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Komunistams jau skauda
Tarėsi Lietuvos laisvinimo 

klausimu Washingtone
WASHINGTONAS, bal. 14. — Amerikos Lietuvių Tarybos 

Vykdomojo komiteto iniciatyva 1957 m. balandžio 11—12 d. d. 
Washingtone buvo pasitarimai Lietuvos laisvinimo klausimu. 

Tuose pasitarimuose dalyva
vo: Alto Vykdomojo komiteto 
nariai Leonardas Šimutis, dr.
Pijus Grigaitis ir Mykolas Vai- 
dyla (vicepirmininkas Antanas 
Olis savo tarnybos reikalų buvo 
sukliudytas atvykti į Washing- 
toną, tačiau savo pasiūlymus 
įteikė raštu), Informacijos cen
tro direktorė Marijona Kižytė;
Vliko prezidiumo nariai Jonas 
Matulionis, prof. Juozas Kamin
skas ir Henrikas Blazas, Vliko 
Vykdomosios tarybos pirminin
kė Elena Devenienė ir Lietuvos 
Laisvės komiteto pirmininkas 
Vaclovas Sidzikauskas.

Bandė pašalinti
Saraj iš pareigų

DAMASKAS, Sirija, bal. 14. 
— Sirijos dešinieji bandė paša
linti pulk. Abdel Hamed Saraj, 
33 metų, Sirijos armijos slaptos 
žvalgybos viršininką, iš užima
mų pareigų. Jaunas socialistas 
dar tebėra augštosiose pareigo
se ir tvarko armijos pareigū
nus.

Prezidentas Eisenhcweris nominavo Frances E. Willis (kairėje) 
JAV ambasadore Norvegijai, ir Scott McLead (dešinėje), Valstybės 
departamento saugumo viršininkas, ambasadoriumi Airijai. MSss. 
Willis diplomatinėje tarnyboje yra nuo 1927 metų. (INS)

Adenaueris gina 
Vakarų Vokietijos ir 

Nato reikalus

ginklų Izraeliui
Izraelis pačiupo $50 mil. vertės

Apsvarstyta dabartinė 
padėtis

Pasikeista informacijomis

Mirusio diktatoriaus
Stalino sūnus

apsvarstyta dabartinė padėtis 
bei daromi ar planuojami žy
giai Lietuvos ir kitų bolševiki
nės Rusijos pavergtų Cėntro ir 
Rytų Europos valstybių nepri
klausomybei ir laisvei atstatyti.

Pritarta Alto Vykdomojo ko 
miteto planuojamam darbui 
įgyvendinti 1956 metų Alto su
važiavimo nutarimą paruošti 
masinę peticiją Jungtinių Ame
rikos Valstybių prezidentui. To
je peticijoje bus prašoma panau 
doti visas galimas taikingas 
priemones, jų tarpe ir Jungti
nes Tautas, Lietuvai iš sovieti
nės okupacijos išlaisvinti. 

Aktyviai seks siūlymus

Sutarta akylai sekti pastaruo 
ju metu iškilusius siūlymus iš
spręsti pavergtosios Europos 
dalies ir Vokietijos susijungimo 
problemas, sudarant demilitari- 
tarizuotą ir neutralizuotą zoną 
Rytų Europoje, ir budėti, kad 
Lietuvos teisės ir reikalai tokius 
siūlymus svarstant ar įgyvendi- 
dant nebūtų pažeisti.

Alto pareigūnai Valstybės 
departamente

Alto pareigūnai turėjo pasi
kalbėjimų Valstybės departa
mente ir aplankė vadovaujan
čius JAV kongreso narius. Ly
giagrečiai Washingtone vyko 
Alto Vykdomojo komiteto ir 
Vliko prezidiumo pasitarimai 
dėl šių laisvinimo veiksnių glau 
dėsnio bendradarbiavimo ir in
formacijos darbą anglų kalba 
suintensyvinimo.

Visi pasitarimai vyko didelio 
darnumo ir nuoširdaus bendra 
darbiavimo dvasioje.

MASKVA, bal. 14. — Vassily 
i Stalin, mirusio diktatoriaus Sta- 

ir i lino sūnus, daug kartų dekoruo-
tas garbės ženklais, oro pajėgų 
pareigūnas, dabar turi mažesnį 
darbą oro pajėgų gamyboje. Po 
II Pasaul. karo jis mėgo grei
tai važinėti automobiliais. Vie
ną dieną automobilio nelaimėje 
jis sutrenkė ir užmužė jauną mo 
terį. Tada ir baigėsi jo vieša kar 
jera.

Nehru partija
nukentėjo rinkimuose
NEW NELHI, Indija, bal. 14. 

— Euroipečiai stebėtojai Indijo 
je sako, kad neseniai įvyk^ rin
kimai Indijoje sudavė smūgį 
Nehru prestižui. Nehru kongre
so partija nemažai pralaimėjo, 
o komunistai sustiprėjo.

Kremlius apie 

respublikų

sąjunginių

teises

BONNA, Vokietija, bal. 14. 
— Kancleris Konrad Adenaue- 
ris vakar įspėjo, kad atsisaky
mas apginkluoti Vakarų Vokie
tijos pajėgas su taktiniais ato
miniais ginklais reikštų Šiaurės 
Atlanto Gynybos organizacijos 
(Nato) ir Vakarų apsigynimo 
saugumo sulaužymą.

Kalbėdamas krikščionių demo 
kratų partijos suvažiavime Koel 
ne, Adenaueris pasakė, kad Va
karų Vokietijos kareiviai turi 
būti ginkluoti neprastesniais 
ginklais kaip jų Šiaurės Atlan
to Gynybos organizacijos (Na
to) sąjungininkai.

Jis taip pat kietai puolė Va
karų Vokietijos aštuoniolika žy
mių atomo mokslininkų, kurie 
protestavo prieš atominių gink
lų davimą Vakarų Vokietijos ka 
rinėms pajėgoms.

ginklų, parduotų Egiptui
PRAHA, Čekoslovakija, bal. 14. — Čekoslovakijos komuni

stų karinių ginklų prekyba su Vidurio Rytų valstybėms jiems 
skaudina galvą, nes raudonieji pilnai nepasiekė savo tikslų. Net 
ir Maskvos saldūs pagyrimai negali suvesti sąskaitų.

Komunistai, pagrobę Čekoslo_________ ______________ z ._
vakijos valdžią 1948 m., tuojau
pradėjo pardavinėti karinius 
ginklus Izraeliui. Tuo laiku Iz
raelio komunistų partija buvo 
vienintelė teisėta komunistų par 
tija Vidurio Rytuose. Maskva, 
norėdama žydus komunistus pa

Panamos prezidentas 
nori suvalstybinti
Panamos kanalą

LONDONAS, bal. 14. — Lon-
remti, įsakė čekoslovakams pra! don Daily Express laikraštis pa

MASKVA. — Sukilimai Vengrijoje ir Lenkijoje, nors ir ne
atnešė toms šalims laisvės, visgi gerokai supurtė Kremliaus ti
ronus. Bijodami, kad panašūs dalykai vėl nepasikartotų, jie kas
kart garsiau kalba apie sąjunginių respublikų teises.

“Izviestijų” nr. 81 rašoma,
kad sąjunginės respublikos su
darys savo civilinių, baudžiamų
jų ir proceso teisių kodeksus, 
savarankiškai spręs administra
cinių vienetų sudarymą, išleis 
savus įstatymus dėl teismų sant 
varkos.

Tautybių soviete esanti suda
ryta Ekonominė komisija, kuri 
dar daugiau dėmesio kreips' į 
sąjunginių respublikų ūkinius ir 
kultūrinius savumus ir reikala
vimus.

1,000 asmeny
delegacija į Maskvą

PEIPINGAS, raud. Kinija, 
bal. 14. —Raudonoji Kinija siun

Buvusi besaikė administracija 
ūkio reikalų tvarkyme

Tie nauji patvarkymai, anot 
“Izviestijų”, esą įabai naudingi 
šalinant besaikę centralizaciją 
ūkio reikalų tvarkyme ir iške-

čia 1,000 narių delegaciją, įskai-'liant įtinkamų respublikų at- 
tant 400 menininkų ir 100 spor- j sakomybę tuose reikaluose .

I tininkų, į pasaulio jaunimo fes-l Ir ūkiniu atžvilgiu tai esą nau- 
tivalį. Festivalis bus š. m. lie- dinga. Gruzjjoje Tįfiiso au.

besniuose miestuose. Planuoja
ma dabar didinti mokslo įstai
gas sąjunginėse respublikose.

Tačiau perdaug laisvės 
nesitikėkj$,..

Tačiau Kremlius perdaug ne
nori atleisti nagų nuo satelitinių 
kraštų. Laikraštis sako, jog, šie 
kiant kovoti “su vietinėmis ten
dencijomis, kurios pjautųsi su 
visos Sovietų valstybės intere
sais, pasiliks bendra pęlitinė va
dovybė, vienas visuotinis ūkio 
planavimas, centralizuoti finan
sai, bendra visos valstybės sta
tistika.

• Egipto prezidentas Nasse- 
ris turbūt šią vasarą vyks į rau 
donąją Kiniją, pasakė komunis
tinės Kinijos žinių agentūra.

Sovietai vėl bandė
atominius ginklus

WASHINGTONAS, bal. 14. 
— Sovietų Rusija praėjusį penk 
tadienį ketvirtą kartą išbandė 
atominius ginklus dešimties die 
nų laikotarpyje, pranešė vakar 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
atominės energijos komisija.

Maskva vaidina
WASHINGTONAS, bal. 14. 

— Jungtinių Amerikos Valsty
bių pareigūnai vakar pavadino 
“propagandine melodrama” pa
skutinius sovietų kaltinimus 
prieš Jungtines Amerikos Val
stybes.

Jei grįžti;
LONDONAS, bal. 14. — Jei 

Britanijos darbiečiai grįžtų į vai 
džią, jie pasiruošę tuojau suval
stybinti plieną ir cukrų.

dėti prekybą su Izraeliu.
Tuo pačiu metu ir Sirijos vy

riausybė pirko karo ginklus iš 
čekoslovakų. Žydai pačiupo Siri
jai siunčiamą transportą.

, Tebelaukia atsiskaitymo
Čekoslovakijos pirkliai vis 

dar tebelaukia atskaitymo už 
pirktus ir pagrobtus ginklus.

Dabar čekoslovakai pardavi
nėja ginklus Egiptui ir Sirijai. 
Ir vėl jiem nesiseko. Trumpame 
praėjusių metų kare su Egiptu 
Izraelis pačiupo apie 50 milionų 
dolerių vertės Egiptui parduotų 
ginklų.

Izraelis ir Čekoslovakija dar 
vis tebesiginčija dėl senųjų są
skaitų. Susitarimą pasiunkino 
patys čekoslovakai, kai išvarė 
Izraelio atstovybės tarnautoją 
dėl “šnipinėjimo”. Be to Izrae
lis nori, kad skola būtų suma
žinta.
Komunistai užšaldė surinktus 

pinigus
Izraelis teigia, kad Čekoslova 

k i jos žydai buvo sutikę apmo
kėti už ginklų persiuntimą Iz
raeliui. Tačiau komunistai už
šaldė jų surinktus pinigus. Da-

talpino savo korespondento pa
sikalbėjimą su Panamos respub
likos prezidentu De I^a Guardia 
Pamanos kanalo reikalais. Ko
respondentas teigia,kad De La 
Guardia pasisakęs už Panamos 
kanalo suvalstybinimą.

Panamos kanalą dabar tvarko 
Jungtinės Amerikos Valstybės, 
kurios patį kanalą ir 5 mylių 
žemės ruožą prie kanalo nuo- 
muoja iš Panamos respublikos. 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
kasmet turi sumokėti apie 2 mi- 
lionu dolerių nuomos Panamos 
respublikai.

Pasikalbėjime taip pat teigia
ma, kad Panamos respublika ga 
lėsianti draugiškai susitarti su 
Jungtinėmis Amerikos Valsty
bėmis dėl Panamos kanalo per
ėmimo.

Dabartinis Vilniaus miestas
pos 28 d. Maskvoje. Šio festiva
lio tikslas — skleisti komunisti 
nes mintis.

Laivyno manevrai
FREDERIKSHAVN, Danija, 

bal. 14. — Rusijos karo laivai 
užvakar pradėjo karines praty
bas siaurumoje tarp Danijos ir 
Švedijos, pranešė laivyno šalti
niai iš Frederikshavn.

• Jungtinės Amerikos Valsty

tuvo fabrikas nr. 1 buvo atiduo
tas tos respublikos žinion jau
1955 m. sausio mėn. Anksčiau ...............................

j fabrikas neišpildė plano, teikė į tažą aP*e šiandieninį Vilnių, 
nuostolius, siekiančius daug mi- Grįžo iš “emigracijos”., 
lionų rublių, dabar gi įmonė pra 
šoksta planą. Praeitais metais 
fabrikas davė pelno 23,000,000 
rublių.

VILNIUS, okup. Lietuva. — Maskvos “Pravda” nr. 84 pir
mame puslapyje įsidėjo A. Rudzinsko ir P. Bogatenkovo repor-

Kokie fabrikai pavedami 
“respublikoms”

Iš to “Izviestijų” duodamo pa
bės atmetė Egipto naują Suezo1 vyzdžio galima matyti, kad so-
kanalo tvarkymo planą.

Prancūzijos aviacijos inžinieriai 

pas popiežių Pijų XII
VATIKANAS, bal. 14. — 

Tarp didesnių grupių, kurios šio 
mis dinomis buvo priimtos spe
cialiose popiežiaus Pijaus XII 
audiencijose, pažymėtinos: pran 
cūzų civilinės aviacijos inžinie
rių ir lakūnų grupė ir Madrido 
(Ispanijos) universiteto teisės 
fakulteto studentai drauge su 
savo profesoriais.

Prancūzų civilinės aviacijos 
inžinieriai ir lakūnai prašė šv. 
Tėvo palaiminimo jų naujai su
konstruotam sprausminiam lėk 
tuvui “Caravelle", kuris pasku
tiniu laiku buvo demonstruoja
mas Romoje. Jiems pasakytoje 
kalboje Pijus XX pasidžiaugė 
pasiektais techniniais ir esteti
niais laimėjimais oro susisieki
mo srityje ir pabrėžė, kad žmo
gus su pagrindu gali didžiuotis

savo protinio genijaus kūrybine 
galia. “Kai Bažnyčia laimina lėk 
tuvus — kalbėjo tarp kitko Po
piežius — ji prašo Dievą, kad 
lėktuvai .į dangų pakeltų mintis 
ir širdis tų žmonių, kurie jais 
naudojasi”.

Teisingumas — tvarkos 
pagrindas

Madrido universiteto studen
tus Šv. Tėvas ragino visu uolu
mu moksliniai ir dvasiniai pasi
rengti atsakingoms viešojo gy
venimo pareigoms, kurias Ap
vaizda jiems paves netolimoje 
ateityje. Ypač Teisingumas, ku
riam tarnauti jūs ruošiatės — 
pabrėžė popiežius Pijus XII — 
yra visų dorybių įr visokios t va r 
kos pagrindas.

vietų vyriausybė pirmiausia pa
siskubina atiduoti nuostolius tei 
kiančius fabrikus. Antra, ma
tyti, kaip žmonės sovietų ne
mėgsta, kad vien perdavimas vie 
tinei tos valstybėlės administra 
cijai taip labai pakelia visų dar
bingumą. Dar didesnių laimėji
mų sovietai atsiektų žemės ū- 
kyjc iš kolchozo bernų valstie
čius padarę ūkininkais bei žemės 
savininkais.
Ir mokslo įstaigos būsiančios 

paliestos?

“Izviestijos” rašo, kad jaučia 
mas pergausus mokslo įstaigų 
sukoncentravimas kituose stam-

KALENDORIUS

Balandžio 15 d.: Šv. Liudvika, 
šv. Teodoras Ir šv. Anastazijus; 
lietuviški: Vilnius ir Vaidote.

Salė teka 5:13, leidžiasi 6:31.
ORAS

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

Esą neseniai grįžę dešimtys 
šeimų iš darbų naujose žemėse 
ir atšventę sugrįžimą po ilgų 
emigracijos metų. Lenino aikš
tėje ir Neries pakrantėse pas
tatyta naujų namų. Ruošiamas 
Vilniaus televizijos centras.

Be lMdševikinių statybų nė 
žingsnio...

Įruošti Vilniaus pakraščiuose 
betono, elektros reikmenų, sili
katinių plytų ir kt. fabrikai. 
Atlikti dideli remonto darbai 
Gedimino pily; remontuojama 
buvusi katedra (taigi dabar se
najam tikslui jau nebeleidžiama 
vartoti), o taipgi seni universi
teto pastatai; čia šiais metais 
bus atnaujinta senoji skaitykla, 
kolonų salė.

Į Vilnių

Į Vilniaus stotį esą atvežama 
traktorių iš Čeliabinsko fabri
ko, anglių iš Donbaso, grūdų 
iš Kazachstano (Lietuvai savos 
duonos nebeužtenka!), mašinų 
iš Uralo, skalūno iš Estijos, sun 
kvežimių iš Gudijos.

...ir iš Vilniaus

Iš kitos pusės, iš Vilniaus į 
visus Sovietų Sąjungos kraštus 
gabenamos mašinos ir prekės, 
pagamintos lietuvių įmonėse: 
elektros motorai, dažymo apara 
tai, metalų apdiribimo varsto
tai, autuvas, drabužiai, baldai.

Ar tai tikri išradėjai?%
Spartos trikotažo fabrike dir

bąs senas išradingas meistras 
K. Kedainis. Fabrike esąs įtai
sas išrastas M. Zeliansko, A. 
Juozapavičiaus, I. šutavičiaus 
ir K. Kedainio. Ta mašina ne
praleidžianti ydingų gaminių. 
Ir akademikai “kultūrinami”...

Tarp medicinos srities darbuo 
tojų B. Klimaitis suorganizavo 
chorą. Susidarė ir orkestras iš 
50 muzikantų. Kapsuko vardo 
universitete veikia liaudies dai
nų ir šokių ansamblis; įmonėse 
suorganizuota dešimtys chorų 
ir muzikinių kolektyvų.

“Grožinė” literatūra

bolševikinimo tarnyboje
Maskvoje ir kitur pardavinė

jamas A. Guzevičiaus romanas 
“Broliai”, išverstas į rusų kalbą. 
Neseniai Vilniaus knygų lenty
nose atsirado į lietuvių kalbą 
išverstų Gorkio raštų jau dvide
šimtas tomas.

Išleista daug Puškino, Gogo
lio, Majakovskio. Tolstojaus, 
Turgenevo, Gerceno vertimų. 
Lietuvoje steigiamos premijos 
už geriausius mokslo, literatū
ros ir meno kūrinius: trys pre
mijos po 25,000 ir penkios po 
15,000 rublių.

šitaip Vilnių vaizduoja sovie
tiniai reporteriai.

Trumpai iš visur
• Jordano politinė krizė baig

ta praėjusio šeštadienio vakare. 
Abdel Halim Nimr, nacionalis
tas socialistas, sudarė naują 
Jordano vyriausybę. Nauja vy
riausybė atrodo bus kompromi
sinė tarp Jordano kraštutinių 
nacionalistų, nusistačiusių prieš 

bar komunistai sako, kad užšal- prezidento Eisenhovverio Vidu- 
dyti pinigai yra dingę. Komu-|rio Rytų doktriną, ir karaliaus 
nistai reikalauja, kad Izraelis •! Husseino, kuris pašalino Nimr 
sumokėtų už viską, o ne vieti- Pirmtakūn4, Suleiman Nabulski. 
niai žydai, kurių daugelis dabar • Buvęs Britanijos premjeras 
įkalinti. Edenas po operacijos jaučiasi

1952 m. pakartas ^erat Edenui viduri^ graciją
padaryta Bostone, Mass.

Čekoslovakijos vyriausybė nei 
gia, kad ji pasirašiusi sutartį 
su Izraeliu, tačiau dabartinis jos 
premjeras VVilliam Siroky pasi
rašė sutartį. Siroky meta visą 
kaltę buvusiam Čekoslovakijos 
komunistų partijos generali
niam sekretoriui Slansky, ku
ris 1952 m. buvo pakartas.

• Yemen karalija turi 4,500,- 
000 gyventojų. Žemės plotas — 
75,000 kv. mylių. Yemen karali
ja yra Vidurio Rytuose.

• Jordanas turi 1,1/27,000 gy
ventojų. Žemės plotas — 37,500 
kv. mylių. Sakoma, kad Jorda
ną nori užimti Sirija.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Jordano ministerių kabineto krizė šiuo tarpu atrodo iš

spręsti, kai karalius Hussein pasišaukė Abdel Halim Nimr ir pa
prašė jį sudaryti naują ministerių kabinetą. Sirijos radijas iš 
Damasko pranešė, kad jam pasisekė sudaryti Jordano ministe
rių kabinetą. Tačiau informuoti šaltiniai Amman’e, Jordano 
sostinėje, pasakė, kad kairieji atsisakė įsijungti į Nimr'o vyriau
sybę. Tie patys šaltiniai taip pat pasakė, jog Nimr sutikęs su
daryti vyriausybę tik viena sąlyga, jei Jordanas stovės vienoje 
gretoje su Sirija ir Egiptu prieš Jungtines Amerikos Valstybes. 
Nimr buvo premjero pagelbininkas, krašto apsaugos ir vidaus 
reikalų ministeris premjero Suleiman Nubalsi vyriausybėje. 
Nubalsi iškrito iš vyriausybės vežimo, kai jis pasipriešino Jung
tiniu Amerikos Valstybių ekonominės pagalbos programai.

— Sovietų Sąjunga dabar siunčia naujos rūšies sprausmi- 
nius kovos lėktuvus Sirijai ir turbūt Egiptui. Rusija, Čekoslova
kija ir turbūt Lenkija siunčia ginklų Egiptui, vieton tų ginklų, 
kurių Egiptas neteko praėjusį rudenį Izraelio — Egipto kare.

— Sovietų, Čekoslovakijos ir Lenkijos laivai atvežė kari
nės medžiagos ir daugiau komunistų teehnikų į Egipto Aleksan
drijos ir Sirijos Latakia uostus. Komunistai, Sovietų Sąjungos 
ar Čekoslovakijos (arba abiejų), atvežė ginklų ir teehnikų į ma
žą Yemen arabų karaliją.

— Egipte dabar yra nežinomas skaičius sovietų ir čekoslo- 
vakų pėstininkų, artilerijos ir oro pajėgą ekspertų.

— Sirijoje dabar yra daugiau kaip (10 sovietų karininkų de
legacija, įskaitant ir sovietų generolą.

— Turkijos ir kiti šaltiniai sako, kad sovietų patariamoji 
karinė grupė yra Yemen karalijoje.

— Prie Danijos pakrančių pasirodė trys sovietų kariniai 
laivai.
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“PONAI, GAL TURITE ATLIEKAMĄ 
BILETĄ?

Operinės šventės įspūdžių žiupsnelis 
ALB. VALENTINAS, Chicago, Illinois

Kaliforniją, ar kitas tolimas
ir mielas šalis dažnai supurto 
žemės drebėjimai. 0 lietuvišką
ją Chicagą ima vis labiau dre
binti didieji mūsų parengimai. 
Dar vos spėjo nudžiūti nuo mū
sų skruostų Dainų šventės 
džiaugsmo ašaros, kaip ir vėlek 
teko pamatyti daug ašarojan
čių lietuviškų akių “Rigoletto” 
operoje. Tai ne vargo, rūpesčių 
ar širdperšos ašaros, bet tokios 
kitokios, tokios skaiščios ir ty
ros, it Varnių ežerų gelmės ... 
Kodėl mes dažnai apsiašaroja- 
me per didžiuosius lietuviškus 
įvykius, būdami toli, už jūrų, 
marių, už vandenėlių nuo savo 
gimtosios žemės, aš paaiškinti 
tikrai nesugebu. Tai žino tik 
kiekvienas savo širdyje ...
Linksmi ir graudūs nuotykiai
Nors nuo didžiojo chicagiškio 

lietuviškojo įvykio jau praslin
ko dailiai geroka savaitė, bet šis 
nelemtas atsitikimas dar tebe
skamba kiekvieno lūpose. Kur

— Tame ir dalykas, kad vis
ką pražiopsojau per tą prakeik
tą pulką. Žinai, ten Bričporte 
susėdome. Atrodė, kad iki ope
ros dar marios laiko. Tik pykšt, 
pykšt, — ir įėjom į azartą. O 
kai jau mano kišenėje nebeliko 
iš čekio nič nieko, apsižiūrėjau, 
kad jau seniai ir po operos. Te
gu juos devyni. Ir šitaip praliu- 
zink man operą. Nu, kad aš dau 
giau besėščiau prie kortų, pa
dėk Dieve.

Sekmadienį į operinį Califor- 
nijos gatvės busą įlipo visa su
mišusi ir susijaudinusi rašytoja 
Sonė Pipiraitė.

— Kas atsitiko, gėlele? Ko 
taip susijaudinus?

— Matai, biletą pratrotinau. 
Prieš važiuodama į spektaklį, 
namuose patikrinau, ar yra bi- 
letas? Yra. Kaip ledas! Po ke
lių minučių, jau išeidama pro 
duris dar kartą pasitikrinau — 
jau nėra bileto. Ėmiau versti vi 
sus pašalius, jieškoti. Nėra ir 
gana. Tarytum, aš jo niekada

I Pamačiau, kaip vienas čia “ži 
nomas biznierius’’ iškėlė augš- 
tyn ranką ir kitos rankos pirš
tais perbraukė dailią krūvelę bi 
lėtų. Nelaimingieji jį apipuolė it 
varnai dvėseleną... “Biznierių” 
visuotinai prirėmė prie sienos. 
Tik visų rankelės viršum pakel-, 
tos, kaip dūšelių skaistykloje 
kenčiančių.

— Ponuli brangiausias, man 
du, du, pri----- -  _

— Poneli,
Man tik vienąTrN^^^^^^Lj 
kitaip negaliu. Nusi: 
pat.

Ir niekas neklausė, kokia ei
lė, ar parteris, ar balkonas.

Po poros minučių “biznie
rius”, trindamas rankas, nuėjo 
Californijos gatvės link.

— Kiek sumokėjote šitam 
“biznieriui” už biletą?, — pa
klausiau vieno didžiai laimingai 
besišypsančio pirkėjo.

— Velnio vaikas nulupo de
šimtį dolerių. Ale ką padarysi, 
bile tik gavau.

KARALAITE

Ir dar neišmanėliai plepa, 
jogei čia negalima padaryti jo
kios spekuliacijos. Bet reikia 
manyti, jog Chicagos, o gal ir 
viso pasaulio tremties teatrinė
je istorijoje atsitiko pirmą kar

tu, žmogau, eisi ar važiuosi,- vi- ir nebūčįau turėjusi. Visas bu- tą, jog į teatrališką reikalą tu-
sur dar išgirsi kalbas apie “Ri- tag paliko kaip pQ žemės dre.( 
goletto”. Patys geriausi pliot-į fc-jįmo Q vienok važiuoju bi
kai šiame tirštame užuomarš 
ties gyvenime gan greit nuvys
ta, ale operos, atrodo, greit vė
jai mums iš galvos dar neiš- 
pūs.

Buše susitinka seniai jau ne
simačiusios dvi lietuviškos lei- 
dukės.

— Aniolėli, tu meilingoji ma 
no vištele, taip seniai tave be
mačiau. Rigoletto operoje žval
giaus, sakau, tikrai jau ten pa
matysiu. Akeles prarymojau, 
bet kur tau tokioje svieto mai
šatyje. ...

— Balandėlė mano, kvietkeli 
kepiantysis mano, nelaiminga 
aš vardienėlė nemačiau operos. 
Kaip ėmiau plūktis su tais siun 
tiniais į Lietuvą, kaip ėmiau 
plūktis. Rožele skaisčiausioji, 
juk žinai, kad nuo pirmo balan
džio tam navalui ruskiui ir už 
seną drabužį reikia jau mokėti 
muitą kaip už naują. Tai kai 
ėmiau plūktis, pakuoti, tai tik 
penktadienį apsižiūrėjau, kad 
jau opera prieš akis. Bet jau jo 
kio biletėlio nė kvapelio nebe- Į 
buvo.

— O vargše, mano pelele, bėd 
na vištele, tu nelaimingas anio
lėli. Kad būtai mačiusi kaip ten 
buvo, kas ten dėjosi.

— Skaisčiausias kvietkeli, 
nors nebeskaudink mano širde
lės. Sakau, jokio biletėlio jau 
nė kvapelio nebebuvo.

Darbovietėje vėl širdperšos 
ir nemalonumai.

— Džianai, tai kaip patiko 
mūsiškė opera?

— Tegu juos kur šimtas pyp
kių.

— Ar tu jau pablūdai, žmo
gau bėdnas. Taip iškilmingai ir 
nuostabiai šauniai viskas praė
jo, o jis viską siunčia po šimts 
pypkių. Niekšas.

lėto. Kito juk nebegausiu. Bet 
aš žinau savo bileto eilę ir nu- 

1 merį ir kitas ten neatsisės. Aš 
įrodysiu.

Kaip Žemaitijoj atlaiduose
Prie mūsų lietuviškosios Ma

rijos salės tiesiog baisus žmoni
jos subuvimas. Nei tu pažįsta
mo beprisišauksi, nieko. Eina, 
grūdasi, spaudžiasi, kažko jieš- 
ko, blaškosi. •

— Viešpatie, — kažkas aima
nuoja, — svieto prisirinkę kaip 
Žemaičių Kalvarijos atlaiduose. 
Tikro brolio čia nebesusiras- 
tum.

— Ponai, jau trečias skambu 
tis, o aš bileto neturiu, — kaž
kas gailiai sudejavo panikos ap 
niktas.

Kasos niekas nė neatidarė. 
Todėl visuose pašaliuose girdė
josi sopulingi maldavimai:

— Ponai, gal kas turite atlie
kamą biletą? Susimylėkite.

IOE aoi

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. Bfohop 7-7075

Mes parduome medžiagas, 

kurios vertingos 

LIETUVOJE!

Kadangi dabar daug mui
to už senus rūbus kaip už 
naujus, mes patariame siųs
ti daugiausiai medžiagų lie
kanas, už kurias yra žemas 
muitas

Turiine visokių medžia
gų liekanų: eilutėms, sukne 
lems, paltams, sijonams ir 
kit. apsirengimui.

Atnešę šį skelbimą iš "Drau 
go" ir pirkę ką nors pas mus 
gausite keturis jardus me
džiagos suknelei.

PALATINE BARGAIN 
BASEMENT

1263 North Paulina Street
Chicago 22, III.

Telef. IlUmholdt 6-3353
ioeiOE=s=saoEaoB

. svieto armijas. Salėje viešpata- 
: vo didelės ir džiaugsmingos 
šventės nuotaikos. Viešpatie, 
kiek šauksmo, nebenumaldomų 
širdingiausių plojimų ir gėlių 
ten buvo tiems, kurie kietu sa
vo darbu ir begaliniu pasišventij 
rnu parodė, ką mes išgalime. 
Pertraukos metu vienas jaunas

(Nukelta į 5 pusi.)

Telefonas GRovehlll 6-1696

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS
J i & Ir 7 -V * > p<Mfn

'•’lHrlnių lAskyrus trečia llenl"
*42? W Murinudt. Rnad

Tel. REliaace 6-1811
DR. WflLTER J. KIRSTUK
'GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ“ 

IKTI'VIH GYDYTOJAS}
8925 YVcst 59th Street 

i 4 p plet, 6:80—8:<« -ak
• ■'t. « niurni eitsH1

P. ŠILEIKIS, 0. p.
Ortliopedas - ProtozistAM

Aparatai-Protezai, Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojom

(Arcb Supportn) Ir t. t. 
Vai.: 9-4 Ir 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
OUTHOPED1JOH TECHNIKOS liAll.
2850 W. 63rd St.. Chicago 29, Iii 

Tol. Pltospect 8-5081

Renee Wachs dedasi 4.5 miliono 
vertės karūną demonstruodama 
brangakmenių krautuvėj Phila- 
delphia, Pa. (INS)

rėjo įsimaišyti ir juodoji spėkų 
liacijos ranka. Tai kam dar 
bliauti ir ašaroti, jogei mes ne
gerbiame savojo lietuviško te
atro ...

Vyt. Radžius su savo šauniais 
vyrais šitą “teoriją” sugriovė 
iš pagrindų.

Skaudėjo delnai
Marijos auditorija savo gyva 

tos kelyje pirmą kartą meilin
gai sutalpino tokias lietuviško

JEI BALDŲ REIK

PAS RUDAITĮ
TIESIAI EIK.

Lovos visų dydžių ir spalvų, tik .............................. $|9-50

Matracai, vatiniai su spalvotu viršum $12-50
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 ...................... $ 129-00

7 dalių saliono baldai (sofa, kėdė, 3 staliukai ir »
2 lempos), tik .......................................................... $ 199-50

Rašomieji stalai, ąžuolo ar mahagony...................... $39°°

” su formica viršų .......................... $49-00

Knygom spintos su stiklo durim.............................. $29-00

” su šlifuoto stiklo stumdomom durim $39-00

Virimui porcelano pečiai, tiktai.................................. $99-00

5 dalių virtuvės stalai su formica viršum.............. $49-^0

Vilnoniai kilimai 9X12 dydžio, nuo ...................... $49-95

MAJOR FURNITURE, INC-
3207 So. Halsted Street

Telefonas — CAIumet 5-3207
Vedėjas E. RUDAITIS

Krautuvė atidaryta: kasdien 9—6 vai.
pirm. ir ketv 9—9:30 vai. 
sekmadienį 11—5 valandos.

JOHN T. ZURIS
LAWYER AND COUNSELLOR 

11 80. LA SALI.K STREET
itoom 1415

Phone: RAndolph 8-4425 
Home phone: LAfuyette 3-9477

Tol. ofiso Ir buto OLynipic 2-4159
DR. P. KISIELIUS

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

Rez. 1634 S. 49th Avė., Cicero
Kasdien 1-3 vai. Ir 0-8 vai. vak.. 

išskyrus trečiadienius.
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63 rd St 
Ofiso tol. RElbuice 5-4410 

Rezld. telef. GKovelilll. 8-0817 
Valandos: 1-3 p. m., 6-8 p. na 

Penktad. tik po pietų.
Trečlad. ir šeštad. pasai sutarti

VIKTORO K O 2 I C O S 
Lietuvišks gazolino stotis ir auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS CO.

5759 S. WESTERN AVĖ. PR 8-9533

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

DR. EMILY Y. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiud. tik susitarus.

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKR AUSTAU
B A L DU S
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

ir apdraudas
2318 W. 91st St., Chicago, III. 

Tel. PRrescctt 9-2781

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir ChirurgS) 

KŪDIKIŲ IR VAIKU LIGŲ
SPECIALISTE

7158 South Westem Avenue 
(MED1CAL BU1LDING)

i Plrmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. Ir nuo

| 6 v —8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11

1 vai ryto iki 3 vai. popiet
Office tel. RE 7-1188

lies. tel. \VAIhrook 5-3786

Ofiso tek CLlffslde 4-2898 
RezldeucUos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street 
(Kampas 47tb ir Hermitage)

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

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Wacker Drlve 
(Ctvio Opera House, kainb. 868)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CKntraI 8-2294

5002 West lflth Str.. Cicero 
Vai. kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai. 

Tel. TOwnhaU 3-0959 
Kitu laiku Ir trečiad. susitarus 

Rezld. tel. HEmlock 4-7080

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2800 West 51 st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

D81 valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1796 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdian išskyrus trečiad. ir 
šeštad.

Res. tel. GRovehlll 6-5803

Tel. ofiso HE 4-««9»; rez. PR 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p.p., 
išskyrus Jtetvirtad. ir sekinad.

'’Vl. ofiso I'Kospect 6-2240
PRospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 So. Wood Street 

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika ir moterų ligos) 
Ofisas ir rez.: 5100 S. Western Avė. 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 8-5577 

i Ofiso vai. Pirm. 8-16 v. v., Antr., 
| Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 

2-4 vai. popiet ir sulig susitarimu.

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

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

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

Trečiadieniais uždaryta.
Ofiso HE 4-1818. arba RE 7-9700 

Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

S,M‘eiiiljltė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

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

i Trečiadieniais uždaryta. ,

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

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

Vai

DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6822 South Wostern Avenue 
vai.; kasdien 10-12 vai. 1»- 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais 10-» vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso Vlefonas: P R 8-3229 
Res tetof. WAIbrook 5-5076

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

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

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

Telef. ofiso I.Afayettr 3-6048 
Rez.: WAlbrook 5-3048

"4 ofiso HE.4-6849. rez. HE.4-2824

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2484 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., pemtt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč.ir fešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South Westem Avenue 
Chicago 29, III

•eipv)n« iu8nd rBuiAyBtn urna 
telefonas REpublIo 7-4900

Rezldencia: GRovehlll 0-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. V Irgi n ia 7-0036. 

Rezidenci jos tel. BEverly 8-8344

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10118 South Micbigan Avė.
Buto 1653 W. 103 St., Beverly Hills

Vai.: kasdien nuo 6 v. v.' Jki 9 v. v*.^ 
Vai,: kasdien nuo fi v. v. iki 9 v. v..

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

Tel.: Ofiso — I’lTllman 5-8766 
Buto —BEverly 8-3946

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

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičiūtč)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

J

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chicagos Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat jo« įsikūrimo 

▼1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendu naSumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau- 
liomns pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumą — jų 
apdraudimą iki $10,000.00, angStą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų
veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

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

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

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

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

Atdara: pirnuuUenj nuo 12 iki 8, antradienį Ir penktadieni nuo 9 iki 4, ketvirtadieni nuo 9 Iki 8 
Trečiadienį uždaryta vlaą dieną, o šeštadienį nuo 9 Iki 2 valandoz po pietų.

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-970U 
Rez. RE 7-6867

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

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

Ofiso telef. YArds 7—1166 
Rezidencijos — STcvvart 8-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 85th Street
(kampas Halsted Ir 35-ta gatvt) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

t Ofiso HKnilock 4-6816 
Rez. HEmlock. 4-3761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ llt VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą

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

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

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

Namų — C IklarcreHt S-7786

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

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

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Victorv 2-1 484. Resld. 2487 
W. «2nd Kt, tel. Republlc 7-8818.

Ofiso telefonas — Rlshop 7-2526

DR. AL. RA6KUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer)

VAL. kasdien nuo 2:00 Iki 9:00 v. 
Trečiad. ir sekinad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
KI’F.C. CIIIRlJRGINes IR 

ORTOPEDINftS LIGOS 
2745 West 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpublIo 7-2290 

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

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

keičia stiklus Ir rėmus 

4455 S. California Avė. .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto iki 8 vak. (trečiad. už
daryta), šeštad. 10 ryto Iki 1 v. p. p. 

uždarytas

Tel. ofiso Vlclory 2-1581
Rez. Vlclory 3-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West 31st Street
Kainp. Halsted ir 31-nios gatvių 

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

Tel. ofiso PR. 3-6446, rez. HE.4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso CA. 6-0257, rez. PR. 6-6A5C 

Rezld. OtilMIK. Arteslan Avė.
VAI. 11 v. v. Iki 8 p. p.; 6—9 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 motų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 

Pritaiko akinius
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas ir akinių dirbtuvė 
756 West 35th Street

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

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų {tempimą, kuria 

yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo Ir skaudančių akių karščio. 
Atitaisau trumparegystę ir tolircgys- 
tp. Prirenku teisingai akinius. Vi«i 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
) mokyklos vaikus.

4712 South Ashland Avė.
Tel. YArds 7-1873 

Vai. 10:30 Iki 7 v. vak. Šeštad. 10:8u 
Iki 6 vai. Sekmad. ir treč. uždara

Tel. WXlbrook 5-9670
Res. HHltop 5-1560 i 4M5 w fi3r(1 st.f chir>R<) 29, Illinois,

Dr. Aleiander J. Javols
(JOVAIŠAS!

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Morųuette Medieal Cente’’ 
6132 South Kedzie Avenue

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

Tel. ofiso l’Il fi-3838, v z UE 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS OTDTTOJA8)
2500 We«it 63rd Street

VAU Kasdien nuo 8—4 p p Ir t:5» 
iki 9 vai. Trečiad. Ir lašt. uždaryta

DRAUGAS 

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
Tel. LUdlow 5-9500
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Undsr U»e Act of March 8. 1879
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SENDRAUGIAI JIEŠKO SAVĘS
*

MOKYTOJO VAIDMUO

Norėdami suvokti ateitininkų sendraugių uždavinį, galime 
šitaip galvoti. Moksleivių uždavinys yra pasisavinti visą atei- 
tininkiškąjį mokslą. Studentų uždavinys yra jau ne vien pasi
savinti, bet ir bandyti savo dalį įnešti j ateitininkiškųjų idealų 
pritaikymą nuajose aplinkybėse. Koks yra sendraugių uždavi
nys? Dėl jų uždavinio šiandien nemažai kalbama. Jų uždavinys 
pirmiausia yra perteikimo uždavinys. Tai, kas ateitininkijoje 
užaugo, reikia perduoti kitoms kartoms. Šis uždavinys gali būti 
gana nepopularus, kaip gali būti nepopularus mokytojo uždavi
nys ne labai mokytis nusiteikusioje jaunojoje kartoje. Mokyto
jas dažnai yra išstatytas pasakytiems ir nepasakytiems savo 
mokinių priekaištams. Bet, kadangi ne apie mokinius čia kal
bame, tai ir šį klausimą paliksime nuošaly, šiuo atveju mums 
rūpi geriau suvokti sendraugio vaidmenį ateitininkiškoje šei
moje. Jeigu jis šioje trilogijoje vaidina mokytojo vaidmenį, tai 
jis šią rolę turi atlikti ir nelengvose aplinkybėse. Tos aplinky
bės gali iš tikro būti nelengvos bent trimis atžvilgiais. Gali mo
kiniai mokytojo nemėgti ir tuo būdu skatinti jį nuo savo parei
gos atsisakyti. Gali ir paties mokytojo sąmonė jam liudyti, kad 
jis rle viską yra padaręs savo idealams įgyvendinti. Pagaliau 
trečia aplinkybė, verčianti mokytoją stabdyti savo veiklą, yra
naujos gyvenimo sąlygos, kurios kone beviltiškose aplinkybėse įmonių vedėjų luomo iškilimą ir 
stato kaikurių idealų įgyvendinimą. Pvz. išeivijoje susidaro di- armijos vadų įtakos padidėjimą.

ramo3 savo puolimams. O kas 
žino, ar ir pati rusų tauta norės 
pulti, jei jos niekas nepuls.

Tokiu būdu Maskva dabar 
šaudo į žmonių protus, o ne į 
karinius taikinius”. V.

NARIAI IJETIIVU TAKI’. IR SKOLINIMO

DIKTATŪRA PASILIEKA
* Columbia universiteto viešo
sios teisės profesorius John Ha- 
zard šiomis dienomis išleido sa
vo veikalą ‘‘The Soviet System 
of Government”, kurią recen
zuoja buvęs “New York Times” 
korespondentas Maskvoje Har- 
rison Salisbury. Jis rašo:

“Sovietų valdymo sistema jau 
braška, nes. matyti, ją kerta 
kažkoki nauji ir rodos nelaukti 
smūgiai, šitokio proceso išvir
šiniai ženklai yra Stalino nuvai
nikavimas, sukilimai Rytų Eu
ropoje, žmonių nerimavimas ir 
diktatūros bandymai viską su
valdyti kieta ranka. Prof. Ha- 
zardo veikalas įrodo, kad Sovie
tų Sąjungos visuomenėje vyks
ta jėgų pusiausvyros pakitimas. 
Jis ypač pabrėžia technikų bei

pati Europa. Rusai strateginiais 
sumetimais neblaškytų savo jė
gų, bet kirstų tiesiai į pagrindi
nius centrus.

Tačiau šianC~.en dar nėra ka
ro. Todėl rusai, baidydami Eu
ropą, jos jausmais nori paveik
ti Ameriką. Bet mažos valsty
bės atrodo tų gąsdinimų perdaug 
nebijo. Jos prisimena liūdną Ru 
sijos pasienio mažųjų tautų li
kimą. Tos tautos buvo paverg
tos, nes neturėjo stipraus apsi
gynimo. Ir todėl galingai Sovie
tų Sąjungai priminus Danijai 
savo teisę ‘apsiginti’, Danija at 
sako Rusijai ta pačia teise. Be 
to nujaučiama, kad Maskva čia 
tik dūmus į akis pučia. Lenki
jos ir Vengrijos įvykiai visiems

KNYGA APIE SOVIETŲ
NAIKINAMA UKRAINA

Columbijos universiteto sla
vų skyriaus profesorius Claren- 
ce K. Manningas parašė, o 
"Bookman Associates, Ine.” iš
leido vertingą knygą “Ukraine 
under the Soviets”, kurioje yra 
surinkta daug retos medžiagos 
apie sovietų teriojamą Ukrai
ną. Čia yra kalbama apie Ukrai 
nos socialinę ir ekonominę pa
dėtį, religiją, gyventojų keiti
mąsi (natūralų ir priverstinį), 
literatūrą ir kt. Knygai nemaža 
medžiagos suteikė Vakarų Vo
kietijoje gyvenantieji ukrainie
čių profesoriai, pasitraukę nuo

B-VIŲ LYGOS. KURIOSE
Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki $10,000.00 

l R
Paskolos Duodamos Namų įsigijimui 

Lengvomis Sąlygomis

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

GRANE SAVINGS &
2555 W. 47th St.f

LOAN ASSN.
Chicago 32, III.

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

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

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

deli sunkumai tautinio principo įgyvendinimui.

NAUJO ŽODŽIO REIKALAS

Nepaisant visų šių sunkumų, natūrali sendraugių pareiga 
yra paliudyti ateitininkiškuosius principus. Nors nei moksleiviai, 
nei studentai nėra laisvi nuo liudijimo pareigos, tačiau augš- 
čiausia prasme ji yra sendraugių pareiga. Jeigu jie nėra ateiti- 
ninikiškumo mokytojai, kokią kitą prasmę, kaip organizacija, jie 
gali turėti? Sendraugis ateitininkas neturi tenkintis vien asme
niška ištikimybe savo principams, bet visu savo autoriteto svo
riu jis turi juos liudyti kitiems. Tą liudijimo pareigą reikia at
likti ypač lietuviško jaunimo akivaizdoje.

Liudijimo pareiga vargiai kada nors yra lengva. Bet iš 
kitos pusės, tai yra tokia pareiga, kurios šiandien pasaulis yra 
labiausiai pasiilgęs. Mums nieko taip nereikia, kaip žmonių, pa
sišventusių teisingiems idealams. Savo idealus liudijąs žmogus 
yra pats labiausiai jieškomas žmogus šiandieriinėje visuomenėje.

Moderniškas gyvenimas paskutiniais šimtmečiais kažkaip 
prarado iš savo tarpo liudytojus. Šis faktas mums, katalikams, 

' nėra taip aštriai juntamas. Bet kaikurie protestantiškos kil- 
nąės rašytojai tiesiog nostalgiškai ilgisi gyvenime tiesos liudy
tojo. Toks pvz. yra garsusis Kirkegaardas, kurį taip mėgsta eg
zistencialistai. Jam liūdna, kad krikščionybėje nebėra kankinių. 
Tai, žinoma, nereiškia, kad jis norėtų persekiojimų. Jis nori 
žmųpių, kurie btų nepalaužiami tiesos mylėtojai ir jos liudinin
kai. Liudininkas graikiškai reiškia “martir”. -O mes šį žodį ver- 

' čiame kankiniu. Bet tai nėra pilnas vertimas. Šis lietuviškas 
vertimas reiškia tik nuostolingąją šios realybės dalį — žmogaus 
kentėjimą ar jo fizinį žuvimą. Bet jis visai neturi pozityviosios 
realybės dalies — tiesos meilės, pasireiškiančios jos liudijimu. Mū
sų kalbai reikia naujo žodžio tiesos liudytojui išreikšti. Ir ateiti
ninkai sendraugiai galėtų laikyti sau didele garbe prie šio žo
džio kūrimo lietuviškoje visuomenėje aktyviai prisidėti.

NE VIEN TIKĮS TAUTININKAS

Ką ateitininkai iš tikro turi paliudyti? Tai bandė suformu- 
muluoti Dovydaitis, Šalkauskis ir visa eilė kongresų bei konfe
rencijų. Vieni tie formulavimai yra pilnesnį, kiti ryškesni. Nėra 
abejonės, kad kiekvienas ateitininkas turi pats susidaryti aiš
kų liudijamojo dalyko vaizdą.

Kas iš viso yra ateitininkija mūsų tautoje ir katalikų Bažny-

Tačiau minimuose pasikeiti
muose jis nemato jokios grės
mės pačiai sovietų santvarkai. 
‘Be abejo’, sakoma tame veika
le, ‘pagausės skaičius tų, kurie! 
nustato politines gaires, bet 
bent šiuo momentu nėra pagrin
do laukti, kad šitoks praplėti
mas pasidarytų pajėgus pakeis
ti esančią sistemą. Nėra jokios 
priežasties manyti, kad Stalino 
įpėdiniai siektų sukurti demo
kratinę valdymo sistemą’.

Jei ir bus daroma reformų, 
tai, autoriaus nuomone, jos 
sieks tik užtikrinti bei iškelti 
gausėjančio technikų — įmo
nių vedėjų — luomo ir augštų- 
jų karininkų reikalus. Bus sie
kiama apsisaugoti nuo staliniz
mo kvailybių, nuo valymų, nuo 
asmeniško nesaugumo, nuo ge
rai einančių valdininkų paver
gimo klaikioms politinėms už
gaidoms. Tokios reformos, aiš
ku, nepaliestų komunizmo pa
grindų — suvalstybintos pra
monės sistemos, vienos vyrau
jančios partijos pirmenybės ir 
tos partijos ‘išrinktųjų’. ‘Gyve
nimo nesaugumas įmonių vedė
jams atrodo nyksta, bet ar il
gai taip bus, tai dar neaišku’, sa
ko savo veikale minėtasis pro
fesorius”. ‘ V.

SOVIETAI ŠAUDO

Bostono “Monitor” savo ve
damajame rašo:

“Maskva gąsdina Europą, jog 
ji būsianti pirmuoju taikiniu ka
ro atveju. Gi Amerikos karo va 
dai ir diplomatai mano kitaip.

įrodė, kad Maskva-jose neras ąt raudonojo režimo. —E. S.

K W • “ 111.1 ’R 1 L.
J. O. TELEVISION CO. Pardavimas ir taisymas ♦

Televizijos, radijai, patefonai, kamb. vėsintuvai

“KALBA VILNIUS”
Kasdien 4 vai. 30 niln. popiet. Ateikite pasiklausyti.

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1908
ATTOARA IR SRKM. nuo 11 vai. HkI 8 vul.

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldą perkraustymas as

meny turinčią ilgą patyrimą.

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne flyę., Teigi, Vlrglnla 7-7091

<tr

SPECIALUS
BARGENAS

Sofoms, Lovoms, 
Lempoms

KAINOS NUO 
#49.50

augščiaa

čioje? Gal mūsų reikalui būtų galima duoti šitokį atsakymą: ^lie spėlioja, jog rusai, norėda-
ateitininkija yra pastanga suderinti lietuvybę ir katalikybę į dar
nią visumą, tuo būdu duodant lietuvių tautai organišką, moder
nišką ir savitą pasireiškimo formą, kuri ją išvestų iš ilgus am
žius trukusių pasivėlinimų.

Ateitininkas nėra tas pat, kas tautininkas plūs katalikas. 
Ateitininkas yra toks žmogus, kurio tautinės veiklos šaltiniu yra 
religiniai pagrindai. Ateitininkas yra toks katalikas, kurio kata
likybė nėra šalia konkrečių jo tautos uždavinių ir kentėjimų.

Ateitininkija savo kilme yra protestas prieš liberalinį krikš
čionybės supratimą, pagal kurį kultūrinė ir religinė veikla eina 
viena kitos nepaisydamos savais keliais. Ateitininko idealas yra 
savo veikloje nesuskilęs ir dvasiškai vieningas žmogus. Jis su 
kiekviena problema pasiekia Dievą; ir su Dievu jis ateina iki kas
dieninės savo ir savo tautos realybės.

Galima pastebėti, jog šis idealas yra kartu ir visuotinis ka
talikybės idealas. Pijus XII savo savo kalėdinėje kalboje sako: 
“Laisvė ir asmeninė atsakomybė... jų kilmės žiūrint, yra religinės 
ir dieviškos vertybės”. Ir Popiežius apgailestauja, kad net Va
karų kultūra, kurios visa garbė yra kilusi iš šios tiesos supra
timo, pradeda pamiršti, kad šių vertybių negalima pagrįsti kuo 
kitu, kaip Dievu.

TAUTINES PAREIGOS

Į savo tautą ateitininkas žiūri su panašia pagarba, su kokia 
jis žiūri į savo prigimtį. Ji yra jam duotas davinys ir jo pasireiš
kimo laukas. Dėl to jis savo tautos nei dievina, nei jos išsižada. 
Jis žiūri į ją, kaip į savo gyvenimo uždavinį.

Mes, kaip tauta, nesame tokiame augštyje, kuriame nieko 
daugiau negalima būtų pageidauti religiniu, kultūriniu ar visuo
meniniu atžvilgiais. Blaiviai žiūrint, visose srityse mums reikia 
daug ką daryti. Mūsų religinės pažiūros yra arba labai siaurai 
atstovaujamos, arba klaidžioja kažkur visai netoli netikėjimo ri
bos. Mūsų kultūriniai laimėjimai, atsiekti per 22 nepriklausomo 
gyvenimo metus, negi gali būti užtektini tokiai senai tautai? 
Mūsų visuomeninės pažiūros dar eina per grubų šalnų gruodą, ir 
mes nekartą suabejojame, ar esame pribrendę laisvam šių klau
simų diskutavimui.

Visos tos aplinkybės deda ateitininkams ant pečių labai re
alių uždavinių naštą. Kažin, ar jos nepriėmimas ir savo ideologijos 
šiose aplinkybėse nepaliudijimas nereikštų jos atsisakymo? At- 
eitininkiško liudijimo reikia labiausiai tokiais laikais, kai tikras 
Dievas ir tikras žmogus taip sunkiai vienas kitą randa. V. Bgd.

mi išvengti keršto veiksmų, pir 
miausiai smogtų visomis jėgo
mis Amerikos karo aviacijai ir 
pramonės centrams. Tik po to 
būtų palaipsniui kramsnojama

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
FEI-IX A. RAUDONIS, N ELI.IK BERTULIS, Sav.

ROOSEVELT FURNITURE Co. 
2310 W. Roosovelt Road Telef. SEoley 3-4711

Krautuvg atidaryta aekmadlenlala nuo II Iki 4:10.

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELĖ
PREMIJUOTAS ROMANAS

78 tęsinys
O buvo metai, kai niekas neatėjo, nors ji laukė. 

Dabar, kai vos vos neužsidarė vienuolyne, net du pa
stojo kelią. Bet kaip drįso Viktoras, argi nemato? 
Jai patinka Julius! Ir Algiui patinka! Dar šiandien 
kalbėjosi, išpasakojo visa, ir Algis davė daug patari
mų. Viktoras išdrįso... Juk ir ji nieką nesiklaususi 
mylėjo kunigėlį ir džiaugėsi. Buvo beprotybė, o puo
lė į ją. Taip ir Viktoras — nors neturi teisės, bet my
li. Štai du: Julius ir Viktoras, tačiau Viktoras ne Li
ną pasirinko!

Juliuš visgi pirmesnis. Jis anksčiau ją surado ir 
atnešė džiaugsmo. Julius gražesnis, įdomesnis, ge
resnis. Tik jam priklauso pirmasis bučinys.* Bet Vik
toras pabučiavo!

Ką daryti, kaip grąžinti laiką? Baisu!

28
VIKTORAS ankstų rytą pasirodo klebonijos kie

me. Dulksnoja lietus, bet jis neskuba. Žiūri apsiblau
sęs į tvartus. Sudėjo vasarą į sienas, į duris, o kai rei
kia užbaigti virtuvę, — toks gilus, neišbrendamas ru
duo. Įklimpo jis ir nežino, kaip išsivaduoti. Pabučia
vo ją. Prisipažino meilėje. Kokia kvailybė!

Ir kam sutiko pagelbėti vikarui! Tai ne knygų 
spintą sukalti ar dekoracijas nupiešti. Čia reikia pa
budinti Samanę. To jis niekada nepadarys!

Eina pas vikarą. Jam pasakys visa ir pasitrauks. 
Bet vos pamato kunigo Jagaudo vizitinę, kaip iškyla

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, Aidmiral, Zenith, RCA, 

Bulovą, Benius, Columbia Diamonds, Bassett, United, Joems,
Sealy, Storkline, Bigelow, Armstrong.

Dėl televizijos sutaisymo telef onuokit C A 5-7237. 
Apsimoka mus aplankyti, jei ir gyvenate 200 mylių 

atstumu Jūs sutaupysite pas

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

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

P R O G R AM,A
Prie progos nepamirškite Budriko Ęadijo valandos su gerais 

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

Iš stoties WAAF 930 kil. Ili45 iš ryto, 15 min. anglų kalba 
kas dieną, išskiriant sekm.

4*

prisiminimuose kitos durys į Rimos brolio kambarius. 
Sustoja ir klausosi rudeninių sodų. Gūdu aplink, o 

' sielos gelmėse kažkas surusi.
Kunigas skuba į mokyklą, tvarkosi didžiulį pri- 

!grūstą portfelį. Ir ką jam sakysi? Juk nėra laiko il- 
Igiem pasakojimam. Būtų ir kvaila prisipažinti, kad 
I taip pasielgė.
i — Bandžiau šį tą, — atsidūsta jis. — Mes taip 
mažai pažįstami. Reikia pirma dirvą paruošti.

Vikaras pastebi jo sumišimą. Užkėlęs ovalinius 
akinius ant kaktos, krupliais trina akis ir nusijuokia:

— Tu, Viktor, perdaug laužais. Nors ir mažai 
pažįstami, bet nedelsdamas rask progos pasakyti, kas 
Julius. To pradžiai užteks. Paskui atvesk pas mane, 
aš uždailinsiu.

Jis velkasi apsiaustą ir išeina.
Viktoras grįžta, tvartų virtuvėje čiupinėja len- 

tąs ir plaktuku žiebia Į vinį. Vienu smūgiu suvaro. 
Su triukšmu išskelia mintį — Linai pasakyti. Tegu 
ji tvarkosi viena. Sugrius mergaičių draugystė, bet 
ar ji reikalinga?

Užsėda motociklą ir išvažiuoja. Miestelio aikš
tėje, ties šv. Florijonu, stabteli. Linai negalima pra
sitarti — ji audrą pakels ir pražus.

Pasuka per cementinį tiltą į Medžiokalnį. Beržų 
atėjoje atkiunta. Kodėl nevaidinti įsimylėjusio? Tai 
sukels Samanei gailestį, atkreips dėmesį. Tada ras 
progos pasikalbėti. Svarbiausia — Lina nežinos!

Samanė dažnai pasirodydavo sode, kur vyrai tam
po cemento maišus, kala lentas. Dabar jos nėra. Aiš
ku, jo prisipažinimas padarė įspūdį, bet kokį? Taip 
palikti negalima. Reikia dar pridėti švelnumo.

Tik popietėj pamato skubančią į klėtį. Viktoras 
apsižvalgo, nežymiai tolsta nuo darbininkų ir pabel
džia į sunkias duris. Sode blaškosi vėjas, negirdėti, 
ar ji kviečia vidun. Stumteli staiga, ir jų išsigandę 
žvilgsniai susitinka.

— J ieškojau tėvelio,—teisinasi sumišęs meistras.

— Jo čia nėra, tarė kimiu balsu, nuleidžia žvilgs
nius ir įsikimba į duris.

— Gaila, — jis sumykia ir trepteli į slenkstį, lyg 
norėtų pasitraukti. Samanė pakelia akis. Durys krau
piai sugirgžda. '

— Atleiskit man, negerai pasielgiau. Aš pasi
trauksiu .. .

Samanės šnervės išsipučia, priejuostė suvirpa.
Visai kaip Rima! — pagalvoja Viktoras ir apsi

sukęs staiga šoka nuo prieklėčio. Ūmai išsigąsta: jei 
Rima ji, tai negali vaidinti įsimylėjusio. Pražūsi! Bet 
ir ji dings, jei nieko nesakysi. Ir tai, kas dabar įvyko, 
juk buvo švelnu. Atsiprašyti reikia tokių mergaičių. 
Tai mažių mažiausia sugraudens, jį truputį priartins.

Ūžia vėjas, pliekasi obelų šakom. Klėties durys 
trinkteli. Ten Samanė atsirėmus galvą į sieną.

— Jis ne Liną, bet mane pasirinko! Vėl atėjo.— 
Kaista veidai, nerimas pagauna visą kūną. — Reikė
jo ką nors sakyti. Jis tajp dailiai atsiprašė. Koks pa
dorus. Jei būčiau tarusi ką nors, jam būtų lengviau. 
Ar ji nelaukdavo vikaro šypsnio, gražių žodžių? Ko
dėl ji dabar nieko jam nedavė. Vargšas! Išėjo į vėją.

Atsisėda ant skrynios. Prisimena Algio “kabine
tą” klėtyje. Kad jis būtų, tuoj patartų. Ir ką jis nū
nai sakytų? "Dar labiau gailėkis, praverk širdį lyg 
daržinės duris, tai visi suvažiuos...” — "Bet jis ma
ne bučiavo!” — balsu taria Samanė. — “Uf, ir tu kaip 
katinas, kuriam lapelis užkrito ant uodegos galo; ma
nė jis, kad dangus griūva. Tai sportas! Jei nepatinka, 
nusispjauk. Juk tūkstančiai'vyrų bučiuoja milionus 
merginų, ir dėl to nedūsauja. Jei dūsautų, reiktų au
sis užsikimšti!” — juokiasi Algis. "Žinoma, aš per
dedu!” — prisipažįsta Samanė, bet vėl užgriūva min
tys: "Jis kankinsią. Jei Lina jį mylėtų, jis nebūtų kur
čias. Graži mergaitė, pasakė princesė, padarytų jį lai
mingą. O ji, Samanė, Viktorui turi priverti duris, kai 
Julius taip arti. Tai geriausia!”

įgui dlttg 1IU J, ___
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LINKSMIAU
Praktiškas koplimentas

— Žmona: — Ar žinai, kad 
Kybartienė turi naują skrybelai 
tę?

Vyras: — Man rodos, kad 
jeigu Kybartienė būtų taip gra
ži, kaip tu, tai jai nereikėtų 
taip dažnai pirkti naujų skry
bėlių.

Pirmą kartą pamate
— Jeigu tu žinojai, jog jis 

smarkiai geria, kodėl tu už jo 
tekėjai?

— Bet aš net nenumaniau, 
kad jis geria, kol vieną vakarą 
jis sugrįžo į namus visiškai 
blaivas.

Belgų sveikinimas
popiežiui Pijui XII

VATIKANAS, bal. 12. — Po
piežius Pijus XII privačioje au
diencijoje priėmė naująjį Belgi 
jos ambasadorių prie Šv. Sosto 
Prosperą Paswick, kuris Jo Šven 
tenybei įteikė savo vyriausybės 
kredencialus. Naujasis ambasa
dorius perdavė Šv. Tėvui Belgi
jos karaliaus, vyriausybės ir vi 
sos katalikiškos belgų tautos 
sveikjnimus.

PAJIESKOJIMAI
J ieškomi: PETRAS KAZĖNAS, 

Vinco; ADELE RAGINIENE, d. 
Vinco; ANTANAS RAGINIS, iš 
Sukeliškių kaimo. J ieško Emilija 
Jaurienė iš Sibiro. Jieškomi: JUO
ZAS KAUKIS iš Jūžintų dv. ir 
ALFONSAS INDRIŪNAS, iš Rad- 
žionių kaimo. Jieškomi asmenys ar 
apie .juos žinantieji prašom atsiliep 
ti: R ALF Chicagos Apakr. B-bos 
iždininkui, Ignui Daukui, 3339 W. 
Evergreen Avė., Chicago 51, Iii. 
Tel. BE 5-7339.

Kalėjime
Direktorius naujam kaliniui:
— Mūsų kalėjime kiekvienas 

kalinys pasirenka kokios nors 
specialybės darbą. Kokį tamstai 
užrašyti ? ,

— Užrašykite mane lakūnu, 
pone direktoriau ...

• Geriausias rašytojas. Indi
jos vyriausybė paskelbė geriau
siu 1956 m. rašytoju Marathi 
apylinkėje Namdsy Suravashi, 
kuris yra žymus Indijos katali 
kų veikėjas. Jau ir anksčiau In
dijos vyriausybė yra premijavu
si tris šio žymaus katalikų rašy
tojo knygas.

NUO UŽS1SENE JUSIU 
• SKAUDANČIU ZAiZDU 
IR ATVIRU ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENI,', 
ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti ne» jų užsieenėjusios žaiždos 
niežėjimų ir skau'ėjimą senų atvi
ru ir skaudžių žaiždų uždekite 
LEGULO Ointment Jos gydymo 
ypatbyes pšlengvlns Jusu skaudėji
mą Ir galenite ramiai miegoti nak- 
tį Vartokite Ją tapgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pasalina 
niežėjimą ligos vadinamos P8ORIA- 
818. Taipgi pasalina perSejlmą ligos 
vadinamos ATHLETE.8 FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplySlmą 
tarppirSčlu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiOstančios suskilsios odos dedir- 

talpgl 
kada

pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. Ji yra gera gyduole nuo iš
viršinių odos ligų. I.e
gulo Ointment yra 
parduodama pp 75 
et.. $1.26, ir $3.50.
Pirkite vaistinėseChi- 
cagoj ir apylinkėse—
Milwaukee, Wisc., Qa- 
-v.lnd, ir Petroit, Mi
chigan arba rašyki
te i r atsiųskite Mo- 
ney order j

Jieškoma ALBINA KARDOKAI 
TE - NAVICKIENE. Yra laiškas
iš brolių ir motinos iš Sibiro. Ra- .. , , . , , ,, vinių, odos Išbėrimų Ir t t 
j. Bytautas Kardokas, 175 In- tinkama vartoti vaikučiams,
dian Rd. Cres., Toronto ą, Ont.,
Canada.

.1 ieškomas KOŽANSKAS RCSTV- 
LI8, sūnus Jono, gimęs 1925. IV. 4. 
prieš kiek laiko gyvenęs Kanadoje. 
Jis pats arba žinantieji jo adresą 
prašomi pranešti Aieks. Shimkūnui, 
2441 West 69th St., Chicago 29, UI., 
U.S.A. Yra svarbių žinių.

(lASSIFINi AND HELP W 4 N T K l> AUS

Naujasis Testamentas- 
Šventas Raštas

Skelbtia “DRAUGE” apsimoka.

nes jis yra plačiausiai skaitomas

’ietuvių dienraštis, o skelbimų

taina yra prieinama visiems.
*

LEGULO, Department D., 
5618 W. Eddy St, Chicago 34, III.

Skelbfcitės “Drauge”!
DABAR LAIKAS ĮSIGYTI 

NAUJA CENTRINI 
APŠILDYMA — GAZO 

AR ALYVOS.
Mūsų kainos žemiausios; mūsų 

instaliacija yra tobula. Kreipkitės 
į mus pilnam centrinio apšildymo 
instaliacijos darbui. Mes atliekame 
visokį “sheet metai” — skardos 
darbą.

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

1626 S. CICERO AVENUE 
Cicero 50, III. TOunhall 3-6670
ANTANAS LIGUTIS, savininkas

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

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

f

Apsirūpinkite Velykų Šventėms gėrimais, 
kurie yra nepaprastai atpiginti!

Westwood Liquor s
2441 WEST 69TH STREET — Tel. PR 6-5951

SOPHIE BARČUS

RADIO PROGRAMA
IŠ WGE8 stoties — Banga 1390 

PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD.

8:45 iki 9:30 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:30 iki 9i30 ryte 

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

7159 So. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chicago 29, III. HEmlock 4-2413

STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAISYMUlI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITVVTNAS, Pres.

3039 So. Halsted St.
Tel. VIctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai. 

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

NAPOLEON, Prancūziškas, Grand Fine 
Cognac 5th

JULĖS HENRY, Prancūziškas, V.S.E.P.
(Fine Champagne) 5th $5 39

TOKAJI SZAMORODNI, Vengrijos vynas, bonka $^.99 
IMPORTUOTI LIKERIAI, — Vyšnių ir

Abrikosų 5th $2 88
5th $3;59COINTREAU LIKERIAI

$6.00

KKAL KSTATE

Mūr. 4 k.-šild. dld. lotus, tik $10.000 
Mūr. G k. gus. šild., gur. — $17.000.

Nuujus mūr. 6 k., niodern. jreng., 
alum. langui, liūtinul priverstas par
duoti — $19.500
Mūr. 2 b., centr. šild., gar. — $16.900.

Y ra daugiau pigių ir gerų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer avė., LAfayette 3-3384

(prie Califorma g-vėsj

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 butai, centr. šild., 60 p. 
sklyp. 185 paj., reikia remonto, kai
na $15,900.

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

Mūr. 2 po 6, centr. šild., garažas, 
3o p. sklyp.

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

4 ir 9 atak. 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

2-jų butų mūrinis namas. Pajamų 
virš $300 j meii. Kreiptis į sav. tel. 
CRrawford 7-6576, taip 6 ir 10 v. v., 
bal. 15, 10, 17 d. d.

DU ATSKIRI 4 KAMBARIŲ 
NAMAI Už

$16,500
BARGENAS. Turi būti parduoti 

dėl turto pasidalinimo. Didelis san- 
dėliukas-utility room, vaismedžių, 
geroj apylinkėje. Arti bažnyčios ir 

j mokyklų. Kampinis sklypas. 132X 
! 100 pėdų. 2552 W. 46th St., prie- 
Į šais Koekvvell.

Tel. VIrginia 7-7932

REAL ESTATE HELP WANTED MOTERYS

D. M0NSTAVI6IUS
REAL ESTATE - 1653 W. 108 st 

Tel. BEVERLY 8-J944
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose ir 
valdžios Įstaigose.

INCOME TAX. Tax acounntant

BRIGHTON PARK
45th & Albany. 3 butų namas. 2 — 
po 4 kamb. ir 1 — 2 kamb. Arti mo
kyklų, bažnyčios ir prek. centro.

MARQUETTE PARKE
6 kamb. kampinis, 4 metų senumo, 

ąžuoliniai viduje pagražinimai, ply
telių (tile) virtuvė ir vonia. Metali
nės vielos tvorelė. 1 blok. nuo parko, 
prie 72 ir 8awyer gatvių.

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

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

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

SNUKIS REALTY
643.3 So. PubaU St.

Telef. LUdlow 5-5900

ŠTAI KUR PROGA!
Gera vieta — geras namas — že

ma kaina!
5 didelių kamb. stiprus, gražus 

mūr. bungalovv. Arti Maria H. S. 
Autom, šildymas alyva. Dvigubas ga
ražas, 37 pėdų sklypas. 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

REAL B8TAT1 
2735 West 71st Street 

Visi telefonai: \VAlbrook fc-6015

SALESWOMEN
VVANTED

18 to 45 For 
Ready to Wear 

Accessorles 
Heme Fumishings
SHOES and 

HOUSEWARES
5-Day, 40-Hour Week 

Attractive Salary 
Li bėrai Employee Discounts 
Sidkness and Death Benefits 

Paid Vacationa 
Retirement Plan 

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

J. C. Penney Co.
INC. .

CERMAK PLAZA 
Noriem & Cermak

BERWYN, ILL.

CLERK—TYPIST
Ycnng woman for sales dept. of 

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

See Mr. McNamara.
Cadillac Motor Car Dirision 

2250 S. Michigan

PROGOS — OPPORTUNITIES

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

Parduodama TAVERNA IR NAMAS.
2-jų augštų — 3 butai. Taverna 

pilnai įrengta. Namas gerai užlaiky
tas. Karštu vand. šildymas; didelis 
rūsys. Garažas Savininkas daro ge-

Marųuette Parke
2 po (i kamb. mūrinis, prie liet. 

baž., sav. priverstas greit parduoti.
Centralinis šildymas, 2 mašinų gara
žas. {kainuotas pardavimui. A. Vaina. r0- biznį; įsteigt* per daug metų. Kai-

IZARRA, nepaprastas likeris, Benediktino 
skonio. Buvo $6.50, dabar parduodamas už $£į.5O

FIOR D*ALPĘ, 90", Itališkas likeris 
(Isolabella) 5th $ g 10

BORDEAUX, PRANCŪZIŠKAS, BALTAS 
AR RAUDONAS, būt.

u.

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė

Precin Photo Studio
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS. sav. 
4058 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-24C'

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

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

R. ŠERĖNAS
2047 W. «7th PI., Chicago,

III. WAlbrook 5-8063

LIEBFRAUMILCH, Vokietijos pagarsėjai vy-
$ *| .25 ir aukščiaunas nuo

BUOY LAGER, Vokietijos Bremenno alus, 
24 būt. dėžė, tik $6.50

IE
i

Skelbkit,ės "Drauge”!

Prie čia pažymėtų kainų, taksai priskaitomi atskilai. Šiame 
skelbime yra išvardinta tik maža dafis gėrimų. Per 15 metų patar- 
ntlvom sąžiningai lietuviams netik iš vietos apylinkės, bet ir iš to
limesnių vietų. Sukakties proga pupiginom gėrimus netik čia išvar
dintus,*bet taip pat ir kitus. Yra gaunama krautuvėje; Zubrovvka, 
importuota iš Eurojais; Prancūzijos, Italijos, Ispanijos, Vokietijos 
ir kitų kraštų vynai ir kiti gėrimai. Yra vyno virš 50 metų sejuuuo. 
Užsakant didesnį kiekį, pristatome į namus.

ALEKSAS ŠIMKŪNAS (Joniškietis)
VISIŠKAI NAUJA SKRYBĖLIŲ
KRAUTUVĖ BEVERLY MILLS!

Tikriausiai Jūs norėsite pavasariui ir vasa
rai nusipirkti naują skrybėlaitę.

I'ricinantom kainom.pairtų stylių ir spalvų. 
V ra iš ko pasirinki). Taip pat turime pasirinki
mų individualiu skrybėlių.

MAYE turi rinktinę kolekciją naujų pavasario ir vasaros skrybė
laičių — nepaprastai gražių, labiausiai tinkančių prie veido, gra
žesnių negu bet kada buvo. Kainos niekad nebuvo prieinamesnės. 
Jūs esate kviečiami patys užeiti ir įsitikinti. Vaišiname kava ir 
duodame dovanas nusipirkusiems.

SU SKRYBĖLAITĖ JŪS ESATE DAUG l’ATKAUKLESNfi.

1752 W. 95th St. MAYE’S HAT SHOP BE 8-4915
Atdara kasdien nuo lh s ai. ryto iki G vai. vakaro. Pirmadieniais ir 
ketvirtadieniais nuo 12 iki 9 valandos vakaro.

TELEVIZIJA • RADIJAS
III IT PTIONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO, INC-
3240 So. Halsted Si., CAIumat 5-7252

Saugumas Federalinės Valdžios Agentūros 
UŽTIKRINTAS IKI £10,00000

DOVANAI 
SKĖTIS
(LIETSARGIS)

SU DEPOZITU 
$1OO AR DAUGIAU

Pradėkite einamą sąskaitą pęs mus dębąr !

^5

moka«'e

Augštą

0įviden<te

MIDLAND
1 Sdvings and Lodn<-1J 

Associdtion
cfiasuRtoi

F 40 METU
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA 19 

PELNINGIAUSIA 
1 TAUPYMO

W tENOROvį

4038 Archer Avaaua t«i. iaj-azu 

AUGUST ULDUKAS Prail<to>Mi

.. v i W -
ST. ANTHONY SAVINGS;

I AND LOAN ASSOCIAT/ON

| i 1447 So. 49th Ct., Cicero, III?
- ’■* .4

JI OZAS GRIBAUSKAS, Vedėja*
Telefonas — Dlshop 2-1397. Uždaryta trečiadieniais.

Pasinaudokite Draugo” Gassificd skyriumi

BUILDING & REMODELING

KAZYS ČESNAUSKAS !
6444 SO. TROY ST.

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

• Generalis kontraktorius nau- ■ 
jų namų statybai, įvairiems re- n 
mantams ir namų pertvarky- L! 
maniu • Turime didelį patyri- ® 
mą namų statyboje. • Patys ■ 
atliekame cemento ir medžio H 
darbus. • Apkainavimai nemo- y 
karnai. ff

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

5 kamb. bungalow. Autom, gazo 
šildymas. 2 mašinų garažas. $17,000 
Brlghton Parke

3 po 4 kamb. Mūrinis. Pečiais šil
dymas. Garažas. Tik $20.500.

VARPAS Real Ėdate
Insurance, Notary Poblie 

5046 So. VVestern Avė.
PRosp. 8-2234 arba HBm. 4-7O85

na prieinama. Labai gera proga. 
Pardavimo priežastis—apleidžia Chi- 
cagą. 2014 Canalport Avė., Chicago 
16, 11L  

MISCELLANEOUS

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

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

4327 S. Campbell Av., Chicago 32, III. 
YArds 7-9675

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR

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

Namų tel. Itlshop 7-3340 
2737 West 43rd Ktreet

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

1442 8. 48th Ct., Cicero 50, 01 
Statome nanjng namai Ir garažas

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairins remonto darbus, skubiai, 
gerai ir pigiai.
šaukite OAnnbe S-279S nuo • vai 

ryto iki 7 vai. vakaro.
Tel. OEympie. 2-6121 nuo • vai. 

inkaro Iki II vaL vakaro.

H

11
LIETUVIŲ STATYBOS 

BENDROVE 
MORAS

Biilldcrs Gcn. Contractora 
Atlieka planavimo ir staty

bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų ir viešųjų pastatų.

Namų įkainavimas ir jvairtls 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS

r*r IŠ TOLI IR ARTI
NAUJI OUNUJ TtOKAI-NAUJAUSI KNAUSTrnO (BANK/Al

N&ų NSTU AtrrfUAIAS-tNtus lt SĄŽININGAS PATAANAVINAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
H 2022 w. 69 S». CHICA60 36, JLL Ti, V/ArVook 3-9209

PISKITE ir parduokite savo ne
kilnojamą turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės mano teisingu patanar 
rimu

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpubllo 7-9400

Aloje nejudomo turto pardavimo 
Įstaigoje perkant ar parduodant, JQ- 
sų laukia greitas Ir teisingas patar
navimas.

R 0 R V I L A
REAL ESTATE SALES 

2600 W. aetb St. Tel. Prospeot S-M54

MARQIJETTE PARKE. 10 butų 
apartainentinis. Stiprus namas ir ge
ros pajamos. $67,000.

BRIGHTON PARKE. 6 butų mflr. 
ant plataus sklypo. 6 kmb., centr. 
šild., Ikti butai šildomi pečiais. Kai
na $36,000.

KITUR; 2-jų augštų 4 
2 po 4 kmb. ir 2 pe iMt- Šildymas.
$38,000.

VENTA
4409 SO. FAiRFIELD AVĖ. 

LAf. 3-3881; LAf. 3-9027

IANUOMUOJAMA — FOR RENT

Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki 6 
vai. p. p. Kitu laiku susitarus.

Tel. PRospect 8-2013 
6800 SO CAMPBELL AVĖ. 

Chicagc 29. I1L

Namų statylia, palrūs pataisymai 
Ir pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namą, kuris būtų gerai Iš
planuotas, patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErndnal 9-5531 

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10-4 vai. Adresas: 519 
Aiolton. VVIIIovv Kprings. III.

Pirkit Apsaugos Domisi

NAMŲ SAVININKAI!
Tarpininkaujame butų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS RetU Estete
5»16 So. W«<em. PRoapect «-2384

ŠILDYMAS
A. Stančiauskaa instoliaoja vi

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

1546 S. 49th Court, Cicer<
TeL OLympio 6-0775 nuo 8 vaL 

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

OLympio 2-6752
LIET. APDRAUDOS AGENTŪRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bės patvirtinos kainos.

Prieš darydfetni apdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
WAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
6408 8. Ashland Avė., Chicago S6, UL

ĮSIGYKITE DABAR

KADA IR KAM MOKAMOS

Pensijos ir Pašalpos
Siame leidinyje ir 8 pusi. priede at- 

bt. mūr. _ spausdinta JAV-bių Socialinio I>ran- 
‘ dilino (Sodai Security) įstatymai su 

naujausiais 1956 m«-tų papildymais, 
būtent: 1) Oficialės pensijų ir pašal
pų lentelės, 2) Moterims pensijų 
mokėjimas nuo 62 metų amžiaus. 3)
Nedarbingiems asmenims pensijos 
mokėjimas nuo 50 metų amžiaus.

Be to, šiame leidinyje atspausdin
tas Nelaimingu atsitikimų (statymas 
(Woifcmen’s Comp«Tisatlon), su len
telėmis, nurodant už kokius kūno su- 
sižeidimus kiek mokama pašalpos. 
Leidinių kaina tik 80 centų.

Pinigus su užsakymais siųsti: 
“DRAUGAS”

4545 We»t 63rd Street 
Chicago 29, Illinois

Išnuomojamas Marųuette Parke 
mieg. kambarys. 6632 So, Moaart 
Street. PR 8-0087.

— Jeigu su šiuo gyvenimu 
baigsis viskas, kodėl mes jame 
negalime visko turėti.

—Fulton Shecn

HELP WANTED — MALĖ

ROUTE SALESMEN!
SELL THIS PRODUCT

OPPORTUNITIES
UNLIMITED.

Coca Cola Bottling Co. of Chicago, Ine.
6410 WEST FULLERTON AVENUE

INTERVTKW3 MONDAY 8:30 A M. TO 1 P. M.

I
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Dublino mero linkėjimai 
Lietuvai

Chieagos miesto vadovybė 
penktadienio vakare Sherman 
viešbuty suruošė priėmimą 
Dublino merui Robert Briscoe. 
Buvo sukviesta daug šimtų 
žmonių. Dublino meras drauge 
su Chieagos meru, abudu su 
žmonomis, sutiko atėjusius sve
čius, kiekvieną pasveikindami. 
Dublino meras, kaip žinome, ki
lęs iš Lietuvos. Konsulas dr. P. 
Daužvardis jį paklausė, ar jam 
teko kada lankytis Lietuvoje. 
Atsakė, kad — neteko. Draugą 
atstovavęs kun. dr. J. Prunskis 
jį paklausė, ar jis moka nors 
kiek lietuviškai. Meras pasisa
kė nemokąs, bet jaučiąs labai 
daug simpatijų Lietuvai ir lin
kėjo greičiau mūsų kraštui at
gauti nepriklausomybę.

Beveik ištisą valandą svetys 
sveikinosi su atvykstančiais. 
Tuo tarpu orkestras griežė Ai
rijos melodijas, o grupės šokė
jų išpildė visą eilę airių šokių. 
Šokėjai buvo pasiruošę tautinė
mis uniformomis.

Chieagos meras pristatė susi
rinkusiems svečiams garbės 
svečią. Dublino meras savo kal
boje džiaugėsi Chieagos miesto 
pažanga, kvietė visus aplankyti 
Airiją. Ragino laikytis tradici
jų, jausti pagarbą religijai, pa
brėždamas: “Kuo labiau tą da
rysite, tuo geresni JAV piliečiai 
būsite.” Kėlė mintį, kad šiau
rės Airija turi būti prijungta 
prie viso krašto.

Kaip augina perlus?
Teatras Today (Madison gt., 

ties Dearborn) šią savaitę ro

Ar turite bilietą?
(Atkelta iš 2 pusi.)

vaikinukas kitam kažkaip ne
apgalvotai išsitarė:

— Ei, hebra, viskas šiaudai.
Bematant keliasdešimt kums 

čių aplinkui piktai pakilo vir
šun:

— Vaikigali, prašau skaitytis 
su žodžiais!

Pirmadieniui daugeliui sun
kiai sekėsi darbe, nes delnai 
šauniaia buvo sutinę nuo ploji
mų ...

Dirbk ir Dievas padės

Po sekmadienio spektaklio lie 
tuviškosios tvirtybės šulai ir 
šios operos globėjai — ponai 
Rudžiai ištaigingame užmiesčio 
restorane surengė šaunų balių 
visam operos personalui, orga
nizatoriams ir svečiams. Čia bu 
vo pagerbti tie, kurie nieko ne
sigailėdami surengė mums šitą 
dvasinę puotą. Ypatingos sve
čių šilumos susilaukė mūsų bro
liškosios tautos talkininkas Vol 
demars Šalna. Nors jis visas 
operos arijas išdainavo gražiau 
šiai lietuviškai, bet kai vakaro 
vedėjas, giedriosios nuotaikos 
vyras — Albinas Dzirvonas kai' 
bėjo apie brolišką latvių tautą, j 
aiškiai matėsi, kad “lietuvis” 
Šalna visiškai nieko nesuprato 
ir sėdėjo giliai susimąstęs. Tik 
paminėjus jo pavardę, jis stai
ga pašoko ir pasakė trumpą žo
delį angliškai. Nenuilstant šir
dingiausiam “valio!” ir audrin
giems plojimams, Voldemars 
Šalna šluostėsi susijaudinimo 
ašaras.

Šios didžios šventės organiza 
toriai labai aiškioje šviesoje pa 
rodė senos lietuviškos patarlės 
teisingumą:

— Žmogau, dirbk ir Dievas 
tau padės!

Jie dirbo ir Dievas jiems pa
dėjo su kaupu. Žinoma, jeigu 
jie vienas kitam būtų kišeniuo- 
se špygas rodinėję, Dievui ne
būti, buvę jokio reikalo eiti 
jiems taikinėti.

Runkite dien. Draugą!

do spalvotą filmą iš Japonijos, 
kur pavaizduojama kaip yra 
auginami perlai užvedus aust
rių kultūrą: kaip japonės gau
do austres jūroje, kaip j aust
res įsodinamas gabalėlis aust
rės kriauklo, kad toje vietoje 
augtų perlas, kaip paskiau jos 
vėl specializuojasi garduose nu
leidžiamos į jūrą ir kaip po tre
jetas metų išimamas perlas. 
Austrė taip tik vieną kartą tin
ka perlų auginimui. Taip pat 
teatre rodomas filmas apie 
Meksiką, ypač — Meksikos 
naujasai universitetas. Trečias 
trumpas spalvotas filmas — D. 
Britanijos vaizdai. Šalia to — 
politikos, madų, sporto naujie- 

į nos. Programą tęsiasi vieną va
landą.

Šventė 5,117 paštininkai
šeštadienį Chieagos paštas 

beveik visą savo darbą buvo su
stabdęs ir 5.117 pašto tarnau
tojai, iš 18,000 dirbančių mūsų 
miesto pašte, turėjo atostogas.

Kenosha, Wis.
Įspūdingos krikštynos

Kovo 31 d. Kenoshos Šv. Pet
ro parapijos bažnyčioje buvo pa 
krikštyti Lucijos ir Stasio Seia- 
nų dvynukai — sūnus Stasy Ka
zimieras ir duktė Zuzana Lynn. 
Pakrikštijo Tėvų Marijonų pro- 
vinciolas kun. V. Atkočius, MIC, 
iš Chieagos. Sūnui krikšto tė
vais buvo Irena Leonaitis, buvu
si Kenoshos gyventoja, dabar 
gyvenanti Hartford. Conn., ir 
Antanas Jaras; dukrai — Mrs. 
Anthony Venskus ir Vitalis Gai
delis. Be dvynukų Seianai au
gina dar tris dukreles — Mi
chaliną, Lorettą ir Cynthią.

Po krikšto apeigų parapijos 
salėje įvyko vaišės, kuriose da
lyvavo artimiausi Seianų ir Var
nių giminės iš Kenoshos, Racine 
ir Chieagos.

Besivaišinant skaniais lietuvis 
kais užkandžiais, Ch. Stulgaitis, 
Jr., labai įdomiai paaiškino su
sirinkusiųjų giminystės ryšį bei 
trumpai apibūdino Seianų šei
mos nuopelnus organizacinėje 
veikloje.

Tėvas Provinciolas, tarda- 
i mas sveikinimo žodį, pabrėžė, 
kad Seianų šeima savo pasi
šventimu ir darbštumu yra ge
rai žinoma ir už parapijos ribų. 
Kovo mėn. vietos laikraštis net 
visą puslapį paskyrė ir nuotrau
ką įsidėjo, kaip pavyzdingiau
sios skautų šeimos Kenoshoje.

Parapijos klebonas kun. A. Mi 
ciūnas, MIC, ir vikaras kun. J. 
Petraitis, MIC, sveikindami dvy 
nukų tėvus, pasidžiaugė didėjan 
čiu parapiečių skaičiumi ir lin
kėjo daug ištvermės bei sveika
tos pavyzdingos šeimos auklėji- 

1 me.
Ir tikrai Seianai gali būti ge

ru pavyzdžiu kitiems, nes, turė
dami gražią šeimą, gali pasi
švęsti ir turėti laiko veiklai. Pri 
klausydami įvairioms organiza
cijoms ir draugijoms, jie prisi
deda prie lietuviškos veiklos. 
Nors čia gimę ir mokslus ėję, 
kaip ir kiti jų giminės, bet pui
kiai kalba lietuviškai ir yra jaut
rūs lietuvybės išlaikymo reika
lams.

40 valandų atlaidai

Sekmadienį, kovo 31 d., Šv. 
Petro parapija pradėjo 40 vai. 
atlaidus. Pamokslus rytais ir 
vakarais gausiam būriui para
piečių sakė tėvas provinciolas 
kun. V. Atkočius, MIC, kun. P. 
Cinikas, MIC, kun. P. Garšva, 
MIC, ir kun. dr. K. Stadalnin- 
kas, MIC.

Atlaidų pamaldos baigtos ba
landžio 2 d. iškilmingais mišpa
rais ir procesija, dalyvaujant di
deliam skaičiui kunigų iš kaimy
ninių parapijų. Atlaidų metu

Mergyte mirė
Aštuonių metų mergaitė Ja- 

nice Evans, kuri sunkiai apde
gusi daug kentėjo nuo skaus
mų ir dejavo gulėdama deguo
nies palapinėje, mirė. Tėvai 
guodžiasi, kad bentgi jos kan
čios pasibaigė. Ji apdegė, kai 
užsiliepsnojo jos suknelė nuo 
krosnies namuose.

Cigaretės keičia plaučius
Vėžio tyrinėtojų suvažiavime 

Chicagoje nustatyta, kad nuo 
rūkymo žymiai pasikeičia plau

čių audiniai.

Kvitą saugojimas
KL. Prašau paaiškinti kiek 

ilgai reikia saugoti, nesunaikin
ti, tokius dokumentus: 1. Kvi
tai gauti iš namų savininko už 
sumokėtą nuomą, 2. Kvitai už 
sumokėtą gazą ir elektrą, 3. Są- 
skitos ir kvitai už pirktus išsi
mokėtinai baldus, šaldytuvą, 
automobilį ir t.t., 4. Banko kvi
tai gauti mokant bankui skolą. 
Kas atsitiktų, pavyzdžiui, jei 
skolą sumokėjus, po metų ar ki
tų, daiktą pardavęs asmuo pa
reikalautų antrą kartą pinigus 
mokėti, o kvitai apie įmokėtus 
pinigus būtų jau sunaikinti.

Jg. Gr.
AT. Kvitas gautas už skolą 

nėra viską lemiantis įrodymas 
dėl apmokėjimo ir gali būti pa
neigtas kitais įrodymais, nors 
paprastai toks kvitas yra laiko
mas kaip skolos sumokėjimas. 
Bendrai apmokėjimo kvitas tu
ri būti laikomas .mažiausia 6 
metus. Po šio laikotarpio pagal 
pasenėjimo statutą (the sta
tutes of limitation) daugelyje 
valstybių (States) praktiškai 
skaitoma, kad skola apmokėta.

Pr. Fab

f

CONSTANCE YANUSHKA
(PO TfiVAIH KINAS)

Gyv. 301 Northwood Koad, 
ltlv«rHide, III., tel. ltlverHide 
7-7671,

Mirė biil. 13 d.. 1957 m., 12:-
15 vai. ryto, sulaukusi 59 m.

Gimė Lietuvoje. Kilo Ift Tau
ragėn apskr., Pagramančiu pa
rapijos, Sunguiliftklų kaimo.

Amerikoje išgyveno 65 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras James, duktė Constance 
Kress, žentas Alfred, sūnus lx*o- 
nard. marti JanIn*, 5 anūkai, 3 
s*seiys — l’rsula Pudge, Anna 
Zemek ir Mary Vish Ir Jų Sėl
iuos, brolis August Kiną Ir Jo 
Seimą, Ir daug kitų Riminių bei 
<lraugų Ir pažintum ų.

Kūnas pašarvotas lji('kawicz 
koplyčioje, 2424 W. 69th 
l-aldotuvėn |v,vks antrad..
16 d. IS koplyčios 8:30 vai. 
to Ims atlydėtu ) Ht. Mūry pa 
lapijos bažnyčių, Herrlek Itoad, 
Itiverside, Illinois, kurioj Įvyks 
g'dulingon pamaldos už vello- 
nles sielų, po pamaldų bus nu
lydėta j šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
Rimines, draugus ir pažjntaniun 
dalyvnutl Šiose laidotuvėse

Nuliūdę lieka: vyras, duktė, 
ženfjAs, sūnus, marti, anūkai, 
seserys Ir visi kili gimines.

I«iid. direkt. 8. Lackavvlcž, 
tel. P.Epublic 7-1213,

Htr.
bal.
ry-

MŪSŲ KOLONIJOSE
gražiai giedojo parapijos cho
ras, vedamas muz. Pr. Buja- 
nausko.

J ieškomi rėmėjai

Vasario 16 gimnazijos Vokie
tijoje mokiniams remti Keno
shos 39 ir 87 būreliams kovo 1 
d. priklausė šie rėmėjai: Tada- 
das Bauža. Kostas Darbutas, Ig
nas Grigaliūnas, Vitalis Gaidelis, 
Stasys Gedgaudas, Antanas Ged 
gaudas, Jonas Genys, Jadvyga 
Jarienė, Aurelija Jaraitė, Alfon 
sas Jaras. Adolfas Jaras, An
tanas Jaras, Bronius Juška, Fe
liksas Jurevičius, Regina Kiki- 
laitė, Zenonas Lukauskas, An
tanas Mykolaitis, Benediktas Mi 
lašius, Stasys Milašius. Jonas 
Milišauskas, Antanas Navickas, 
Vygantas Petravičius, Jonas Pet 
ravičius, Stasys Pociulis, Jonas 
Pociulis, Vladas Skirmuntas. E- 
milija Sharauskis, Adolfas Va- 
deiša ir Stasys Valaitis.

Nuo š. m. kovo 1 d. prie Va
sario 16 gimnazijos rėmėjų pri
sidėjo Šv. Petro parapijos kle
bonas kun. A. Miciūnas, MIC, 
Stanley Ralis, Mary Wedeikis, 

• Marijona Pelanis, Petras Dau
baras. Marija Druktenienė ir 
Adomas Putna.

i Kenoshos būrelių šelpiamieji 
j mokiniai yra VIII klasės moki
nė R. Kufortaitė ir III klasės 
mokinys E. Getneris.

Kaip žinoma, vienam būreliui 
tik 36 rėmėjai, tai iki antro pil- 
tik 36 rėmėjai, tai ik iantro pil
no būrelio dar trūksta 4 rėmė
ju.

Jei kas sutiktų būti rėmėju, 
prašoma skambinti OL 4-5879 
arba kreiptis asmeniškai į St. 
Valaitį, 4911 Sheridan Rd.

Ta pačia proga reiškiama pa
dėka grupių vadovams J. Pet
raičiui, St. Milašiui ir A. Va- 
deišai, kurie, nesigailėdami lais
vo laiko, atlieka kilnų darbą, ne 
tik prisidėdami pinigine auka 
prie lietuviškos gimnazijos iš
laikymo, bet ir kas mėnesį rink
dami aukas iš rėmėjų.

Vaidinimas ir šokiai
JAV Lietuvių Bendruomenės 

Kenoshos apylinkės valdyba ge
gužės 4 d. 4 vai. p. p. Šv. Petro 
parapijos salėje rengia linksma-

J.GLIAL/DA

ODA PRO 
NIOBIS

PREMIJUOTAS 
ROMA NA S

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINYCIAI
Geriausios g616s dftl vestuvių, banke- I 

i tų, laidotuvių ir kitų papuošimų. i
2443 Weet 63rd Street

Tel. PRospect 8-0833 Ir PR 8-0834.

|.

t
A. ▲.

JONAS KARALIUS
Mirė 1967 m., bal. 13 dienų, 

sulaukęs 38 metų amžiaus.
Gimęs Chicago, Illinois.
Paliko nuliūdę: tėvas Jonas, 

2 broliai — Juozapas, brolie
nė Rotu:, ir Antanas ir brolie
nė Doloresą 4 seserys — Mary 
Jerrlck, ftvogorin Pranciftkun, 
('ašele Karalius, Elizabeth W1U- 
man, švogeris Kazimieras, ir 
Allce Obszarny, Švogeris Ėd
ru und, 2 tetos — Erancea Aki- 
laitis (Kewanee, 111.), Ir Mag
dalena Bredulskls (Clinton, lo- 
wa) ir Jų Šeimos, ir kiti gi
minės. draugai ir pažįstam).

Kūnas pašarvotas Ant. M. 
Phillips koplyčioje. 3307 Litu
anica Avenue.

Tročiad.. bal. 17 d., 8:30 vai. 
ryte bus lydimas iŠ koplyčios | 
ftv. Jurgio parap. bažnyčių, ku
rioje Įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas j šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Jono Karaliaus gi
mines. draugui ir pažĮstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse Ir sutelkti Jam pas
kutini patarnavimų Ir atsisvei
kinimų.

Nuliūdę liesa: tėvas, seserys, 
broliai, M*o», brolienės, švn- 
gertai ir kiti giminės.

Ia.ld. direkt. Ant. M. Phil
lips, tei. V Arda 7-3401.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50th Avė. OLympic 2-5245 ir TOwnhall 3-9687

vakarį.
Programoje Kenoshos scenos 

mėgėjai, režisuojant Jadvygai 
Jarienei, suvaidins trijų veiks
mų komediją "Nervai”.

Vietos ir kaimyninių kolonijų 
lietuviai yra nuoširdžiai kvie
čiami į parengimą atsilankyti, 
pamatyti tikrai linksmą kome
diją, na ir pašokti, grojant la
bai geram orkestrui. Veiks bu
fetas ir virtuvė.

Mažėja darbai

Jau kuris laikas, kai Kenosho
je sumažėjo darbai. Nash — 
Hudson automobilių kompani- 

i joje buvo gana daug atleidimų 
iš darbo, bet šiuo metu ir Sim- 

I mons baldų fabrikas pradėjo ma 
, žinti darbininkų skaičių. Praė- 
I jusią savaitę atleido apie 100 
darbininkų, daugiausia nuajus 
ateivius, nors ir buvo tame fa
brike išdirbę daugiau 6 metų.

700000000000&0000000000000

Skelbtis ‘DRAUGE’’ apsimoka 

nes jis vra plačiausiai skaitomas 
lietuviu dienraštis o skelbimu
kaina yra praeinama visiems
ooo<x>o<xx>oooo<xxx><xhx>oo<xxj

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELĘ EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI 

J. A. V. PILIETYBE

Klausimai ir atsakymai anglų 
i ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei- 
J sėjas Alfonse F. W®lls.. Kaina 
tik 60 centų.

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

Pinigus su užsakymais siųsti:
DRAUGAS.

4545 VVest 63rd Street 
Chicago 29, Illinois

įdomiausias romanas!

Gyva Intriga ir šiurpiu 
Įvykiai, išsamiai pavaizduo
tas bolševikinis gyvenimas 
Lietuvoje, dali. V. K. Jonyno 
16 originalių iliustracijų.

Abi dalys vienoje knygoje 
<48 psl. — tik $4.00

Užsakymus siųsti

“DRAUGAS"

4545 W. 63rr Street

Chicago 29, Illinois

:Nežinia, kada darbo klausimas žiaus. Visi palaidoti šv. Jurgio
išsispręs teigiamai

Mirtys

’ Šv. Petro parapija Kenoshoje 
mėnesio bėgyje neteko net sep
tynių savo narių. Antanas Vit
kauskas mirė, sulaukęs 91 m. 
amžiaus; Petronėlė Barškaitie- 
nė — 70 metų; Julius Špokevi
čius. vienas pirmųjų parapijos 
pionierių, mirė sulaukęs 91 m.; 
Jonas Didjurgis — 86 m.; Pran
ciška Arlickienė — 91 m.; Er- 
nest Getschman — 42 m. ir Mrs. 
Sophie Cortese — 43 m. am-

kapinėse. V. G.

Duoną ir įvairias skiningaa 
bulkutes kepa

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

Tel. eurrside 7-«»7« 
Prlutatonie J visad krautuves 
Ir restoranus, taip pat Iš
siunčiame j visus artimuo
sius miestus.

r.r *

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas miesle!

Tel — CEdarcrest 3*6335

UODlSIO VALANDOJ

MAŽEIKA * EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

8848 80. Westen Avė. Air Conditioned koplyčia 
BEpobUe 7-8600 — 7*8601 Automobiliams vieta

Tkma, kuris gyv«na kltooa miesto dalyse; (ausims 
koplyčią arčiau Jflsų namų.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR N AKTĮ

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

68I2 S0. WESTERN AVĖ. I4I0 S0. SOth AVĖ. 

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

TOanhalI 3-2109

SEKANTIEJI VRA NARUI CHICAOOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Mes turime koplyčias'Ambulansų patarna-
1 vimas dieną ir nak- 
I tį, Reikale šaukite 
I mus.

visose Chieagos ir 
Rorelando dalyse ir’ 
tuojau patarnau jame i



tflENRAŠTTS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS
Pirmadienis, balandžio 15, 1957

/ mus
X Prekybos Kūmai ruošiasi 

metiniam banketui. 24-tas me
tinis Lithuanian Chamber of 
Commerce of Illinois banketas 
įvyks sekmadienį, gegužės mėn. 
19 d. vakare Bismarck viešbu
čio didžiojoje svetainėje. Di
rektorių Tarybos sudaryta ko
misija paruošė banketui labai 
įdomią programą. Banketo gar
bės svečiu ir pagrindiniu kalbė
toju pakviestas įžymus valsty
bės pareigūnas. Chamber of 
Commerce kasmet ruošiami 
banketai turi tikslą reprezen
tuoti lietuvius Chicagos ame
rikiečių visuomenėje. Paprastai 
bankete dalyvauja visi žymiau
si lietuviai biznieriai, profesio
nalai, visuomenės veikėjai, me
nininkai ir t. t. Prekybos Rū
mų banketai yra gera proga 
susitikti su visais rinktiniais 
Chicagos lietuviais. Nenuosta
bu, kad Chamber of Commerce 
bankete visos vietos rezervuo
jamos gerokai prieš banketo 
dieną. Jau dabar didesnė dalis 
vietų rezervuota. Šių metų ban
ketui vadovaus programų ve
dėjas dr. Joseph B. Jerome. 
Vyriausiu šeimininku bus da
bartinis Lithuanian Chamber 
of Commerce of Illinois prezi
dentas Stanley P. Balzekas. Vi
si, kurie dar norėtų rezervuoti 
bankete vietas, turi kreiptis į 
Prekybos Rūmų direktorius ar
ba tiesiog skambinti Rūmų pre
zidentui Stanley P. Balzekui te
lefonu VIrginia 7-1515.

X Juozas Puplesis, gyvenąs 
Marųuette Parke, Šv. Panelės 
Gimimo parapijoj vykusių mi
sijų metu užsakė dovanų žur
nalą “The Marian” Stasei ir 
Edvardui Raubams. Misijų ve
dėjas kun. V. Rimšelis, MIC, 
pabrėžė katalikiškos spaudos 
reikšmę ir kvietė ją remti. Br. 
Vladas Cibulskis, MIC, prie 
bažnyčios durų priiminėjo 
“Draugo“, “Laivo“ ir “The Ma
rian” prenumeratas. Spaudos 
darbo platinime prižadėjo pa
gelbėti Šv. Teresės draugija, 
kurios valdyboje yra ir Juzefą 
Jakonytė-Cibulskienė.

X Vyt. Kavolis Urbanos 
santariečių susirinkime balan
džio 5 d. Urbanoje kalbėjo apie 
lietuvių charakterį ir jo kitimą 
istorijos bėgyje. Paskaita buvo 
išsami, paremta daugelio isto
rikų pasisakymais, lietuvių tau
tosaka ir paties kalbėtojo su
rinktais duomenimis. Visa ta 
gausi medžiaga buvo paremta 
paties kolegos Kavolio interpre
tacija Oediphus komplekso te
orija, kuri, kaip paskaitininkas 
įrodė, atrodo ir tinka lietuvių 
tautos charakteriui. Po paskai
tos sekė diskusijos.

X Charles P. Kai. advokatas, 
turįs savo ratšinę 6322 South 
Western Avė., džiaugiasi ne tik 
savo sėkmingu darbu, bet dar 
daugiau, kad jau turi 2 anū
kus: Mark Paul Kai 2 metų ir 
Aliceon (anūkę) 7 mėnesių.

X Jonas Variakojis Šv. Ve
lykų švenčių proga per Balfą 
paaukojo 10 dol. Sibiro lietuvių 
šelpimui.

Maldaknygė DIDŽIOJI SAVAI
TĖ, išleista Lietuvių Knygų Sąjun 
gos Romoje, šiuo metu yra labiau
siai perkama 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. m.

RBIKALUTOA VIRCJA-PADCJE 
JA. Geras atlyginimas, butas ir už
laikymas. Rąžykite šiuo adresu: 
DRAUGAS Adv. 9441, 4545 W. «3rd 
St., Obicago 29, III.

HkUBHKhLaBaUaUHMI

X Chicagos šauliu klubo val
dyba jau turėjo keletą posė
džių savo veiklos plano nusta
tymui. Posėdžiams pirminin
kauja kun. A. šeštokas, kaip 
klubo pirmininkas, kuris ener
gingai ir sumaniai tvarko visą 
šaulių organizacinį gyvenimą. 
Numatyta šiemet padaryti po
ra pramogų, surengti Joninių 
minėjimą, sušaukti 2—3 visu
mos narių susirinkimus, turėti 
keletą paskaitų, verbuoti dau
giau narių, dalyvauti visuose 
tautinių švenčių .minėjimuose, 
prisidėti prie Jaunimo kongre
sų ruošimo ir atlikti metų bė
gyje kitus reikalingus darbus.

X Ir eina Šilingienė, tautinių 
šokių šventės instruktorė, jau 
spėjo aplankyti Detroito, To
ronto, Rochesterio, Bostono ir 
kitas šokėjų grupes, kurios ruo
šiasi dalyvauti šokių šventėje 
Chicagoje. Pranešama, kad vi
sur maloniai sutinkama ir jau
nimas entuziastiškai nusiteikęs 
dalyvauti šokių šventėje. Da
bar suvienodinami šokiai prak
tikoje, kad šventė būtų darnes
nė ir sėkmingesnė. Visur ran
dama tvarkingai išmokyti ir 
drausmingi šokėjai.

X Lilian Markunaitė, Emili
jos ir Justino Markūnų duktė, 
išteka gegužės 4 d. Jungtuvės 
įvyks Šv. Tercizijaus parapijos 
bažnyčioje. Ta proga kovo 24 
d. buvo surengta vadinama 
“Shower Party”, kurioj daly
vavo labai daug svečių. Lilian 
buvo labai gausiai apdovanota. 
Visi svečiai Lilian sesers Ire
nos ir svainio Sesterhenn buvo 
gražiai pavaišinti. Lilian moti
na yra veikli visuomenininke. 
Ji daug dirba North Sidės lie
tuvių organizacijose ir yra 
Balfo 4 skyriaus pirmininkė.

X Elenutė Blandytė, viena 
iš tų aktorių, kurie sugeba ne 
vien meninius sugebėjimus, bet 
ir širdį įdėti, perduodant kūri
nius, padainuos solo ir padek
lamuos ‘ keletą eilėraščių moksl. 
ateitininkų Vakarų Apygardos 
metinėje šventėje bal. 28 d. Ma
rijos Augšt. mokyklos audito
rijoje.

X J. Kenilis kasdien vaka
rais priiminėja savo namuose 
rūbus ir avalinę, kuri yra pa
skirta Balfo reikalams. Jisai

I

gyvena 2421 W. 45 st., Chicago, 
III. Dabar, kuomet vartoti rū
bai jau neapsimoka siųsti į Lie
tuvą, jiet gali būti atiduoti Bal- 
fui, kuris juos persiunčia į Vo
kietiją.

X Tėvai saleziečiai balandžio 
26 d. vakare pradeda pirmas 
savaitgalio rekolekcijas vien tik 
8-jo skyr. berniukams. Jas ves 
svetys salezietis kun. V. Duffy 
ir vietiniai kunigai. Vietos už
sakymui ir informacijoms gau
ti rašyti: Salesians, Crown 
Point, Ind., arba telef. Cedar 
Lake, Ind., 3101.

X Algirdas Brazis dainuos 
Fledermous operetėje, atlikdk- 
mas Eisensteino rolę. Solistas 
Brazis jau daug sykių yra su 
“Pirmyn” choru dainavęs ne 
vien tik solo, bet ir pačiame 
chore. Operetė bus pastatyta 
balandžio 28 d. Sakalų salėje.

X Jaunimo vakaras įvyksta 
gegužės 4 d, Lietuvių auditori
joj. Programoj moksleivių cho
ras, tautiniai šokiai, baletas ir 
įspūdingas montažas. Po to šo- 
šiai, grojant B. Jonušo orkest
rui. Vakarą rengia Chicagos 
Augštesn. Lit. mokykla.

X Ramanauskas Vytautas ir 
Pretkelis Jonas atvykę iš Ve- 
necuelos, Pietų Amerikos, iš 
Cedar Lake, Ind., persikėlė mo
kytis į saleziečių gimnaziją! 
“Don Bosco” Juniorate, West
Hawestraw, N. Y.I

X Bronė Vadopalienė, Cice
ro, III., gyventoja, gavo iš Lie
tuvos knygų ir laikraščių, kur 
tarp fotografijų atpažino ir sa- 

I vo brolį.

Jl'IHi PABIR I \VIM \S

O Jo įdavėjas buvo davęs jiems ženklą, sakydamas: “Kurį aš 
pabučiuosiu, tai Jis, suimkite Jį”. Ir tuojau priėjęs prie Jėzaus jis ta
rė, “Sveikas, Mokytojau“, ir jis Jį pabučiavo. O Jėzus Jam tarė: 
“Prieteliau, ko atėjai?” Tuomet jie prisiartino, pakėlė prieš Jj ran
kas ir Jį suėmė”. (Matas 26 48-50)

Šis paveikslas, yra dailininko Duererio rėžinys, Toledo, Ispanija, 
meno muzėjaus nuosavybė.

X A. a. Jonas Paulaitis, bro
lis marijonas, Paulaičių, gyv.1 
Marųuette Parke sūnus, mirė 
Thompson, Conn., prieš 11 me
tų balandžio 22 d. Minint mir-l 
ties sukaktį a. a. Jono tėvai ir j 
marijonai užprašė šv. mišias ūži 
.mirusiojo sielą.

X Petrui Žiūkui, Kazio sū
nui, dabar esančiam apie 50-60 
metų amžiaus, prieš 1927 m. 
gyvenusiam Chicagoje ir turė
jusiam 2 sūnus ir sagų dirbtu
vę, yra laiškas nuo seserų Onos 
ir Anelės. Kreiptis į “Draugą”, j

t
X Cicero skautų tėvų ir jų 

rėmėjų ruošiamas vakaras 
įvyksta gegužės mėn. 4 d. šv. j 
Antano parapijos salėje, esan-į 
čioje prie 15 St. ir 49 Ct.

X Jei nori išgirsti Vilnių, už
eik bet kurią dieną 4 vai. 30 
min. popiet pas Gradinską, J.

. Television Co., 2512 W. 47th
Str.

X “Užuolankos” kovo mėn. 
numeris išėjo iš spaudos. Nu
meris kaip ir visada gausiai 
iliustruotas.

Pasinaudokit paskutinėm 

IŠPARDAVIMO

DIENOM
Dabar nupiginti visi: Hl-fi fono

grafai • Televizijos • VAnintuvai- 
VGdinttivni AM/I<’M radijo aparatai
• Vokiški trumpu bangų rnd. apar.
• Įkalbėjimo aparatai • i)ulkiaaiurl>- 

liai • KaSomos maSinSIPs • Įvairūs 
elektriniai namų apyvokos reikme
nys • Antenos ir kit.

iii•Daina
T£L£ VISIOn

Csatles- Service)

Nav. Ini. A. 8HMRNAN 

8321 S. Ilalste«| — dMffsIdo 1-5<l«r, 
Atdara: kasdien 9—6, pirmad leninis

per ~W IBS*- \
----------------------- - . ----=•— ■ ----- -- ------------—

I). U KUNIGAIKŠTIKNftS BIRUTES DR-JOS CHICAGOS SKYRIUS

š. m. balandžio 27 dieną, 8 valandą vakaro.

Westem Bnllroom Salėje, 3504 So. Westem Avė. 
— Rengia —

KONCERTĄ-BALIŲ
Sibiro Fondui papildyti

Programą išpildys garsioji išraiškos šokiu menininkė

JONĖ KVIETYTĖ
Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti RENGĖJOS

IŠ ARTI IR TOLI

J. A. VALSTYBĖSE
“Lietuvių žinios”, Los An

geles Šv. Kazimiero parapijos 
rotatoriumi spausdinamas laik
raštėlis, balandžio 15 d. išleido 
100-jį numerį.

—Valerija Kazlauskienė, Los
Angeles, Calif., gavo žinią, kad 
Lietuvoje mirė jos tėvelis Anta 
nas Dambrauskas. Velionis bu- 
bo bolševikų nukankintas kan. 
Dambrausko, buv. Kuršėnų kle- 
bano, brolis.

—Klierikas A. Saplis gegu
žės 30 d. priims Subdijakonato 
šventimus, kuriuos suteiks pats 
Los Angeles kardinolas Mcln- 
tyre. Klier. Saplio tėveliai yra 
uolūs ir pavyzdingi Los Angeles 
parapijos nariai.

Vincentas Arcliis yra iš
rinktas Long Beach, Calif., ne
seniai suorganizuoto Lithua
nian Club pirmininku. Šis klu
bas buvo suorganizuotas vieto
je Bendruomenės skyriaus, ku
ris tame pačiame susirinkime, 
nežiūrint kaikurių didelio prieši 
nosi, buvo likviduotas.

—“Worcester Telegram” laik 
rastis balandžio 6 d. laidoje įsi
dėjo ilgesnį straipsnį, kuriame 
įrodo, kad Kosciuška nebuvo! 
lenkas, bet lietuvis. Anksčiau ta 
me laikraštyje buvo įrodinėja

KAS TURI GERA SKONĮ, VISKĄ PERKA PAS LIEPOM)
Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo- 

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

Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

3222-24-26 So. Halsted Str. VIctory 2-4226
Pirm., Ketvirt. 9—9:30, Sekm. 10—6, Kitom dienom 9—4

ma, kad Kosciuška buvo lenkas. 
Lietuvos Vyčiai, su kun. Jutke- 
vičium prieky, nuolatiniais laiš
kais laikraščio redaktoriui, pri
vertė laikraštį tą klaidą atitai
syti. Sveikintini vyčiai, nuolati
niais laiškais atitaisą ne vieną 
Lietuvą liečiančią istorinę klai
dą arba Amerikos vadovaujan
tiems asmenims primeną dabar 
tinę Lietuvos padėtį.

— Bostono studentų ir .moks 
leivių ateitininkų metinė švente 
įvyks sekmadienį, geg. 12 d.,
lietuvių piličeių draugijos salė
je. Bus iškilmingas posėdis ir 
graži meninė programa. Po to 
seks užkandžiai ir šokiai.

— Dr. Česlovas MasaJtis, gy
venąs ir dirbąs Abardeene, Md., 
su žmona buvo atvykęs į New 
Yorką ir dalyvavo visos Ameri
kos matematikų suvažiavime. 
Lietuvoje jis yra baigęs astrono 
m i ją, Amerikoje gavo matema
tikos doktoratą.

— Albertas Gerutis, buvęs 
Šveicarijoje Lietuvos atstovy
bės sekretorius, iš Šveicarijos 
atvyko į New Yorką.

— Worcesterio skautės gegu
žės mėn. 4 d. 7 vai., Worceste- 
ryje Maironio parke, rengia šo 
kių vakarą. Veiks bufetas, gros 
gera muzika, bus įdomi progra
ma.

— Juozas Bachunas, žinomas 
visuomenininkas, skaitys pa
grindinę paskaitą Urbanoje ba
landžio 27 — 28 dienomis šau
kiamame studentų sąskrydyje. 
Sąskrydį ruošia studentai san- 
tariečiai.

— Dr. B. Marcilionis atskri
do iš Muencheno, Vokietija, ko
vo 29 d. į New Yorką ir apsigy
veno 177 Jerome st., East New 
York, N. Y. Anksčiau gyveno 
Augsburge, kur buvo didelė lie
tuvių stovykla, dabar ten beli
ko tik lietuviškas kryžius su už 
rašų, kad ten gyveno karo and- 
rų atblokšti lietuviai.

— Kazio Vidikausko eilėraštį 
su užuojauta Juzei Augaitytei 
dėl jos motinos mirties įsidėjo 
lenkų laikraštis “Jednosc”.

— Dr. Julius Kaupas skaitys 
paskaitą apie tremties literatū
rą per rytinių pakraščių studen 
tams rengiamą kultūrinį svait- 
galį Bostone balandžio mėn. 27 
— 28 d. To ruošiamo kultūrinio 
savaitgalio metu įvyks paverg
toje Lietuvoje išleistų knygų bei 
tremties dailiosios knygos paro 
dėlė. Parodėlė ir literatūrinė 
konferencija ruošiama Tauti
niuose namuose Bostone balan
džio mėn. 27 dieną.

Dainava sujudins Chicagą.
Po didingos Dainų šventės, 

neseniai pavykusios operos “Ri- 
goletto”, Chicagos lietuviai vėl 
turės naują meno šventę. Šį kar 
tą ją ruošia Dainavos ansamb
lis, kuriam vadovauja muzikas 
Stepas Sodeika.

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventoju žino,
kati taupyti apdraustose Taupymo ir Skolinimo Bendrovėse yra 
saugu Ir pelninga.

Univeraal Savings and Loan Association užtikrina saugumą 
Ir gražų pelną.

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

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės į:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

Kiek žinomu, šis muzikinis 
veikalas “Išeiviai” susideda iš 
trijų lyrinių veiksmų. Pirmas 
veiksmas vyksta ant Nemuno 
kranto — lėtai tolstant na
mams. Antras — ponų Dumont 
salione, Amerikoje, o trečias — 
laike be vardo. Veikalo muzika 
kom. St. Šimkaus. Nauji lietu
vių tautiniai šokiai, vad. Izol
dos Ralienės. Originali veikalo 
kalba — Algimanto Mackaus, 
režisūra — Algio Dikinio. Pas
tatymas įvyks gegužės mėn. 12 
dieną Marijos Augštesniosios 
mokyklos salėje.

Pats veikalas žiūrovams bus 
naujas, sukurtas ir atliktas ga
bių ir jaunų menininkų meninėj 
pilnoj augštumoj.

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

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

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

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

Atliekame didelius ir msžua automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis.

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

2641 We$* Tlst Str. (Kampas Talman Avė.)
Telel. PRospect 8-9842, Namų tel. WJUbrook 5-5934

I- įl
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CRANE SAVINGS
2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1083

B. R. Pietkiewicz, prez.; E R. Pietkievvicz, sekr. Ir advokatas
Mokame aukštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame Ir perkame 

valstybes bonus. Taiipytojama patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami sąskaita Šiandien. Apdrausta Iki JIO.OOO.

Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk 9 iki 5; treč. uždaryta, o SeAt. nuo 9 iki vidurdienio.
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PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų ir 

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai.

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

Telefonas — FRontier 6-1882
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1957 BUICKAS

Tik

£2,595.00
Dynaflow, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos 

Lietuviškoje Prekyboje-M|LDA BUICK, !««. 
907 W. 35th St., Chicago 9, III. LA 3-2022

Šiandieną Dainavos ansamblį 
sudaro jaunimas, kuris sielojasi 
ir rūpinasi lietuviškos dainos ir 
šokio menu. Jiems tas sekasi, 
todėl mums visiems reikia džiau 
gtis, o jų užsimojimus bei pasie 
ktus laimėjimus remti ir svei- 
kinti. — Si. Džiugas

KAS KĄ IR KUR
— Vyčių sendraugių dėmesiui.

Vyčių sendraugių metinis susirin
kimas pripuola antradienį, balan
džio 16_ d. Susirinkimas įvyks Vy
čių salėj ir prasidės lygiai 8 vai. 
vakare. \ isi nariai prašomi atsi
lankyti i šį susirinkimą. Bus vi
siems įdomių pranešimų ir svars
tymas naujų sumanymų. Pasilikę 
su mokesčiu centrui ir kuopai pra
šomi susirinkime apsimokėti.

Vincas Paukštis, pirm.

</2% PADIDINA

DIVIDENDĄ


