , ,
rią su užuojauta įteikė likusiai or ,° J’auS°^ei aluo me u va o

SAS BARUOSE
— Hartfordo ateitininkai ir 

skautai buvo suruošę bendrą 
šv. Kazimiero minėjimą. Hart-

PAVASARINIS IŠPARDAVIMAS
Parduodame su didelėmis nuolaidomis pavasarinius 

drabužius vyrams, moterims ir vaikams

stebėjo Chicagos lietuvių futbo
lo klubo Litaunica debiutą “Na- žės mėn. viduryje.
tional Soccer League” I divizijos- 
futbolo pirmenybėse. Mūsiškių 
priešininku buvo Chicagos ukrai 
niečių Wings klubas, iš dumbli
nos Marąuette parko aikštės iš
sinešęs tris pergales: 4:1 (jau
nių gr.), 2:1 (rezervo gr) ir 
3:2 (pirmųjų komandų gr.).

Pats įdomiausias buvo pirmų
jų komandų sustikimas, kuris,

Kitą kortų žaidimo pobūvi ---- ,, , • , - • . t ., . . , , vauia A. Giedraitisyra numatoma surengti gegu- seimai. Laidotuves buvo kovo, J
23 d. ir labai didelis žmonių bū
rys palydėjo a. a. Viktorą į am
žinojo poilsio vietą.Misijos

Prieš mūsų parapijos 50 me- Gustienė i.gu šeima yra labai
tų jubilėjaus minėjimą turėsime | dėkinga vk}iems> kurie prisįdėjo 
misijas, kurios bus pradėtos ba-'jprie jos vyro laidotuvių> ir vi. 
landžio 28 d. ir tęsis iki gegužės sjems iaidotuvių dalyviams.
5 d., 4 vai. p. p., užbaigiant šv. Antras laidotuves turėjome š. 
mišiomis. Misijas vesti yra pa- m balandžio 5 d. Buvo palaido. 
kviestas tėvas misionierius. Su- ta Kotryna Lotozienė - Lotoza,

w tikimas yra Sautas ir tarP klt"{85 metų a&ižiaus. Taliko 5 duk-
neziunnt labai blogos aikštes, f ko jis prašo parapiečius pasi- terig( sūnų ir artimuosius. Lai
davę nemaža gražių momentų, melsti misijų pasisekimo inten- dotuvėmis rūpinosi jos duktė 
Čia jau pirmosios minutes at- Gija ir,-jo nuomone, parapija tu-. gtella Danauskieng pag kurią 

vieną |vart| priešininkų retų pagerėti. Jis rašo, kad tie,nese
naudai, ir tada atrodė, kad lie
tuviai gaus nemaža pylos. Ta
čiau likusios 40 minučių parodė 
kitokį vaizdą ir protarpiais uk
rainiečiai turėjo gintis nuo mū
siškių šūvių.

Antrojo kėlinio 9 min. J. Kau
nas gražiai įsodino į ukrainiečių 
vartų kampą, padarydamas 1:1. 
Bet po jo priešinirikai gana ne
lauktai užmeta 2:1 ir netrukus 
prideda dar vieną. Prieš tai mū 
siškių puolėjai Jeningas II ir Da
mušis turi gražias progas, bet 
iš poros metrų neranda vartų. 
Priešpaskutinėje minutėje R. Li- 
bus iš arti padaro 3:2 ir tokia 
pasekme rungtynės baigiamos.

Pastebėtina, jog apie 15 mi
nučių lietuviai žaidė tik dešim
tyje, o paskutines 5 min. tik de
vyniese, kadangi keli žaidėjai pa 
vargo beklampodami po purvą, 
o jiems pakaitų nebebuvo, ka
dangi kiti, atrodo, nebenorėjo 
eiti susitepti. Reikia manyti, kad 
toks atsitikimas bus paskutinis

Pas Don V arnas posto veteranus 
— Balandžio 5 d. įvyko mė

nesinis posto narių susirinkimas, 
kuriame buvo išklausyti prane
šimai iš praėjusio mėnesio pos
to veiklos ir aptarti ateities pla
nai. Pranešimus pateikė J. Ja
tis - Juozaitis, J. Karklys, A. An 
derson, J. Stanaitis ir kt. Į su
sirinkimą buvo atsilankiusi Lie
tuvos Vyčių Chicagos apylinkės 
lietuviškųjų reikalų vadovė Lor 
raine Dambrauskas ir jos pagel 
bininkė Jean Šernas, kurios ra
gino rašyti laiškus Lietuvos by
lą ginantiems senatoriams, kon- 
gresmanams ir kitiems žymiems 
amerikiečiams. Suprasdami jų 
prašymą, visi susirinkime daly
vavusieji parašė po laišką vieš- , . _ . , .
nių nurodytais adresais. Susi-i x
rinkimą sumaniai pravedė posto
komanduotojas John Shulmist- 
ras.

— George Jonikas, vienas ak
tyviųjų posto narių, gavo pa- 
augštinimą tarnyboje. Jis da
bar priklauso Borden kompani
jos “Sales Promotion” štabui.

— Joseph Stanaitis yra paskir 
tas “Poppy Day” (aguonų die
nos) vadovu. Šiemet aguonų žie 
d ai bus parduodami gegužės 23 
ir 24 dienomis. Norintieji šiame 
reikale pagelbėti turi kreiptis j 
vadovą.

— Don Varnas posto narių
vaikų velykinė pramoga įvyks 
balandžio 14 d. (sekmadienį)

kurie yra uolūs, taptų dar uoles
niais, o tie, kurie yra atšalę ti
kėjime, grįžtų prie Dievo.

Misijų metu bažnyčios rūsyje 
prieinama kaina bus parduoda
mi devocionalai. Norintieji įsi
gyti ir turėti pašventintus de- 
vocionalus su specialiais atlai
dais, kuriuos misionierius misi
jų metu suteiks, pasinaudokite 
proga. Norėčiau priminti, kad 
jau iš anksto ruoškimės misi
joms, rezervuodami tam reikalui 
laiką ir gausiai, pasikviesdami 
savo draugus ir pažįstamus, da
lyvaukime misijose.

Būkime atsargūs

Mūsų parapijoje vis pasitaiko 
nelaimių su vaikais. Čia nese
niai spaudoje buvo paskelbta, 
kad mokyklinio amžiaus vaikas,, 
bežaisdamas su spilkute, per ne 
atsargumą ją nurijo, o dabar mū 
sų parapietės S. Perkumienės 
vaikučiai, sunaudoję nemažą kie 
kį vaistų, apsinuodijo ir greito-

velionė ir gyveno.
Kotryna^ buvo uoli katalikė, 

darbšti ir gera parapijos rėmė
ja. Būdama stipresnė, nors ir 
tolokai nuo bažnyčios gyveno, 
kasdien ateidavo išklausyti šv. 
mišių ir dažnai primdavo šv. 
Komuniją. Vietinis

Įdomi paskaita

Š. m. balandžio 7 d. Šv. Anta
no parapijos salėje buvęs Lietu
vos kariuomenės kapitonas ir 
Karo mokyklos lektorius Juozas

— Gegužės 11 d. įvyks “Atei-1 
ties” koncertas Brooklyne. Pro-' 
gramo je dalyvauja šių metų lau
reatas P. Jurkus, N. Bogutaitė, j 
G. Buračaitė, A. Gaigalaitė, D. I 
Lapinskas ir P.’ Zaranka. \

— Putnamo draugovė ruošia 
savo metinę šventę gegužės 5 d.

— L. Petrauskaitė, Philadel- 
phijos draugovės pirmininkė, 
uoliai talkininkauja ALRKF 
Jaunimo Stovyklos dovanų pa
skirstymo biletų platinime.

— V. Skrupskelytė, veikli 
New Yorko draugovės narė, at
stovavusi SAS Pax Romanos 
studijų dienose, yra gavusi Ful- 
bright stipendiją studijuoti Pran 
cūzijoje.

ANGLŲ KALBOS PAMOKOS
R. GINEITIS 

6402 S. Fairfleld Avė., Cilicago 29 
Tel. HEmlock 4-8037

Vertimai — Pilietybė — Laiškai
duoda pamokas. Prieš karų baigęs 
Čikagos universitetų.

1 dol. 25 et. vai. — prtvačloa 
(S-člas augšt&a, durys po kairei, art 
tS-Clos gatvta Ir Calltornla Avė.)

ir ateityje bent 2 — 3 žmonės , sios pagalbos buvo nuvežti į li
tus pasiruošę užimti pavargusių goninę.

TIKRA TEISYBE - VERTA DĖMESIO
Atvykęs šveicarų mokyklos laikrodininkas su 15 m. paty

rimu, jis taiso visokius laikrodžius ir kitus precizinius daiktus. 
Laikrodžiai tikrinami ir reguliuojami nemokamai.

Iš Europos gauta sekančios prekės:
Laikrodžiai, visokių rūšių, kainos nuo ......... $5.00 iki $200.00
Akordeonai ir armonikos visokių rūšių nuo $50.00 iki $550.00
Foto ir radijo aparatai nuo ....................... $10.00 iki $350.00
Deimantiniai peiliai stiklui pjauti nuo ......... $4.00 iki $15.00

Visas šias prekes galite pasiųsti į Lietuvą ir kitus kraštus. 
Reikalaukite katalogų ir informacijų. J. Karvelis, 3322 S. 
Halsted St, Chicago 8, UI., tei. YArds 7-0677.

251’ poi« 
... $5.50 
... $3.6.5

Vyninis išei<4. balti marškiniai $2-95 ir aių«S.

Vyrams gražūs kaklaraiščiai ......... .. £9'
Vyrams spalvotos kojinės ................

Moti rims grynų vilnų megztiniai .

Alciterims orlon megztiniai ..............

Moterims pavasarinės suknelės $9-85 ir brang. 

Moterims šilkines skepetaitės 49' **’ brangiau 

Moterims \vlon kojinės .... 59 *r brangiau 

.Mergaitėms gražios suknelės ...................... $|.!)8

IR DAUG KITOKIŲ PREKIŲ PARDUODAME TAIP PAT 
SU DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS

Kviečiame atsilankyti! Busite patenkinti mūsų kainomis ir patarnavimu,

JOSEPH’S DRY GOODS STORE
3218 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.

Pirmoje komandoje žaidė Per
kūnas, Jeningas t,, .Malinauskas, 
Gavėnia, Povilaika, Baranaus
kas, Jeningas II, Libųs, Jenin
gas III, Kaunas, Damušis.

Antrųjų komandų susitikimas 
praėjo šlapumo ženkle ir čia žai 
dėjai buvo vėsinami višas rung
tynes lydėjusio lietaus. Šiose 
rungtynėse lietuvių vienuolikė 
sukovojo visai gerai ir didesnę 
žaidimo dalį stipriai ątakavo 
priešininkus, tačįąu jai. trūko 
šaulių į vartus.

Po 0:2 pasekme baigto pirmo
jo kėlinio, po švilpuko lįejuviai 
gerokai susiėmė ir stengėsi pa
sekmę išlyginti, bet be sėkmės. 
A. Martinkaus įmuštojo įvarčio

r*

Sutvarkykit
Pasiteirauklto klek Junta reikia pini
gų dažymui, popicrtavtmni, kAmh. 
pristatyti, raražul pastatyti, naujo 
eentrlnio apšildymo įrengimui arba 
kuriam min kitam Jūsų namų per- 
tvarkypinl pagal Jfisų pageidavimų.
Tada, pasiskolinkite reikiamų pinigų 
sumų iš hnivpn. Mokėkite žemus 
banko (MvtkoloH nuošimčius ir grąžin
kit*, paskolų ikatogiali mėnesiniais

SAVO NAMĄ

mokėjimais.

nuo 2 iki 5 vai. posto patalpose, nebeptkako lygiųjų pasiekimui. 
6816 So. Westcrn Avė. Šią pra- Už antrąją komandą žaidė 
mogą ruošia moterų pagalbinis Žukauskas, Petkevičius, Baltra- 
vienetas, kuriam vadovauja Va- monas, Martinkus, Širvys, Lu-
leria Stanaitienė. kauskas, Stulpą, Barmus, Kože-

— Bemard Kvietkus, buvęs niauskas, Juodikius ir Blandis. 
posto valdybos narys, vėl su-1 šį kartą taip pat rungėsi ir

,1HI’S

ĮuUtlij uĮtt?
MfrABFMS, į- ' 

HOIRAI fHPDMT INV ranCT
CORPORATION »

Yra lengva BENDRAUTI SU DROVERS

iDraers Baubs
47th Str—t A Athland Avinvt YArdt 7-7000 į

NUO 1883 M.

£ Padėkime Artimiesiems Lietuvoj ir Sibire
Nemokėkite brangiai už senus daiktus, bet užsakykite lietuviškoje 

įstaigoje maistų, vaistus, įvairiausių rūšių ir didžiausio pasirinkimo me
džiagas,. pilnų apsirengimų, laikrodžius, dviračius, muzikos instrumen
tus, siuvamas1 mašinas iš Anglijos ir Švedijos pigiausiomis iki šiol NIE
KUR NEGIRDĖTOMIS kainomis su pilnu apmokėjimu. (Į Azijų $1.40 
daugiau už maistų ir $1.80 už kitas prekes). Garantuojdme 100%.

No. 53 — vyrams ................................... $98.00
Worste< viln. medž. eilutei 3 % y.
Eglėto audimo veliūras apsiaustui 3 y. 
Pamušalai su pried. eilutei ir apsiaustui 
Megztinis su sag. ar be sagų užvelkamas 
Odiniai išeiginiai batai
Poplin marškiniams mSl., gelsv., baltas 

No. 53a vietoj apsiausto su priedais $98.00
2 poros kelnių ir marškinių
1 pora ilgų pusvilnonių kelnių ir maršk.
2 poros vilnonių ir 2 p. kojinių cottoni 
1 pora odinių pirštinių ir 1 diržas
1 viln. šalikas, 6 nosinės, - kaklaraištis

No. 54 — Darbininkui.......................... $62.70
Impreg, odiniai dvigubais padais batai 
Storas II rūš. milas eilutei y. 
šiitas rayon marškiniams 3 y.
Woven rayon marškiniams ar pamuš 3 y, 
Pusvilnonės ilgos kelnės ir marškiniai 
Mezgimui vilnų 4 svarai

No. 54a. Vietoj milo ir 2 sv. vilnų $68.70 
Dryžiuot. tweed eilutei su visais pried.

No. 55 — Moterims .............................. $74.30
Vilnonė kruopėta medž. apsiaustui 3 y. 
Pamušalas su priedais ir elastic gorsetas 
Afgalainė vilnonė medžiaga suknelei 3 y. 
Gėlėtas rayon suknelei ¥ yardal 
Odiniai sportiniai ar išeiginiai batai 
Vilnonis megztinis ir viln. pirštinės
2 rayon apatiniai ir 2 kelnaitės 
2 poros kojinių Ir šilkinė skarelė

Nr. 7 ................. .. .. $20,20
10 sv. cukraus
1 (» »v. taukų

N r. 8 .......... $ 1 3.Ą4
2o sv. cukraus

Nr. 9 ...................... • ... $28.00
20 sv. K. taukų

Nr. 30 . $1 4
20 sv. I rūš. k. miltų

$31.95No. 36
2 sv. kumpio 
2 sv. salami dešros 
2 sv. bec. lašinių 
2 sv. 3 ozs. k. taukų 
2 sv. sviesto 
i sv. pupelių kavos 
1 sv. cukraus 
1 sv. pieno miltelių 
1 sv. šokolado
1 4 ozs. kokavos
15 ozs. razinkų
200 Ch-field cigarečių

No. 40 .......................... $26.00
15 sv. beconinių lašinių
5 sv. salami dešros 

No. 52 — Namams $55.70 
Vilnonk antklodė 6 sv. 
Paklodėm medž. 90 p. 6 y.
2 flan. paklodė, 4 sv.

Rami. ipilam 63 pi. 4*4 y.
Mezgimui vilnų 11/, svaro

Pastaba: Prie siuntinio No. 55 galima pridėti vienų iš šių daiktų: 
Odinius kailio pamušalu batus $14.40, vyriškus išeiginius batus $11.40, 
3 sv. vilnų $15.48, arba apsiausto vietoj duoti velurų, pridedant $8.40. 
Prie No. 53 55 galima pridėti vienų iš šių: Vyriškų ar moteriškų laik
rodukų, 17 akmenų, “Dixon” — $30.00, "Sollngen’’ skustuvų $4.70, DeJ- 
mantinj stiklo rėžtukų $7.20. Medžiagų spalvos Ir raštai nusakomi už
sakytojo, dydis nurodomas. Norint augštesriių kokybių medžiagų eilu
tėms ki lti po 50 centų yardul Iki $2.00.

Dirbame kasdįen išskyrus sekmadienius nuo 9—6 va.l. vak.

PATRIA GIFT PARCEL COMPANY' Tel. CR 7-2126
3741 W. 26tfi Street, Chicago 23, Illinois, U.S.A.

DRAUGAS 

THE LITHIJANIAN DAILY FRIEND 
4.545 W. BSrd St, Chicago 29, Illlnoto, Tel. LUdlow 5-9500

Rntered Hecond-Class Matter March II, 1D16, at Cbleaųo.
Under Act of March 1, 1879.

Mernber of the Cathollc Preaa Aaa’n 
Pubiiahed dally, ezept Rundays, 

by the
tųthuMlan Cathollc Preaa Soelaty 
PRENUMERATA: Metama
Otcagoi Ir Cicero) |9.0<>
Ki*ur JAV tr Kanadoj $8.00
Ušaienyja fll.OO

Ullnola

8ITBSCRIPTION KATES 
$8.00 per year outslde of Chicago 
$9.00 per year in Chicago A Cloarr 
$8.00 per year ln Canada 
Eoretgn $11.00 per year.
% metų 

6 00 
$4.60 
$6.60

I min. 
$1.76 
$1.60
$s.oa

$1.1$
•1.90
$1.11

Redakcija atralpanlua talao aavo nuotlOra Neaunaudotų etralpanlų aa- 
aaugo, Jiie* grųžina tik iš ankato nusitarus Radakolja uš skalbimų toriai 
Beatsako Skalbimų kainos prlsiundiamoa ųarus
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KAIMYNŲ TARPE ,

Ryškesniųjų latvių veikėjų išeivijoje tarpe yra gerai žino
mas ir popularus Andrejs Eglitis vardas. Jis yra veiklus no tik 
politiniame, bet ir kultūriniame pasaulyje, ypač latvių literatū
roje; jis yra plačiai skaitomas ir mėgstamas latvių dailiojo žo
džio meistras — rašytojas. Šiuo metu bene pačią didžiausią sa
vosios energijos dalį šis latvių patriotas skiria savosios tautos 
svarbiausiajam tikslui — Latvijos išlaisvinimui iš svetimosios 
priespaudos. *•

Būdamas Latvių Tautinio Fondo Skandinavijos regionui pir
mininku ir gyvendamas visiškai netoli nuo savo tėvynės (vienoje 
Švedijos saloje, 110 mylių nuo Rygos), aišku, kad jis turi ge
ras galimybes ir šaltinius sekti visą įvairų gyvenimą okupuotoje 
Latvijoje; be to, kaip jis pats neperseniai didžiosios spaudos at/ 
stovams yra pareiškęs, jis turįs pakankamai tikrų žinių apie gy
venimą net ir Estijoje bei Lietuvoje. Dabartiniu metu jis atlieka 
informacinę kelionę ir lanko latvius išeivius, išsimėčiusius po 
Jungtines Amerikos Valstybes; vėliau žada pasiekti Australijos 
kontinentą ir vizituoti ten gyvenančius savo tautiečius.

Apsukrūs ir visur moką prieiti latviai sugeba A. Egličio 
kelionę gana plačiai išreklamuoti. Visur kviečiama ar infor
muojama amerikinė spauda ir ta proga laikraščiai vėl plačiau 
sustoja ties Pabaltijo valstybių reikalais ir problemomis. Šis 
latvių veikėjas, prisitaikydamas dabar madoje esančiam šūkiui 
“Pavergtųjų išlaisvinimas be karo!”, kaip tik derina visą sa
vąjį darbą; jis garsiai reikalauja Jungtines Amerikos Valstybes 
pradėti kokią nors rimtą ir plačią akciją, kuri atliktų Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos išlaisvinimą be jokio karo. Egličio žodžiais, 
ne kas kitas, bet tik JAV turi nebijoti iškelti visų pavergtųjų 
tautų laisvės reikalus Jungtinių Tautų forume. Toks mostas 
atnaujintų laisvės ryžtą visų kenčiančių komunistinę priespaudą 
širdyse ir, kas svarbiausia, suteiktų puikiausią galimybę praves-

KOVOJ SU ŽMONĖMS PAVOJINGOMIS 
GYVULIŲ LIGOMIS

DR. A. VALIUSIUS, Ottumwa, Iowa

Tenka pripažinti, kad privati niems rezultatams sveikatos ap
iniciatyva su laisvu lenktyniavi 
mu labai daug yra nuveikusi ben 
drosios pažangos gerovei. Gi iš 
kitos pusės, nevaržomas mate
rialinis plėšrumas kai kuriose 
gyvenimo srityse išryškėjo ne 
tik kaip pažangos stabdis, bet 
ir kliento bei vartotojo apgavi
kas. Todėl daugumos interesų 
apsaugojimui nešališka, įstaty
mais paremta ir pati tiesioginiai 
prieš juos atsakanti, valdinė 
kontrolė į naujas sritis vis dau
giau įvedama, o esamose stipri
nama ir plečiama.
Veterinarinių valdinių įstaigų

•. vaidmuo
Iš didžiojo valdinio aparato 

trumpai panagrinėsime žmonių 
ir gyvulių sveikatos apsaugoje 
dirbančios veterinarinės tarny
bos kaikurias šakas. Veterinari- 

\ jos gydytojų darbo apimtis val
dinėse žinybose didėja. Paskuti
niu metu viešosios sveikatos sri
timi yra gerokai pagyvėjęs. Iš 
gausaus skaičiaus federalinės

saugoje pasiekti atskiros tarny
bos tarpusavyje glaudžiai ben
dradarbiauja. Ž. 0. D-to vado
vybėje dirbanti Tyrimų tarny
ba yra paskirstyta J keturias ša 
kas: mėsos priežiūra, gyvulių 
ligų naikinimas, gyvulių tikrini 
mas ir karantinas, o taip pat 
gyvulių ligų bei parazitų tyri
nėjimas.

Mėsos pirežiūra
Įstatymo ir taisyklių ribose 

ši tarnyba 'yra atsakinga prieš 
vartotoją, kad jis gautų sveiką 
ir tinkamą mėsą ar jos gami
nius.

Todėl maistui numatytieji gy 
vuliai tikrinami prieš ir tuojau 
pat po paskerdimo. Taip pat įs
tatymas reikalauja priežiūrą 
vykdyti visuose mėsos bei jos 
gaminių parengimo laikotar
piuose, kad sanitariniai reikala
vimai būtų išpildyti ir apsaugo
tas nuo suklastojimų bei apga- 
gysčių gaminys pasiektų varto
toją. Garbingo atsakomybės jau

ti gilius debatus prieš visą pasaulinę viešąją opiniją. Šiaip jau, ■ žinioie esančiu sveika- •smo mažėjimas “visagalinčio
to latvių veikėjo žiniomis, JAV prestižas anapus geležinės už- J ų . dolerio akivaizdoie iš Dareieūnudangos yra nepaprastai kritęs. Tai itin žymu po Vengrijos re-,tos tarnybų pahesime | ^valzdojejS parmguuų
voiiucijos, kurios metu buvo pavartota tiek daug tuščių žodžių,
o nebuvo susilaukta beveik jokios akcijos iš amerikinės pusės.

Spaudai buvo pareikšta, kad Pabaltijo tautos nepalaužiamai 
tiki išlaisvinimo viltimi; jų kovos dvasia toli gražu dar nėra pa
lūžusi, nors nacių ir komunistų okupacijos jau yra užtrukusios 
du dešimtmečius. Gi pačioje Latvijoje sovietai šiuo metu laiko 
150,000 vyrų kariuomenę ir turi įruošę net 570 karinių .aerodro
mų. Toji karinė jėga tarnauja 1,500,000 latvių valdymui. Be to 

, Latvijoje šiuo metu apgyvendinta dar 600,000 įvairių kitų tautų 
• žmonių, kurie buvo rusų atgabenti iš Sovietų Sąjungos gilumos. 
Nors ir nesitikima atviro sukilimo Latvijoje, bent tokio, koks 
įvyko Vengrijoje, rusai ėmėsi visų atsargumo priemonių. Ban
doma atsargiai smulkinti stambesnius latvių gyventojų susi- 
telkimus miestuose, siūlant keltis į Sibirą ir Kazachstano stepes. 
Juodoji nelegali rinka ir toliau yra labai išplitusi. Neseniai joje 
pasirodė šis bei tas naujo — galima gauti išsinuomavimui Vaka- 

i ruošė išleistas knygas ir kitokius spaudos leidinius. Vešlus ne
legalios prekybos plitimas paprastai yra aiškiausias požymis vi
sų nepriteklių ir augštų kainų, kurias turi jausti nelaisvėje gy- 

(veną kraštai ir jų gyventojai. * Al. Gimantas

Žemės Ūkio departamento suor reikalauja ypatingo budrumo, 
’ganizuofcos Tyrimų tarnybos pa Teisingas gaminių paženklini- 
reigas ir atsakomybę.

Federalinių vet. institucijų 
darbo apimtis reiškiasi visa 
me krašte, o valstybės veterina 
rijos gydytojo įstaiga su atitin
kamais padaliniais yra atsakin
ga savoje valstybėje, tarpe kitų 
dalykų, ir žmonėms pavojingų 
gyvulių ligų naikinime. Geres-

< m
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Pagirtas, kuris ateina Viešpaties vardu

ž f VYSK. V. BRIZGYS
t

< Nuo Kristaus iki Abraomo ir, šai pasireiškiantį) žmonijos bal
są reikia mums girdėti ir supras 
ti. Materializmas pralaimėjo sa
vo kovą prieš mokslą ir prieš 
žmogaus dvasią. Minios irgi jau 
apsidžiaugė paskutiniais laikais

nuo Kristaus iki šios dienos pra- 
! ėjo ilgi laiko tarpai — net tūks- 
> tančiai metų. O tačiau visus lai
kotarpius jungia kažkoks bend
ras jungiklis. Tai yra viena la
bai būdinga žmogaus sielos ap-į gausiai patiektais malonumais
raiška. Abraomas ir Izaokas 
buvo ne kartą pagerbti ano me
to pagonių, kai pastarieji matė 
patriarchus garbinant Dievą. 

1 Visi keturi evangelistai mini,

ir žaisleliais. Jos noriai dabar 
eina paskui tuos, kurie jas šau
kia Viešpaties vardu. Įsivaiz
duokime, kiek liktų jaunimo to
kiose Amerikos mokyklose, ku-

kaip minia lydėjo Kristų, entu-|riose nėra Dievo žodžio nei dva- 
-ziastingai šaukdama: “Pagirtas,j sios, jeigu konfesinės mokyklos

mis. Neretai juo mes dar ir da
bar atsiduodame, tiek nukeliavę 
ir tiek visokių vėjų išpustyti. 
Tik čia galima rasti išaiškinimą, 
kodėl aiškus katalikas veikėjas 
savo veiklą, kalbas ir savo ge
rus tikslus kartais stengiasi ap
dangstyti kažkokiais šešėliais. 
Rezultate kartais katalikas pa
teikia visuomenei gryną laicisti
nę prekę. Aš nesiryžtu šį savo 
teigimą skirti tik pasauliečiams. 
Toks katalikų savęs baidymasis 
negali duoti jokių teigiamų vai
sių. Kitataučių tarpe jis negali 
palikti mums palankaus įspū
džio. Toki nekatalikų nepadarys 
katalikais, savąją jaunuomenę 
pastūmės į visokius klystkelius, 
bet ne į atviro ir nuoširdaus ka
talikiškumo kelius.

Naujai sukurtoje maldoje, 
skirtoje krikščioniškai šeimai, 
popiežius Pijus XII ragina mels
ti Dievą apaštalų, kurie į žmo
nes eitų Dievo vardu, Kristaus 
žodžiais ir švento gyvenimo pa
vyzdžiu. Tais žodžiais yra pasa
kytas amžinas ir visuotinis žmo 
nijos troškimas. Visų laikų žmo 
nija jieško atvirų dieviškos tie
sos pranašų; geros valios žmo
nės tik tokiems šaukia hosan- 
na.

mas ir jų sudėties aprašymas 
taipogi yra inspektorių atsako
mybėje. Mėsos priežiūros įsta
tymo reikalavimus turi atitikti 
išvežamieji ir iš užsienio įveža
mieji gaminiai.

Per antemortem ir postmor- 
tem mėsos priežiūra praeina 
virš 100 .milionų gyvulių visame 
krašte per metus, maistui pra
leidžiant tik tinkamus. Be to, 
gyvulių ligas- liečianti vertinga 
informacija panaudojama gyvu 
lių ligų apsaugos srityje, kontro 
Įėję, naikinime bei tyrimuose. 
Nors savo pareigas vykdydama 
inspekcinė tarnyba prisideda 
prie kovos su gyvulių ligomis, 
imtinai žmonėms pavojingomis, 
tačiau jos tiesioginėje atsako
mybėje yra vartotojo sveikatos 
apsauga, kad .mėsa ar jos gami 
nys, paženklintas “Inspected 
and Passed”, būtų švarus, be 
.menkaverčių priemaišų ir paga 
mintais iš sveiko gyvulio. 

Gyvulių ligų naikinimas
Ši tarnyba stengiasi užkirsti 

kelią užkrečiamųjų ligų plitimui 
ir jų išnaikinimui. Nors ji yra 
tiesioginėje federalinės valdžios 
priklausomybėje, bet sėkminges 
niems darbo rezultatams pasiek 
ti bendradarbiauja su atitinka
momis paliestosios valstybės li
gų naikinimo institucijomis, 
kaip raguočių tuberkulozės, bru 
celozės ir kt. Paskutiniu metu 
šios tarnybos kompetencija ben 
dradarbiavimo srityje praplėsta

Gyvulių ligų naikinimo tar
nybos tiesioginis uždavinys yra 
kova su naminių gyvulių ligo
mis bei jų sveikatingumo palai
kymas. Pirmiausia dedamos pa
stangos užkrečiamos ligos plė
timąsi sustabdyti, o po to eina
ma jau prie visiško ligos išnai
kinimo. Pvz. pasiutimo ligos sri 
tyje departamento pareigūnai 
dirba glaudžiame sąlytyje su 
Atitinkamos valstybės pareigū
nais, atkreipiant dėmesį į kiek
vieną gyvulių rūšį, kuri plati
na pasiutimo *ligą. Nors pasiu
timo ligos kontrolė tiesioginiai 
yra pavesta viešosios sveikatos 
įstaigoms, tačiau kovoje su ja 
visiems užtenka. Kai darbo me
tu abi tarnybos susitinka, tai 
tarpusavyje bendradarbiauja.

Juodligė yra labai baisi, žmo 
nėms pavojinga, gyvulių liga. 
Jos bacilos su sporomis yra ne
paprasto atsparumo. Pasitaiko 
apsikrėtimų nuo įvežtos vilnos 
bei šerių. Šiuo žvilgsniu ji, kaip 
industinė sritis, palikta vien vie 
šosios sveikatos įstaigų žinioje. 
Tačiau prieš keletą metų rasta, 
kad pašaliniai gyvulienos orga
nai buvo apkrėsti juodligės 
(anthrax) sporomis ir nuo to 
apsikrėtė naminiai gyvuliai. Ta 
da Žemės Ūkio departamentas 
griebėsi veiksmingų priemonių, 
kad apsaugotų naminius gyvu
lius, o tuo pačiu netiesioginiu 
būdu ir žmogų nuo tos baisios 
ligos.

(Bus daugiau)

Comptometro-Mašinraščio 
Mokykla Pradeda 

Pavasario Semestrą
Tuoj mesk dulkiną fabriką, nes 

jūsų laukia darbas švarioje raš
tinėje. Skambink mokyklos ve
dėjui \ P. Kesiūnui — tel. WA1- 
brook 5-4315. Mokyklos adresas: 
5548 S. Albany Avė.

RADIO PROGRAMA
Lili Radlo Programa M stotim 

WBM8. 1090 kll. sekmadieniais lt— 
12:10 vai. per pietus: liet. muzika 
dainos. Ir Magdutde Pasaka Bizniu 
reikalais kreiptis 1 Stepone Minką 
Malti c Klortsts, 081 lų Ir Dovanų Kran 
tuvf, 502 E. Broadvray So Bostoi 
17, Mana Tel So. 8-0459. Ten oa> 
minama lai k .Draugas**'

FLORIDA — FLORIDA 

Atvažiavę į Floridą sustokite,
Neptūno Viloj®, pas p. šeštokus. 
Jie jums patars kur geriausia 
jums apsistoti arba apsigyventi. 
666 — 76th Avė., St. Petersburg 

Beach, Fla. Tel. 21-8204.

Ghlcagos švariausias ir mod r* 
niškiausias Pikniku Daržas — 

BUCO D z RŽAS
WII1OW WEST INK ANO 

PICRiC GhOVE
83rd and Wlllow Springs Koad,

Willow Springs, Illinois

kuris ateina Viešpaties vardu”. 
* Nuo Kristaus iki mūsų dienų vi- 
5 sada matome tą patį reiškinį. 
; Žmonija visada atviromis širdi

mis priima einančius pas ją

7

turėtų tokias pat ekonomines 
lengvatas, kaip ir viešosios; kas 
būtų, jeigu privatinės mokyklos 
turėtų pakankamai patalpų ir 
mokytojų, kad galėtų priimti ir

Viešpaties vardu. Kankinių'nekatalikų vaikus.
kraujas kalba ne prieš šį visuo
menės nusiteikimą, o tik apie 
nedaugelio baimę ir kerštą, kad, 
laimėjus Viešpaties vardui ir 
garbei, neliks visuomenėje vie
tos jų įtakai. Vakarų schizmos,
skaudaus krikščioniškosios Eu- *
ropos įvykio, priežastis buvo ne 
Viešpaties ar Bažnyčios draus

mių nuotaikų šviesoje mums, 
katalikams, reikia kaikuriais at 
žvilgiais patikrinti pačius save. 
Ypač vertas apmąstymo nese
niai primintas vienas svarbus 
faktas, kaip Stasys Šalkauskis 
su savo vienminčių intelektualų 
būreliu kadaise jieškojo dvasinio 
vadovo. Svarbiausias reikalavi-

mės neapykanta, bet žmonių ši r- mas. > statytas jieškomam kan
džių protestas prieš gyvenimo 
dulkes, susirinkusias Viešpaties 
Bažnyčioje. Vadinamieji refor
matoriai ne dėl to daug žmonių 
patraukė, kad skaldė Bažnyčią, 
bet todėl, kad sakėsi ateiną Vieš 
paties garbės vardu. Visa eilė 

cnekatalikų žymių asmenų šian
dien drįsta viešai pareikšti savo 
nuomonę, jog paskutiniais lai
kais didžiausieji žmonijos asine- 

-nys yra visa eilė paskutinių po
piežių. Jie drąsiai ir nesilauda- 
mi įspėja žmoniją budėti prieš 

t galingųjų skelbiamas ir remia- 
°tnas klaidas, šaukdami žmoniją 
burtis aplink Dievą ir jo Kristų.

šiuos faktus ir visų laikų (kai 
kada paslėptą, o kaikada ir vie-

didatui, buvo vienas: dvasios 
vadas neturi būti apipasaulėjęs 
savo elgesiu ar mintijimu. Tai 
yra ne vien ano būrelio, bet ir 
visų laikų žmonių reikalavimas: 
turėti ne linksmybių draugą, o 
sielos vadovą. Ne kitaip galvo
jama ir apie pasaulietį katali
ką, kai norima rasti sau vado
vą katalikiškam auklėjimuisi ir 
veiklai.

Kaikurie nepriklausomosios 
Lietuvos laikotarpiai, o taip pat 
bolševizmas, nacizmas ir pana
šios srovės Lietuvos lietuvius 
daugiau ar mažiau impregriavo 
tokiu raugu, kuris nesuderina
mas nei su Evangelijos dvasia, 
nei su katalikiškomis tradicijo-

Tikintysis pirma negu sėstis t pirmoji 
valgyti privalo praverti duris ir 
pasidairyti, ar nėra ten žmo
gaus, kenčiančio badą.

—Vedų išmintis

Graži moteris džiugina akis, 
gera moteris — džiugina širdį;

yrą perlas, antroji 
— neapsakoma^ brangenybė.

—Naiioleonas 1.

Žmogus Imi charakterio lai no 
žmogus, tai daiktas.

—Champfort

Pigiausi maisto siuntiniai į LIETUVĄ per
“O R B I S

‘ORBIS” siunčia siuivliuius į Lietuvą iš Skandinavu krust ij. Siuntiniai 
IRisiekia Lietuvą jier kelias savaites (iki 30 dienu). Mūsų prekės geriau
sios kokybes ir pigiausio. Žemiau pateikiame mūsų maisto produktų 
kuinus. Klijentų prušome laikytis kilogramų ir “puskilogramių”, nes 
įkainavimas daromus kilogramais ir atsiskaitomus taip pat.

Kainu už kg. už sv. Kaina už kg. už sv. Kaina už kg. už sv.
cukru $0.72 $0.33 kumpis . $3.25 01.60 vulg. alyva $2.30 $1.10
ryžiai 0.95 0.45 sūris 2.40 1.15 popirai juod.2.75 1.35
miltai k v. 0.75 0.35 vais. džiov. 2.1 o 1.00 kava 3.60 1.70
taukai I 1.90 0.90 man. kruop. 0.95 'lt. 4 5 kakava 3.90 1.85
medus 2.25 1.10 pieno milt. 2.35 1.15 citrinos 1.60 0.70
bekonas 2.60 1.25 skuili. mull. 1.o5 0.50 ftokol. (sal.) 3.55 1.67
sviestas 2.62 1.30 margarinas 2.no 0.95 arbata % kg. 2.75
.šiose kainose, yru įskaitytas muilas ir kitos išlaidos. Siuntinys privalo 
būti 9 ar 9 kg. neito, su dėže sveria — 10 kg. ai-ltu *21 sv. ir 1 uncijos 
brutto. Prie kiekvieno siuntinio priskailyti reikia $7.50, t. y. licencijos, 
pusto persiuntimo ir kitos išlaidos:

20 sv. netto cukraus 
20 sv. ” miltų kviet. 
20 s v. ryžių
19 sv. 2 unc. taukų

$6.65 pins pers, $7.50 
(i.95 plius pers. 7.50
0.25 pilis pers. 7.50

17.10 plius per. 7.5Ū

Viso $14.15 
Viso 14.45
Viso
Viso

16.75
24.60

Galite prisiųsti užsakymus paštu prijungdami Aloney orderį. Nedaromo 
skirtumo tarp JAV ir Kanados dolerių.

“ORBIS”, 4414 SO. ROCKVVKLL ST.. CIIICAGO. ILL., VA 7-2445 
“ORBIS” Centras, 298 Bathurst St., Toronto, Ont. (Canada). EN 4-2810 

Pristatymas garantuojamas 100%.

DfcMESIO
Bridgeporte vienintelė PLAUKŲ 

KIRPYKLA, kuri gavo kirpėją lie- 
r._r____ tuvį su praktika — kerpa lietuviš-

net kitus kraštus" iūin<riant’ ką’ latvišk4> vokišką, rusišką ir 
ltus kraštus įjungiant, į prancūzišką kirpimą. Darbas są- 

pvz. su Meksika bendradarbiavi ( žiningas, hygieniškas. Ilgai laukt
mas jau praktiškai vykdomas, i nereikia.L 1 752 W. SSrd St.

LINKSMŲ VELYKŲ IR
PAVASARINIŲ ŠVENČIŲ

Budrikas, Ine., ir visas Budriko štabas siunčia Jums 
širdingus linkėjimus. Prie progos nepamirškite apsi
lankyti pas mus dėl pavasarinių prekių: namams bal
dų, televizijos, jewelry, laikrodėlių.

GERAS MANDAGUS PATARNAVIMAS.
Mes turime 100x125 pėdų, 3 augštų pastatą 
pripildytą naujais augštos kokybės baldais:

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

Bulovą, Bearus, Columbia Diamonds, Bassett, United, Joerns,
Sealy, Storkline, Bigelotv, Armstrong.

Dėl televizijos sutaisymo teleionuokit CA 5-7237. 
Apsimoka mus aplankyti, jei ir gyvenate 200 mylių 

atstumu Jūs sutaupysite pas

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

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

PROGRAMA
Prie progos nepamirškite Budriko Radijo valandos su gerais 

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

Iš stoties WAAF 930 kil. 11:45 iš ryto, 15 min. anglų kalba 
kas dieną, išskiriant sekm.

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELE
PREMIJUOTAS ROMANAS

77 tęsinys
Prieš namus sutemsta. Iš pievų ir lygumų paky

la lengvas rūkas ir uždengia senas sodybas, dirvo
nus. Ties kryžkele į Medžiokalnį prasideda slėnis, kur 
tolumoje dumso Smilgaičiai.

i— Pažiūrėkim į miestelį. Man patinka ruduo! — 
meistras sustoja.

— Ir man! — atsiliepia Samanė ir, nulipus nuo 
motociklo, žaidžia kaklo skarele.

Viktoras stebi valandėlę vakaro pilkumą. Vėl 
jam neramu. Tiek laiko atidėliojo, jieškodamas pro
gos, ir nūn atsidūrė prie beržų alėjos. Nebegalima 
laukti. Reikia praverti teisybę.

— Kaip tau sekasi, Samane ?
— Labai gerai! — nusijuokia minkštu balsu. — 

O tau?
— Turiu rūpesčių... Tau norėčiau kažką pasa

kyti, ko niekada neįspėsi.
Samanė pripratus prie meistro. Juk jis vienas iš 

jų draugijos. Prišoka prie jo vikriai ir sukužda:
— Ot, ir įspėsiu, nes man linksma šiandien. Tu 

myli Liną, ar ne?
— Važiuojam! — nusisuka Viktoras.

Mintys kala su motociklu. Kokia nesąmonė ši
taip kalbėti! Juk nepasakysi, kas Julius! Ir ką daryti?

Namuose šilta ir jauku. Vakarienė laukia. Gim
butai teiraujasi, o Samanė linksma pasakoja.

Pavalgius Monika tvarkosi virtuvėje, o Kleopas 
nueina į raštinę kažkokių popierių. Samanė įsmunka 
savo kambarin pasikeisti batukų. Durys praviros. Vik
toras apsižvalgo ir tyliai įsėlina vidun.

— Tu !* Išgąsdinai! — pakelia galvą ir nusijuo
kia. Įsimovus į šiuraites, atsistoja visai čia pat

— Neįspėjai, Samane! Argi tu nematai, koks 
mano rūpestis? Aš tave myliu! — apkabina ją ir pa
bučiuoja tiesiai į lūpas, tvirtai prispausdamas.

Samanė sujuda, alkūnėmis atsiremia į jo krūti
nę. Akys baimingos. Meistras paleidžia iš glėbio. Ji 
dar pasižiūri sekundę ir šoka į duris, bet jis užstoja 
kelią, atbulas pasitraukia ir dingsta.

Kituose kambariuose pasigirsta tėvo žingsniai. 
Nešasi pluoštą popierių ir kalba apie rūsius. Atsiran
da ir motina. Pastebėjus, kad nėra dukters, dirsteli 
jos kambarin ir vyram praneša:

— Nors ir greitas motociklas, bet Samanė pavar
go, jau lovoje.

— Pelai! Nori ir miega! — nepatenkintas tėvas 
mosteli ranka ir toliau pieštuku vedžioja per planus.

Viktorui neramu. Jis greit išvažiuoja. Sukdamas 
pro kanapą, pamato jos langą.

— Į Rimą ji panaši! Tas pats veido paprastu
mas, spalva. Ramios gilios akys, tamsūs plaukai. Ri
mos nebučiavau, nors mylėjau, o Samanės nemyliu, 
bet pabučiavau. Taip negalima! Kodėl sutikau patar
nauti vikarui ?

Alėjoje motociklo šviesa griebia į gilumą. Subal
tuoja beržai ir lyg susigėdę sprunka pro šalį, sunkiai 
švokšdami. Ūmai jis pritildo motorą.

— Kaip viskas grįžta iš tamsos. Ten Rima, vika
ro sesuo; čia Samanė, globotinė. Ne! Nesivelsiu į 
jokias pinkles. Užteks. Tai, ką padariau, pabudins ją. 
Susimąstys, Julių arčiau pažins. Kai yra du, juos pa
lygini. Bet ką ji gaus, kai mane sustatys drauge su 
buhalteriu? Aš niekis prieš jį! Kas bus tada, jei dar 
labiau veržis į bankelį ?

Neramus, susimąstęs nulekia miestelin.
Samaųė gulėdama išvydo šviesą. Girdėjo moto

ro kalimą. Pro šalį praūžė drebindamas namus. Pas
kui alėja pasidavė tamsai, sodai — šniokštimui. Na
mai nutilo. Ji viena pasiliko budėti.

Plakančia širdimi žiūri į tamsą. Veidai kaista, lū
pos dega, pečiuose tvirtas paspaudimas.

Jos niekada niekas nebučiavo. Tiek metų jai, o 
nebučiavo! Skaitė knygose, matė kine tokias scenas, 
kur susitinka įsimylėję alyvom žydint, muzikai skam
bant, mėnuliui auksinant vandenį. Tada jų lūpos — 
du žiedai — susitinka laimei. Ir kiek svajonių sudėjo 
žiemos vakarais, kiek ilgesio suverpė, kaip ji bus pa
gauta, kokiu švelnumu glostys mylimojo veidą. Turės 
būtinai žydėti gėlės ... Dabar — pabučiavo, kai ne
laukė, nusitikėjo, kai toks niūrus ruduo!

Ir liūdna jai. Kodėl turi įvykti tai, ko nenori? 
Kodėl tiek maža džiaugsmo? Laimės trupinėlius ko
dėl nori jai atimti ? Kodėl ?

Bet! Ji sujuda, giliai atsikvepia ir mato šviesius 
Viktoro plaukus, žvilgsnį ramų ir gilų. Jis pasirinko 
ją, ne tą gražuolę Liną, su kuria vaikščiojo!

1 B u • daug ta u Į
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REAL ESTATE HELP WANTED MOTERYS

Rusijos šnipai Amerikoje Jack Soble ir žmona Myra išeina iš teis
mo New Yorke, lydimi apsaugos viršininko MeCabe (dešinėj). Soble 
turi 53 m., žmona 52 m. amžiaus. (INS)

įvairios Žinios
985 kinų pabėgėlių 

į JAV
Iš viso JAV yra paskutiniu 

laikotarpiu išdavusios vizas 985 
kinų pabėgt-liams, atvykusiems 
iš raudonųjų užimtos tėvynės, 
įvažiuoti į JAV.

ĮSIGYKITE DABAR !

4 KAMBARIŲ padidinamas mūrinis,
visas k i Minuotas. Iškelti nutekėjimai. 
Čerpių grindys rūsyje. Ali ūmi ui jaus 
langai, visur vėsintuvai. Gazo, su
spausto oro šildymas. Pusantro auto- 
mobiliaus garažas. Kaina $19,000.

7136 So. Sawyer Avė.

SAVININKAS PARDUODA 
5 kambarių mūrinį namą 

Gazu apšildomas. 
Pilnas rūsys.

7012 So. Rockwell St.

$2,800 ĮMOKĖTI. Modom. 2-jų 
butų — 5 ir 6 kamb. Garažas. 
Centrinis apšild. Apylinkėje 22nd 
ir Kostner. $16,900. SVOBODA, 
3739 W. 26th St. LAwndale 1-7038

$10,900 PILNA KAINA. 2-jų 
butų mūrinis namas. 4 ir 4 kamb. 
Naujas plumbingas. Apylinkėje 
26th ir Spaulding. Mokesčiai tik 
$85. Gerame stovyje. įmokėti $2- 
500. SVOBODA, 3739 W. 26th St. 
LAwndale 1-7038.

Pagerbė seselę 
vaistininkę

Sesuo Marija Joana, dabar 
esanti Mercy ligoninės Toledo, 
Ohio, vaistininkė yra išrinkta 
šių metų ligoninių garbės vais
tininke. Ji II Pasaulinio karo 
metu buvo gailestingoji sesuo 
Prancūzijoje. Tokią garbę jai 
suteikė Ligoninių Vaistininkų 
draugija.

KADA IK KAM MOKAMOS

Pensijos ir Pašalpos
štame leidinyje ir 8 pusi. priede at
spausdinta JAV-bių Socialinio Drau
dimo (Sočiai Sccurlty) įstatymas nu 
naujausiais 1956 metų papildymais, 
būtent: 1 į Ofioialėfl pensijų ir pašal
pų lentelės, 2) Moterims pensijų 
mokėjimas nuo 6 2 metų amžiaus, 3) 
Nedarbingiems asmenims pensijos 
mokėjimas nuo KO metų amžiaus.

Be to, šiame leidinyje atspausdin 
tas Nelaimingų atsitikimų (statymas 
(\Vonkmen's Gompensation), su len
telėmis, nurodant už kokius kūno su- 
sižeidimus kiek mokama pašalpos 
Leidinių kaina tik 80 centų.

Pinigus su užsakymais siųsti: 
“DRAUGAS”

4545 West 63rd Street 
Chieago 29, Illinois

ROOMING HOUSE. Mūrinis na
mas. Apylinkėje 24th ir Lawndale. i 
8 kamb. Karštu vand. alyva ap
šilti. Garažas. Pajamų $120 į mėn.,1 
plius butas. $13,500. SVOBODA, 
3739 W. 26 St. LAvvndale 1-7038.,

CICERO. 6 kamb. geltonų plytų 
octagon priekiu bttngalow. Arti 
22nd St. Parduodamas dėl mirties 
šeimoje. $17,900. SVOBODA, 6013 
Cermak Rd. BIshop 2-2162.

CICERO. Mūrinis 2-jų butų na
mas, 4 ir 4 kamb. Rūsys. Stipriai 
pastatytas. Geriausias pirkinys už 
šią kainą—$21,900. BIshop 2-2162.

$15,000 ĮMOKĖDAMI pirkaite gra
žų mūrini 2-jų butų “bay front” 
namą. Arti 25th Ir Hornan Avė., 4 
ir 4 kamb. Skolą mokėti kaip nuo
mą. LAwndale 1-7038.

DU ATSKIRI 4 KAMBARIŲ 

NAMAI Už
S16. S 00

BARGENAS. Turi būti parduoti 
dėl turto pasidalinimo. Didelis san- 
dėlinkas-utility room, vaismedžių, 
geroj apylinkė ja Arti bažnyčios ir 
mokyklų. Kampinis sklypai) 132X 
100 pėdų. 2562 W. 46tli St., prie
šais Rockwell.

Tel, Vlrglnia 7 7932
CICERO. Mūrinis 2-jų butų na

mas, 5 ir 5 kamb. Karštu vande
niu apšild. 2 autom, garažas. Tel. 
T0wnhall 3-2500.

Išnuom. 4 kamb. butas su vo
nia, 2-me augšte. Be baldų; pa
tiems apsišildyti. Karštas vanduo. 
Arti šv. Kryžiaus bažn. Tik suau
gusiems. FRontier 6-5702.

7 KAMB. pilnai pertvarkvti. Už
baigtas rūsys. Nuo sienos iki sie
nos kilimai 2-juose kamb. Parduos 
labai prieinama kaina. 6504 South 
Francisco Avenuę. Informacijoms 
skambinti PRospect 6-2928 arba 
REpublic 7-6472 nuo 8 iki 11 vai. 
ryto.

CICEROJE savininkas parduoda 
dviejų butų mūrini namą. 1239 S. 
49th Court.
MARQUETTE PARKE . 

i Mūrinis 2-jų butų namas. 2 po 
į 6 kamb. Naujas stokeris ir boile- 
| ris, Karštu vand. apšild. 37 pėdų 
j sklypas. 2 autom. mūr. garažas. 
Tuojau galima užimti abu butus. 
Namas puikiame stovy. Mažiau ne- 

i gu $30,000. Mr. Machulis.

ŠV. RITOS PARAPIJOJE 
Mūrinis 6 kamb. bungaloiv, 3

mieg. kamb. Stokeris, karštu vand. 
apšild. Pajamų butas rūsy. Mūri
nis garažas. Našlė turi parduoti. 
Priimame teisingus pasiūlymus. 
Mr. Mikšis.

REAL ESTATE

Mūr. 4 k. šild. diil. lotas, tik $10.000 
Mūr. 6 k. gus. šild., gar. — $17.000.

Naujau mūr. 6 k., modern. įreng., 
alum. langai. Būtinai priverstas par
duoti — $10.500
Mūr. 2 h., centr. šlld., gar. — $16.900.

Yia daugiau Įflgių ir gerų. namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer avė., LAfayette 3-3384

(prie Califomia g-vos J

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

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir semad.)

Med. 4 liūtai, centr. šilti., 60 p. 
sklyp. 185 paj., reikia remonto, kai
na $16,900.

Mejl. bung. 7 kamb., centr. šild., 
garažus, puikūs kambur.

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

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

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

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

ŠIMAITIS REALTY,
INCOME TAX

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

namų. Kreiptis pas savininkų iš kie
mo pusės.

2808 So. Emerald

0. MONSTAVIČIUS
REAL ESTATE - 1653 W. 103 st

Tel. BEVFRLY 8-3UHI
Nekilnojamų turtų pirkimus, parda
vimas. Tarpininkai imas bizniuose ir 
valdžios įstaigos-'.

IN4X»ME TAA. Tat a<-eoiintant

BHIGHTON PAItK
45th & Albany. 3 butų namas. 2 — 
po 4 kamb. ir 1 — 2 kamb. Arti mo
kyklų, bažnyčios ir pn-k. centro.

MARQUETTE PARKE
6 kamb. kampinis, 4 metų senumo, 

ąžuoliniai viduje pagražinimai, ply- Į 
telių (tilo) virtuvė ir vonia. Metali
nės vielos tvorelė. 1 blok. nuo parko, 
prie 72 ir Sawy<-r gatvių.

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

butai po 5 kamb. Prie 19 ir Ashland • 
gatvių. Ištisas rūsys, 5 kamb. butas 
iš kiemo su mod. įrengia virtuve ir 
vonia. Namas labai švarus ir gerai 
užlaikytus. Kaina $13.500.

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

SNUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlow 5-5900

REAL ESTATE
Paskolos. Nej. Turtų Valdymas 
VISŲ RUSIŲ APDRAUDIMAI 

K. MALONIS.
Namų PRospect 8-2071

ŠTAI KUR PROGA!
Gera vieta — geras namas — že

ma kaina!
5 didelių kamb. stiprus, gražus 

mūr. bungalow. Arti Maria H. S. 
Autom, šildymas alyva. Dvigubas ga
ražas. 37 pėdų sklypas. Sav. pirko 
apartmentinį namą, todėl šitą turi 
parduoti. Kaina numažinta iki 
$17,700. Tai jums namas, kurio se
niai laukiate.

Income taksų pildymas
P LEONAS

&BAL BSTATB
2785 Wwt 71st Street

VM telefonai: WAlbrook 6-6016

Marqwett« Parke
2 po « kamb. mūrinis, prie liet. 

baž., sav. priverstas greit parduoti. 
Centralinis šildymas, 2 mašinų gara
žas. Įkainuotas pardavimui. A. Vainų.

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

5 kamb. bungalow. Autom. gazxj 
šildymas. 2 mašinų garažas. $17,000 
Brighton Parke

3 po 1 kamb. Mūrinis. Pečiais šil
dymas. Garažas. Tik $20.500.

VARPAS Real Estate
Insurance, Notary Public 

5016 Ro. Western Avė.
PBosp. 8-2234 arba HEm. 4-7085

Milioninis studentų 
bendrabutis

Marquette universitetas Mil- i 
waukėje nuo rudens atidarys! 
naują studentų bendrabuti, ku-Į 
ris yra astuonių augštų ir kai-! 
navo $3,225,000.

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardines
fai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meili 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ii 
dail. VI. Stančikaitės gražios iliu 
stracijos šią knygą padarė dau 
giausia mėgiama mažųjų skaity 
tojų tarpe. Kaina $1.50.
Užsakymus kartu su pinigais siųskit*

DRAUGAS” 
4545 West 63rd Street

CHICAGO 29, ILL.

MODERNUS, mūrinis, 2-jų butų 
namas. Arti 26ith ir Kadzde' 4 ir 4 
kamb. Spintos - virtuvėje. Gazu ap
šild. $14,900; įmokėti $4,000. Tel. 
LAvvndale 1-7038.

Atdaras apžiūrėjimui sekmad. 
nuo 1 iki 5 vai. Našlė būtinai tu
ri parduoti 2-jų butų namą 4 ir 4 
kamb. Gazu apšild. 3016 S. Avers 
Avenue.

MARQUETTE PARKE 
Mūrinis pajamų bungalow. 5

kamb., 3 mieg. kamb.; pajamų bu
tas rūsy ir pastogėje. Alyva 
karštu vand. apšild. Mūro gara
žas. Savininkas būtinai turi išsi
kelti. Priimsime teisingą pasiūly
mą. Mr. Auston.
E. T; MITCHELL REAL ESTATE 

2501 W. 69th St. 
WAlbrook 5-5431

BRIGHTON l’k. 43rd and Artesian 
— 2 būt. po 4 kamb. Isūl-brick ap
kaltas. Pilnas rūsys ir pastogė. Užda
ros verandos:. Sumažinta kaina.

\ —o--
BRIDGEPORT. 2 augšt. mūr. 60 pė
dų “frontage”. 2 krautuvės, 4 butai. 
Priede — kepykla — pilnai įrengta. 
Tvirta prekyba. Geras investavimas. 
Neaugšta kaina.

LESNIAK REALTY 
4260 Archer

LAfayette 3-5784/5

SALESWOW1EN
WANTED

l8to45For
Ready to Wear 

Accessories 
Home Furnishings
SHOES and 

HOUSEWARES
5-Day, 40-Hour Week

Attractive Salary 
Liberal Employee Discounts 
Sidkness and Death Benefits

Paid Vacations
Retirement Plan 

Apply Wed., Thurs. & Fri 
9 A.M. to 8 P M.

J. C. Penney Co. 

INC.
CERMAK PLAZA 

Mariem & Cermak
BERWYN. ILL.

“T O W N E”
SEE US FOR OFFICE 

POSITIONS 

No fees
Neighborhood and Loop 

locations
Tel. ST 2-7480 

109 N. DEARORN, sulte 701

CLERK—TYPIST
Ycung woman for sales dept. of 

auto finu. Pleasant working condi- 
tions and employee benefits.

Kee M r. McNamara.
Cadillac Motor Car Division 

2250 S. Micbigan

EX PURI ENGEI) VV OMEN
TO DO PRESSINO 

In modern cleaning plant. 5V^*ŪAYs 
per week. Quality conscious. Per- 
manent worker. Wages eųual to 
ability. Vacation with pay. —

Apply in person. 
BANDBOX CLEANERS 

Main & VVarren,. Downers Grove

BCILDING & REMODELING

Lithuanian dictionary
Angliškai lietuviškas LietuvU 
kai angliškas žodynas Parašyta;

----------------- - H. H. Pewtress ir A Gėriko. 33i
Niekas taip prie beprotybės nul. Kietais viršeliai Kaina $4.50

nepriartėja, kaip pyktis (Jaunamai “DRAUGE”, 4545 W,
H J ’ _ r- o 6»rd Street, Chieago 29, Illinois.

Cicero  KKKVKKIOOOOOOCOOOO*. OOOOOC

Tik tas užsitarnauja laisvę 
ir gyvenimą, kuris kasdien dėl 
jų kovoja Goethe

MULTIPLE SCLEROSIS?
Multiple sclerosis pasireiškia ne- 

tviiikmgu raumenų veikimu. Pa
sveikimas priklauso nuo atgaivini
mo nervinių centrų—tik tada nor
malus kūno procesai gali vėl har
moningai veikti. Chiropraktikai 
stengiasi tų pasiekti — yra jau tu
rėjusi sekinės savo gydymo būdais 
padėti daugeliui sergančių mul- 
tiple sclerosis, duodama jiems 
šviesesnės ateities viltį gyvenime.

Tyrinėjimai Spears Houpital pa
gerino šios žalingos ligos Chiro- 
praktinj gydymų. Matykite jūsų 
vietini chiropraktų ir rašykite dėl 
nemokamos literatūros apie MS 
la i kitas probleniatines ligas.
Dept. L-106, Denver 20 Golorado 
SPEARS CHIROPRACTIC 

HOSPITAL

VILLAGE OF WILLOW SPRINGS. COOK COUNTY, ILL. 
KLECTION: TIJESDAY, APRIL 16, 1957

• VOTE

PROGRESSIVE P ARTY
S T R AIG H T

XI PROGRESSIVE PARTY
FOR VILLAGE PRESIDENT
0 JOHN W. RUST

8611 Archer Avenue
FOR VILLAGE CLERK

0 James J. Corcoran, Jr.
204 Louis Drive

FOR POLICE MAGISTRATE
0 CYRIL J. FIEDLER

8653 Archer Avenue

FOR VILLAGE TRUSTEES 
Threc Te Be Eleeted

0 ALFRED W. PANKOW
212 Glenwood Avenue

S JOHN C. LAATZ
205 Glenwood Avenue

0 LEE REYNOLDS
204 South Charleton Avė.

FOR CONTINVF.D GOOD GOVERNMENT & PROGRESS 
VOTE THE PROGRESSIVE PARTY STRAIGHT.

i

JEI BALDŲ REIK

PAS RUDAITĮ
TIESIAI EIK.

Statome
i NAMUS IR 

GARAŽUS
Ir atliekam" visus statybos Ir per 
tvarkymo (remodeling) darbus

MASTER BUILOFSS
General Uontractlng Co.

(Sav. V. Sodeika Ir J. Skombskas)
1 1600 8. 48TH CT., CICERO 50. ILL

Tel. OLymplo 2-7381; TO S-L2S6
■tfj

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

VACYS PETRAUSKAS
Bl ILDING CONTUACTOK 

1327 S. Campbell Av., Chieago 32, III. 
YArtls 7-9675

PIRKITE ir parduokite savo ne
kilnojamą turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės mano teisingu patarna
vimu.

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpublic 7*9400

Šioje nejudomo turto pardavimo 
Įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas Ir teisingas patar- 
i avimas.

NORVILĄ
KKAL ESTATE SALES 

2600 W. 6#th St. Te*. Prospect 8-6464

PROGOS — OPPORTUN1TTES

Krautuvė ir 5 kamb. gyven. užpa
kalyje. Bažnyčia ir liet. mokykla ta
me pat bloke. Central, apšild. karštu 
vand. Apsaugotas nuo potvynių. Sie
teliai ir žiemin. langai ir kiti moder
nūs įrengimai. Parduodama labai ne
brangiai____________________

Lovos visų dydžių ir spalvų, tik................... .......... $19-50

Matracai, vatiniai su spalvotu viršum » .................. $|2-5°

4 stalčių komodos, ąžuolo ar riešuto spalvos.......... $29-00
Komodos su šlifuotu veidrodžiu ............................. $54-50

2 dalių miegamo kambario baldai, ąžuolo ar 
riešuto spalvos, tik .............. . ...................... ..........$99-00

SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI

Dienai sofos, nakčiai lovos, pas mus tik ..................$39 00

2 dalių sofa ir kėdė, visokių spalvų ...................... $| 29-00

7 dalių Baliono baldai (sofa, kėdė, 3 staliukai ir
2 lempos), tik .......................................... ............ $199-59

Rašomieji stalai, ąžuolo ar mahagony ...................... $39.00

” su formica viršų ......................... S49.no

Knygom spintos su stiklo durim............................. $29-00
” su šlifuoto stiklo stumdomam durim $39.00

Virimui- porcelano pečiai, tiktai ................................. $99.00
5 dalių Virtuvės stalai su formica viršum.............. $49-50
Vilnoniai kilimai 9X12 dydžio, nuo ...................... $49-95

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR

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

Namų tel. Rlšhop 7-3310 
2737 West 43rd Street

MARQUETTE PARKE. 10 butų 
apartamentinis. Stiprus namas ir ge
ros pajamos. $67,000.

BRIGHTON PARKE. 5 hutų mūr. 
ant plataus sklypo, 5 kmt>„ centr. 
šild., iktl butai dildomi pečiais. Kai
na $36,000.

KITC R.- 2-ji| augštų 4 ht. mūr.
2 po 4 kml>. ir 2 po S%. Šildymas. 
$38,000.

VENTA
4409 SO. FAIRFIELD AVĖ. 

LAf. 3-3881; LAf. 3-9027

TAVERNA ir NAMAS parda
vimui. Kambariai ir butas duoda 
$140 j mėnesį pajamų. 2-jų augštų 
mūrinis namas. Garu apšildomas. 
Prie autobuso sustojimo vietos; 
priešais Slock Yards. Įmokėti 
$6,000. 4163 S. Halsted St.
PardiMMlama TAVERNA IR NAMAS.

2-jų augštų — 3 butai. Taverna 
pilnai įrengta. Namas gerai užlaiky
tas. Karštu vand. šildymas; didelis 
rūsys. Garažas Savininkas daro ge
rą biznį; įsteigta per daug metų. Kai
na prieinama. laibai gera proga. 
Pardavimo priežastis—apleidžia Chi- 
cagą. 2014 Canalport Avė., CUloago 
16, III.

MISCELLANEOU8

MAJOR FURNITURE,
Vedtjaa E. RUDAITIS

3207 So. Halsted Street

Telefonas — CAIumet 5-3207
RTMAUVė atidaryta:

^1%

kasdien 9—6 vai.
pirm. ir k«tv 9—9:30 vai.
sekmadienį 11—5 valandos.

INC.

UŽ GERIAUSIĄ PASIŪLYMĄ 
6 KAMB. MŪRINIS BUNGAL0W.

7117 So Maplewood Avė.

. BREIVE and SON
I CONSTRUCT1ON COMPANY 
1442 8. 48th Ct., Cicero 50, D1

Statome naujus namus Ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų {vairius remonto darbus, skubiai, 
gerai ir pigiai.'
Aauklte DAniibe A-97SS nnn S 

ryto iki 7 vai. vakaro.
Tel. OLymplo 3-6121 nuo A vaL

vakaro Iki 11 vai. vakaro.

J.

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
llulldcrs ContractoCn

Atlieka planavimo ir staty
bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų ir viešųjų pastatų.

Namų įkainavimas ir įvairūs 
pstarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki S 
vai. p. p. Kitu laiku susitarus.

Tel. PRospect 8-2013 
6800 SO CAMPBELL AVĖ. 

Chlcagc 29. III.

IftNUOMUOJAMA — FOR BENT

NAMŲ SAVININKAI!
Tarpininkaujame butų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate 
6016 So. WesbTn. PRoapect 6-2234

Nuo balandžio 15 d. išnuomuoja- 
mds 3-jų kambarių butas suaugu
siems Marąuette Parke.

Skambinti PRospect 6-5216
Išnuomojamas Marųuette Parke 

mieg. kambarys. 6632 So. Mozart 
Street. PR 8-0087.

Skelbti# “DRAUGE” apsimoka 

nes ji# yra plačiausiai skaitomas 

lietuvių dienraštis, o skelbimų 

kaina yra prieinama visiems.

ŠILDYMAS
A. Stanftiauskas lnstoliuojs vi

sų geriaūsių Amerikos firmų guzu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditionera) ir atiteka 
visus skardos darbus.

1546 S. 49th Court, Cleer,
TeL OLympic 6-0775 nuo 8 vuL 

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

________ OLympic 2-6752________
LIET. APDRAL’DOS AGENTCRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bės patvtrttnos kainos.

Prieš darydami apdraudas • kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
\VAlbr<x>k 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCV 
6108 S. Asliliuul Avė., ChĮoago M, IU- 

oooooooooooooooooooonooonO"
P L U M B I N 6

Licenned bonded plumhert 
Joks darbas nėra didelis ar maŽtte. 
Šaukite dabar. Kalbame lietuviškai

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

■000000000<XXXK>0<X>04>00«PbOO<J

Skclbkitės "Drauge”!

Namų statyba, įvairūs pataisymai 
Ir pardavimus. Jei norite pirkti ar 
užslsnkyti namų. kuris būtų gerai 16- 
planuotas, patogus, gražus ir pigus, 
pirkitn ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti Aauklte TEmūnal #-5531 

nuo 5 vai. p. p. kasdien Ir sekma
dieniais nuo 10-4 vai. Adresas: 616 
Nolton. Wlllow Springs. III.

Pirkit Apsaugos Bonus
/

s m
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SO. BOSTONO ŽINIOS
SVARSTĖ LITUANISTINES 

MOKYKLOS KLAUSIMUS

| choras ir solistai sudarė įspūdį kas — iš vyrų solistų. Juozo karna atspausdinti ir išsiuntinėti.
Blaževičiaus balsas gražus ir'°.taip *** rašomajai medžiagai iš-

gu kalbiniu atžvilgiu. Paskaiti
ninkas naudojo stropiai surink
tus, daugiausia vokiečių auto
rių, šaltinius. Po paskaitos bu
vo eilė klausimų ir papildymų. 
Įdomių pastabų davė susirinki-

J. Girnius. "piurodęš | dalyvavę Mažosios Lietuvos 
veikėjai Puskepalaitis ir Klemie 
nė.

Š.m. balandžio 7 d. įvykusia
me ateitininkų sendraugių susi
rinkime svarstyti lituanistinio 
auklėjimo klausimai. Referentu 
buvo d r.
pagrindinius auklėjimo veiks
nius ir pabrėžęs klausimo aktu
alumą. dr. J. Girnius kvietė pa
sisakyti buvusius lituanistikos 
mokyklos vedėjus. J. Vaičaitis 
pavaizdavo dabartinę mokyklos 
padėtį. K. Mockus pabrėžė si
tuacijos kritiškumą ir nurodė

Susirinkimo proga eilė asme
nų įsirašė prenumeratoriais dr. 
M. Gimbutienės leidžiamo veika
lo apie lietuvių folklorą. Taip 
pat surinkta aukų prof. V. Bir
žiškos paminklui.

reikalą jieškoti naujų kelių litu
anistinio auklėjimo srityje, pa-į RENGIAMAS Z. G KIŠKAITES
brėždama, kad yra reikalinga 
matyti padėtį tikrai tokią, kokia 
yra. VI. Kulbokas kvietė dary
ti visus galimus žygius, kad bū
tų išvengta pavojingų situacijų. 
St. Leimonienė, kaip moksleivių 
at-kų globėja, pasidalino savo 
prityrimu.

Kun. V. Martinkus, dalyvavęs 
sendraugių konferencijoje Chi- 
cagoje, su susižavėjimu kalbėjo 
apie tos konferencijos metu bu
vusią S. Sužiedėlio paskaitą ir 
trumpai painformavo apie kon
ferencijos eigą.

Iš kun. V. Martinkaus praneši

KONCERTAS Į
I

Žymi šio krašto solistė ame
rikietė lietuvaitė Zuzana Griš- 
kaitė yra pakviesta koncertuoti 
Bostone š. m. gegužės 26 d. Kon 
certas bus Jordan Hali. Jį ren-j 
gia Nukryžiuotojo Jėzaus sese-' 
lių rėmėjai. Pelnas eis seselių; 
koplyčios fondui.

T .R U M P A I

— 40 valandų atlaidai lietu
vių parapijoje buvo, kaip kiek
vienais metais, Kančios savait
galį. Daugybė parapiečių lankė

tvirto pastato, kuriam tačiau 
stigo jį puošiančios ornamenti
kos. Atlikdamas oratoriją, cho
ras stengėsi būti klusnus diri
gento reikalavimams, bet nevi- 
sada tai pavykdavo — stigo ryš 
kesnių niuansų, tikslesnio balsų 
dinamikos išbalansavimo ir de
talių išbaigimo. 0 gi šie ir pa
našūs dalykai kelia veikalo ver
tę ir jis darosi iškalbingesnis bei 
labiau įtaigojąs klausytoją.

Solistais buvo kaikurie to cho 
ro nariai. Sopranų solistėmis 
buvo Stella Raznauskaitė ir 
Pranciška Barry. Stella Raz
nauskaitė turi reto grožio bal
są. Su geresne mokykla ji būtų 
labai mėgstama solistė. Šioje 
oratorijoje ji inteligentišku sko
niu atliko savo partijas. Pran
ciška Barry — nedidelio, bet ne 
blogai valdomo balso savininkė. 
Alto solo partijas nuoširdžiai 
stengdamasi atliko Brbnė Jas- 
kal. Tenorai solistai buvo Jur
gis Lisauskas ir Juozas Blaže
vičius. Pirmasis turi stiprų, ge
rokai apvaldytą, bet kietoką 
sugštame registrą balsą. Kaip 
Raznaauskaitė buvo geriausia 
iš moterų solisčių, taip Lisaus-

simpatingo, bet siauro diapozo- 
no. Bosas solistas buvo Edgar 
Beland. Jis geresnis augštes- 
niame registre.

Visi solistai paskirai ir jų jun
giniuose buvo korektiški, bet ir

leista $76.52. Kari pradėti met
raštį spausdinti ir nelikti perdaug 
skolingiems spaustuvei — yra rei
kalinga minimum $1,000. Todėl ir 
toliau išf kol. inžinierių yra lau
kiamos prenumeratos ir aukos. 

Sutinkami sunkumai 
Metraščio darbas užsitęsė dėl šių

čia, kaip ir chorui, stigo dėta-i ?var^Vį PrieiasčhJ: ir 8un
i:,. jj . , kus lėšų, medžiagos ir veiklos ap-įų išbaigimo ir dinaminės pu-1 žvalgu rinkimo reikalas ir tais rei-
siausvyros. Maniu, kad čia dėl 
to labiausiai kaltas per anksti 
atskubėjęs pats koncertas. Sa
vaime aišku, kad po kelių gerų 
repeticijų sulauksime visai ge
ro šio oratorijos pastatymo.

Vargonų partiją gerai atliko 
Iz. Vasyliūno sūnus Vytenis Ma 
rija, tik, giedant solistams, rei
kėtų labiau pritildyti vargonus. 
Bendrai šis jaunuolis daro žy
mią pažangą muzikoje.

Palaiminimo metu Stella Raz 
nauskaitė su choro ir vargonų 
pritarimu gražiai pagiedojo “Pa 
nis Angelicus”.

Po koncerto parapijos klebo
nas prel. Pr. Juras choro vado
vui ir chorui išreiškė tikrai už
tarnautą padėką.

E. Vasyliūnienė skaniai pavai 
šino chorą ir svečius.

J. Gaidelis

mo taip pat paaiškėjo, kad jis > Pamokslus ir pamaldas. Atlai- 
šiuo tarpu nesiima organizuoti Į baigti iškilmingomis pamal-

LIETUVIAI INŽINIERIAI IR 
ARCHITEKTAI

tradicinės stovyklos Marianapo- 
lyje, nes nesąs tam darbui kvies
tas. Žinia sutikta su baime ir 
susirūpinimu, nes stovykla be 
kun. Martinkaus vargu iš viso 
įvyks.

Buvo malonu čia pat išgirsti, 
kad kun. V. Martinkus pats pir
ko arti Providence miesto vie
tovę, kurioje bus galima rengti 
stovyklas.

NAUJA KONCERTŲ SERIJA

Pabaltiečių amerikiečių drau
gija, uoliai rūpinantis estų mu
zikui Endel Kalam, paskelbė nau 
ją pabaltiečių koncertų seriją 
ateinančiam sezonui. Pirmuoju 
numatytas mūsų pianistas And
rius Kuprevičius, kurio koncer
tas bus š. m. spalio 4 d. Š. m. 
lapkričio 29 d. bus estės smui
kininkės Evi Liivak koncertas, 
o 1958 m. vasario 7 d. — latvių 
baritono Brilts koncertas.

KULTŪROS KLUBO 
SUSIRINKIMAS

Balandžio 6 d. International

domis, kuriose dalyvavo daug 
svečių kunigų.

— Puikus latvio koncertas bu 
vo balandžio 5 d. Jordan Hali. 
Tai buvo trečias iš eilės Pabalti
jo tautų koncertas, kurį labai 
sėkmingai atliko žymus latvių 
čelista Ingus Naruns, pianinu 
palydimas Anatolijaus Berz- 
kalns. Programoje buvo Fres- 
cobaldi - Cassado, Boccherini, 
Beethoven, Kenins, Bloch, Me- 
dins ir Rrid kūriniai. Kenins ir 
Medins yra latvių kompozito
riai, o Raid — estas. Publikos 
nebuvo labai daug. bet ji šiltai 

utiko čelistą ir pakartotinai 
vietė pagroti.
— Anthony Eden, 1953 m. o- 

peruotas Bostone, dabar vėl su
sirgęs, iš N. Zelandijos atskri
do į Bostoną balandžio 7 d. ir 
paguldytas baptistų ligoninėje 
tyrimams. Jis yra garsiosios La 
hey klinikos pacientas.

— A. Ramanauskas, gerai pa
žįstamas telšiškių žemaičių, šiuo 
metu gyvenąs New Haven, ba
landžio 7 d. lankė giminaitį pran

Institute patalpose įvyko Besto-/Clskon!> kun' P' sarpą hgonine- 
no Lietuvių Kultūros Klubo su- įe ,r ta P^ga aplanke senus 
sirinkimas, kuris praėjo įprastj- draugus bostoniskius 
nėję jaukioje nuotaikoje. Pra- ~ Alto B’>stono sk’’rlus Pa‘
džioje estas violistas Endel Ka- siuntė sveikinimą įg. min. P. Ža-
lam, savo žmonos akompanuoja- delk,ul ™ amžiaus sukakties
mas, pagrojo keletą trumpų, bet >’roga- ?a,P ,pat 2ada suren’“ 
nuotaikingų dalykų. Svečias! J s|. krasti> ls Šveicarijos atvy- 
taip pat pasakė širdingą žodį a-i ku?į° dr- A Gerucl° vleS* Pra’ 
pie Pabaltijo tautų bendradar- nesim^-
biavimą ir kvietė toliau remti jo 
organizuojamus pabaltieičų kon
certus.

St. Santvaras labai trumpai ir 
gyvai priminė neseniai mirusį 
muzikos pasaulio milžiną, italų 
dirigentą Artūro Toscanini, su 
kuriuo teko susitikti stdijuojant 
Italijoje.

Dr. inž. J. Gimbutas ekrane 
pateikė eilę iliustracijų apie Ma
žosios Lietuvos architektūrą ir 
davė joms tinkamus paaiškini
mus. Paaiškėjo, kad sodžiaus 
architektūros atžvilgiu lietuviš-

Lawrence, Mass.
Stabat Mater

Š. m. balandžio 7 d. Šv. Pran
ciškaus parapijos bažnyčioje tos 
bažnyčios choras atliko Dvorak 
oratoriją “Stabat Mater”.

Oratorija susideda iš dešim
ties dalių. Ją atlieka mišrūs ir 
vyrų chorai, kvartetai, duetai ir 
solistai. Pati oratorija yra pla
čios emocinės skalės, gilių mu
zikinių minčių, persunktų rimti
mi bei tragizmu. Ją atlikti rei
kalingi pajėgūs chorai, solistaikos sienos Mažojoje Lietuvoje 

siekia daug toliau į Vakarus, ne- ir toks Pat dirigentas

KAS KĄ IR KUR
— šachmatų mėgėjams — jau

niams.. Norint supažindinti jau
nuosius šachmatų mėgėjus su tur
nyriniu žaidimu, ruošiamas jiems 
šachmatų turnyras.

Visi Chicagoje gyveną lietuviai 
šachmatų mėgėjai jauniai (iki 18 
metų) kviečiami ruošiamame tur
nyre dalyvauti.

Registruotis pas Vladą Karpuš- 
ką, 3622 W. 71 St., Chicago 29, 
III. Telef. LUdlow 5-2337 iki š.m.

Kalbamo choro vadovu —• di
rigentu yra plačai žinomas mū
sų muzikas — smuikininkas I- 
zidorius Vasyliūnas. Jam ir kaip 
chorvedžiui nestinga muzikinių 
kvalifikacijų. Jis turi gerą 
skonį ir sugebėjimą įsijausti į 
atliekamą veikalą. Taip pat jam 
netrūksta darbštumo, užsispy
rimo bei ambicijos.

Bene prieš trejus metus pra
dėjęs vargonininkauti minėtoje 
bažnyčioje, jis sustiprino cho
rą dalyvių skaičiumi ir muziki-balandžio mėn. 20 dienos.

Numatyta žaisti po 1-2 partijas• niu atžvilgiu. Taip pat Vasyliū-
savaitėje, su laikrodžiais, Lietu-1 nas pakėlė toje bažnyčioje ir 
vių auditorijoj 3133 So. Halsted 
Street

VI. Karpuška,
šachmatų sekc. vadovas

— Nekalto Prasidėjimo Mergai
čių ir Moterų dr-jos nariai šį sek
madienį 8 vai. rytą. Nekalto Pra
sidėjimo parap. bažnyčioj, Brigh- 
ton Park, eina bendrai Sv. Komu
nijos.

Paukštienė, vald. pirm.

apeiginio giedojimo lygį
Pats choras yra nedidelis, bet

turi keletą balsingų bei muzika
lių narių, kurie ir palaiko cho
ro meninį lygį. Kiek silpnesnės 
altų ir bosų pozicijos.

Kaip pavyko sis oratorijos pa 
statymas? Pirmasis įspūdis ga
na geras. Imant plačiu požiūriu,

Visiems Lietuviams inžinieriams, 
architektams, inžineriją studijuo
jantiems ir technikams, Inžinierių 
ir Architektų 1945-1946 metų met 
raščio reikalu.

Metraščio pavadinimas ir 
turinio apimtis.'

Redaguojamo liet. inž. ir archi
tektų metraščio, apimančio visa
me laisvajame pasaulyje gyven- 
nančių liet. inžinierių ir architek
tų visokeriopos veiklos apžvalgą 
1945-56 m. pavadinimas yra nu
matytas: “LIETUVIAI INŽINIE
RIAI IR ARCHITEKTAI”.

Jo turinį sudarys šios trys stam
bios dalys:

LIETUVOJE.
Lietuvos nepriklausomybės sie

kiant. Pirmaisiais laisvės metais. 
Vyresnieji moko — jaunieji mo
kosi. Taika krašto gynėjams. Su
siekimą tvarkant ir tobulinant. 
Sugriautoji Lietuva atstatoma. Pa
galba tėvams ir jų žemės ūkiui. 
Inžinierių ir architektų organiza
cijos.

šios bendraus bruožais apžval
gos tikslas: Sąryšis su lietuvių inž. 
ir arch. garbinga bei kūrybinga 
veikla laisvoje Tėvynėje ir supa
žindinimas laisvojo pasaulio vals
tybėse jau kelių šimtų baigusių ir 
tebesimokančių jaunų inžinierių su 
kolegų vertinga iniciatyvai bei kū
rybine veikla dar laisvoje Lietu- į 
voje.

LAISVAJAME PASAULYJE.
Visokeriopa veiklos apžvalga, 

apimanti 1945-56 m. organizacinę, 
spaudos, profesinę, mokslinę, kul
tūrinę bei visuomeninę veiklą. 
Argentinoje, Australijoje, Austri
joje, Brazilijoje, Danijoje, Didž. 
Britanijoje, Italijoje, Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, Kanadoje, 
Kolumbijoje, Prancūzijoje, Švedi
joje, Šveicarijoje, Venecueloje ir 
Vokietijoje.

Šią dalį sudarys daugiau kaip 
1000 liet. inž. ir arch. bei jų or
ganizacijų visokeriopa veikla visa
me laisvajame pasaulyje. Dar ne
pilnais duomenimis, metraštyje tu
rėsime daugiau kaip 240 naujai bai 
gūsių inž. ir architektų, daugiau 
kaip 380 inžineriją studijuojančių 
ir per 40 įvairias technikos mokyk 
las baigusių.

Metraštyje būtų labai gera ir 
naudinga turėti visus kolegas liet. 
inžinierius, architektus ir techni
kus bei techniką studijuojančius. 
Inžinierių šeimai ir metraščiui y- 
ra brangus ir reikalingas kiekvie
nas iš jūsų.

BENDROJI DALIS.
Liet. inžinierių ir kitų lietuvių 

išradimai. Technikinių leidinių ir 
straipsnių bibliografiją. Techniki
nių knygų leidyklos. Žuvušiej, mi
rusieji, ir išvežtieji į Sibirą inžinie
riai. Bendroji technikinė apžvalga 
ir kt.
Metraščio nuoširdūs bendradarbic

Iki šio meto labai idomios bei 
vertingos medžiagos apie visoke
riopą veiklą prisiuntė mieli bend
radarbiai — kolegos inžinieriai: 
J. Ramanauskas (Argentina), B. 
Daiukus (Australija), S. Tyška ir. 
Pr. Zunde (iš Austrijos, Danijos, 
Prancūzijos, Šveicarijos ir Vokie- 
tojos); J. Abraitis, Z. Bačelis ir 
M. Ivanauskas (Brazilija); J. Vil
činskas (D. Britanija); J. Čiurlys, 
J. Dačinskas, A. Damušia, A. Di
džiulis, S. Dinnantas, J. Gimbutas, 
A. Jurskis, S. Juzėnas, S. Kolupai
la, Z. Knystautas, G. J. Lazauskas, 
J. Lenkevičius, J. Matonis, A. No
vickis, V. Petraitis, J. Puškorius, 
J. Rugis, J. Simoliūnas ir V. Vin- 
tartas (Jungt. Am. Valst.); a.a. j 
A Barauskas ir J. Dragašius (Ka
nada); J. Kalėda (Kolumbya) V. 
Drevinskas ir V, Venckus (Vene- 
cuela) ir kt.

Metraščiui išleisti gauta para
mai. La ha i didelėmis pastangomis 
metraščiui išspausdinti gauta pa
ramos prenumeratomis bei aukomft 
iš:

Australijos — 1 pren. ir aukų; 
$4.40, D. Britanijos—2 prenumer. 
ir aukų — $6.00, J. Amer. Valst.

— 130 pren. ir aukų — $723.00, 
Kanados — 8 prenum. ir aukų — 
$31.15 ir Venecųelos — 8 pren. 
ir aukų — $24 00. Viso 149 pren. 
ir aukų $788.55.

Visiems kolegoms inžinieriams, 
iki, šiol parėmusiems prenumera
tomis bei aukomis metraščio išlei
dimą, tikrai nuoširdus dėkui. Y- 
patinga pagarba ir padėka: ALI
AS, Chicagos sk. valdybai metraš
čio išleidimą paskyrusiai $150, vie
nam inžinieriui (Boston — Pitts- 
burgh) šiam didžiam tikslui au
kojusiam $103, inž. V. Vintartui 
(Chicaga) surinkusiam 17 prenu
meratų ir aukų už $79, inž. V. 
Venckui (Venecuela) surinkusiam 
8 pren. — $24, kolegoms inž. J. 
Kaipačimskui ir J. Karužai (Chica
ga), P. Mikoliūnui (Cleveland), au 
kojusiems po $10, K. Gasparėnui 
(Philadelphia) už $8 ir kitiems vi

kalais gausus susirašinėjimas, b) 
milžiniškai didelis ir sudėtingas 
gautos medžiagos perredagavimas 
ir perrašinėjimas, o taip pat trūk
stamosios surinkimas bei sugrupa
vimas iš įvairių leidinių ir periodi
nių laikraščių. Nuolatos tenka per
skaityti 14 laikraščių bei kitų lei
dinių (kadangi asmeniškai retas 
kas prašomų žinių prisiunčia) ir 
rasitą medžiagą sugrupuoti, c) il
gos įtempto darbo valandos įstai
goje ir šeimos reikalai, d) mano 
suniki ir virš dvejų metų užsitę
susi liga, kurios pasėkos trukdo 
metraščio darbą ir šiuo metu.

Šiam didžiuliam kultūriškai is
toriniam darbui jau antri metai au 
kojų savo poilsio savaitgalius, o 
taip pat ir gaunamas trumpas a- 
tostogas. Nors darbas ir užsitęsė, 
betgi metraščio turinys apims vi
są veiklą iki spausdinimo dienos.

Prieš pradedant metraštį spaus
dinti, dar kartą kreipiuosi į visus 
mielus kolegas inžinierius, kvies
damas paremti šį pirmąjį reda
guojamą liet. inž. ir arch. šeimos 
veikalą. Nuoširdžiai prašomi visi 
kolegos siųsti minimum 3 USA do
lerius, vienkartinę prenumeratą, 
veiklos žinias, trumpą ir galimai 
skelbtiną biografiją, šiuo adresu; 
K. KRUIJKAS, 160 Hendrfcc Si. 
Apt 5, Brooklyn 1, N.Y., USA. ..

Didesnės aukos mielai laukia
mos ir metraštyje bus atžymėtos. 
Adresai bus skelbiami tik tų, ku
rie savo sutikimą pareikš raštu. 
Nesulaukus greitu laiku Kolegų 
biografinių bei veiklos žinių, bus 
panaudotos turimos (nors kartais 
ir netikslios) ir rastos periodiniuo
se laikraščiuose bei kituose leidi
niuose.

Naujasis Testamentas- 
Šventas Raštas

Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys
kupas Metropolitas. IV laida. Iš
leido “LUX” 1947 m. Štutgarte, 

siems kolegoms, prisiuntusiems po 620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama
$6, 5, 4, ar mariau. “DRAUGAS” 4545 W. 63rd St.,

Iki šiol metraščiui medžiagą bei tt t
prenumeratas renkant, 1060 para- - UHIVAGU M. ill.
šytiems bei spausdintiems laiš- SJBa'cUSSFf'-1

f

VAISTAI LIETUVON
IR Į KITUS EUROPOS KRAŠTUS IŠSIUNČIAMI 

SKUBIAI IR RŪPESTINGAI

UŽ ŽEMIAUSIAS KAINAS

I

RIMIFONAS
STREPTOMICINAS 

PENICILINAS 
SEROMI CINAS

LARGACTILIS 
SERPAS1LIS 

VITAMINAS B12 
OYCLOSERINAS

TAIP IR VISI KITOKĮ V.AISTAT

BARRY’S APTEKA
1370 MILWAUKEE AVĖ. CHICAGO 22, 1LL.

Telefonai BRumsuick 8-8419 Ir 8-9494 

Vaistų pristatymą Lietuvon Garantojame laike 7-10 dienų

Z. BASINSKI - BALDŲ KRAUTUVE 
Sveikina draugus ir klijentus su 

Linksmom Velykom

EASTER GLEARAHCE 

IŠPARDAVIMAS 
Visos prekės su nuolaidom 

iki 50%

1701-3 W. 47th St. YArds 7-1176
Atvykite — Atdara vakarais iki Velykų.

TRŪKIS
SHIELD - EX PERT A S H. L. HOFFMAN iš Chicagos ir Minneapolio 
dabar demonstruoja be jokio mokesčio LOCK-O-MATIC SHTELDS 
savo ofiso kambary 1405-343 So. Dearborn St., Fisher Bldg. Vai. 
pirmad. iki penktad., imtinai nuo 9:30 v.r. iki 5 v.v, šeštad. nuo 
9 v.r. iki 12 vai. dieną.-

Per 30 metų laikotarpį mario gyvenime šioje šalyje aš pritai
kiau Ir aprūpinau 20,000 žmonių turinčių HERNIA - TRŪKĮ Ir 
pagaliau, man pavyko pagaminti ir užpatentuoti nuostabų LOCK- 
O-MATIC. Jis yra ypatingas tuo, kad jis pritaikomas prie kiek
vieno sergančio reikalavimų ir garantuoją tobulą prilaikymą kiek
vieno individualaus trūkto - RUPTURE. Čia jau naujas efektin
gumo bei patogumo standartas. Kodėl dėvėti pasenusius ir ne 
mokslišku pagrindu pagamintus diržus, kurie trūkį tik padidina. 
Atsiminkite: KAD IR GERIAUSIAS NĖRA PERDAUG GERAS, 
JEI TURITE TRŪKĮ.

PASTABA: Nesu tvarkytas trūkis gali būti priežastim silpnu
mo, strėnų skaudėjimo, nervingumo skrandžio skausmų bei skaus
mų nuo vidurių, išpūtimo. Turintieji didelius trūkius, atsinaujinu
sius po operacijos arba po injekcijos yra ypatingai kviečiami at
silankyti. Jokio įsipareigojimo, užeikite bet kada ir įsitikinkite.

HOFFMAN SURGICAL APPLIANCE C0.
343 S. Dearborn St.,

Telefonas WE 9-3677
GMcago 4. Illimis

PAJIEŠKOJIMAI
Jieškomi: PETRAS KAZĖNAS, 

Vinco; ADELE RAGINIENE, d. 
Vinco; ANTANAS RAGINIS, iš 
šukeliškių kaimo. Jieško Emilija 
Jaurienė iš Sibiro. Jieškomi: JUO
ZAS BAUKIS iš Jūžintų dv ir 
ALFONSAS INDRIŪNAS, iš Rad- 
žionių kaimo; Jieškomi asmenys ar 
apie juos žinantieji prašom atailiep 
ti: BALK Chicagos Apskr. B-bos 
iždininkui, Ignui Daukui, 3339 W. 
Evergreen Ąve., Chicago 51, m. 
Tel. BE 5-7339.

Jieškomas L JUOZAS KULBO
KAS, s. Juožb, gyv. Kumečių km., 
Alvito vals., W$lkaviškio apskr., iš-1 
vykęs per šį karą. Jieško Jonas Si
monaitis, s. 'Jono, Kybartų r-nas, j 
Gražiškiai, Llthuania. Jieškomas 
ANTANAS SAKADAUSKAS, gyv. 
Sodėnų km., ifįrjavonio vaisė., Vii-Į 
kariškio apsltc. Išvykęs per šį ka
rą. Jieško ^Petrė Simonaitytė - 
Šiugždienė, ■‘Kybartų r-nas, Gra
žiškiai, Lithųaįlia.

1P------
Jieškoma ĮTRINA KARDOKAI 

TE - NAVI<H&įįhl£. Yra laiškas 
iš brolių ir ffioffiitfe iš Sibiro. Ra
šyti: Vytautas Kardokas, 175 In- 
dian Rd. Cres., Toronto ą, Ont., 
Canada.

Pajieškomos PETRONE ir PRAN
CIŠKA PECKAUSKAITES, kurios 
ilgą laiką gyveno arba Chicago-

A. A.
KOTRYNA GRIGONIS 

Janulytė
Gyveno 2061 W. Coultftr St. 

Tel. RiverHldo 439S
Mirs bal. n d., 1957, 6 val_ 

ryto, sulaukus senatvės. Gimė 
Lietuvoje; kilo ifi Suvalkų aps., 
Pakuonio parap., Vyėių km.

Amerikoje išgyveno 50 m.
Piisiliko dideliame nuliūdime 

sūnus Juozapas, duktė Ot-r- 
trudo Jaras, žentas Jonas, anū
ke Dotoreš Krauier, brolio sū
nus Juozapas Janulis, kili gi
minės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Liet. Keistučio Pa
šalpos Klubui.

Kūnas pašarvotas Iackawicz 
koplyčioje, 2314 W. 23rd PI. 
i laidotuvės įvyks pirmad., 
nal 15 d., iš koplyčios 3:30 vai. 
ryto bus atlydėta j Aušros Var
tų parapijos bažnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta j šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Sūnus, duktė, žentas 
ir anūkė.

Laidotuvių direktorius Stepo
nas Lackawisz. Tel. VI. 7-6672.

je arba Kenosha, \Viac. Jos yra 
dukterys mano sesutės Jievos. Pra 
šome pasiųsti žinias Mr. Miehael 
Petroskey, 23 Spring Street (Port 
Griffith) Pittston, Pa.

AR JAU ĮSIGIJOTE 

KNYGELE EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI 

J. A. V. PILIETYBE

Klausimai ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse E. M’rils.. Kaina 
tik 60 centų.

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

Pinigus su užsakymais sių-ti:
DRAUGAS,

4545 West 63rd Street 
Chicago 29, Illinois

VIENIJU V METŲ MIRTIES 
Sl'KAKTIS

Jau suėjo vieneri metai, 
kai negailestinga mirtis ats
kyrė iš mūsų tar|)!> mylimą 
tėvą

JONĄ PUZAR
Netekome savo mylimo 

1956 m., balandžio 14 d.
Nors laikas tęsiasi, bet mes 

jo niekados negailėsima už
miršti. Lai gailestingas Die
vas suteikia jam amžiną ra
mybę.

Už jo sielą mes užprašėme 
5 gedulingas Šv. Mišias: iš 
jų 3 Chicagoje: 1) balandžio 
mėn. 13 dieną; 2) bal. mėn. 
14 dieną, 3) bal. mėn. 16 die
ną, 6 valandą ryto, kurias 
atlaikyts kunigas Jonas Stan 
kevičius.

Nuliūdę: duktė Julia Zelis, 
žentas Pranas, 2 anūkai: 
Pranas ir Jonas; brolis, se
serys ir kiti giminės.

KUN. V. KATARSKIUI,
jo mylimai motutei mirus Sibire, giliausią 
užuojautą reiškia

Antanas ir Adomas Jarai
• Melrose Park, III.

Klasės draugę
ADELĘ BUDZAITĘ DUOBLIENĘ, 

jos brangiai mamytei mirus, nuoširdžiai už
jaučiu.

Aleksandras Pakalniškis

t»M. ii .ulajii

I - JUOZAPAS RAUBA
Gyveno 4449 So. Fairfield Avė.
Mirė bal. 11 d., 1957, 11 vai. vak., sulaukęs 73 m. amž. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 53 m.
Pasiliko.dideliame nuliūdime sūnus Edvardas, marti Stel

bk, duk^ė Domicella Krueger, žentas Hnrold, 4 anūkai, sesuo 
Petronėlė Mališauskienė, švogeris Steponas ir jų šeima, bro
lis Kaz. Rauba su šeima, brolis Ant. Rauba, brolienė Elena, uoš
vė Ona Malfaveckis, pusbroliai: Nikod. Rauba su šeima*Vincen
tas Raubą su šeima, Vilimas Rauba ir jo šeima, Juozapas Mo
zeris, Sr. su šeima, A. Žemaitis ir jo šeima, Antanas Moze
ris sųAejrpa, C. Jaruckis su šeima, mirusio pusbrolio Vincen
to žritond Elena Mozerienė su šeima, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.
; Priklausė Chicagos Liet. Draugijai ir S.L.A. 122 kp. 

Kūnas bus pašarvotas šeštad. 12 vai. d. John F. Eudeikio 
koplyčioje 4330 S. California Avė.

i Laidotuvės įvyks pirmad. bal. 15 d., iš koplyčios 8:45 vai. 
ryto bus atlydėtas j ftvenč. Panelės Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už ve- 
lionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Sūnus, duktė, marti, žentas ir anūkai. 
Laidotuvių direkt. John F. Eudeikis. Tel. LAfayette 3-0440.
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X Balto ChicagOH apskrities 

valdybos posėdis įvyko 5 d. ba
landžio Hollywood salėje. Pirm. 
kun. St. kantaras ir sekr. Pr. 
Bičiūnas. Dalyvavo 15 asmenų, 
kurie pritarė surengti Balfo 
gegužinę birželio mėn. 9 d. Bu
čo darže su dovanomis, kaip 
praeitais metais. Fantai jau 
renkami pas vietos prekybinin
kus. Atspausdinti ir biletėliai, 
kurie siunčiami platinimui. Pla
čiau buvo kalbėta apie rudens 
koncerto surengimą, šalpos iš
plėtimą Sibiro lietuviams ir ki
tus aktualius reikalus, kaip Ci
cero Balfo rinkliavos parėmi
mą ir talkininkavimą, P. Gry-

X Lietuvos Skautų brolijos
Užsienio skyrius praneša, jog 
Egzilų Skautų Asociacijų Tary
bos sekretoriatas yra gavęs iš 
Tarptautinio Skautų Biuro di
rektoriaus gen. D. C. Spry ofi
cialų kvietimą Egzilų Skautų 
Sąjungom dalyvauti 64 asme
nų kontingentu Jubilėjinėje 
Jamboree, o taip pat ir Tarp
tautinėje Skautų konferencijoje 
su 6 delegatais (stebėtojų tei
sėmis). Minėti sąskrydžiai įvyks 
rugpjūčio mėnesį Anglijoje. 
Egzilai pakviesti dalyvauti tau
tinėse uniformose bei su ati
tinkamais ženklais — tautinė- 
mis vėliavomis. Lietuvos Skau
tų brolija Jamboreje bei Kon
ferencijoje bus tinkamai atsto
vaujama. Pažymėtina, jog nuo 
pat 1947 m. egzilai skautai to
kių privilegijų neturėjo. Lietu
vos Skautų brolija šį kvietimą 
sutinka su džiaugsmu ir tiki, 
jog pradedant su Jubilėjiniais 
Skautybės metais Lietuvos 
Skautų brolijos vardas vėl bus

PALEISTAS, NES NEKALTAS

S. Rodriguez, 28 m., sveikinamas kalėjimo kapeliono tėv. Flynn, 
Norfolk, Mass., išeinant iš kalėjimo. Radriguez buvo nuteistas kalė
jimu ligi gyvos galvos už tariamą žmogžudystę. Dabar paaiškėjo, kad 
jis nekaltas, nes tikras nusikaltėlis Peets prisipažino.

KODĖL PALAIKYTINI SKAUTAI?
STEPONAS KOLlIPAl LA, Notre Damc

►
Šiemet buvo paminėtos anglų dar labiau tinka Baden Powc-

lordo Baden Powelio 100 metų 
gimimo sukaktuvės. Jo suma
nyta skautų organizacija, per
gyvenusi savo kūrėją, plėtosis 
ir toliau. Jos tikslas buvo su
artinti miestų jaunimą su gam
ta, skatinti sumanumą ir pasi-1 lietuviais, prisiminti kalbą, dai-

NAUJOVIŠKA DIVIZIJA
Šiuo metu, pnskaitant atomi

nei karo strategijai ir technikai, 
šio krašto karo dalinių struktū 
ra irgi yra keičiama. Dabar yra 
organizuojamos naujoviškos di 
vizijos, pavadinamos “pento- 
mic” (“pent” graikiškai reiškia 
penkis, o “mic” — žodžio ato-

bienės išleistuvių organizavimą, 
kuri greitu laiku žada apleisti įtrauktas į tąrptautinius skau 
Chicagą ir apsigyventi Florido
je. Ji per daugelį meį.ų darba
vosi Balfo naudai, todėl nutar
ta jai surengti Balfo vardu iš
leistuves. Tam reikalui jau iš
rinkta komisija: ev. kun. A.
Trakis ir St. Semėnienė.

tų sąrašus ir galės pilnai daly
vauti skautiškame judėjime. CHICAGOJE

X Lietuvos Kariuomenės Kū- 
rėjų-Svanorių s-gos Chicagos 
skyriaus metiniame susirinki
me buvo išrinkta nauja sky
riaus valdyba: J. Vilutis, Ad. 
Juodka ir Pov. Dirkis. Pasi- 
skirstant pareigomis Povilas 
Dirkis iš valdybos pasitraukė. 
Pakvietus į valdybą 1-jį kan
didatą V. Avižių, naujoji sky
riaus valdyba pasiskirstė parei
gomis taip: pirm. — Adolfas 
Juodka, sekr. — Juozas Vilutis 
ir kasininkas — Vincas Avi
žius.

X Judita Šnekas, 6611 So. 
California avė., Marijos Augš- 
tesnės mokyklos mokinė, praei
tą sekmadienį M. B. Sachs te
levizijos programoje už skam
binimą pianu laimėjo pirmą 
premiją. Judita šį sekmadienį 
toje pačioje programoje daly
vaus finalinėse varžybose.

X Religinio koncerto progra
mos dalyviams pagerbti Chica- 
gos menininkų klubas savo pa
talpose po koncerto surengė 
vaišes. Dalyvavo apie 50 asme
nų. Be žinomų koncerto pro
gramos dalyvių, į vaišes atvy
ko konsulas P. Daužvardis su 
žmona, inž. A. Rudys, B. Bab- 
rauskas, T. Blinstrubas su 
žmona, komp. Jakubėnas su 
žmona, tėv. J. Kidykas, prof.
M. Krikščiūnas, prof. St. Yla, 
kun. Stašys, S. Barčus, J. Krei
vėnas ir kiti žymesni kultūri
ninkai. Kalbėjo P. Gaučys, A.
Nakas ir Z. Kolba, klubo pirm.

Pademonstruota kult. filmą.
Balys Brazdžionis pranešė pa
dovanojęs klubui telev. apara-
tą. Vaišių nuotaika buvo itin .Pr,og,r“m°s,„ v^sta nu° .^į3“ 
draugiška ir pakili.

X J. Jasaitis, Br. Skotas, Z.
Dailidka ir A. Gintneris balan
džio mėn. 7 d. patikrino Tauti
nių šokių šventės 10 tūkstančių 
biletų, kurie šiomis dienomis 
jau atiduodami platinimui lie
tuvių kolonijose. Biletus patar
tina įsigyti iš anksto, nes visi Parduotuvėje 223 W 
yra numeruoti.

X Tėvų Saleziečių sodyboje 
prie Cedar Lake, Ind., jaunuo
menės stovyklavietės naujųjų 
pastatų, iš Italijos atėjusios 
iš Cararos marmuro iškaltos 
didelės šv. Jono Bosko su šv. 
Dominiku Savio statulos, daili
ninkų Laurinavičių dirbamo lie
tuviškojo kryžiaus pašventini- 
nimas ir Šiluvos Dievo Motinos 
koplyčios statymui pamatų 
prakasimas įvyks š. m. birželio 
mėn. 23 d. Tose iškilmėse da
lyvaus keletas vyskupų ir per 
12 vai. mišias giedos Chicagos 
“Dainavos” ansamblis.

X Inteligenčių moterų reko
lekcijos, kurios vyksta Šv. Ka
zimiero vienuolyno senųjų rū
mų salėje ir kur konferencijas 
laiko vysk. V. Brizgys, sutrau
kė daug moterų. Tarp dalyvių 
randame net taip labai visuo
meniniu darbu užimtas mote
ris, kaip J. Daužvardienę. Dar 
ir šį vakarą, 7 vai. 30 min. 
bus konferencija rekolektan- 
tėms, kuria gali mūsų moterys 
pasinaudoti.

X Burba Mečys, salezietis 
klierikas, baigęs lietuvių sale
ziečių gimnaziją Castelnuovo 
Don Bosco Italijoje ir Salezie
čių seminarijoje filosofijos 
mokslus, šios vasaros pradžioje

vai. ligi 1:30 vai. p. p. Lietu
viai galėt paremti savo tautie
tę pabalsuodami už ją.

X Marija Tumienė rūpinasi 
parodos sutvarkymu per Skau- 
toramą įvykstančią balandžio 
14 d. Marijos Augšt. mok. sa
lėje. Parodoje bus išstatyta 
skautiškieji išdirbiniai, daugy
bė medalių, lietuviški audiniai, 
tautiniai rūbai, skautiški spau
dos leidiniai, pašto ženkleliai 
bei daug kitų įdomių ekspona
tų..

X Moterų sąjungos 20 kp., 
Brighton Park, balandžio 14 d. 
3 vai. p. p. rengia Vyčių salėje 
žaidimų vakarą, kuriame bus 
daug dovanų. Rengimo komisi
ją sudaro H. Širvinskienė, A. 
Paukštienė, H. Marks, F. Ver- 
telkienė, J. Petkūnienė. Sąjun- 
gietės stengsis visus svečius 
kuo gražiausiai priimti.

X Balfo Bridgeporto 3 sky
rius turėjo savo metinį narių 
susirinkimą Šv. Jurgio parapi
jos salėje. Buvo aptartas šių 
metų veikimo planas ir nutarta 
įtraukti daugiau narių į savo 
tarpą. Vienbalsiai palikta ta 
pati valdyba ir kontrolės komi
sija dirbti ir šiems metams.

X Vladas šoliūnas, pasižy
mėjęs visuomenine veikla lie
tuviškoje visuomenėje, šiais

X Dr. Vincas Maciūnas ry
toj 3 vai. p. p. Lietuvių audito
rijoje skaitys paskaitą akade
mijoj prof. Vaclovui Biržiškai 
paminėti. Be paskaitos bus me
ninė programa, kurią išpildys 
sol. Alodija Dičiūtė ir komp. 
VI. Jakubėnas.

X Julia ir Jurgis Pūkeliai po
Velykų rengiasi" važiuoti į 
Mount Vernon, III., aplankyti 
savo dukrelę vienuolę M. Almą, 
kuri dirba seselių pranciškiečių 
vedamoje Gerojo Samaritiečio 
ligoninėje.

X Dr. T. Dundulis, po dviejų 
savaičių atostogų Floridoje ge
rai pailsėjęs, sugrįžo Chicagon 
ir priiminėja ligonius 4157 Ar
cher Avė. paskirtomis priėmi
mo valandomis.

X Dr. Juozas Paukštis, dan
tų gydytojas, išvyksta atosto
goms į Waukesha, Wisc. Chi
cagon grįš tuoj po Velykų. Jo 
dantų gyd. kabinetas yra 4253 
Archer Avė. *

X Ritos Žukaitės darbų cik
las “Iš dienoraščio” bus išsta
tytas jaunųjų menininkų kūri
nių apžvalgoje muzikinio vaka
ro metu, ruošiamo šiandien 
Lietuvių auditorijoje.

X L. B. Roselando apyl. val
dyba balandžio 14 d. 3:30 vai. 
Visų Šventųjų parap. salėje 
rengia lietuvišką suėjimą, ku
rio metu bus rodomas lietuviš
kas filmas.

X J. Kelertas, 4428 S. Cali
fornia Avė., Sibiro lietuviams 
remti fondui per Balfą jau pa
skyrė savo auką $50. Balfas ti
kisi ir daugiau panašių aukų.

Radiumo “bomba’’ 
parduotuvėj

Nevvark Electric bendrovės 
Madison,

Chicagoje, kažkoks pilietis pa
liko paketėlį. Prastovėjo tas ri- 
šulėlis porą dienų, paskiau par
duotuvės tarnautojai ėmė do
mėtis, kas jame yra. Geigerio 
.aparatas parodė, kad medžiaga 
radioaktyvi. Atrastos tokios 
radioaktyvios adatėlės, naudo
jamos naikinti odos vėžį. Jos 
leido spindulius, pavojingus 
žmogaus sveikatai. Tas radinys 
buvo nugabentas į Argonne 
atominę laboratoriją, kur buvo 
patvirtintas pavojingas radio
aktyvumas. Dabar tiriama, kas 
tokią “bombą” parduotuvėje 
galėjo palikti.

Nebus pašto šeštadieniais?
Chicagos pašto viršininkas 

Cafl Schroeder vakar pareiškė, 
kad nuo šio šeštadienio jau ne
bebus šeštadieniais išnešioja
mas paštas, o ir iš dėžučių šeš
tadieniais bus surenkamas re
čiau, kaip iki šiol buvo renka
mas sekmadieniais. Nuo pirma
dienio pašto langeliai bus at
dari tik 8^ valandų per dieną 
vieton lig šiol buvusių 11. Vers
lo įstaigoms tik du kartu per 
dieną paštas bus išvežiojamas. 
Nuo balandžio 29 d. nebebus 
Chicagos pašto įstaigose par
davinėjamos pinigines perlai
dos. Trečios klasės pašto siun
tų išnešiojimas bus nutrauktas, 
išskyrus tik medicinišką litera
tūrą. Tačiau tikimasi, kad 
Kongresas paskirs reikiamą 
kiekį lėšų ir paštas greit vėl 
galės veikti kaip seniau.

Jam geriau netekti 
gyvasties, negu kojų

Edward C. Thiel, 64 m. am
žiaus pirmojo Pasaulinio karo 
veteranas, rastas negyvas savo

tikėjimą, lavinti valią, ugdyti 
gerus gerus papročius, kilnumą, 
pagalbą artimui, tarnybą savo 
kraštui, pagarbą religijai, aukš 
tą moralę. Puikūs pirmieji rezul 
tatai patraukė viso pasaulio 
jaunimą; organizacija virto gy
va pasauline jaunimo mokykla. 
Ją rėmė visuomenė, valstybės, 
Bažnyčia.

Plačiai paplito skautų idėja 
Lietuvoje, kuri padarė labai tei
giamą įtaką į mūsų jaunimo auk 
Įėjimą. Ji žymiai sulaikė demo
ralizaciją, girtuokliavimą, rū
kymą ir kitus moralinio smuki
mo pažymius. Mūsų jaunimas 
nebuvo nutolęs nuo kaimo, nuo 
gamtos, nuo įgimtos moralės. 
Jaunimą patraukė kilnūs šūkiai 
— Dievui, tėvynei ir artimui. 
Jam labai patiko skautiško ug
dymo priemonės: skiltys, išvy
kos, stovyklos, laužai, iškilmės. 
Ir skautai nusipelnė visuomenės 
pritarimo ir paramos.

Dabartinis mūsų jaunimas y-

lio idėjos. Čia skautizmas dar 
svarbesnis, nes jis atlieka be ga
lo svarbią lietuvybės palaikymo 
pareigą. Čia jaunimui suteikia
ma proga pabūti vasaros sto
vykloje, pabendrauti su kitais m*c dalis) vardu. Ši divizija yra 

1 apginkluojama atominiais gink
lais ir yra pajėgi kovoti prieš 
atominius pabūklus turintį prie 
šą. Palyginant senąsias divizi
jas ir dabartines “pentamic”, 
pamatysime, jog naujose yra 
mažiau žmonių — vietoje 17,- 
200 tik 11,500 vyrų. Senųjų di
vizijų pagrindiniai ginklai buvo 
tankai, o naujose — raketos, 
minosvaidžiai, lengvieji kulkos
vaidžiai ir atominiai ginklai. 
Naujoji divizija yra labai pritai 
kinta judėjimui, kuri per 39 
valandas lėktuvais gali būti per 
kelta į betkurią pasaulio vietą.

—E-JS.

ra daugiau miestietiškas. Jam,se dalyvauti.

nas, tradicijas; visa tai gali tu
rėti lemiamos įtakos — sulai
kyti jatinos kartos ištautėjimą.

Kas supranta mūsų išeivijos 
pavojus, nuoširdžiai palaiko 
skautų sąjūdį. Yra jėgų, kurios 
griauna mūsų organizacijas, 
skaldo visuomenę į šimtus gru
pelių; tos jėgos stengiasi kenk
ti ir skautų organizacijai. Ir tos 
tamsios jėgos yra nebūtinai mū
sų priešų samdytos ar skatina
mos: tai nelemta yda žmonių, 
netekusių pagrindo po kojomis...

Chicagos viusomenė turi pro
gą parodyti savo pritarimą skau 
tų veiklai: jie rengia didžiulį 
laužą-skautoramą balan. 14 d. 
Ateikime, susipažinkime su skau 
tais ir jų vadais, pasidžiaukime 
drauge prie impozantiško lau
žo... scenoje. Po to pasiryžkime 
įsiremti vadovybės pastangas 
lietuviškai ir skautiškai auklėti 
mūsų jaunimą, padėkime sureng 
ti įspūdingas stovyklas ir pa
raginkime jaunimą gausiai jo-

C;a
Maldaknygė DIDŽIOJI SAVAI

TE, išleista Lietuvių Knygų Sąjun 
gos Romoje, šiuo metu yra labiau
siai pečkama knyga, ši knyga yra 
pilnas lietuviškas lotyniškas teks
tas visų bažnyčiose laikomų pa
maldų, pradedant Verbų sekmadie
niu ir baigiant Velykomis. Viso žy 
mesnės pamaldos turi įvedamuo
sius paaiškinimus. Knygos kaina 
$1.00. Gaunama DRAUGE, 4545 
W. 63 St., Chicago 29, III.

>tvyksta į Saleziečių sodybą metais vadovauja Krikščioniš-
pric Cedar Lake, Ind., talkinin
kauti berniukų vasaros stovyk
lai.

X Kun. Kazys Barauskas,
“Draugo” redaktorius, balan
džio 25 d. Ateitininkų Vytauto 
klubo susirinkime padarė tarp
tautinės politikos apžvalgą. 
Klubo sukaktuvinė šventė įvyks 
š. m. gegužės mėn. pabaigoje.

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

kosios Demokratijos studijų 
klubui Chicagoje. Klubo tikslas 
yra giliau supažindinti savo 
narius su krikščioniškąją de
mokratija.

X Kan. V. Zakarauskas Chi
cagos Krikščioniškosios Demo
kratijos studijų klubo susirin
kime balandžio 14 d. 3 vai. Mar- 
quette Parko lietuvių parapijos 
salėje skaito paskaitą.

X St. Vaičius parinko 13 
dol. aukų .miškininkams esan
tiems Sibire ir juos pasiuntė 
mišk. Baleikiui. Aukas renka ir 
kiti miškininkai.

X Juozas Bauža atidarė dra
bužių valymo įmonę “Nidą”, 
2608 W. 69 st. Tikimasi, kad 
lietuvį verslininką palaikys vi
si tautiečiai.

X Šliužiui Juozui yra laiškai 
iš Lietuvos. Atsiimti “Drau
ge”.

X M. Čeponienū atostogauja 
Hot Springs, Arkansas. Ji yra 
kun. Antano Čeponio motina.

X Už a. a. Barboros, Antano 
ir Povilo Paštukų, mirusių Lie
tuvoje, ir nužudytų Sibire Juo
zapo ir Kazimiero Padleekų sie
las bus atnašaujamos šv. Mi

šios š. m. balandžio 13 d. 9 vai. 
ryto (šeštadienį) Šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčioje.

automobily prie motelio Ręd- 
wood Lodge, esančio US 66 ke-

X Už a. a. inž.* Napoleono 
Dobkevičiaus vėlę š. m. balan
džio mėn. 21 dieną 10 vai 4b 
min. bus atlaikytos gedulingos
šv. mišios Šv. Kazimiero baž-j lyčioje sekmadienį, 
nyčioje Los Angeles, Calif. Gi-Į14 d. 9 vai. ryto.

30 metų kalėjimo už 
draugės nužudymą

Sheila Grubbs, 15 metų mer
gaitė, kuri Mergaičių Perauklė
jimo mokykloje Genevoje nužu
dė savo kameros draugę, 13 
metų, nuteista kalėti 30 metų. 
Nelaimingąją ji pasmaugė ant
klodės gabalu, ir po to aiškino
si, jog ji tai padariusi užėjus 
jai norui žudyti.

Žudikas — džiovininkas
Charles Townsend, 21

Auga aerodromo motelis
Ties 58 gatve ir Keating su

planuota pastatyti naują mo
telį prie aerodromo. Motelyje 
bus 144 vienetai pakeleiviams. 
Daugiausia bus pavienių kam
barių, bet bus ir apie 20 dviejų 
kambarių butukų.

Bendrabutis medikams
Chicagos universitetas rude-

( nį planuoja pradėti statyti rū
mus savo medicinos studentų 
ir internų bendrabučiui. Rūmų 

amžiaus, nuteistas mirti už nu- pastatymas kainuos $1,100,000.
žudymą keturių žmonių, susir- _________
go tuberkulioze ir nugabentas
į kalėjimo ligoninę. Jo tuberku
liozė esanti paskutiniame laips
nyje. Keturis žmones jis nužu
dė panaudodamas į maišiukus 
sudėtas plytas jiems užmušti.
Nužudė apiplėšimo metu.

m.

Graži išorė yra pavojinga su
vedžiotoja. —Markus Aurelijus'

TĖVAS PIJUS
istorijoje yra pirmasis kunigaa 
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“ 

Admimstracijcje 

1515 West H3 Street, Clilcugo 29, III.

Atvyko austrų parlamento 
pirmininkas

Penkioms dienoms į Chicagą 
atvyko austrų parlamento pir
mininkas dr. Felix Hurdes. Be 
kitų dalykų jisai tarėsi su Chi
cagos Eksporto Vedėjų klubo 
atstovais.

Pieninių darbininkai 
reikalauja

Chicagos pieninių darbinin
kai pradėjo reikalauti didesnio 
atlyginimo ir gausesnės pagal
bos ligoje bei kitose nelaimėse. 
Išpildžius jų šiuos reikalavimus 
pieno kaina pakiltų.

Moksleivių mokslinė 
paroda

Šį savaitgalį Mokslo ir Pra
monės. muzėjuje vyksta Chica-

lyje. Jis buvo vienai dienai iš- gos mokleivių tyrimų ir apsjtri-
vykęs iš Hines ligoninės. Prie 
jo rastas, raštelis, kuriame sa
koma apie jo didelį susirūpini
mą, kad turės būti nupjautos 
jo kojos dėl kraujo apytakos 
sutrikimo. •• •

Netikėtas sniegas
Ketvirtadienio vakare Chica

goje iškrito sniegas. Jo prisi
krovė beveik dviejų colių dan
ga. Sniegas greit sutirpo, bet 
orą gerokai atšaldė.

minės ir draugai prašomi už 
velionies sielą pasimelsti.

X L. K. Kūrėjų-Savanorių
s-gos Chicagos skyriaus valdy
bos užprašytos šv. Mišios už 
nusipelniusio šios sąjungos na
rio a. a. Juozo Kaminsko sielą 
bus laikomos Tėvų Jėzuitų kop- 

balandžio

tai jų mokslinių darbų paroda. 
Dalyvauja moksleiviai iš 318 
mokyklų.

Lietuvių tauto* taurtauHioa asmeny
bės Arklvysk. Jurgio Matulalėlo-

Ma t Ulevičiaus

Trijose dalyse:

UŽRAŠAI
I. l /.itutal: Mintys, pastabos, pasi* 

ryžimal. eta kaip tik atsiskleidžia 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos Įžvel
gimas bei visižkas pasiaukojimas 
tarnauti Dievui, Bažnyčiai Ir sielų 
Išganymui.

II. lialMtal. Tat (vairiems asme
nims rąžytų laižkų ištraukos, gyva 
nimiikos išminties perlai, lSrelkS- 
patarimų, paraginimų Ir paaiškini
mų formoje.

III. Vilniuje, žvilgsnis Į Arkivys
kupo kančias perneštas senoje Lie
tuvos sostinėje, kur Jis stengdamasis 
bQtt visiems visakuo, kad visus lai
mėtų Kristui, daugiausia yra nuken
tėjęs.

Knyga turi 220 psl., paveiksluota 
Ir (rista J kietus vlriellus. Kaina 
*2.60.

Užsakymus au pinigais siųskite:

“D R A tl O A S”
4545 W. 63 St, Chicago 29, UI.

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 komisiją sudaro Benediktas Babrauskas, Jonas Ka
valiūnas, Petras Maldeikis, Juozas Švaistas-Balčiūnas ir Domas 
Velička.

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.

KAS TORI GERI) SKOMĮ, VISK* PERK* PAS LIEPOHĮ
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, 8ekm. 10—5, Kitom dienota 9—6

£

t


