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Nato penkiolikos valstybių užs. ministeriai Bonnoj
Pavergtųjų Europos Tautų

trečioji-sesija Strasbourge
Eltos specialaus bendradarbio pranešimas

STRASBOURGAS, Prancūzija. — Šių metų balandžio 26 die
ną Strasbourgo mieste, Prancūzijoje, prasidėjo trečioji nepapras
toji Pavergtųjų Europos Tautų (PET) seimo sesija.

Pirmoji Pavergtųjų Europos 
Tautų sesija buvo 1955 m. liepos 
1—4 dienomis. Tos sesijos, tai 
yra pirmosios nepaprastosios Pa 
vergtųjų Europos Tautų sesijos 
Strasbourge metu buvo užakcen
tuota, jog Europos apjungimo 
klausimas nedalomai siejasi su 
pavergtųjų Europos tautų išlais- 
vinimo problema.

Rytų ir vidurio Europos 
išlaisvinimo klausimai

Be to pirmoji PET nepapras
toji sesija, vykusi prieš keturių 
didžiųjų konferenciją Ženevoje, 
nutarė daryti žygių, kad keturių 
susitikimo darbotvarkėn būtų 
įtrauktas pavergtųjų rytų ir vi
durio Europos tautų išlaisvinimo 
klausimas. Antroji PET nepap
rastoji seimo sesija Strasbourge 
įvyko 1956 metais balandžio mė
nesio pirmojoje pusėje. Ši sesija 
vyko po dvidešimtojo komunistų 
partijos suvažiavimo, pasmerku
sio Stalino erą. PET sesijoje bu
vo svarstoma sovietinio gyveni
mo raida po XX komunistų par
tijos suvažiavimo ir prieita išva- 

1 dos, jog nėra jokių duomenų, ku 
rie rodytų Kremliaus atsisaky
mą agresinių užmačių. Antrosios 
PET nepaprastosios sesijos 
Strasbourge buvo priimta rezo
liucija, kurioje pažymėta, jog so
vietų paskelbtas liberalizacijos 
procesas, kad ir turėdamas tik 
propagandinį charakterį, gali 
„susidurti su tokiomis pasekmė
mis, kokių dabartiniai Kremliaus

rio, eilės JAV senatorių, kaip J. 
Kennedy, P. H. Douglas; prelato 
Balkūno; prancūzų politikų Paul 
Reynaud, Bidault, laisvųjų žur
nalistų, AEL - CIO prezidento ir 
visos eilės kitų. Ypač buvo nuo
širdus PET sesijai sveikinimas 
Strasbourgo burmistro Altorf- 
fer, pažymėjusio, jog jau 14 šimt 
mėtį Strasbourgas atidarė savo 
vartus iš savo tėvynių pasitrau
kusiems dėl religinių ir politinių 
įsitikinimų.

Pirmieji darbo posėdžiai ’'

Rašant šį pranešimą, PET se
sijoje Strasbourge jau yra įvy
kę eilė posėdžių. Pirmajam posė
džiui pirmininkavo lietuvių dele
gacijos pirmininkas V. Sidzikaus 
kas, padarydamas pranešimą, ku 
riame peržvelgė pirmųjų PET ne 
paprastųjų sesijų darbus, pla
čiau sustodamas ties sovietizaci
jos proceso analizavimu. Sekusio 
se diskusijose kalbėjo dr. Karve
lis, peržvelgdamas įvykių raidą 
pavergtoje Lietuvoje ir daryda
mas išvadą, jog pastarojo meto 
sovietų politikos raida aiškiai 
rodo, kad Kremlius kolonialinės 
politikos nėra atsisakęs, o pasta
rojo meto Bulganino įvairūs siū
lymai laisvosioms šalims dėl su
sitarimų yra liudijimas naujų 
maskvinių manevrų, kuriais ne
įmanoma užlyginti prarają, ski
riančią laisvąjį pasaulį nuo So
vietų Sąjungos tol, kol Kremlius 
neatsisako savo gresinių užma
čių ir kol nesuteikia pavergto- 

pačioms

Sovietai rodė 
karinę jėgą

MASKVA, geg. 1. — Sovietų 
Sąjunga šiandien parodė savo 
karinę pajėgą keturių valandų 
gegužės 1 d. parade Maskvoje.

Naujų ginklų neparodyta. Be
veik apie milionas asmenų pra
žygiavo pro augštus Kremliaus 
vaduą. Iškilmėse dalyvavo apie 
1,000 užsienio diplomatų.

Vengrijoje
I

Budapešte raudonasis premje
ras J anos Kadar pasakė pirmą 
didesnę viešą kalbą nuo to meto, 
kai sovietų tankai užgniaužė Ven 
grijos laisvės kovotojus praėju
sių metų rudenį.

Raud. Kinijoje

Peipinge ’/> miliono kiniečių 
paradavo akivaizdoje raudono
sios Kinijos vado Mao Tse - tung. 
Sovietų prezidentas Vorošilov ir 
kiti užsienio raudonųjų vadai ste 
bėjo kiniečių paradą.

Šiaurės Korėjoje

, Šimtas tūkstančių šiaurės ko
rėjiečių atvyko į Pyongyango 
centrinį parką. Komunistų vadai 
reikalavo ištraukti Jungtinių 
Amerikos Valstybių kariuomenę 
iš Pietų Korėjos.

t
, Japonijoje

Tokio mieste apie 500,000 ja
ponų susitelkė prie Meiji Plaza, 
kai komunistų ir kairiųjų vadai 
pasakė kalbas prieš vandenilio 
bombą ir Jungtinių Amerikos 
Valstybių militarizmą.

Atominis laivas. Cią^matome artisto škicą naujo JAV atominio 
povandeninio' laivo, kuris dabar statomas Groton, Conn. Tai pir
mas laivas taikomas nuolatiniai povandeniniai veiklai. (INS)

"Aidų" piįemijos teko po $500
B ■

Girniui, j Griniui ir Šapokai,.

Apkarpys biudžetą

WASHINGTONAS, geg. 1. — 
Senatorius William Knowland 
(R., Calif.) mano, kad JAV kon
gresas nukirs daugiau kaip 3 bi- 
lionus dolerių prezidento Eisen- 
hovverip biudžete.

Herry Truman

i

valdovai nebuvo numatę“. 1956 
metų rudenį įvykęs vengrų tau- sioms tautoms teisių 
tos sukilimas, Lenkijos pastan- spręsti savo likimą, 
gos atsipalaiduoti nuo Maskvos
ir sovietų akademinio jaunimo są 
jūdis parodė, jog PET įžvalgu
mas buvo išdava įsijautimo į 
būklę bolševizmo pavergtose ša
lyse, kur žmonių laisvės lūkes
čiai, nežiūrint sovietinio teroro, 
paliko gyvi ir nepalaužti. ’

Pavergtųjų Europos tautų 
vėliavos pakilo

Šiemet Pavergtųjų Europos 
Tautų nepaprastoji sesija Stras
bourge prasidėjo balandžio 26 tis-

Pamaldos už ištremtuosius ir 
žuvusius dėl laisvės

Strasburge vykstančioje PE'Į' 
trečioje sesijoje sudaryta eilė 
komisijų. Šių komisijų darbuose 
dalyvauja ir lietuvių delegacijos 
atstovai. Politinėje komisijoje 
dalyvauja V. Sidzikauskas ir 
Karvelis; Europos apjungimo 
komisijoje E. Turauskas ir Lans 
koronskis; socialinėje ir pabėgė
lių komisijoje Glemža ir Banai-

dieną. Lietuvių delegaciją šioje 
sesijoje sudaro V. Sidzikauskas, 
dr. P. Karvelis, E. Turauskas, 
Lanskoronskis, J. Glemža ir V. 
Banaitis. Spaudos atstovu yra 
Simas Miglinas. Be to PET sesi
jos jaunimo sekcijoje dalyvauja 
jr. Bačkis ir krikščionių demok
ratų unijos delegacijoje A. Vens- 
kus.

Atidarant trečiąją nepaprastą
ją PET sesiją Strasbourge, buvo 
pusiau stiebo pakeltos Lietuvos, 
Latvijos, Estijos, Čekoslovaki
jos, Albanijos, Lenkijos, Bulga
rijos, Vengrijos ir Rumunijos 
tautinės vėliavos. Vėliavos buvo 
pakeliamos aidint tautinių him
nų pirmiesiems posmams.

Dulles sveik,ino

Iškilmingąjį PET posėdį ati
darė PET seimo pirmininkas Ma- 
sens. Sesija susilaukė visos eilės 
sveikinimų. Jų tarpe JAV vals
tybės sekretoriaus Dulles, Pran
cūzijos užsienio reikalų ministe-

Sekmadienį, balandžio 28 die
ną, Strasbourgo katedroje įvyko 
iškilmingos pamaldos už ištrem
tuosius ir už žuvusius kovoje dėl 
savo tautos laisvės. Pamaldose 
dalyvavo PET seimo delegatai.

Sekmadienio popietį PET sesi
jos atskiros komisijos turėjo po
sėdžius. Taip pat įvyko jaunimo 
sekcijos pasitarimas, kuriam va
dovavo jr. Bačkis.

Sovietai iš “dangaus”
nori pamatyti JAV

LONDONAS, geg. 1. — Sovie
tų Sąjunga vakar pasisiūlė ati
daryti Sibirą „apžiūrėjimui iš 
dangaus“, karinius įrengimus, 
jei Washingtonas sovietams leis 
pamatyti Aliaską ir kitas JAV 
svarbias karines vietoves.

Sovietų planas buvo patiektas 
Londone prieš uždarant Jungti
nių Tautų nusiginklavimo pako
mitečio posėdį.

Jungtinių Amerikos Valstybių 
delegacija, vadovaujama Harold 
Stasseno, dėl sovietų pasiūlymo 
dar nieko nepasakė.

Britai sovietų pasiūlymą pa
vadino „nedaug ką žadančiu“.

KALENDORIUS
Gegužės 2 d.: Šv. Atanazas; 

lietuviški: Dangerutis ir Iželė.
Saulė teka 5:49, leidžiasi 7:49.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicagoje 

ir jos apylinkėje šiandien — da
linai apsiniaukę.

Llewllyn Thompson nominuotas
JAV ambasadoriumi Sovietų Rusi
jai, vieton Charles Bohlen. Thomp
son gerai kalba msiSkai. (INS)

Atmetė pasiūlymą
LONDONAS, geg. 1. — Brita

nijos užsienio reikalų ministeris 
Selwyn Lloyd atmetė pasiūlymą, 
kad britai atidėtų vandenilio 
bombos bandymą.

I
Daugiausia komunistai siūlo 

atidėti britų vandenilio bombos 
bandymą.

Sovietų Sąjungos "padanges" 
planas maišys Nato kalbas

I ’ '
BONNA, Vokietija, geguž. 2. — Šiaurės Atlanto Gynybos or

ganizacijos (Nato) penkiolikos valstybių užsienio reikalų minis- 
Į teriai vakar suvažiavo į trijų dienų susirinkimą Bonnoje. Posė
džiai prasidėjo šiandien.

Turbūt Nato užsienio reikalų 
ministeriai svarstys naujausią

WASHINGTONAS,'geg. 1. — 
„Aidų“ žurnalo premijos komisi
ja, susidedanti iš dr. L. Andrie- 
kaus, OFM, P. Jurkaus, dr. K. 
Pakšto, dr. J. Puzino, Ą. Vaičiu
laičio, balandžio 28 d. susirinkusi1 nu
Washingtone, iš atsiųstų septy
nių veikalų rado tris vertus pre
mijos.

Žurnalo leidėjams pritarus ir 
iš aukų būdu sudaryto premijų 
fondo tam tikslui sutikus duoti

namas parduotas j reikiamą sumą, paskirtos trys 
r lygios premijos po 500 dol. šiems

autoriams: dr. Juozui Girniui už 
veikalą „Žmogus be Dievo“, dr. 
Jonui Griniui už veikalą „Lietu
vių kryžiai ir koplytėlės“ ir dr. 
Adolfui Šapokai už veikalą „Se
nasis Vilnius“.

LAMAR, Mo., geg. 1. — The 
United Automobile Workers uni
ja nupirko medinį namą, kuria
me 1884 m. gegužės 8 d. gimė 
Hary S. Truman. Tas namas ma
noma paversti švento^.

Maisto stoka
KATMANDU, Nepalis, geg. 1. 

— Nepalis turi 10 milionų gyven 
tojų, vienas ketvirtadalis jų be
veik badauja. Audros sužalojo 
Nepalio pasėlius. Maisto stoko
jama ypač Nepalio sostinėj Kat
mandu.

Dovana Izraeliui
DUSSELDORF, Vokietija, ge

gužės 1. — Vakarų Vokietijos 
prekybos unijų draugija pasiųs 
pilnai įrengtą vaikų darželį Iz
raeliui, kaip Gegužės 
draugiškumo dovaną.

Visi trys veikalai yra dar nie
kur nespausdinti.

Iškilmingas premijų įteikimas 
įvyks gegužės 5 d. 3 vai. p. p. 
„Aidų“, koncerte VVaterbury, 
Conn.

Dag Hammarskjold
pas Piją XII

VATIKANAS, geg. 1. — Jung 
tinių Tautų generalinis sekreto
rius Dag Hammarskjold ir popie
žius Pijus XII vakar kalbėjosi 
40 minučių popiežiaus privačioje

dienos studijoje. Hammarskjold lėktu
vu atskrido iš New Yorko į Ro
mą.

Hammarskjold užvakar tarėsi 
su Italijos prezidentu Giovanni 
Gronchi ir premjeru Antonio 
Segni Vidurio Rytų klausimais.

Eisenhowerio doktrina
LONDONAS, geg. 1. — Aneu- 

rin Bevan, vienas iš socialistų va 
dų, grįžęs iš Vidurio Rytų, spė
ja, kad Eisenhovverio doktrina 
neturės pasisekimo Vidurio Ry
tuose.

' Bevan siūlo pagalbą teikti per 
Jungtines Tautas Vidurio Rytų 
valstybėms.

• Keturias dienas posėdžiavo. 
Kanados komunistų partijos su
važiavimas buvo Toronte ir tęsės 
4 dienas. Suvažiavime dalyvavo 
150 atstovų.

Dvidešimt žuvo

PRAGA, Čekoslovakija, geg. 
1. — Dešimt asmenų vakar žuvo 
dviejų traukinių susidūrime. Ne
laimė buvo Moravijoje.

Sirija ruošiasi ištraukti savo 
kariuomenę iš Jordano?

. WASHINGTONAS, geg. 1. — 
Diplomatiniai pareigūnai Wa- 
shingtone šiandien pranešė, kad 
Sirija pasiruošusi ištraukti savo 
kariuomenę iš Jordano savaitės 
laikotarpyje.

Šis Sirijos žygis sustiprintų 
Jordano karaliaus Husseino pres 
tižą Vidurio Rytuose. Atrodo, 
kad karalius Hussein „atsistoja 
int tvirtesnių kojų“. Bet vakari
niai diplomatai bijo naujų nera
mumų Jordane, kai trečiadienį 
baigsis musulmonų šventas mė
nuo.

Hussein vakar pasakė laikraš

tininkams, kad „krizė baigiasi“ 
Jordane.

Kaikurie diplomatai galvoja, 
jog Sirija nutarusi ištraukti sa
vo kariuomenę iš Jordano, kai 
Saudi Arabijos karalius Saud pa
žadėjęs karinę pagalbą karaliui 
Husseinui.

Vakarų diplomatai įsitikinę, 
jog tarp Jordano ir Sirijos — 
Egipto atšalo santykiai.

Sirija ir Egiptas praėjusį sa
vaitgalį apipylė Jordaną propa
ganda, palaikančia Husseino po
litinius priešus.

sovietų pasiūlymą nusiginkluoti.
Vakarai pradžioje gana šaltai 

pažiūrėjo į sovietų naują nusi
ginklavimo planą.

Maskva užvakar paskelbė nau
ją nusiginklavimo planą.

Prieš- dvejus metus

Prez. Eisenhoweris prieš dve
jus metus pasiūlė „atidaryti pa
danges“ fotografuoti Amerikos 
ir Rusijos teritorijas iš oro, kad 
tokiu būdu būtų patikrinta, ar 
ruošiamasi karui. Šiam pasiūly
mui Maskva buvo nepalanki. Bet 
dabar sovietai apibrėžtai sutinka 
su Eisenhowerio „padangių“ pla-

Sėklą krizė Rusijoje
MASKVA. — Humoro žurna

las “Krokodil” nr. 7, pailiustruo 
damas laikraščių žinią, kad dau 
gelyje Sovietų Sąjungos vietų 
blogai saugomos sėklos, nupie
šęs paveikslą, kaip sudygę ku
kurūzai ir kviečiai, galvas ir 
varpas prakišę pro stogą, iškė
lė augštyn sandėliuką ir klėtį.

Maskvos radijas pranešė, jog 
sovietų delegatas Zorin pasakė 
Jungtinių Tautų nusiginklavimo 
pakomitečiui Londone, kad jo vy 
riausybė yra pasirengusi atida
ryti apie 2,750,000 kv. mylių Eu
ropoje ir rytiniame Sibire ori
niam apžiūrėjimui, jei Jungtinės 
Amerikos Valstybės atidarys be
veik tokį pat teritorijos plotį 
Aliaskoje ir JAV vakaruose.

Atominių ginklų klausimas

Zorin šį pasiūlymą sujungė su 
siūlymu tuojau atidėti atominių 
ginklų bandymą ir Rusijos — 
Amerikos — Britanijos atsisa
kymu naudoti atominius ginklus.

Jis taip pat pakartojo pirmykš 
čius pasiūlymus sumažinti Ame
rikos, Sovietų Sąjungos ir raud. 
Kinijos karines pajėgas kiekvie
nai iki 2,500,000 vyrų ir Brita
nijai ir Prancūzijai iki 750,000 
vyrų kiekvienai.

Maskvos tikslas

Maskva išėjo su nauju nusi
ginklavimo planu Šiaurės Atlan- 
to Gynybos organizacijos (Na
to) suvažiavimo išvakarėse. Mas 
kvos tikslas — įnešti nesutari
mų tarp Nato narių. Maskva no
ri sugriauti Atlanto sąjungą.

Laisvės kovotojo 
sveikatą palaužė

raudonąją kalėjimas
HAMBURG, Vokietija. — Vie- , 

nas vokiečių jaunuolis, ^neseniai 
pabėgęs iš Rytų Vokietijos, pra
nešė, kad Berlyno katalikų stu
dentų pirmininkas Hermann Fla- 
de yra laikomas Waldheimo ne
pilnamečių kalėjime. Prieš kiek 
laiko jis sunkiai susirgo džiova 
ir šiuo metu yra beveik be vil
ties pagyti. Hermann Flade ak
tyviai dalyvavo Berlyno darbi
ninkų sukilime 1953 metų bir- 

iželio mėn. Dėl to jis buvo areš
tuotas ir uždarytas į nepilname
čių kalėjimą.

Sunkios kalėjimo sąlygos, nuo 
latiniai tardymai ir kankinimai 
palaužė jo sveikatą, ir šiandien 
jis yra beveik prie mirties. Tai 
dar vienas sovietinės priespau
dos kankinys.

Vizito klausimu
TOKIO, geguž. 1. — Japonijos 

premjeras Nobusuke Kishi ir 
JAV ambasadorius Douglas Mac 
Arthur II kalbėjosi vieną valan
dą apie Kishi vizitą Washingto- 
ne. Japonijos premjeras Kishi 
turbūt birželio 19 d. atvyks į 

| Jungtines Amerikos Valstybes.

Kalbą mokymo
mokslinė konferencija

VILNIUS, okup. Lietuva. — 
Lietuvių ir rusų kalbos mokymo 
mokslinė metodinė konferencija 
balandžio pradžioje buvo Vilniu
je. Konferencijoje dalyvavo sve
čių ir iš Latvijos, Estijos bei Ru
sijos. Buvo kalbėta apie pedago
gų kadrų ruošimą, kalbų ir lite
ratūros dėstymo programas ir 
kt.

Konferencijoje pritarta vėl 
įvesti užsienio literatūros kursą, 
bet kartu pareikštas pageidavi
mas, kad jis nesibaigtų Balzako 
kūryba, kaip faktiškai esą pro
jektuota.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Nacionalistinė Kinija dviem naujais radijo siųstuvais iš 
Formozos padidino prieškomunistinę propagandą, kuri taikoma 
esantiems kiniečiams Hong Konge, Macao, Pilipinuose ir pietryčių 
Azijoje.

— Britanijos karalienės Elzbietos II projektuojamas vizitas 
į Jungtines Amerikos Valstybes šią vasarą ar rudenį tebėra abe
jonėje. Jei karalienės projektas nepasiseks, princesė Margareta 
galbūt atvyks į JAV kitų metų pavasarį,

— Austrija šį sekmadienį rinks valstybės prezidentą. Dau
giau kaip /f milionai austrų dalyvaus prezidento rinkimuose. Kan
didatai į prezidento postą yra prof. Wolfgang Denk, 35 metų, gar
sus Europos gydytojas chirurgas; ir Adolf Sehaerf, 67 metų, vice
kancleris Raab vyriausybėje. Adolf Sehaerf palaiko Austrijos 
soeialistai. Wolfgang Denk nominavo į prezidentus kanclerio Ju
liaus Raab liaudies partija. Jis taip pat yra palaikomas Austrijos 
laisvės partijos, kuri yra priešinga kanclerio Raab liaudies parti
jos — socialistų ministeriu kabinetui.

— Indijos kaikurioms valstybėms gresia badas. Jungtinės 
Amerikos Valstybės siunčia javus į Indiją.

— Prezidentas Eisenhoweris vakar pasakė respublikonų kon
gresiniams vadams, kad galbūt, jis pasakys kalbą biudžeto ir įsta- 
tymdavystės klausimais per televiziją.

— Britanijos premjeras Maemillan planuoja rugsėjo mėnesį 
vykti į Maskvą.

Trumpai iš visur
• Sovietų kariuomenė Rytų 

Vokietijoje. Sovietai Rytų Vo
kietijoje turi 400,000 kariuome
nės, 8,000 tankų ir 1,500 lėktuvų. 
Sovietų satelitas — Rytų Vokie
tija — taipgi turi 150,000 kariuo 
menės. Negana to, Maskva laiko 
kituose satelituose 75 divizijas 
kariuomenės ir pačioje Rusijoje 
153 divizijas ir 20,000 lėktuvų.

• Rytų Vokietija, sovietų val
doma, yra paversta karo stovyk
la ir užversta ginklais ir armi
jomis, pastebėjo Vakarų Vokie
tijos užsienio reikalų ministeris 
Brentano.

• Vakarų Vokietijoje dabar 
yra Jungtinių Amreikos Valsty
bių 6 divizijos kareivių, Anglijos
— 4, Prancūzijos — 2, Belgijos
— 2 ir Danijos — 1 brigada. Iki 
metų pabaigos jos bus sustiprin
tos 5 vokiečių divizijomis, tada 
bus iš viso 20 divizijų.

• Lietuviškos staklės Indijai. 
Naujosios Vilnios „Žalgirio“ 
staklių gamykla gamina presavi
mo stakles Indijos metalurgijos 
fabrikams. Užsakymas esąs la
bai skubus.
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Per darbą į džiaugsmą
J. ŠOLICNAS

To, kas įvyko Didžiosios sa
vaitės metu Putname, šiandien 
negalima įvertinti. Apie tuos 
nuostabius įvykius kalbės gal
būt tik po'kelerių metų tų įvy
kių liudininkai.

Balandžio 17 — 21 dienomis 
Nekalto Prasidėjimo seselių vie-

Dalyvavo kursantai ir Prisi
kėlime, bendrai su seselėmis gie
dodami ir džiaugdamiesi Vely
komis.

Religiniam kursų dalyvių gy
venimui vadovavo nuoširdusis 
ateitininkų draugas kun. V. Pau 
lauskas. Jis pajėgė kursų da
lyviams perduoti ir Kristaus 
kandžios didumą, ir kartu mo
kėjo vaizdžiai papasakoti apie 
velykinį džiaugsmą.

Tėviškėle, tėviškėle

ri buvo šokių metu. Tačiau tai 
ne viskas.

Ir dainos, ir muzikos garsai, 
nuskambėję pianino stygomis, 
nubėgo ir liko tik prisiminimas. 
Šokiai ir bendros dainos, tyla 
pietų metu, rimtis koplytėlėje, 
motiniškai seselių išpuoštas ve
lykinis stalas, juokai, berniukų 
netoliese pergyventi įspūdžiai 
mažuose motelio namukuose — 
viskas liko tik prisiminimai. Jie 
dar ilgai neišdils dalyviams iš

reikėjo raginti — visi artinosi 
prie Dievo stalo.

Gavėnia ir Velykų rytas
Tris dienas darbas vyko tik 

su trumpomis pertraukomis kas 
45 minutes ir pusvalandžiu lais
valaikio po pietų. Visgi šešta
dienį vakare buvo rasta valan
dėlė ir visi kibo margučių da
žyti. Prisikėlimo mišios naujo-

(Nukelta į 5 pusi.)

Telefonas GRovehill 6-16*1

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTS!

*K'WTI’P
Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimų Išskyrus trečiadienius.

2422 W. Marąuette Road

Kai vėlai sekmadienio vakare atminties, kaip ir padėka kun. 
jaunoji daininkė džiugino visus St. Ylai, dr. V. Vygantui, prof. 
meninės programos metu savo S. Sužiedėliui, dr. A. Damušiui, 
dainomis ir kai jinai pasakojo seselėms ir visai SAS Centro 
apie tėviškę, kuri yra jos sap-,Valdybai.
nas, ji tartum atspėjo kursantų1 Vienas dalykas, kuris negy-

P. ŠILEIKIS, 0. P.
OrtltoptMlan - ProU-žįstas

Aparatal-Protezal, Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojom 

(Areli Support*) Ir t- t. 

Vai.: 9-4 Ir 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDI JOS TECHNIKOS LAB.
2850 W. 63 rd St. Chicago 29, lll 

Tel. PRospcct 6-5084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 

Naojaa adresas: 4253 W. 63rd St 
Ofiso tel. REUaiu-e 6-4410 

Rezkl. telef. GRovehill 0-0017 
Valandos: 1-3 p. m., 6-8 p. m. 

Penktad. tik po pietų.
Trečlad. lr šeštad. pagal sutarti

TeL REUanoe 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

'nyr' via GTnv’rojASj 
3925 W«st 59th Street

Vai. Pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo i—4 p .p. 6:30—8:30
vai. vak. Trečiad. ir šeštad. 1—4 v. 
P. P-f

Tel. ofiso Ir buto OLympic 2-4159
DR. P. KISIELIUS

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

Rez. 1634 S. 49th Avė., Cicero

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. WAlbrook 5-7670 ir 
GIbson 8-4938

• Generalis kontraktorius nau
jų namų statybai, Įvairiems re
montams lr namų pertvarky
mams • Turime dideli patyri
mų namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento lr medžio 
darbus. • Apkainavimai nemo
kamai.

Ofiso tel. CLlffside 4-2896 
Rezidencijos: LAfayctte 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

jis. Be to buvo išklausytos prof.
Sužiedėlio paskaitos apie atei
tininkų kongresus ir taip pat a-1 mintis, kad ir juose tas pats vens mintyse, bet kurį kursŲ 

sapnas yra. Ir jų visos jėgos dalyviai neš rūškanon kasdieny- 
skiriamos greitesniam savo tė- bėn, yra meilė savam idealui, 
viškės pamatymui. ! Jie dėl to4r buvo suvažiavę. Jie

Dar ir dabar aidi žodžiai, dėl to ir klausėsi paskaitų. Ne- 
meninės programos metu dėklą- galima dabar sakyti, kiek kiek- 
muoti A. Žemaitaičio ir I. Ni- vienas kursų dalyvis buvo pa- 
kolskytės, dar ir dabar girdisi tenkintas savo dalyvavimu. Ne- 
pianino garsai, kuriais D. Pa- galima — kas dar svarbiau — 
pievytė ir S. Dzikas džiugino su- sakyti, kiek jų dalyvavimu bus 
sirinkusius. Ir negalima pamirš patenkinti kiti tol, kol jie to ne- 
ti nė tos linksmos nuotaikos, ku- įrodys savo darbu.

pie seimą.

Iš tolimojo Clevelando atsku
bėjo ir naujasis Ateitįininkų Fe
deracijos Tarybos pirm. dr. A. 
Damušis. Jis kursantams kalbė-

nuolynas globojo dalį dartiščiųjų/ jo apie at-ko inteligento santy
Kristaus sodo darbininkų — 
ateitininkų akademinio jaunimo 
narių. Nekalbėsime apie kur
sus, ar jie buvo geri, ar blogi. 
Šiandien tų kursų pasekmėmis 
dar negalime džiaugtis, tačiau 
ateitininkijos istorijoje šitie kur 
sai bus įrašyti, kaip ženklas, ku
riuo jaunimas galės prieš visus 
ir visada didžiuotis.

Kursų nebegalima pasverti. 
Apie juos negalime pasakyti tik 
tiek, kad jie buvo geri. Tai'bū
tų permaža. Apie kursus nega
lima būtų pasakyti, jog jie bu
vo negerai organizuoti. Tai bū
tų organizatorių darbo neįver
tinimas* Ir pagaliau negalima 
kursų minėti vien tik kronikine 
žinute. Tai būtų neteisybė. Ši
tie kursai tiek katalikiškajai, 
tiek kitų pažiūrų visuomenei bu 
vo atsakymas į klausimą, ką 
šiandien dirba ir galvoja mūsų 
jaunimas. Šie kursai buvo vy
kęs bandymas parodyti, ką ga
li jaunimas. Jis parodė katali
kiškajai visuomenei, kad yra ruo 
šiami geri darbininkai, o visiems 
kitiems, kad nė viena jaunimo 
organizacija , šiandien tremtyje 
nesirūpina tiek savo dvasiniu 
auklėjimu ir rimtu ruošimuosi 
ateities darbui, kaip ateitinin
kai.

Tai toki bendri įspūdžiai yra 
iš kursų.

Apie ateitininkų gimimą 
Pirmąją studijų dieną pirma

sis žodis, kurio klausėsi studen
tai ateitininkai, suvažiavę iš 
Chicagos, Detroito, Clevelando, 
Philadelphijos, New Yorko, Bos

kius su visuomene ir taip pat ki 
toje paskaitoje priminė, jog at
kas turi gerai pasiruošti gyve
nimui, rimtai studijuodamas, ta
čiau, atidžiai gilindamasis sa
vo studijų šakoje, turi nepalikti 
vien tik siauro profesinio galvo
jimo žmogumi. Ateitininkas tu
ri išmokti ne tik atminti, bet 
taip pat kurti ir mąstyti.

Kursų gyvsidabris

Be trijų mūsų vyresniųjų pro
fesorių, kursuose dienos klau
simus daug aiškino ir dr. V. Vy
gantas. Mūsų jaunojo daktaro 
negalima buvo laikyti vien tik 
paskaitininku. Jo negalima va
dinti nė kursų organizatoriumi. 
Ne, kadangi jis buvo visur. Jis 
ir skaitė, ir aiškino, ir klausėsi, 
ir visus migdė, ir dainavo. Jis 
buvo dalis aplinkos, kuria buvo 
kursai.

Kadangi kursai buvo pilna žo
džio prasme darbo mokykla, to
dėl be vyresniųjų paskaitininkų 
kalbėjo ir patys studentai. Ir 
taip paskutiniąją dieną net iš 
New Yorko atskubėjo šnekėti 
Kęst. Kudžma. Be to kalbėjo 
D. Karaliūtė, A. Gečiauskas ir 
kiti.

Dar turėta ir visa eilė disku
sinių būrelių, kurie svarstė mok 
sleiviškus reikalus ir narpliojo 
savas organizacijos problemas. 
Buvo parodyti ir centro valdy
bos nariai posėdžio metu. Žino
te, visai neblogai jie ten aiški
nosi! Džiugu, kad jie ne po
sėdžių metu nemiega. Gal dėl 
tokio jų darbštumo ir šitie kur

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

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

dalys
CALL-ME-MOTORS CO.

575b 8. WESTERN AVĖ. PR 8-9533

Kasdien 1-3 vai. lr 6-8 vai. 
išskyrus trečiadienius, 

šeštadieniais 12 lkl 4 popiet.

vak.,

Ofiso telef. LAfayette 1-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS.
GYDYTOJA IR CHIRL'RGE 

4148 S. Archer Avė.
VAU Kasdien popiet nuo 12-2:30 v. 
Vak. pirm. antr., ketvirt 6-8:80 ▼. 

Trečlad. tik susitarus.

Antrieji ideologinio pasiruošimo kursai
Praėjusiais metais Kalėdų a- 

tostogų metu buvo sėkmingai su 
ruošti kursai studentams ateiti
ninkams ideologinėms ir praktiš 
kos veiklos žinioms pagilinti.

gentas ir jo profesija” ir “At
kas inteligentas ir jo santykiai 
su visuomene”. Dr. V. Vygan
tas kalbėjo apie at-kų veiklą ir 
jaunimo organizacija*. Patys

Šiemet pastangos tokius pat kur j studentai taip pat pasireiškė. D.
sus suruošti atnešė dar puikes
nius rezultatus. Į šiuos kursus 
suvažiavo* arti 50 studentų at
eitininkų iš visų JAV esančių 
draugovių. Kursai vyko balan
džio 18 — 21 dienomis pas vai
šingąsias Nekalto Prasidėjimo 
seseles Putnam, Conn. Progra
ma buvo beveik be išimties stu
dijinė — paskaita sekė paskai
tą, išskyrus Didžiosios savaitės

Karaliūtė kalbėjo apie at-kų šū
kį, A. Gečiauskas — at-kų įžo
dį, K. Kudžma — at-kų šventes 
ir J. Šoliūnas — ženklus ir uni
formą.

Visos paskaitos buvo atidžiai

SOPHIE B A K C US į 
RADIO PROGRAMA

IS WGEP stoties — Banga 1390 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD.

8:46 iki 9:30 vai. ryte 
SESTAD. 8:30 iki 9:30 ryte

SEKMAD. 8:30—9:30 v. r. iš stoties 
WOPA — 1400 kll.

7169 So. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chicago 29, III. HErnloek 4-2418

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 VVest Slst Street
Priima ligonis pagal susitarlma 

D61 valandos skambinti telefonu
» » ... . , Prospect 6-1796 nuo 2 iki 9 vai.užrašomos juostelėje ir taip pat Į p -p. kasdian išskyrus trečiad. Ir 

šeštad.kiekvieno kursanto santraukų 
sąsiuvinyje. Paskaitos buvo į- 
domios, aktualios ir ypatingai 
apčiuopiamai perteiktos. Kad

Ree. tel. GRovehill 6-6603

tono, Hartfordo, Waterburio, sai įvyko, nes suvežti pusšimtį
Worcesterio, Brocktono, Pater- 
sono ir kitur, buvo kun. St. Y- 
los. Jau iš pirmųjų prelegento 
žodžių ryškėjo, kad čia susirin
kę turės gerą progą išsiaiškinti 
ir išdiskutuoti faktus, kurie at
vedė ateitininkus į pasaulį, bet 
taip pat ir priežastis, dėl kurių 
jie atsirado.

Savo nuotaikingu žodžiu kun. 
St. Yla aiškino apie ateitininkiją 
metų bėgyje. Jis taip pat švie
tė kursantus apie lietuviškosios 
kultūros tipus. Jis buvo ir šių 
kursų siela, apie kurią sukosi 
visas darbas, rimtis, jaunatviš
kas džiaugsmas ir entuziazmas 
darbui.

Ateitininkų Federacijos vadas 
prof. Simas Sužiedėlis kursuose 
kalbėjo apie žmogiškojo gyve
nimo idealus. Mintys, kurias jis 
paliko klausytojams, nebuvo tik 
koki nors universitetiniai žo
džiai, bet buvo nurodymai, ku
riais turėtų vadovautis ateitinin 
kai. “Kristus — mūsų augš
čiausias idealas, pagal kurį rei
kia kreipti gyvenimą”, 'Raibėjo

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7166 South Western Avenue
(MEDlCAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto iki i vai. p.p. lr nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. fteštad. 11 
vai. ryto iki 3 vai. popiet

orrice tel. RE 7-1168 
Res. tel. VVAlbrook 6-3766

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North VVacker Drive 
(Civic Opera House, kamb. 858)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntral 6-2294

6002 VVest 16th Str., Cicero
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOvvnhall 3-0959
Kitu laiku lr trečiad. susitarus 

Rezid. tel. HErnloek 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika lr moterų ligos)
Ofisu ir rez.: 5100 S. Western Avė. 
Tel. PRospeet 8-1223 arba VVE 6-5577

, Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Į Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad.

2-4 vai. popiet ir sulig susitarimu.

"VI.

*
ofiso PRospeet 6-2240

PRospeet 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGUOS LIGOS 
5700 So. Wood Street 

Priėmimo vai. nuo 2- -4 vai. kasdien 
Ir -nuo 6 ikt 8 vai. pirmad. ir penkt.
Trečiad. ir sek uždaryta.

pamaldas ar būrelių diskusijas, dalyviai jomis domėjosi, buvo 
Jaunimo sąjūdžiai galima Pa8teWti » klausimų

Pirmoji diena buvo skirta at
eitininkijos istorijai. Kun. St.
Yla supažindino su katalikiško
jo jaunimo sąjūdžiais Lietuvo
je XIX amžiuj ir at-kų veikla I 
Pasaulinio karo metu. Po pietų 
prof. Sužiedėlis kalbėjo apie at- 
kų kongresus. Vėliau kun. Yla 
skaitė paskaitas temomis “At
kas gyvenimo priešingybių aki
vaizdoje” ir “Ateitininkai ir mū 
sų kultūros kryptys”. Prof. S.
Sužiedėlis kalbėjo temomis “Ide
alas žmogaus gyvenime”, “Šei
ma ir visuomenė”, “Politika ir 
ateitininkai”. Prof. Damušis

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

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

gausumo.

Šalia paskaitų, dar vyko pa
vyzdinis SAS Centro Valdybos 
posėdis fh būrelio susirinkimas 
su įdomia programa. Buvo skir 
ta laiko ir diskusijoms. Disku
siniuose būreliuose susidomėji- vai. 
mas buvo labai didelis. Juose vak 
studentai taip gyvai dalyvavo, 
kad dažnai susidarydavo sunku
mas, kai ateidavo laikas diskusi
jas baigti. Kasdien buvo atna
šaujamos šv. mišios arba atitin
kamos pamaldos; jų metu kun. 
Paulausko pasakytiej ipamoks- 
lai ilgai liks klausytojų atmin-

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IP 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 South VVestern Avenue 
kasdien 10-12 vai. 1, 7-9 vai
Šeštadieniais 10-< vai Trečia

dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 
Ofiso ♦elefonas: PR 8-3229 

Res telef. VVAlbrook 6-6676

Ofiso HE 4-181lf, arba RE 7-9700 
Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Michigan Avė.
Buto 1653 W. 103 St., Beverly Hills

Vai.: kasdien Inuo 6 V. V.’ Jkl 9 r; vių 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 

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

Tel,: Ofiso — PUUman 6-6766 
Buto — BEverly 8-3946

Tel. ofiso He. 4-2123. rez. Gib. 8-6105

DR. V. P. TUMASONIS
2454 VVest 7 lst Street 
(71st lr Campbell Avė.)

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

Trečiadieniais uždaryta.

‘ Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. R. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ I.IGŲ GYDYTOJAS

3267 South Halsted Street
Va) I Iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak 

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tet ofiso PRospeet 6-9400
Rezid. PRospeet 6-9400

DR. ORĄ VAŠKEVIČIUS
(Vaėkevlčlūtč)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenne

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

narių iš visos Š. Amerikos šian
dien nesugeba dar nė viena ki
ta organizacija. Tai gero or
ganizacinio darbo vaisiai.

Rimtis ir džiaugsmas

Gi suvažiavę buvo tikri dar
bininkai. Atrodė, kad jų nė jo
kia bereikšmė triukšmingoji a- 
merikietiškojo miesto aplinka 
nebeveikia. Visas darbo dienas 
jie rimtai klausėsi kasdien po 
keletą paskaitų ir laisvu laiku 
savo darbą aukojo kenčiančiam 
Kristui. Buvo ir darbas rimtas, 
ir laisvalaikis. Nuoširdus lietu
viškųjų seselių priėmimas ir tie 
siog nuostabi motiniška jų glo
ba suteikė tą nepaprastą pasi
ryžimą parodyti, kad studentai 
ateitininkai supranta, ko iš jų 
yra norima.

Rimties vakarais, kai visas 
pasaulis pergyveno Didžiosios 
Kančios momentus, kursų daly
viai rinkosi gražioje vienuolyno 
koplyčioje maldauti jėgų darbui 
ir pamąstyti apie kančią To, dėl 
Kurio jie atvykę čia ruošėsi.

nagrinėjo temas “At-kas inteli-1 tyse. Šv. Komuniją priimti ne-
— —j-------- - ........................... 
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SPECIALUS
BARGENAS

• Sofoms, Lovoms, 
Lempoms

KAINOS NUO
#49.50

aug&ėian

DIDELIS PASIRINKIMAS {VAIRIAUSIŲ BALDŲ 
KELIU A. RAUDONIS, NELLIE BERTULIS, Sav.

ROOSEVELT FURNITURE Co. 
2310 W. Roosev.lt Road T.lof. SEeley 3-6741

Krautuvft atidaryta sekmadieniais nuo 11 lkl 4:S6.

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chicagos Savings Bendroves praeitimi, nuo pat joa įsikiirirao 
1024 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių Baugumo ir divi
dendų našumo atžvilgio, nėra Bangesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomas pinigus. Pasidėję taupinius p(to mus gausite ne tiktai saugumų — jų 
apdraudimą iki $10,000.00, augfitą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų

| veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.
Taupytojų patogumui Cbieagoa Savinga Bendrovės įstaiga yra viena ii gra

žiausiai ir modernifikiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.
Lietuviai gyvenantieji už Chicagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų Val

stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paStu.
Rąžykite dėl informacijų. Mūsų turtas $21,000,000.0(1.

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

Atdara: pirmadienį nuo 12 lld 8, antradienį Ir penktadieni nno 9 Iki 4, ketvirtadienį nuo 9 Id 8.
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o ėe&tadlenį nno 9 lld 2 valandos po plotų.

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

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

fteštad 2—4 vai. vak. 
Trečlad. ir kitu laiku pagal sutarti. 

Telef. ofiso LAfayctte 3-6048 
Rez.: VVAlbrook 6-3048

”il. ofiso HE.4-6849. rez. HE.4-2124

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 7 lst Street
Vai Pirm., ketvlr., penxt. 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-6, treč.lr Sešt. parai sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South VVestern Avenne 
Chicago 29, III 

telefonas REpublic 7-4900 
RealdencU: GRovebUl 9-8161

oa»lnia(ynial pagal eutartlue

DR. T. DUMDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenne 
Oflao vai.: nuo 2-4 lr nuo 6-8:10 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 Ikt 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tet. YIrgtola 7-0036. '

Otrirtf ei Joa tet. BEverly 8-8944

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

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

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

Ofiso telef. Y Arde 7—1166 
. Realdenctjoa — STevrart >-4811

BR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Weet 85th Street
(kampas Halsted lr 86-ta gat vi) 

VAL. 1—4 Ir 6:80—8:80 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius Atidara

šeštadieniai. 1—4 vai.

Tri. W Al brook 6-3070
Rea Hllltop 6-1680

Dr. Aleiander J. Javois
(JOVAIŠA S)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marųuette Medieal Center 
6132 South Kedzie Avenne

VAL. 8—4 p. p. Ir nuo 7—9 y. vak
Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAA 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 VVest 63rd Street

VAL. kasdien nuo 3—6 p p Ir 7:16 
Iki » vai. Trečlad. Ir lašt. užtlaryta

Ofiso HErnloek 4-6816 
Rez. HErnloek. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 West 69th Street 
(priešais ftv. Kryžiaus ligonine) 

Priima pagal susitarlma

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

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 lkl 12: 3—6; 7-9. 

fteštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
liAfayettc 3-4949.

Namų — CEdarcrest S-7788

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

Kasdien I—7 vai. vak. fteštad. nuo 
1—6 vai. vak.

Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2437 
W. 62nd St,, tel. Republio 7-8818.

Ofiso telefonas — BIshop 7-3896

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie lr Archer) 

VAL. kasdien nuo 2:00 Iki 9:00 v. 
Trečlad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINftS LIGOS 
2745 West 69th Street 

Priešais ftv. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpublic 7-2390 

VAL: Pirm., antr., Kert., peakt 
nuo 9 Iki 11 ryte Ir nuo 6:00—6:00. 
Sešt. nuo 2:00—4:00. Trečlad. lr
kitu laiku susitarus telefonu.

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

keičia atlklna Ir rSmoa 
4456 8. California An .TA 7-7981
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečlad. už
daryta), šeštad. 10 ryto lkl 8-r. p.p. 

uždarytas

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 9-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street
Kamp. Halsted lr 81-mos gatvių 

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

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

DR. F. C. WINSKONAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Wert Marųuette Rd.
Vai. nuo 2 lkl 4 p. p.; 6 lkl 8 va 

Trečlad. lr šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tri. ofiso CA. 8-0257, rez. PR. 6-6869 

Reiki. 664)0 8. Arteslan Avė.
VAI. 11 v. v. lkl 8 p. p.; 6—9 v. v

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Viri 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 

Pritaiko akinlue 
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas Ir akinių dlrbtnvč 
756 VVest 35th Street

nuo 10 lkl 2, nuo 6 tkl 8, tre 
nuo 10-12, penktad. 10-2 lr

šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. p.p

Vai.
člad

DR. S. VAITDSH, OPT.
Palengvinu aklų Įtempimą, kuris 

yra priežastis galvos skaudSJimo bei 
svaigimo lr skaudančių akių karščio. 
Atitaisau trumparegystę ir tollregys- 
tę. Prirenku teisingai akinius. ’ Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
Instrumentais, rodančiais mažiausius 
trflkumus. Speciali atyda kreipiame 
i mokyklos valkus.

4712 South Ashlajtd Avė.
Tri. VArds 7-1873 

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

' DRAUGAS 

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
4545 VV. OSrd St, Chicago 29, Illinois, Tel. LUdlow 5-9500

Bntered ae Recond-CIaae Matter Maroh 81, 1918, at Chicago. 
Under tbe Act of March S, 1879.

Illlnote

Member of the Cathollo Prese Ase’n 
Publiehed daily, ezept Bundaye, 

by the
Ltthuantan Cathollo
PRENUMERATA: 
Chicage! Ir Cicero)
Klbir JAV Ir Kanado) 
Užsienyje
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Metame

19.00
86.00

lll.oo

SUBSCRIPTION RATES 
88.00 per year outside of Chicago 
89.00 per year ln Chicago A Cloerr 
88.00 per year ln Canada 
Foreign 811.00 per year
H metų 1 mšn 1 mfln

6.00 83 76 81.36
84.60 83.60 81.eo
86 60 81 06 81 ai
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SUKAKTUVININKO SEIMAS
Lietuvių Romos Katalikų Susivienijimais Amerikoje pęrnai 

minėjo savo gyvavimo 70 metų sukaktį. Ta proga buvo sureng
ta minėjimų, banketų ir kitokių parengimų. Svarbiausia, kad 
buvo išleista 400 puslapių šios organizacijos istorija, kuri pra
turtino mūsų literatūrą, liečiančią Amerikos lietuvių įsikūrimą 
šiame krašte, jų pastangas išlaikyti savo religines ir tautines 
brangenybes bei padėti Lietuvos žmonėms atgauti laisvę ir ne
priklausomybę. LRKSA istorija puikiai pavaizduoja ne vien 
tai, kaip augo ir stiprėjo mūsų Susivienijimas, kiek daug ir nuo
širdžiai dėjosi prie visų gerų religinių, tautinių ir kultūrinių 
darbų, bet vaizdžiai atpasakoja ir visų lietuvių įsikūrimo pradžią 
bei veiklą Amerikoje. Mes laikome, kad šios knygos išleidi
mas buvo šauniausia ir vertingiausia priemonė paminėti Susivie
nijimo sukaktį.

Šis sukaktuvininkas — Susivienijimas — šiemet šaukia sa
vo šešiasdešimtąjį seimą birželio 24 — 28 dienomis Baltimore,
Md., Lord Baltimore viešbutyje. Nors Susivienijimo sukaktis 
buvo jau pernai, tačiau neabejojame, kad ir šių metų seime dar 
bus minima. Organizacijos vadovybė dar duos papildomų žinių 
iš jos praeities, po kurią pasižvalgius, seimui bus lengviau nu
smaigstyti gaires ateities veiklai.

LRKSA organas “Garsas” skelbia, kad seimo programoje —
be iškilmingų pamaldų Šv. Alfonso lietuvių parapijos bažnyčioje, šaujamas. Sprendžiant pagal Mi 
kur klebonauja veiklusis prel. dr. L. Mendelis, be banketo ir kitų chigano universiteto ūkio tyri-

NAUJAS SENATORIUS

Viceprez. Nixon sveikina naują senatorių R. Yarborough demo
kratą iš Texas. Jį bučiuoja jo žmona. Jo išrinkimas užtikrina demok
ratų kontrolę senate. (INS)

KINIJOJE IR VAIKAI ŠNIPINĖJA

parengimų bei įvairių pranešimų ir diskusijų {vairais apdraudos 
ir kitais organizacijos reikalais — bent vienas posėdis bus pa
skirtas kuopų pirmininkams ir sekretoriams, kuriems kalbės “ak- 
tuaras” (apdraudos reikalų specialistas), generalinis sekretorius 
Kvetkus ir kiti. Bus diskutuojamos apdraudos rūšys, jų reikš
mė ir priemonės, kaip aiškiau ir efektingiau išaiškinti jų svarbą 
tiems, kurie dar nėra Susivienijimo nariais.

Kiek mums yra žinoma, <per pastaruosius kelerius metus 
LRKSA vadovybė buvo užimta statuto pertvarkymu, naujų ap
draudos rūšių įvedimu ir kitais svarbiais vidiniais persitvarky
mais, mažiau laiko teturėdama tam, kad jos vajų planai koloni
jose būtų sėkmingiau pravesti, laimint daugiau naujų narių. Iš 
skelbiamos seimo programos matome, kad rimtai ruošiamasi 
po seimo visą veikimo svorį mesti naujų narių laimėjimo kryp
timi. Toks užsimojimas yra labai sveikintinas. Neabejojome, 
kad jis susilauks ir plačiosios visuomenės paramos.

LRKSA buvo įsteigtas ir išugdytas, sakytume, bendromis 
lietuvių katalikų visuomenės pastangomis, nes jis buvo ir tebėra 
gyvas ir veiklus jos šeimos narys: Ta pati visuomenė turi rū
pintis, kad tas jos narys ir toliau pasiliktų gausus nariais ir veik
lus mūsų religiniuose, tautiniuose ir kultūriniuose užsimojimuo
se, kaip jis visada yra buvęs. Į tai atsižvelgdami, tikėkimės, kad 
LRKSA 60-sis seimas susilauks rimto dėmesio. Juk tik tada visa 
JAV ir net pasaulio die tuvių bendruomenė bus stipri, kai bus 
stiprios tokios organizacijos, kaip mūsų Susivienijimas. Jei šios 
organizacijos pasidarytų mūsų didžiojo medžio — visuomenės — 
sausomis šakomis, tada ir visa mūsų lietuviškoji bendruomnė 
pradėtų merdėti.

EKONOMINES PADĖTIES APŽVALGA
DR. J. BUDZEIKA

1957 metų pradžioje Ameri
kos ekonominio gyvenimo akty
vumas buvo labai augštas, bet 
tuo metu nepasireiškė jokie di
desni ūkio aktyvumo pakeiti
mai. Tuo atžvilgiu 1957 metų 
padėtis yra gana skirtinga, ne
gu ji yra buvusi 1955 ir 1956 
metais, kada ūkio aktyvumas vi 
są laiką didėjo ir kiekvieną sa
vaitę ir mėnesį spauda praneš
davo apie naujus pasiektus eko
nominius rekordus. Kadangi 
šiais metais rekordų nebeprane- 
šama, ekonomistai pradeda 
klausti, kokia bus Amerikos 
ūkio raida 1957 metų antroje 
pusėje. Ar dabartinis ūkio akty 
vumo išsilyginimas reiškia ūkio 
atoslūgio pradžią? O gal tai 
yra tik laikinis ūkio sulėtėjimas, 
kuris po kiek laiko bus 
tas nauja ekspansijos banga, 
kaip yra buvę 1955 ir 1956 me
tais?

Mėginant duoti atsakymą 
šį klausimą, reikia tuoj pat pa
sakyti, kad dabartinė padėtis ne 
duoda jokių davinių, kurie leis
tų konkrečiai pasisakyti už vie
ną ar kitą nuomonę. Vienintelis 
dalykas, ką šiuo metu galima 
teigti, yra tai, kad dabartinėje 
padėtyje Amerikos ūkyje maty
ti daug silpnumo ir daug stip
rumo ženklų.

automobilių pramonė buvo pla
navusi. Kadangi automobilių ga 
myba ir naujų namų statyba bu 
vo du svarbiausi 1955-56 metų 
ekspansijos ramsčiai, aktyvumo 
sumažėjimai tose dviejose pa
grindinėse ūkio šakose kelia 
daug susirūpinimo.

Krašto pramonės gamyba lai 
kosi pastoviame lygyje jau šeši 
mėnesiai. Tai skaitoma silpnu
mo ženklu, nes normalaus ūkio 
gerbūvio metu 6 mėnesių laiko
tarpyje pramonės gamyba vi
suomet turi šiek tiek padidėti 
ar bent rodyti tendenciją didėti. 
Šiuo metu tokios didėjimo ten
dencijos nematyti.

Stiprumo ženklai

mo instituto apklausinėjimus, 
vartotojai yra optimistai 1957 
metais, ir jie planuoja pirkti 
tuos pačius ar didesnius prekių 
kiekius, negu 1956 metais. Ka
dangi eiliniai vartotojai yra 
Amerikos ūkio pagrindas, tie jų 
•optimistiniai norai ir pasiryži
mas yra labai svarbus stiprumo 
ženklas.

Verslo įmonių paklausa nau
joms mašinoms ir įrengimams 
ir naujų fabrikų statybai 1957 
metais numatoma 37 bilionų do
lerių sumai, kas yra 6 nuošim
čiais daugiau, negu rekordiniais 
1956 metais. Reikia tačiau pas
tebėti, kad 1956 metais naujų 
fabrikų statybos išlaidų padidė 
jimas buvo 22 nuošimčiai. Tuo 
būdu naujų fabrikų statybos 
tempas 1957 metais yra aiškiai 
sulėtėjęs, nors ši statyba vis 
dar tebetęsiama rekordiniame 
lygyje.

Federalinės ir lokalinių val
džių išlaidos šiais metais numa
tomos augštesniame lygyje, ne
gu pereitais metais. Federalinės 
valdžios išlaidos gynybos reika
lams šių .metų pradžioje buvo 
15 nuošimčių augštesnės, negu 
tuo pačiu metu 1956 metais, gi

Silpnumo ženklai

Kaip ir visi komunistiniai 
kraštai, Kinija labai jautri kont 
revoliucijos klausimui. Neseniai 
Pekinge Liaudies Augšč. teismo 
pirmininkas Tung Pi-wu pažy
mėjo, kad tautinis sąjūdis iš
ryškinti kontrevoliucionierius 
esąs “demokratijos plėtimo es
minis faktorius”.

Kreipimasis į jaunimą.. Pasku 
tiniu metu kiniečių komunistų 
partija dar kartą kreipėsi į ša
lies jaunimą, ragindama, kad 
jis nesvyruotų, pranešinėdamas 
apie savo tėvus, gimines ir drau 
gus. Kiniečių jaunimo žurnale 
tas raginimas ir viešai paskelb
tas, nurodant, jog reikia saugu
mo policijai pranešti apie bet ko 
kią vyresniųjų antikomunistinę 
veiklą.

Ypatingą spaudimą Pekingo 
režimas padarė tiems jaunuo
liams, kurie turi giminių buvu
sių žemės savininkų tarpe. Mi-

jis pranešė policijai, kad jo tė
vas buvo kontrevoliucionierius;1,
tėvas buvo suimtas ir nuteistas'A. BENIULIS atlieka 
5 metų kalėjimo. Tačiau tėvui perkraustymus bei pervežimus

MOVING
įvairius

pavyko pabėgti iš kalėjimo ir 
jis grįžo namo. Tačiau sūnūs ir 
šį kartą pakartotinai išdavė sa
vo tėvą, kaltindamas jį klausy
mu “Amerikos Balso”.

Jaunimo žurnale buvo atspau 
sdintas straipsnis “Kaip elgtis 
su jūsų kontrevoliucionieriumi 
tėvu ir vyru”. Tuo straipsniu 
buvo atsakyta dviem komjau
nimo nariams. Vienam jų, kuris 
įtarė tėvą esant antikomunistą, 
atsakyta: “Jei esate jaunimo 
lygos narys, suprantąs ir sąmo
ningas bei norįs tapti partijos 
nariu, jūsų dabartinė neapykan 
ta pavirs tikra klasių neapykan
ta. Dėlto jūs turite pranešti a- 
pie jį be jokio pasigailėjimo tei
singumo vardu. Tuo būdu jūs 
pasidarysite jaunimo pavyzdžiu,

<š tolimų ir artimų atstumų. 
Tel. BIshop 7-7075

DELIGHTFULLY FRESH 
BAKERY GOODS ,

Complete line of fresh bakery 
goods for all occasions.

Open Sunda\s 
6 a.m. fo 2 pm. 

Whipped Creain Partv Cakes

WEBER’S BAKERY
3425 VVest 63rd Street

HEmloek 4-7776 Erk h VVeber 
(St. Rifą)

Duoną Ir įvairias skcnlngas 
bulkutes kepa

padidėjo gan žymiai, ir tai pra
dėjo kelti gyventojų susirūpini
mą dėl tolimesnės kainų eigos. nė‘tas žurnaias ragįna, kad jau- į atsižadančiu kraujo giminystės 
1957 metų pradžioje šios inflia- ' ”' —
cinės tendencijos šiek tiek su
mažėjo, ir kainos jau nebekyla 
tokiu pat tempu, kaip 1956 me
tais.’ Urmo kainų srityje pasi
reiškė net mažas kainų kriti
mas, gi vartotojų kainos nežy
miai kilo. Tų pasikeitimų rezul
tate kaikurie ekonomistai pra
dėjo galvoti, kad pereitų metų 
infliacija jau sulaikyta ir kad 
netrukus iškils defliacijos pavo 
jus. Ši nuomonė tačiau yra ma
žumoje. Dauguma ekonomistų 
galvoja, kad kainų kritimo šiuo 
metu netenka laukti. Priešingai, 
jie linksta manyti,’ kad 1957 me 
tais kainos * galėsią ir toliau ne
žymiai kilti. Svarbiausias argu
mentas tai nuomonei paremti 
yra faktas, kad šiais metais dar 
bininkų atlyginimai būsią vėl 
pakelti remiantis 1955 metais ( 
sudarytomis darbo unijų ir 
darbdavių sutartimis. Ekonomi1 
štai taip pat galvoja, kad stipri 
vartotojų paklausa prekėms ir 
patarnavimams- turės tendenci
ją kelti kainas.

Išvados

Šiuo metu yra daug ženklų, 
rodančių, kad krašto ūkis neto-

nimas nuolat budėtų, nepriim-l didesniam reikalui ”... 
damas ‘ idėjų iš artimų šeimos Kitai narei, kuri abejojo, ką 
gimimų . daryti su savo vyru, atsakyta:

1955 metų sustiprintos komu- (jQs norjte pasilaikyti — 
nistinės propagandos vajaus me'jaunimo lygos nario knygelę ar 
tu kiniečių jaunimo žurnaluose Vyrą?”
buvo atspausdinta visa eilė strai 
psnių; juose buvo iškeliami tie 
jaunuoliai, kurie nesidrovėjo iš
duoti policijai savo tėvus ar gi
mines.

Dvigubas išdavimas. Ypatin
go pagyrimo užsipelnė 17 metų 
jaunuolis, kuris net du kartus 
išdavė savo tėvą. Pirmiausia

J. Kuzmionis

federalinės ir lokalinių valdžių limoje a[eityje turėtų pergyven
išlaidos įvairių viešųjų pastatų 
statybai sausio ir vasario mėne
sj buv 10 nuošimčių augštesnės,
negu 1956 metais. Sprendžiant. daug davinių> kad tas atoslūgis 
pagal federalinės valdžios pas- būsiąs trumpas ir nežymus. Kai 
kelbtą biudžetą, valdžios išlai-i kas gajvoja, kad tokį atoslūgį

ti mažą atoslūgį Ir prisitaikymą 
prie pasikeitusių ekonominių są 

! lygų. Bet, iš kitos pusės, yra

dos bus labai augštame lygyje 
taip pat ir antroje šių metų pu
sėje.

Infliacija ar defliacija?

1957 metų pradžioje ekonomi 
stų tarpe kilo tam tikrų abejo
nių dėl tolimesnės infliacijos ei
gos. Kaip žinia, 1956 metai bu-

mes šiuo metu jau turime, ir jo 
vienintelė ryškesnė žymė yra 
tai, kad pramonės gamyba ir 
ūkio aktyvumas jau ilgesnį lai
ką laikosi pastoviame lygyje. 
Daug ekonomistų galvoja, kad 
tas pastovus ūkio aktyvumo ly
gis galėsiąs išsilaikyti be jokių

vo mažos infliacijos metai. Ur-! didesnių pasikeitimų kiek ilges
nio ir detalinės prekybos kainos1 ni laiką, galbūt iki vasaros pra-

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

Tel. ('LlffsMe 7-«37« 
Pristatome j visas krautuves 
tr restoranus, taip pat iš
siunčiame J visus artimuo
sius miestus

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldų perkraustymas as

meny turinčiu ilga patyrimą.
STASYS FABIJONAS 

2146 Se. Noyna Ava.,Telef. Virginia 7-7097džios. Kas liečia ūkio eigą ant
roje metų pusėje, ekonomistų 
tarpe nėra vieningos nuomonės, 
ir daugumas jų atsisako daryti 
kokias nors konkrečias prana
šystes. .

• Riaušės St&rgarde (lenkų 
valdomoje Pomeranijos srityje) 
įvyko balandžio 4 d. Prieita 
prie kruvinų susirėmimų tarp 
civilinių gyventojų ir lenkų mi
licijos. Suželta apie 40 asmenų. 
Riaušės kilo dėl to, kad milicija 
norėjo vieną šeimą iškraustyti 
iš buto. Subėgo kaimynai ir 
šiaip miestiečiai, prie kurių pri
sidėjo ir atskiri lenkų armijos 
kariai, ir privertė miliciją pasi
traukti. Grįžusi milicija paleido 
ašarines dujas ir ėmė šaudyti. 
Minia tačiau tiek pasipriešino, 
kad milicija savo uždavinio at
likti negalėjo. Gyventojų delega 
cija išvyko j Varšuvą su skun
du.

• Rytų Vakarų seminaras 
jauniems užsieniečiams įvyko 
Europos Sąjūdžio jaunimo rei
kalams sekretoriate Berlyne ba 
landžio 5—11 d. Paskaitas Rytų 
Europos klausimais skaitė žy
mūs politikai ir publicistai.

TELEVIZIJA > RADIJAS
HI FI PHONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

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

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

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugumą 
ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
$10,000.00 ldekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžAiingų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės į:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chieago 8, Illinois

Svarbiausias stiprumo ženk- 
pakels- las, kuris šiuo metu gana ryš

kiai pasireiškia Amerikos ūky
je, yra didelė ir stipri įvairių gė 
rybių ir pastangų paklausa, 

j'Kaip žinią, mes turime tris pa-l 
grindines grupes, kurios perka 
ir suvartojš visas krašto ūkio 
pagamintas gėrybes ir patarna
vimus. Didžiausią ir svarbiausią 
grupę sudaro eiliniai vartotojai 
— individai. Kitą grupę sudaro 
verslo įmonės, kurios perka įvai 
rias gėrybes, norėdamos inves
tuoti jas į savo įmones. Gi tre
čia grupė yra krašto federalinė 
ir paskirų valstybių valdžios,

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELE
PREMIJUOTAS ROMANAS

91 tęsinys

33
S AM ANE praveria langą. Lauke rytas. Saulė ber

žų lapeliuose. Lyg bažnyčios smilkytuvai supasi jų Ša- 
kos ir skleidžia tokį mielą, Kvapą.

Bene silpniausia Amerikos 
ūkio vieta šiuo metu yra naujų 
gyvenamųjų namų statyba. Sau 
šio ir vasario mėnesiais naujų 
namų statybos lygis buvo žy
miai žemesnis, negu 1955 ir 
1956 metais, ir atrodo, kad to
kia padėtis galės tęstis dar il
gesnį laiką. Svarbiausia priežas 
tis tam sumažėjusiam gyvena
mų namų statybos kiekiui yra 
sunkios paskolų gavimo sąly
gos. Kita silpna vieta yra nau
jų automobilių gamyba ir preky 
ba. 1957 metų pradžioje preky-

— O beržai, mano broliai, jūs visi kunigėliai, iš
ėję į aikštę mišių laikyti! Jūs keliate ostiją — tokią 
gražią saulę! Ir kas jum groja? A va —• paukščių cho- 

kurios perka gėrybes ir patarna rai gieda "Missae de Angelis Jų pulkų pulkai sode 
vimus krašto gynybai, kelių ir
viešųjų pastatų statybai ir ki
tiems reikalams.

Vartotojų paklausa prekėms 
ir patarnavimams šiuo metu 
yra labai stipri. Tai matyti iš to 
fakto, kad 1957 metų pradžioje 
prekybos kiekis (retail trade) 
buvo 6 nuošimčiai augštesnis, 
negu tuo pačiu metu 1956 me 
tais. Matomai, vartotojai turi 
pakankamai pinigų ir noro pirk 
ti prekes ir patarnavimus; jie 
negalvoja pradėti “pirkėjų strei 
ko”, kuris dėl kylančių kainų

bo.i lygin buvo žemeonin, negu buvo prieš kelis mėnesius prana | rift„ tegU užeina.

ir krūmuose!
Staiga prityla čiulbėsiai, rodos, beržai sulaiko ša

kas, ir pasigirsta toks veriantis ku-ku. Nuskamba alė
joje, atsišaukia sode, už klėties.

— Kukuokite gegutėlės! — šnabžda Samanė.
Į paukščių triukšmą, lengvą medžių ošimą įsilie

ja tolimas motociklo garsas. Kaskart stiprėja, drebin
damas kvapnų orą. „Ji greit uždaro langą, bėga į kam
bario gilumą, dengiasi veidą rankomis. Vos bildesys 

’ praūžia, vėl praskleidžia užuolaidas, klausosi, kas de
das kieme.

Jis čia! Atvyko su gegutėm, mirguliuojančiais 
beržais! Vakar Guobos kalne jis pakėlė ją. Jis buvo 
visą laiką jos sapnuose!

Samanė skubina. Susitiks kieme, prie statybos! 
Bet virtuvėje taip ir sustoja: tuoj motina įtars. Ge-

I Pakilusios nuotaikos, džiaugsmo tiek daug, kad 
' veržiasi klegesiu. Net motina stebisi:

— Kas gi tau ?
— Pavasaris, mama! — atsako spinduliuodama.
Gimbutienė atsidūsta ir kalba apie savo jaunys

tę, tuos rytmečius, kada nuo rasos bijūnai sviro. Ak, 
visa taip arti, lyg vakar. Ir ji džiaugėsi, ištekėjo, gy
veno, triūsė.

Samanė negirdi motinos žodžių. Ji žvilgsi į lan
gus, kur matosi baltos rąstų sienos, laiptai. Norėtų 
išbėgti, visiems kažką sušukti, bet — nepatogu. To 
nidkas negali žinoti!

Viktoras įeina! Jų akys sublizga lyg beržų lape
liai, ir abu sumišę nusisuka. Paprašo jis gerti. Sa
manė spėja: norėjo pamatyti ją, bet galėjo palaukti, 
kol nebus motinos. Ir ką ji dabar sakys ?

Skuba paduoti stiklinę, o rankos dreba. Motina 
nekreipia dėmesio ir veria duris į valgomąjį. Sama
nė prieina arčiau, ir Viktoras sukužda;

— Turiu svarbų reikalą.
Tamsiame mergaitės veide pasirodo nuostaba, lū

putės susistato. Jau tuoj prasiskleis šiltais žodžiais, 
bet motina grįžta! Samanė tiesia ranką, lyg norėtų 
paimti stiklinę, ir Viktoras atiduoda ją. Padėkojęs 
skubina ir duryse dar spėja linktelti galvą, kad ji pa
sirodytų prie statybos.

Ji išsidrąsina. Sukišus rankas po priejuoste, iš
eina kieman. Nuo laiptų šaukia vyrai, o ji nepakelia 
akių. Gėda, baimė atima drąsą. Pradeda skiedras rink
ti lyg jų reikėtų prakurui.

Ji pažeria skiedras, ir abu nueina. Ant sienojų 
sustoję vyrai susižvalgo, mirkteli.

— Kai moteris tekėlą suka, tai tik liežuvį išga
landa! — vienas nusispjauna.

— O ko pavydėti? Aš ptnkis kirvius nusineščiau.
1 Malonumas, kai tokia kregždute su balta priejuoste 
tau čiuška į ausį.

Prieklėty, kur sukrauta daugybe įrankių, stovi 
tekėlas, didelis it girnų akmuo. Meistras įpila vandens, 
apsižvalgo ir taria Samanei:

— Šiandien nevažiuok pašto!
* — As nen^iu, bet tėvas lieps.

— Jokiu budu! Julius vėl statys gėlės ant stalo, 
vėl piršis, bus antras veiksmą;;. Jis pasi n ngęs viskam.

— Tai režisorius, bet as ne artistė, jis nieko ne
padarys !

— Ar tu jo nepažjsti? Męs turime tyliai veikti.

— Viktoras pamato take Gimbutą ir nebaigia. Deda 
į kirvį prie tekelo ir dar apt ja pasakyti, kad paatą* jis
paims.

— Ne&pauok, taip .,unku! — juokiasi Samane fe ūk
dama.

Darbininkai mėgsta ją — neturi didžturtės puiky
bės! Nevedę suranda reikalų nusileisti žemyn ir pasi
kalbėti. 2ino, į šiuos namus atvyks jaunikiai, pinigu 
apšalę, bet vistiek gera juokauti. Ir dabar vienas 
sliuogia laiptais, tačiau meistras paskubina.

— Reikti) kirvį išgaląsti, pasuk tekėlą, — mos
teli į klėtį.

— Abiem rankom tverki.,, — kalba tėvas, atsisto
jęs salia. Aulinukai blizga, laikrodžio grandinėlė iš
verta per liemenę, medžiotojo skrybėlė, ir papirosas 
dantyse. Stebi jis, kaip nubėga vanduo kirvio ašme
nimis, patenkintas krapšto ūsus ir kalba apie sku
bius darbus.

Išsiskiria jie visi. Samane bityne taiso avilius, 
atidarinėja laktas, Viktora.% gi vaikšto laiptais, kelia 
rąstus ir guldo į sienų vainikus, kol vakaras sukvie
čia prie garuojančio stalo. Ir pavalgęs dar neskuba, 
taiso Įrankius. Samanes ne garso. Dingo ji kiety su 
darbais. Meistras ir nejiesko jos. Pradėjus temti, iš
dunda beržų alėja.

IBii daujn a į

c
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Aktyviai dalyvaukime rinkimuose
Kaip jau buvo skelbta, š. m. 

gegužės 5 d. (šį sekmadienį) 
12:15 vai. Hispanos Unidos sa
lėje, (kampas Vernor ir 25 gt.) 
įvyks JAV Lietuvių Bendruo
menės Detroito apylinkės visuo
tinis susirinkimas, kuriame bus 
renkama nauja valdyba ir revi
zijos komisija.

Gyvendami d e mokratiniame 
krašte, prieš kiekvienus rinki
mus mes girdime kartojant šį 
obalsį: “Visi eikime balsuoti ir 
tuo atlikime savo pilietinę parei
gą”. Lietuvių Bendruomenė ir
gi tvarkosi demokratiniais pa
grindais. Niekas Bendruomenės 
pareigūnų neskiria, niekas nei 
pats diktatoriškai negali užimti 
vadovaujančių postų. Visi jos 
valdomieji organai, pradedant 
apylinkių valdybomis ir bai
giant JAV Lietuvių Bendruome 
nės Taryba, yra renkami. Se
kančiais metais išrinksime ir 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės Tarybą. Tada Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenė organizaci
niai bus pilnai atbaigta. Visa

išgalėmis turi ją remti ir jai 
padėti. Todėl nekritikuokime, 
stovėdami šalia Bendruomenės, 
nesikabinėkime prie jos vadovų, 
bet patys aktyviai savo darbu 
įsijunkime į ją arba bent atėję 
į susirinkimą išsirinkime tokią 
valdybą, kuri mūsų visų many
mu yra tinkamiausia. Gerai ži
nokime, kad už padarytas klai
das yra atsakingi ne vien tik 
vadovaują asmenys, bet ir tie, 
kurie juos rinko, o daugiausia 
tai tie, kurie jų visai nerinko, 
Bendruomenės reikalais nesido
mėjo ir lietuviškai šeimai nepa
dėjo.

Be to šio susirinkimo darbo
tvarkėje bus valdybos ir revizi
jos komisijų pranešimai, nusta
tomos ateities gairės ir kiti su
manymai bei klausimai.

Kaip žinome, rinkimams pra
vesti yra sudaryta apyl. rinki
mų komisija, kurioje kandidatus 
galima užregistruoti iš anksto. 
Atrodo, kad kandidatų minimu
mas (9) bus užregistruoti iš 
anksto, todėl niekas neturėtų 

tai turėdami omenyje, drąsiai. bijotis dalyvauti susirinkime dėl

bendrovės narys ir namų dali
ninkas.

Nelaukiant, kol bus paruoštos 
akcijos ir bendrovė įregistruo
ta, komitetas prašo visus pasi
žadėjusius pradėti vykdyti savo 
pasižadėjimą, įmokant pinigus 
į Lithuanian Home Committee 
Nr. 54743 sąskaitą, National 
Bank of Detroit, Michigan Junc 
tion Office, arba įteikti bet ku
riam komiteto nariui ar jo įga
liotam asmeniui. Komitetas pri
ima bet kurią pinigų sumą ir 
įrašo to asmens sąskaitom Kai 
bus įmokėtas vienas šimtas dol., 
tada tam asmeniui bus išduota 
akcija (šėras).

Visi įmokėti pinigai bus laiko
mi augščiau minėtame banke 
tol, kol akcininkų susirinkimas 
nutars pradėti namų statybą. 
Namų statybai atpuolus, pini
gai bus grąžinti įmokėtojui.Komitetas

KONCERTAS
Turėjome daug koncertų. Dai

navo svetimųjų miestų paskiri

GĖLYNO BALDAI PLAUKIA

Gėlyno baldai plaukioja potvynio metu Houston, Tex. Patvinusi Brazos ir kitos upės užliejo dide
lius žemiau gulinčius plotus.

didelį skaičių gražių dovanų, mielai priimtas dėl autoriaus ten 
dainininkai, chorai ar ansamb- kas prisidėjo prie sėkmingesnio1 dencingo tipų pavaizdavimo. Sa- 
,s“s Tačiau tautinių švenčių ir lėšų sudėjimo. Šeimininkės da- kyšime, kunigas Nansenas au-

— Ačiū, daktare, kaip dažnai) 
jam duoti?

— Ne jam, bet jum vaistai, 
ponia, nes vyras reikalingas tik 
namuose ramybės.

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

l’recin Photo Studio
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue 

Telefonas Vlrginia 7-24C'

galime pasakyti: “Visi šį sek
madienį eikime į Lietuvių Bend 
ruomenės Detroito apylinkės su
sirinkimą, balsuokime ir tuo 
atlikime savo tautinę pareigą!” 
Taip, tai yra visų Detroito lie
tuvių tautinė pareiga, nes Bend 
ruomenė yra vienintelė organi
zacija, apjungianti visus lietu
vius tautiniai. Visi lietuviai pri
valome laikytis ir dĮrbti_ vieno je | "

baimės būti išrinktu. V. Kutkus

STATYSIME NA»fUS

Š. m. balandžio 14 d. įvykęs 
pasižadėjusių . lietuvių namų į- 
sigijimą remti asmenų susirip- 
kimas nutarė: 1) toliau tęsti na
mų įsigijimo reikalą; 2) tuojau 
pradėti pinigų rinkimą ir 3) lie
tuvių namų bendrovę įregistruo-

liai
įvairių minėjimų metu detroitie- 
tis visuomet pasigesdavo savo
jo choro. Šį trūkumą išgyveno 
ir mūsų visuomeninio gyvenimo 
vadovai. Besikeičiant laiko są
lygoms, į Detroitą atsikėlė var
gonininkas Albertas Mateika. 
Tyliai dirbdamas, dainos mylė
tojų talkininkaujamas, jis suor
ganizavo Šv. Antano parapijos 
chorą, ir šį kartą į sceną ateina 
savieji daininiųkai. Jau ne kar-

lyvius pavaišino kavute. Šiam 
vakarui vadovavo Elzbieta Pau- 
razienė, kuri publiką supažindino 
su atsilankiusiais svečiais ir 
darbščiomis šio vakaro organi
zatorėmis.

ALRKF Jaunimo stovyklai au 
kojo 100 dol. Anthony ir Anne 
Kratavičiai (Kratage). 50 do
lerių — Juozas Jasiūnas. 10 do
lerių aukojo Dolores Neverouck. 
Aukas priima statybos globos

toriaus pavaizduotas nemančiu 
atsakyti į Ritos kaltinimus Baž

Palyginimai
Teisėjas! — Tamsta besigin

čydamas bemaž savo priešą už
mušei. Ką turi pasakyti?

— Kaltinamasis: — Kad, po
nyčiai, į jos pasiteisinimus, pa- ne teisėju, jis mane erzino ir
grįstus nihilistine idėja, net išsi-

1 žadąs garbingosios kunigystės 
vardan tariamo humaniškumo. 
Pagaliau kunigas Bronkus pa
vaizduotas fanatišku inkvizito
riumi, skundiku, ant dogmų au
kuro aukojančiu sielos išgany
mą. Bendrai paėmus, šiuo vei
kalu nei menui, nei šalpai per-

t ąteko gėrėtis choro giedojimu1 komitetas. Ateinančią savaitę! daug nepasitarnauta, nes ir pu-

yra tikras idiotas.
Teisėjas: — Tai nepateismi- 

mas. Ir idiotai yra žmonės kaip 
tamsta ir aš.

Vaistai
— Tamstos vyras reikalingas 

ramybės ir poilsio. Tam reikalui 
prirašysiu vaistų.

NAUJOS PREKES,
, PIGI KAINA,

DĖLTO VISI
MĖGSTA DAINA!

Iii* bar muzikos mėgėjams J vestas 
naujas, didelis

FONOGRAFŲ PLOKŠTELIŲ 
SKYRIVS

Populiarios, klasinės ir dzaso
— P LOOTELES-

Didelia pasirinkimas geriausių firmų
III FI FONOGRAFŲ

TV. Radio ir Elektrinių Aparatų

.Dflinfl-
TCLCVISIOn

[sales - serviče)
Hav. Ini A. HEMRNAS 

S»2I S. Halated — CLIffšide 4-!i««A 
Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais

ir ketvirtadieniais 9—9

krūvoje, nes tik tokiu būdu mes 
įstengsime galimai ilgiau išlai
kyti lietuvišką veidą, lietuvių 
kalbą ir papročius bei meilę sa
vo tėvynei Lietuvai. Pagaliau 
kuris gi tikras lietuvis galėtų 
eiti prieš tokią organizaciją, ku
rios tikslas kaip tik yra apjung
ti visus lietuvius į vieną didelę 
šeimą. Kaip nė vienas geras šei
mos narys — tėvas, motina, sū

Tam reikalui sudarė naują ko
mitetą iš sekančių asmenų: E. 
Arbas - Arbačiauskas, M. Bau- 
kys, Gogelis, M. Kasevičienė, 
P. Molis, P. Varis - Variakojis 
ir K. Veselka.

Augščiau minėtas komitetas 
praneša Detroito lietuvių visuo
menei, kad namams įsigyti yra 
steigiama “Lietuvių Namų Ak
cinė Bendrovė”, kurios inkorpo-

bažnyčioje. Tad be abejo bus 
visiems įdomu išgirsti Šv. An
tano parapijos chorą koncertuo
jantį salėje. Programoje bus 
lietuvių kompozitorių kūriniai. 
Taip pat dainuos solistas Pra
nas Zaranka. Tarp kitko bus ir 
pora svetimųjų kompozitorių 
kūrinių. Chorui vadovauja Al
bertas Mateika.

Koncertas įvyks šį šeštadie
nį, gegužės 4 d., 7 vai. buv. lie
tuvių svetainėje prie Vernor ir 
25 gatvių kampo. Po koncerto 
bus šokiai ir veiks bufetas. Kon 
cerio pelnas skiriamas Šv. An
tano parapijos bažnyčios remon 
tui. Atsilankydami į koncertą ne

nūs ar duktė nekovoja prieš, ravįmuj yra atliekami reikalingi ne tik paremsime mūsų lietuviš-
vienas kitą, bet stengiasi vie
nas kitam padėti, taip ir kiek
vienas lietuvis neprivalo kovoti 
prieš Lietuvių Bendruomenę ar
ba stovėti šalia jos, bet visomis

DETROITO'O BIZNIERIŲ 
IR PROFESIJONALAI

formalumai. Reikalingam kapi
talui sutelkti bus parduodamos 
akcijos. Vienos akcijos vertė 
vienas šimtas dolerių. Asmuo, 
įsigijęs bent vieną akciją, bus

DANTŲ GYDYTOJA
BRONE GRUZDIENE, D.D.S.

15807 W. Warren
(3 bl. į vak. nao Oreenfield kelio)

Detroit 28, Michigan 
Priėmimo vai. pagal susitarimą 
Telef. Kabineto — LDron 4 5121

Narni) — LUson 4-8961

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

kiausią Detroito parapiją, bet 
ir paskatinsime chorą ir toliau 
ištvermingai dirbti. Biletai bus 
gaunami ir prie įėjimo į salę.

MAŽOJI LIETUVA •
Kan. dr. J. Končius, lankyda

masis ALRKF Jaunimo stovyk
loje prie Mancehster, Mich., ir 
susižavėjęs jos grožiu bei lietu
višku vietovaizdžiu, šią vietą 
pavadino “Mažąja Lietuva”. Da
bar stovyklos statybos darbai 
yra tiek pažengę į priekį, kad

Jeigu norite pirkti arba parduoti 
namus, sklypus Biergardenus — 
alines, ūkius ar vasarvietes, kreip- 
iitea ’

ELSKA REALTY AND 
INVESTMENT CO.
6217 W. Port St.

atstovą
VLADA BARAUSKĄ

Telef cinai: Įstaigos VI 3-6000,
Residencijos — TA 6-4366

fli įmonė yra pati stambiausia Mi
chigano valstijoje. Detroite turi 4 
Rkyrius ir sėkmingiausiai patar
nauja savo klijentams.

M. MIŠKINIS, M. D.
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

X-RAT
393 VVeil Grand Boulevard 

cor Shadv Lane Detroit 16. Michigaa 
Narni) telef. VI 1-7970 

Pirm antr. ketv. ir penkt. 12-3 ir 6-B vai 
Treč. ir Mt 12-3 vai.

_________

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue

Detroit 27, Michigan 
rei. WE 4-SKS

GENERAL CONTRACTOR 
Atlieka Jvalriiia statybos, patalay

mo Ir pertaisymo darbu* — stallnln 
kystSe cemento, mūrijimo, elektros 
pluuiblnro, dažymo Ir dekoravimo 
Atskirų kambarį*' nei butu Irensltns 

■ .»n^ae«. ir aklopi

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

u?X“nei J“ numatoma šią vasarą pradė- 
Sibire. Apavas nėra geras tenykš-!ti stovyklauti. Kad tie darbai 
čiam purvui bei sniegui. Vartotų) būtų sėkmingai atlikti, reikalin- 
daiktų siuntiniai dažnai pasiekia! vna lėšos, ši našta
gavėją tokiame stovyje, kad būva i 
visai netinkamais kokiam nors var gu*a 
tojimui. Tokių siuntinių vertė yra 
labai maža, bet jų apmuitavimas 
ir persiuntimo išlaidos labai dide
lės. Tokiam siuntiniui žuvus, nė
ra praktiško būdu už jį gauti turė
tą nuostolį. Rusų kontrolė ir pa
ties persiuntimo atlikimas labai 
usvilkina siuntinio gavimą.

MŪSŲ 10 metų patyrimas rodo, 
kad siuntiniai su naujomis pre
kėmis, įgytomis mūsų atstovauja
mose įmonėse Europoje, yra ne- 
palyginimai pigesnės, geresnės ir 
greičiausiai pasiekiančio adresa
tą. Europos fabrikuose mes užper- 
kame prekes žymiai pigiau negu 
kur kitur.

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

ĮSITIKINKITE ir Jūs. Tikrai lik 
site patenkinti.

BOGDAN SERVICES 
2936 Holbrook Ave.

Detroit 12, Mich.
TR 2-7297

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

Perkant ar perduodant namus 
ir apdraudžiant turtą 

Jums patarnaus
VLADAS N.SELENIS

narys United Northwestern 
Realty Aisociation 
šaukite telefonais 

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

GUSTAFSON REALTY CO.
13000 Schoolcroft kamp. Sorrento ro patarnavimo savo klientams.

ypatingai 
ant stovyklos globos ko

miteto pečių. Moterų Sąjjungos 
54 kuopa, veikianti Dievo Ap
vaizdos parapijoje, nutarė or
ganizuotai pagelbėti sutelkti lė
šų. šios kuopos vadovės balan
džio 28 d. suorganizavo žaidimų 
vakarą ir sukvietė nemažą skai
čių žmonių ne tik pasilinksmin
ti, bet ir painformuoti apie mi
nėtą stovyklą. Į šį parengimą 
buvo atvykę trys seselės iš to
limojo Putnam, Conn., kurios 
buvo pristatytos susirinkusiems.1 
Seselė M. Augusta papasakojo 
savo vienuolijos planus šioje sto 
vykioje ir apbūdino, kiek daug, 
gero jaunimui tokios stovyk-i 
los duoda. Dr. Damušis savo! 
žodyje prašė paremti pradėtus 
darbus. Po to buvo parodytas 
minėtos stovyklos pastato šven
tinimo iškilimių filmas ir spal
votos nuotraukos, vaizduojan
čios atliktus darbus, kas susi
rinkusiems padarė didelį įspūdį. 
Buvo įteikta piniginių aukų. Be 
to Moterų Sąjungos 54 kuopa 
žaidimų laimėtojams yra gavusi

Klausykite
LITHUANIAN MELODIES

Lnn Arbor - WPAG — lilfiO «• 
cyelea

Sekmadieniai* 100 — 1:3O p. p 
Vedėjas — RALPH VALATKA 

15756 Leenre — Detroit 27,

pradedama namukų statyba.

“DU KELIAI”
Produktinga pastatymais Dėt 

roito Dramos Mėgėjų Sambūrio 
režisorė Z. Arlauskaitė - Mikšie
nė Balfo vakare detroitieciams 
davė naują premjerą — N. Hei- 
jermanso trijų veiksmų dramą 
“Du keliai”.

Šis pastatymas parodė, kad tu 
rime scenai tinkančių žmonių, 
su kuriais ilgiau padirbėjus ga
lima išsiauginti gerų aktorių., 
Tačiau negalima norėti, kad 
žmogus pirmame veikale per 
du mėnesius tinkamai pasiruoš
tų savo rolei ir su ja susigyven
tų. Šita pastaba tiktų Ritos vaid 
menį atlikusiai D. Bulgarauskai 
tei, kuri savo pirmaeilėje ir sun 
kioje intrygos vystytojos rolėje 
sukūrė gražių scenų, tačiau, jų 
neišbaigdama arba iš gilių per
gyvenimų staigiai pereidama į 
rolės deklamaciją, nedavė tra
giškosios Ritos tipo, norinčios 
pasisotinti žemiškąja laime. Ku
nigo Nanseno rolę atlikęs V. Že- 
bertavičius buvo pats geriausias 
šio pastatymo aktorius. Jo su
kurtasis kunigo tipas buvo vi
sai įtikinąs ir pralenkiąs anks
tyvesniuose veikaluose jo vaiz
duotus tipus. Kunigo Bronkaus 
rolėje V. Viskantas ir Van Da- 
leno rolėje A. Jarašūnas davė 
gana grubius charakterius, jų 
neišbaigė ir meniškai neapipavi
dalino. Gana gera buvo B. Kot- 
kienė sesers —- slaugės rolėje. 
I. Laurinavičienė Janettos rolė
je, A. Pesys zakristijono rolėje, 
M. Sajauskas daktaro rolėje ir 
V. Jocys Ritos vyro rolėje buvo 
nukopijavę savo anksčiau vaiz
duotus tipus iš kt. veikalų. Pats 
veikalas visų žiūrovų nebuvo

blikos atsilankė negausiai.
Stasys (iarliatiskas

TRUMPAI

— Jonas Jonynas, Highland 
Parko gyventojas, DLOC kasi
ninkui įteikė 10 dol. auką Lietu
vos laisvinimo reikalams.

— J. ir M. Miškiniai, žinomi 
Detroito verslininkai, kurie tuo
jau žada atidaryti šiam sezo
nui didelį Oak Drive In teatrą, 
grįžo iš saulėtosios Floridos ten 
praleidę atostogas. Miškiniai į 
parapijos choro koncertą nu
pirko 15 biletų.

— L ir D. Petroniai, persi
kėlę į naujus namus Dearborne, 
susilaukė dukrelės, kurią pa
krikštijo Virginijos Liucijos var 
dais. Jie augina dar du sūne
lius. Priklauso $v. Antano pa
rapijos chorui. Motina, sūnus 

į Arūnas ir dukrelė įsirašė LRK
SA 265 kuopon. M.

— M. Lekniūtė rinko skau
tams aukas. P. Stanionis tam 
tikslui paaukojo 5 dol.

Ar Marija apsireiaae Lietuvoj* 
Atsakymą rasite J. Budzeiktz- ku* 
^•iteje

MARIJOS APSIRElSKIMm 
ŠILUVOJE

Kaina 40 <wmtt
Ją galite gauti

• » R A i «V K
4545 W. 63 St., Chieago 29, III

S>»Aasws ““1
IŠ TOLI IR ARTI

NAUJI O/OCU TAUKAI-NAUJAUSI KAAUSTrm IAANKIAI 
UBU NIKTU AATTAA4AS - AtAUi lASĄtlKIKMS PATAAAASINAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 69 St. CHICAGO 36, IU Tsl u/Aikmok 5-9209

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BAL DU S
VIETOJE IR B TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

ir apdraudaa
2313 W. 91st St., Chicago, Ui. 

Tel. PRresci.tt 9-2781

l/2% PADIDINA

DIVIDENDĄ !

AND LOAN 
ASS’N 

LAfayettc 3-1083 
Pletktevricz, sekr. lr advokatas

CRANE SAVINGS
2555 WEST 47th STREET 

B. R. Pletkiewlcz, prez.; E.
Mokame aukštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame lr perkame 

valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami sąskaitą Šiandien. Apdrausta Iki 910,000.

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

TEBERAŠAI RANKA?
Rašomoji mašinėlė raSo gražiau, 

greičiau, iki 10 egz. iš kart! Įvai- > ’ 
riausi modeliai nuo $69.95 ir augš- į 
čiau. Pigu, nes tarnauja visą gyveni- , ' 
mą. Mokėsite tik po $5.00 kas mė
nesi. Pristatoma j bet kurj pasaulic 
kampą su pilniausiom garantijom.

Katalogus tr smulkiausias infor
macijas reikalaukite:
.1. L. Giedraitis, 1«32 Rrnnd Street, 
Hartford, Conn., kuris 'Draugui" 
žinomas kaip sąžiningas asmuo.

If**************************

mokais 

/Migs1**

4533 Archer Avmnc
AUGUST SALDUKAS

rtR 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA l» 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

• F NOIOvI

LA3-A71*

.............................................................................................................................

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

tolimų distancijų, šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
3415 SO. LITUANICA AVE., CHTCAOO, ILL. 

Telefonas — FRontier 6-1882

Atliekame dideliu* ir irsžus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalia.

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

2641 Wesf 7lsf Str. (Kampas Talman Ave.)
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

Saugumas Federalinės Valdžios Agentūros 

UŽTIKRINTAS IKI £10,00000

DOVANAI 
, SKĖTIS

(LIETSARGIS)
SU DEPOZITU 

$1OO AR DAUGIAU
Pradėkite einamą sąskąitą pąs mus dąbąr !

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

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

JUOZAS GRIBAUSKAS, Vedėja*
Telefonas — lllshop 2-1397. Uždaryta trečiadieniais.

V



Ketvirtadienis, gegužės 2, 1957 DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS

Solistai: DANA STANKAITYTE pi Sekmadienį, gegužės 12 dieną, 3 valandą po pietą Marijos Augštesnio S P*an# ......................... VLADAS IAKUBĖNAS

ir ALGIRDAS BRAZIS

Dainos - S. Šimkaus. Tekstą pritaikė AL MACKUS 

Dir. • STEPAS SODEIKA .... Rež ALG. DIKINIS

Tautini* iokiy vadovė......... IZOLDA RALIENE

Dekoracijos ................ Dail. ALGIS GURAUSKAS jg

sios Mokyklos salėje, 6727 South Califomija Avenue.

DAINAVOS MENO ANSAMBLIO
Premjera

“IŠEIVIAI”
Trys muzikiniai lyriniai veiksmai

įį Prie vargonų .........................  ALGIRDAS ŠIMKUS

Rageliai................ ................ .. BALYS PAKŠTAS

Biletai Kaunami: Marginiai, 2511 W. GOtli St., Himlerio 
maisto krautuvėje, 265!) W. Tlst St., Club “Vainutas”, 4258 
Ho. Maplevvood Avė., Ramanausko .maisto krautuvė, 4559 So. 
Hermitage Avė., “Daina” Teletision. 3321 So. Ilalsted St.

Kviečiame pamatyti “Išeivius”.
DAINAVOS MENO ANSAMBLIS

IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO
(Atkelta iš 2 par1.

je koplyčioje buvo labai įspūdin
gos. O Velykų rytą kursantai 
buvo seselių pakviesti prie tikrai 
lietuviškai padengto Velykų sta 
lo. Čia buvo visi tradiciniai val
giai, taip rūpestingai ir puošniai 
paruošti. Žinoma, valgyti, o y-

BROCKTONO MOKSLEIVIŲ
ATEITININKŲ VEIKLA

Kovo 4 d. Brocktono kuopa 
susiriniko Sužiedėliu bute pami
nėti šv. Kazimierą. B. Kucinai- 
tė paskaitė apie šventąjį. Buvo 
padeklamuota pora eilėraščių ir 
L. Baškauskaitė paskambino pia

patingai dainuoti, raginti visai| ninu. Ta proga diskutuoti šven- 
nereikėjo. Beveik visą dieną | tės reikalai, 
skambėjo dainos, pianinas ir
plokštelės; dažnai viskas kartu.

Kovo 31 d. įvyko vyresniųjų 
būrelio susirinkimas Duobienės

pict'),bu™.tęSiam“ F.aSka’’ bute. Buvo diskutuota tema 

Ateitininkas ir muzika’’. Čiatos, o vakare buvo suruošta me
ninė programa, kurią atliko A.| 
Gaigalaitė, D. Papievytė, A. Dzi 
kas, I. Nikolskytė, A. Žemaitai
tis, S. Leimonas, J. Kučėnas ir 
P. Žumbakis.

Kadangi kursai vyko Didžią
ją savaitę, buvo laikomasi ga
vėnios papročių — valgymo me
tu net buvo išlaikoma tyla. Ta
čiau gražaus ūkio pavasariškoje 
gamtoje liejosi linksma, drau
giška nuotaika. Ši nuotaika su
jungė daugelio miestų ateitinin
kus ir taip pat leido pajusti ide
alo jungiamąją galią. Patys kur ] 
sai,ne viename sukurstė didesnę 
ryžto liepsną ir suteikė drąsos, j 
nes pamatė, jog yra kur pasisem 
ti žinių ir pasidalinti patyrimais 
su kitais. Ypatingai pasiliko į- 
spūdis, kad, nors nedidelis skai
čius, yra vadų, kurie rūpinasi ir 
savo pavyzdžiu bei ištverme 
skatina siekti idealo.

Dėkingi vadovams

Kursams vadovavo jų inicia
torius ir rengėjas dr. V. Vygan
tas. Jam padėjo mergaičių va
dovė D. Karaliūtė, berniukų va
dovas J. Polikaitis ir sekreto
rės D. Giedraitytė su A. Kal
vaityte.

Kursų rengėjams, paskaitinin 
kams, geraširdėms seselėms ir 
ypatingai visiems, kurie finan
siniai juos parėmė, tenka nuo
širdžiausia padėka. Tačiau ta 
padėka bus išreikšta ne žodžiais, 
bet kursuose dalyvavusiųjų dar 
bais ateitininkiškoje ir lietuviš- 

A. S.koje veikloje.

visi gyvai reiškė savo nuomo
nes. Buvo išleistas juokų laik
raštėlis, kurį paruošė R. Kuci- 
naitė ir R. Sužiedėlis. Taip pat 
buvo nutarta prašyti studentes, 
kad pamokytų rašyti protoko
lus bei kitus kuopos raštus.

Balandžio 6 d. Baškauskų bu
te buvo sušauktas kuopos su
sirinkimas. Apie gavėnios dva
sią kalbėjo kuopos dvasios va
das prel. Strakauskas. Ta pro
ga dvasios vadas skatino visus 
rašyti rašinėlius ir uoliau reikš
tis parapijoje.

Balandžio 14 d. kuopa bendrai 
ėjo Kryžiaus Kelius už kenčiantį 
Lietuvos jaunimą.

Vaidinimų ir tautinių šokių 
repeticijos vyksta Baškauskų 
namuose .keletą kartų savaitėje, 
vadovaujant Kucinienei ir vyrės 
niųjų būrelio pirm. Birutei Duo
baitei. L. B.

KRONIKA

— Bostono draugovė ruošia 
savo metinę šventę gegužės 12 
d. Meninėje programoje daly
vaus A. Gaigalaitė ir P. Zaran- 
ka. . >

— Kun. V. Dabušio ir rašyt. 
P. Jurkaus rūpesčiu yra paruoš
ti vaizdai iš ateitininkų praei
ties veiklos. Tikimės, kad są
jungos ir stambesnės draugovės 
stengsis juos įsigyti. Vaizdai 
yra puiki medžiaga stovykloms 
ir suvažiavimams.

— Nijolė Bogutaitė, veikli Bal
j timorės ateitininkė, privačiai dės 

to pianino pamokas. Neseniai 
kol. Nijolė buvo suruošusi sėk
mingą savo mokinių koncertą.

— Kol. D. Staniškio, “Gaude
amus” redaktoriaus naujas ad
resas yra 12620 Cornado Avė.,

JAUNASIS JORDANIJOS KARALIUS

Kairėje Jordano karalius šypsosi Anglijos lėktuve 1955 m., kai jis lankė Angliją, 
žymėtas strėle) jis su Harrow studentais nešioja tradicines šiaudų skrybėles.

nų. Nustebino mane moksliniai 
įrengimai, ypač puiki biblioteka, 
namų ruošos kambarys, chemi
jos ir gamtos mokslo moderniš
ki įrengimai. Klasių kambariai 
yra labai šviesūs ir erdvūs. Čia 
bus tiesiog malonu mokytis. Šio
ji mokykla, nors ramioj, nuoša- 
šalioj ir gražioj gamtos aplinko
je pastatyta, niekuo nesiskiria 
I nuo geriausių didžiulio miesto 
mokyklų. Daugeliu atžvilgių y- 
ra dar geresnė, nes čia naujau
sios mašinos, pvz. rašomosios ir 
siuvamos elektrinės mašinėlės, 
bei visi įrengimai yra naujausi 
ir gęriausi. Šioje mokslo įstai
goje patalpos yra numatytos 
500 mergaičių.

Gera mokykla ir moderniški 
mokslo įrengimai nėra viskas. 
Svarbiausias dalykas yra geros 
mokytojos — auklėtojos. Šiuo

vena bendrabutyje prie šios mo
kyklos, yra labai gerai išauklė
tos, kuklios, švelnutės ir labai 
pamaldžios bei doros mergaitės. 
Nustebino mane taip pat, kad 
tų bendrabučio mokinių tarpe 
radau mergaičių iš Cubos ir Ni- 
caraguos.

Jos, kaip ir kitų tautybių mer 
gaitės yra išmokusios lietuviškų 
giesmių, dainų ir šiaip taip pra
mokusios lietuvių kalbos. Labai 
gaila, kad lietuvaičių čia yra 
tik keletą. Seselės mokytojos 
yra patriotės lietuvaitės ir jau
čiasi labai apviltos, kad lietu
viai čia nesiunčia savo mergai
čių ir negali suprasti dėl ko. Už 
gyvenimą bendrabutyje ir už 
mokslą atlyginimas yra labai 
mažas. Todėl tuo atžvilgiu netu
rėtų būti kliūčių, dėl kurių tėvą. 
negalėtų siųsti čia savo mergai-

atžvilgiu seselės kazimierietės | čių. Lietuvaitėms duodama pir-
yra padariusios milžinišką pa
žangą. Jos yra baigusios augš
tuosius mokslus ir specialistės 
savo mokslo šakose. Jų nuošir
dumas ir atsidavimas bei pasi
aukojimas yra žavintis. Paste
bėjau, jog mergaitės, kurios gy-

REKOLEKCIJOS
MINĖJIMAS

IR

Balandžio 5 — 7 dienomis 
kun. V. Pikturna pravedė sėk
mingas rekolekcijas Philadelphi 
joje. Dalyvavo nemažai sen-
draugių ir gausus būrys jauni- Cleveland 8, Ohio.

N

mo. Kun. Pikturna sumaniai pri 
taikė pamokslus tokiam miš
riam būriui.

Sekmadienį po šv. 
bendros Šv. Komunijos rekolek
cijų dalyviai pusryčių metu iš
kilmingai paminėjo Pax Roma- 
nos dieną ir šv. Tomą Akvinietį, 
visos studentijos globėją. Dr. 
A. Klimas savo paskaitoje per
žvelgė Pax Romanos istoriją ir 
tikslus bei parodė, kodėl mes tu 
rime būtinai dalyvauti jos veik
loje. Kun. V. Pikturna iš šiek 
tiek linksmesnės pusės papasa
kojo keletą atsitikimų šv. To
mo Akviniečio gyvenime. Run
gas parodė, kodėl šv. Tomas y- 
ra mums toks puikus pavyzdys.

Minėjimo metu šeši mokslei
viai at-kai davė iškilmingą pasi
žadėjimą sekti pasirinktus idea
lus. Sendraugių vardu pasiža
dėjimą davusius sveikino B. Žu
kauskas. Ceremonijas tvarkė 
kuopos globėjas B. Majauskas.

Minėjime dalyvavo daugiau 80 
dalyvių. Padėka tenka draugo
vės valdybai, minėjimo pra vedė
jui A. Žukauskui ir ypatingai 
ftv. Andriejaus parapijos klebo
nui kun. B. čepukaičiui. R.

— Pax Romanos Interfederal 
Assenrbly šiemet įvyks San Sal
vadore. SAS CV deda pastan

gas nusiųsti atstovą. SAS bu- 
mišių ir vo atgtovaujama jau visą eilę 

metų.
— Ann Arbore, Michigan uni

versiteto patalpose įvyks tarp
tautinis studentų kongresas. Šis 
kongresas sutrauks stud. vadus 
iš viso pasaulio. SAS yra pa
kviesta siųsti savo atstovus.

— A. Lukas, SAS iždininkas, 
skaitė paskaitą LSS studijų die- 

i nų metu Philadelphijoje balan
džio 27 — 29 d. d. Referato te
ma — "Lietuvio charakterio at
sispindėjimas mūsų liaudies 
dainose”.

Newtown, Pa.
Nauja kazimieriečių mokykla

Netoli nuo Philadelphijfts, prie 
Newtown miestelio, seselės kazi
mierietės Vilią Joseph Marie ką 
tik užbaigė statyti naują augš- 
tesnę mokyklą mergaitėms; šio
ji mūro mokykla yra nepapras
tai graži ir moderniškai įrengta. 
Turi didžiulę salę (auditoriją), 
kurioje gali sutilpti 1,200 asme-

Medicinos knygynas
Neužilgo bus nuspręsta, kur 

bus įkurtas didysis medicinos 
'knygynas, kuriam JAV kongre
sas paskyrė $10,000,000. Labai 
galimas dalykas, kad jis bus

įsteigtas Chicagoje. Kaip Chi
cagos universitetas, taip ir Va
karų Chicagos Medicinos cent
ras pasiūlė nemokamai žemės 
tam knygynui.

SKELBKITES “DRAUGE”

SKIP’S 1eelrfv,ce 

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHOMES — WALBR00K 5-8202

Dešinėje (pa- 
(INS)

MAY-GEG. 2, 3, 4 <1. d.

turi progą susipažinti su lietuvių 
kultūra ir įgyti žinių apie lie
tuvių tautą ir tokiu būdu sese
lėj apaštalauja lietuvių tautos 
labui. Visgi maloniau ir kilniau 
būtų, kad lietuvaitės pirmoj vie
toj pasinaudotų šia mokslo įstai
ga.

Viloj Joseph Marie prie Phi- 
ladelphijos nauja seselių mokyk 
la yra lyg antrininkė garsiosios 
Maria High School. Pavadinau 
garsiosios, nes atsimenu, kartą 
Chicagos meras Martin H. Ken- 
nelly man pasakė, kad “Maria 
High School yra gražiausia ir 
geriausia mergaičių mokykla jo 
mieste”. Esu tikras, jog šioji 
nauja mokykla prie Philadelphi- 
jos, irgi seselių pasiaukojimo dė 
ka, išaugs į didelę mokslo įstai
gą. Mes lietuviai privalome į- 
vertinti tokias puikias savo mok 
slo įstaigas ir jas visokeriopai 
remti. Kan. dr. J. B. Končius

HENNESSY TlrflEE STAR COGNAC Fifth $5-09

ASBACH URALT Fifth $5-59

MONNET IMPORTED COGNAC 
d

Fifth $4.98

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF V.SP . .Fifth $4.89

OLD TAYIX)R, BONDED
(Decanter oąįy) Fiftli $4.49

CINZANO VERMOUTH
Dry or Sweet Fifth $.|39

KIJAFA WINE Fifth $|-69

VODKA — 80 Proof Fifth $2-59

GILBEY’S GIN Fifth $2.79

BUDWEISER, SCHLITZ, MILLER, IIAMMS 
. or PABST, Casc of 24 Cans $3.49

menybė. O kai vietos yra, su
prantama, negali milioninės ver 
tės mokyklą laikyti tuščią. To
dėl iš apylinkės ir iš toli priima 
be tautybės skirtumo visas mer KaiP len^a ^megzti naują 
gaites, kurios nori čia mokslus draugystę, taip sunku pažeisti 
eiti. Kitų tautybių mergaitės čia seną. —Titas Livijus

NAUJĄ ARBA VARTOTĄ AUTOMOBILĮ 
GALIMA NUPIRKTI BE PINIGŲ

A TT J A
19 5 7

CHRYSLER

*2811

S NAUJA
19 5 7 

PLYMOUTH

1732
Daugybė garautuotŲ visų išdirbysčių vartotų automobilių nž labai atpigintas kalnas

S

Seniausia, didžiausia ir teisingiausia lietuvių automobilių pardavimo ir remontavtmo įstaiga

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

4030 Archer Avė., Chicago 32, Illinois Telef. Virginia 7-1515

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

įstaigoje — BRIGHTOH SAVIHGS AHD LOAN!
Kiekvieno taupytojo Indėliai apdrausti ild $10,000.00

BRIGHTON SAVINGS AND 10AN 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.

JONAS GR AS
J. O. TELEVISION CO. Pardavimas ir taisymas

Televizijos, radijai, patefonai, kamb. vėsintuvai

UKALBA VILNIUS
Kasdien 4 vai. 30 min. popiet. Ateikite pnaiklausyti.

2512 W. 47th St. K 1 Tel. FRontier 6-1998
ATIDARA IR SEKM. nuo 11 vai. 1I<1 S vai.

1957 BUTCKAS
Tik

' #2,595.00
Dynaflow, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos

Lietuvliko), Prekyboje-MILDA BUICK,lnc- 
107 W. 351h SI., Chicago 9, III. LA 3-2022

f 5



š

DIENRA8TIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Ketvirtadienis, gegužės 2, 1957

SPORTO ŽAIDYNES TORONTE
Edvardas Šulaitis, Cicero, III. ,

Pereitą savaitgalį Toronte pra 
vesta VlI-jų Š. Amerikos liet. 
sporto žaidynių I-sis ratas pra
ėjo darnioje nuotaikoje. Čia su
sirinkęs virš 200 sportininkų bū
rys iš Chicagos, Urbanos, Detroi
to, Clevelando, Rochesterio, New 
Yorko, Waterburio, Montrealio, 
Hamiltono ir Toronto dvi dienas 
varžėsi krepšinyje, tinklinyje ir 
stalo tenise, išsiaiškinant naujuo 
sius šių šakų Šiaurės Amerikos 
meisterius.

Žaidynėse vyrų bei moterų gru 
pėje tvirtai pasirodė šeimininkai 
— Toronto Vytis, kuri komandi
niai surinko daugiausia taškų. 
Jos įkandin sekė Chicagos Ne
ris.

vičiūtė ir Rytų apygardos sporto 
pirm. A. Vakselis, kalbėjęs Fas- 
ko vardu. Čia taip pat buvo išda
lintos gražios dovanos už koman 
dinius bei pavienius laimėjimus 

Bendrai imant, šios žaidynės 
paliko gerą įspūdį; ypatingai/ 
smagu buvo matyti jose dalyvau 
jant jaunąjį prieauglį, kuris su 
dideliu entuziazmu buvo įsijun
gęs į jų eigą.

Rengėjai 
Šias žaidynes rengė Š. Ameri

kos Lietuvių Fizinio Auklėjimo 
ir sporto komitetas, o jų vykdy
toju buvo Kanados sporto apy
garda, talkinant Toronto Vyčiai

PAJIEŠKOJIMAI — REAL ESTATE*

KAZ) S GRIGAI I IS, IRENA BAL- į i-AIUH'ODAM as 2-iu hutu i-o 
TRUSAITYTE - GRIGAITIENE ir JA- n KAMB. MTItlMK NAMAS. 4430 K. 
DVYGA GRIGAITYTR - DAUSIENR - (AMi-itEL
SVILPIENE, gyvenę Panevėžyje. Jieiko: 2130.
Jadvyga Rimšaitė, d. Stasio, gyvenanti;

AVE. lAFAYKTTE 3-

Birštonr Sanatorija Nr. 1, Lietuva.

Jonas Jurkšas iš Lietuvos įieš
ko savo seserų: AGOTA GALI- 
NAUSKIENE, MORTA KIRKIC- 
KIENE ir URTE KUPREIŠIENE, 
dukterys Miko. Gyv. Chicagoje. 
Žinias gali suteikti Richardas Am
brozaitis, 2028 Ferdinand St., De
troit 9, Michigan.

Jieškoma MARIJA ŽILIGEVI- 
ČIENE, d. Petro. Jieško Ona Po
cienė, gyv. Raudonosios Armijos 
prosp. Nr. 46a, butas 2, Kaunas, 
Lithuania.

FARlJlk) DAMAS NAMAS — BE
VEIKIA SHORES. INDIANA. ispa
niško stiliaus stucco, modern. minias. 
Tik 50 mylių nuo Chicagos. Ant 2-jų 
Kiužiai apsodintų sklypų, gražūs me
džiai. 1 blokus nuo Lake Michigan. 
2 autom. Karužas. G H kantb. butas 
viršuj, 3 Vj kamb. apačioj su atskiru 
lojimu. Nantas thtka vienai ar dau- 
Kiau šeimom, patiems gyv. arba iš
nuomoti. Lengvos sųlyRos. $25.000. 
Tel. Beverly Shores, Trlungle 2-4739. 
I tašyti: Bo\ 2tt, Beverly Shores, Imi.

$9,900 PILNA KAINA. 2-jū bu
tų mūrinis namas — 4 ir 4 kamb. 
Centrinis apšild. Rūsys. Mokesčiai 
tik $102. Įmokėti $2,800. Apylin
kėje 25th ir Lawndale. SVOBODA, 
3739 W. 26th St. LAwndale 1-7038.

fIASSIHEI) ANI) USIP WANTKD

Jieškomas KAZYS VAITKŪ- 
iNAS, kilęs iš Kiečių kaimo, Zara- 

ir Aušrai. Žaidynių organizacinį sų apskr., studijavęs Dotnuvos 2e-

Krepšinis
Varžybų įdomiausia dalimi bu 

vę vyrų krepšinio susitikimai at
nešė mažutę staigmeną ir čia lig
šioliniai meisteriai — Chicagos 
Neries jaunieji vyrai buvo nuvai
nikuoti Brooklyno LAK. Nerie- 
čiai pirmuose susitikimuose at- 
skaitę Montrealiui ir Torontui 
rekordines sumas (114 ir 120 
taškų) baigmėje turėjo pasiduoti 
atletams-iš Brooklyno 71:83.

Jaunių krepšinyje, kaip ir bu
vo laukta, nedalyvaujant anks
tesniųjų žaidynių laimėtojams
— Chicagos Neriai, meisterio 
vardu pasipuošė Detroito Kovas, 
sumušęs Baltijos Jūrą iš Chica
gos 66:45.

Pas moteris krepšininkes per
galę pelnė Toronto Vytis, baig
mėje parklupdęs savo kaimynes
— Toronto Aušrą 47:39, o jau
nučių grupėje laurus nuskynė 
Clevelando Žaibas, sudorojęs Sa
kalą iš Rochesterio.

Tinklinis ir tenisas
Tinklinio susitikimuose' ir šį 

kartą Chicaga išlaikė vyraujan
čią poziciją ir čia vyrų bei mote
rų grupėse pasiglemžė pergales. 
Pas vyrus Neris baigmėje nubau 
dė Vytį 2:0, o moterų grupėje 
nerietės laimėjo prieš pilną ko
mandą nesulipdžiusį Žaibą. Įvy
kusiame susitikime pergalę pel
nė Žaibo atstovės, tačiau Neriai 
buvo užskaityta pergalė prie ža
liojo stalo.

Stalo teniso varžybose koman
diniuose susitikimuose I vietą iš
sikovojo Rochesterio Sakalas, o 
pas moteris laimėjimą nuskynė 
Vyties komanda. Vyrų vienete 
pergalę išplėšė Gvildys, moterų
— Kasperavičiūtė, vyrų dvejete
— Gvildys - Nešukaitis, mišria
me dvejete — Kasperavičiūtė - 
Gvildys, jaunučių vienete—Grėb 
liūnas, mergaičių vienete — Juk 
nevičiūtė.

Šių VH-jų Š. Amerikos liet. 
sporto žaidynių varžybos prasi
dėjo balandžio mėn. 27 d. ryte, 
tačiau oficialius jų atidarymas 
įvyko sekančią dieną po pietų. 
Čia po invokacijos į sportininkus 
ir susirinkusią publiką žodį tarė 
Vliko pirm. J. Matulionis, gene
ralinis Lietuvos konsulas Kana
doje V. Gylys ir Kanados LB 
krašto valdybos pirm. V. Meilus.

Atidarymas ir uždarymas
J. Matulionis gražioje savo kai 

boję pasidžiaugė sportininkų pa
stangomis, atvykstant išbandyti 
savo jėgas bendrose sporto žai
dynėse. Kalbėtojas sportinin
kams liepė neužmiršti už geleži
nės uždangos esančių brolių ir 
dirbti lietuviškąjį darbą.

V. Gylys, pradėdamas žodį, iš
reiškė savo džiaugsmą jaunomis 
sportininkų gretomis susirinku
siomis į Torontą. Jis pareiškė, 
jog Torontas mato daugelį se
nesnio amžiaus žmonių susibūri
mų, o nedaug jaunųjų sąskry
džių.—Linkiu, kad ir toliau spor 
tininkai stiprintų lietuvišką dva- 
sią ir tikiu, jog šios olimpiados 
bus įrašytos į mūsų istoriją kaip 
svarbus veiksnys lietuvybės iš
laikyme, — baigė žodį gerb. kon
sulas.

V. Meilus trumpoje kalboje už
akcentavo, jog sportas yra vie
na iš svarbiausių šakų, kurios 
gali apjungti visą jaunimą, palin 
kėjo, kad toki sąskrydžiai atei
tyje būtų dar skaitlingesni.

Pasibaigus žaidynėms, sekma
dienio cakare įvyko jų uždary
mas ir dovanų įteikimas. Jo me
tu kalbas panokė Kanadon LB 
Kultūros Fondo pirm. S. Matūae-

komitetą sudarė: J. Gustainis, 
O. Kriaučiūnaitė, O. Laurinavi
čius, A. Supronas, A. Banelis, 
Tėvas Paulius Baltakys, O.F.M., 
S. Kasperavičiūtė, V. Štuikys, P. 
Bemeckas, A. Kuzmarskis. Var- 
žybiniame komitete buvo: K. Sa 
počkinas, L. Gudas, L. Levickas, 
J. Balsys, J. Nešukaitis, H. Ste- 
paitis. Vyr. varžybų teisėjas A.

' Vakselis. Šiems žmonėms talki
ninkavo būrys kitų sporto entu
ziastų, kurių pavardžių čia nėra 
galimybės suminėti.

Plačiau apie šias žaidynes ir 
atskiras jų sporto šakų varžybas 
bus dienraščio sporto skyriuje.

mes Ūkio Akademijoje, jis pats 
arba žinantieji apie jį prašomi ra
šyti šiuo adresu: Dr. B. Matiukai- 
tė-Gimiukaftiene, 120 W. Robin- 
wood, Detroit 3, Michigan.

Jieškomas brolis JONAS MATU
LIS, kilęs iš Vilkaviškio apskr., 
kuris iš Anglijos į JAV išvyko 
1917 m. X mėn. ir apsigyveno Chi
cagoje, ar prie Chicagos - Festen- 
burg, Box 21 ar 127. Jieško bro
lis Juooas iš Kybartų. Jis pats ar
ba turintieji žinią apie Joną Ma
tuli, ar jo šeimą malonėkite pra
nešti šiuo adresu: K. Karuža, 1428 
S. Bronson Avenue, Los Angeles, 
California.

Skaitytojų nuomonės

Jieškomi CIPRUONAS ŠLEPE- 
TIS, GENOVAITE ŠLEPETYTE ir 
KAZYS NORKUS, išvykę iš Ku
lių valsčiaus, Mižuikių kaimo. 
Gyv. Indiana Harbor. Atsiliepti 
adresu : J. Stephens, 1719 W. 33rd 
Place, Chicago, III. Tel. LAfayette 
3-1354.

Naujieji ateiviai
Kas su mumis atsitiko? 

važiavę čia net per spaudą pra
dėjome šaukti:

“Duslkme šiukšlėse.’’
Nespėjo praeiti 8 metai nuo 

mūsų atvykimo, jau pradėjome 
patys save ir kitus dusinti 
šiukšlėse. *

Tas pasimato tokiuose pa
rengimuose, kur susirenka gry
nai naujieji ateiviai ir salėje 
ant grindų gaunasi liūdnas 
vaizdas. Matosi visokių atma 
tų, kaip popierinių dėžučių, po-| 
pierinių maišiukų, cigariečių 
nuorūkų ir t. t.

Manau, kad dar atsimename, 
jog Lietuvoje, iš čia esančių 
daug buvo tokių, kurie gatvėje 
užsidegę cigaretę, nebetinkamą 
degtuką nenumesdavo ant že 
mės, bet įsidėdavo į degtukų 
dėžutę. Tas daug daug pasa
kydavo apie žmogaus išsiauk
lėjimą.

Tas, kuris taip darė Lietuvo
je, gal ir čia elgiasi panašiai 
bet kodėl jis negali patarti mū
sų priaugančiajai kartai nemes
ti visokias atmatas ant grindų, 
ant gatvės, arba piknike ant 
žemės.

Būdamas kultūringas ir iš
auklėtas, visada suras vietą, 
kur atmatas padėti.

Antanas Bušmanas

At
Jieškomas IGNAS Ų.OVILĄITIS, 

1939 m. išvykęs Praųcūzijon į Mar
selį studijuoti. Vėliau buvęs Šveica
rijoje, Monte Carlo mieste, o dabar 
gal yra Kanadoje ar Amerikoje. *Yra 
žinių apie jo šeimų gimtinėje. Ra
šyti: J. Jasimas, 24 Queensdale
East, Hamilton, Ont., Canada

Merui atvežė kumpį
Chicagos merui Daley iš Ai

rijos atvykęs Limerick mieštoj 
meras George T. Russell dova
nų atvežė kumpį, 16 svarų. 
Įteikdamas tarė: “Aš tikiuosi, 
kad jisai ilgai nestovės”. Mėras 
Daley patvirtino, kad kumpis 
bus greit sutvarkytas.

Per 5 vai. 40 min. — 
*1,670 mylių

i
Northwest Orient linijos lėk

tuvas DC-6B neoficialiai pasie
kė naują rekordą: tarpą iš Chi
cagos iki Portland, turintį 1,670 
mylių, praskrisdamas per 5 vai. 
40 min.

— JAV 52,000 žmonių buvo 
sužeista automobilių ir dvira
čių susidūrimuose.

— 40,000 amerikiečių žuvo 
1956 m. automobilių katastro
fose.

— 13,830 mirčių automobi
liuose yra priskaitoma greičiui.

— 8,000 pėščiųjų 1956 m. 
Amerikoje buvo suvažinėti au 
tomobilių.

TIK PAŽIŪRĖK! $9,900 pilna 
kaina už 4% kamb. namą. 8 m. se
numo. Arti Harlem ir 73rd St. Į- 
mokėti $2,800. SVOBODA, 6013 
Cermak Rd, BIshop 2-2162.

REAL ESTATE

BRIGHTON PARKE
Mūr. 2 po 6, centrai, šildymus, 3 

auto garažas, arti mokyklos ir susi
siekimo, šviesūs ir patogūs butai, 
proga! ’ ąąg

Med. 2 po 4 ir 31 kamb. pastogėje, 
geras skiepas, dujų pečiais šildomu, 
kuinu $15,000.

Medinis 2 po 4 kntb. gale sklypo, 
centralinis šildymas, garažas, geras 
skiepas, puiki apylinkė, $14,000. .

GAGE PARKE
NauJ. ntūr. 1 y, aukšto, 4 ir 3 knt., 

centr. šild. dujomis, puiki vieta dviem 
giminingom šeimom.

KITUR
Puikus. mūr. bung. 7 kmb. 4 mieg. 

4K & Keeler apyl., karštu vand. šil
dymas, arti susisiekimas ir mokyk
los $6,000 įmokėti.

Turime namų ir biznių įvairiose 
vietose, parūpiname paskolas leng-_ 
viausiontis sąlygomis. Kviečiame tei
rautis.

ŠIMAITIS REALTY,
2737 W.43rdSt..CL 4-2390
4 KAMBARIŲ padidinamas mūrinis,

REAL ESTATE WANTED MOTERY8

D. MONSTAVIČIUS
REAL ESTATE - 1668 W. 103 st 

TeL BEVERLY I-I644 
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarrttnlnkavtanas bizniuose tr
valdžios Įstaiaidžios įstaigose. 

INCOME TAX. Taz

7,000 jaunuolių mitingas
_ , ... z-,, ■ o- j- visas kilimuotas. Iškelti nutekėjimai.
Sekmadienį Chicago Stadium čerpių grindys rūsyje. Aliuminijaus 

patalpose buvo susirinkę 7,000 langai, visur vėsintuvai. Gazo, su- 
jaunuolių, kur jie, vadovauja- sPaU8t° O1'<> šildymas. Pusantro auto

mobiliaus garažas. Kaina $19,900, 
7l36 So. Sawyer Are.

MarqiwCto Parke
2 po • kamb. mūrinis, prie liet. 

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

5 kamb. bungnlow. Autom, gaso 
šildymas. 2 mašinų garažas. $17,000 
Brighton Parke

S po 4 kamb. Mūrinis. Pečiais šil
dymas. Garažas. Tik $20.500.
Namų Savininkai!

Turiu pirkėjus visų rūšių namams. 
Norėdami skubiai parduoti namą, 
šaukite nemokamam įkainavimui, j. 
Bacevičius.

VARPAS RmI EstAte
Insurance, Notary PnbHs 

591d So. Western Ave.
PRosp. 3-2234 arba HEm. 4-7085

mi šeimos teismo teisėjo W. 
Green, pasižadėjo kurti “geres
nę Ameriką’’. Visą eilę kalbų 
pasakė jaunuoliai, iškeldami 
mintį, kad daugumoje jaunimas 
augštai vertipa moralinius prin
cipus.

Tėvai, įsigykite gausiai spalvotai 
Iliustruotų VANDOS FBANKIENftS 
pasakė knygelę —

I L G ES YS
KARALAITES GINTARĖS

Be to. Šioj knygelėj atspausdinta kita 
pasaka — Baltoji Lelija. Viršelis ir 
iluistracijos — Sės. Mercedes. Kainu 
$1.25. Pinigus • už užsakymais siųsti:

Mūr. 4 k. šild. did. lotas, tik $10,000 
2 po 4 kb. nauj. garažas — $11,600 
2 po 4 kb. nauj. garažas — $13,200 
6 k b. nauj., modern. įrengtas—pigiai

Vasarvietė prie Kankakee upės, su 
baidais ir motorlaiviu — pigiai — 
$2,000.

Yra pigių ir gerų pajamų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer ave., LAfayctte 3-3384

(prie California g- vės j

lr perduokite aavo ao- 
kilnojamą turtą per mano ištaigą. 
Naudokitės mano teisinga patams- 
rimu

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpubUc 7-0400

COOK
For modern new Catholic Rectory
Good Pay — references reųuired 
Mušt speak some English—North- 
west side.

Call NAtional 2-5900 ____

EXPERIENCED 
SALESLADY

Full time to work in modern 
neighborhood depertment store. 
Prefer one who can speak Lithu
anian.

ZEMSKY’S DEPT. STORE 
2805 W. 68rd Street

GENERAL OFFICE 
AGE 20 TO 35

Work consists ot Filing, typing, 
ai)sweriug telephone, in pleasant Air 
Conditioned, 2 giri office.

5 day week, Hours 9 to 5, 
Benefits mclude

• Insurance
• Profit Sharin
• Pension Plan plūs

ANNUAL BONUS 
Opposite N. W. Railroad Station 
just 2 blocks from Union Station

STATE 2-5924

4545 W.
“DRAUGAS”

«3rd Street, Chicago 2#, III.
t

TELEVIZIJOS
Standard Brands, visų geriausių Amerikos išdirbys
čių, su pilna gaarntija: ką Budrikas parduoda, tą 
čių, su pilna garantija: ką Budrikas parduoda, tą 
visur kaina $695, už $495. 21 colio stalinė televizi- 
aj, visur kaina $178, parduodama už $98.00

BRIGHTON PARK
43rd & Talman. 6 kamb. namas (3 

miegamieji). Augštas rūsys (English 
basment). Galima įrengti butą rūsy
je ir pastogėje (attic).

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.

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

Turime rimtų pirkėjų, todėl pra
šome turinčius parduoti namus kreip
tis j raštinę ir mes mielai patarnau
sime parduodami Jūsų namus.

SHUKIS BUILDERS 
AND REALTY 

6433 So. Pulaski St.
Telef. LUdlow 5-5800

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

NOTARY PUBLIC 
2405 We«t 51 St.
W Albrook 5-5030

PRospcct 8-3579 (vak. ir aemad.)

Ūloje nejudomo turto pardavimo 
įatalgoje perkant ar parduodaat, Jū
sų laukia greita* tr telalngaa patar 
navimas

R 0 R V IL A
REAL ESTATE SALES

VELTUI duosiu kambarį su visais 
patogumais už jyasaugojimą vaiko 
nuo 3:30 iki 5:50 popiet, keturias 
dienas savaitėje. 5428 S. Morgan 
St., Chicago, tel. Livngston 8-5899. ----------------------------------------------- f-------

Išnuomuoiamas 6 kambarių su 
baldais, apšildomas butas vyrui.

rooo W. 52»h 8*. Tet. Proapect S-S4M ' Kaina$50 00 per mėnesį. Skambin- 
ti po 6 vai. AB 4-0723.

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

•HCT.P WANTED - VYRAI

M A C N INISTSant plataus sklypo, 6 kmb., centr. 1 I»IWWniniAIQ 
šild., Ikti butai šildomi pečiais. Kai- NEED MEN 
na $36,060.

KITUR: 2-jų augštų 4 bt. mūr.
2 po-4 kmb. lr 2 po 5H- Šildymas.
$38.000.

BRIGHTON PARKE. 6 butų mūr. ,Į

VENTA
4409 SO. FAIBFIEIJD AVE 

LAL 3-8881; LAf. 3-9027

GOOD ON LATHE 
W0RK & BENCH W0RK. Steady 
year ’round work. Overtime. Day 
work.

H. & K. MFG. CO.
• 4646 South W este m Avenue

PARDUODAMAS NAMAS. 
2-jų butų mūrinis, su garažu. 
5 kamb. butas su centraline ga
zo šiluma ir 4 kamb. butas pe
čiais apšildomas, 2241 W. 23rd 
Place. Kreiptis vakarais. Telef. 
TOvvnhall 3-8417.

PROGOS — OPPORTUNTTIES

Parduodama TAVERNA — 732 W. 
CERMAK RD. Dirbtuvių apylinkėje. 
Tavernos “lease" baigiasi bal. 38 d. 
Skambinti namo savininkui — OLym
pic 2-0205.

Parduodama “Table Top” gazinė 
virimui krosnis. Puikiame stovy. 
$20. Po 6 vai. v. skambinti —

GRovehill 6-7147.
TAVERN and Building. New eąuipK 
ment. Two 6 room apts., licated. 
Oarage; good goiug business. Selling 
cn account of deatli.

Call owner —
Bl 7-9598

Mažos radios, visur $22.00, pas Budriką .............................................. $12.95
Clock radios, visur $29.95, pas Budriką ............. ,................................... $19.95
AM ir FM radios, visur $69.95, pas Budriką........................................ $39.95
Stalinė radio ir phonpgrafas krūvoje, vertės $39.50. už..................... $27.50
Radio ir phonografas, HI - FI, 3 speed automatic changer,

vertės $98.00, už .............................!......................................................... $49.00
Transistor, be tūbą, mažytės radio, vertės $69.00, už ...,..................... $39.50
3 speed phonografai, vertės $29.50, už ................................................... $19.50
“Recordio”, groja rekordus, groja radio ir padaro rekordus

(plokšteles), vertės $150.00, už ........................................................ $79.50
HI - FMtonsole, automat. radio ir phonogralas, vertės $299, už___  $199.50

21 colio console televizija, vertės $250.00, už............... ............................ $169.00
21 colio console televizija, pati geriausia, su visais automatiškais nu

statymais, gražiausias kabinetas, ant ratelių; 3 speakeriai (gar
siakalbiai), vertės $450.00, už ............................................................... $295.00

ISMAINOM JOSŲ SENĄ TELEVIZIJĄ, SUTAISOM JOSŲ TELEVIZIJĄ 
PATELEFONUOK.IT: CALUMET 5-7237. LENGVIAUSI IŠMOKĖJIMAI

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

Tol. CAIumet 5-7237
Krautuvė atidara pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais 

iki 9:30. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vai.

Budriko Radio Valanda iš WHFC, 1450 kil. radio stoties 
kiekvieną ketvirtadienį nuo 6 iki 7 vai. vakare.

BTTn orNG 9 REMOniri INC

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

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

Namų tel. BIshop 7-3340 
2737 West 43nl Street

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

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

4327 S. Campbell Av., Chicago 32, III. 
YArds 7-9075

PUIKUS 2 AUGŠTŲ M f R. NAMAS 
Gage Parke. Apačioje išnuomota

prekybinė patalpa ir 4 kamb. butas. 
Viršuje 6 kamb. gražiai ir gerai įreng
tas butas, šildymas karštu vandeniu- 
stokeriu. 2 auto mūr. garažas. Tik 
$25,000. $25,000. A. Sirutis.

JEIGU JUS VILIOJA 
Marųiąette Parkas, o Jūsų svajonės 
apie nuosavybę šioj gražiausioj Chi
cagos lietuvių kolonijoj ligšiol sap
nais tik ir liko, tai dabar yra reta 
proga tas svajones gražiai realizuoti 
ir rųisiplrkti 5 kambarių mūrinį bun- 
galow. Naujai, moderniškai išstatyta 
virtuvė ir vonia, žieminiai langai, 
aituminaus durys, autimattškaa šildy
mas alyva. 8utvarkytl porčiaL Dvigu
bas garažas. Arti krautuvių. Kaina 
numažinta ir be derybų:

, $15,900
Ateikit ar paskambinkit, apžiūrė- 

kit ir nusipirkit! Volodkevlčius.

P. L E 0 M A S
REAL ESTATE

2735 We«t 71rt Street 
Visi telefonai: WAlbrook 5:0015

6IA GERAS PIRKINYS!!
Ui *28.500 pirkaite puiku 3-iu 

butų namą — po 5% kamb. (3 
mieg. kamb.) 33 pČdų sklypas. A- 
lyva apšild. Didelės tile virtuvės 
— 13%xl2 pėdų. Modemiškos vo-

_______ ___ nios. Plieniniai balkiai. “Face
’tv zz™* i brick mūras. Rinktinėje apylinkė-

• DKcIVc and je. Arti 61st ir Talman Ave. Pirmą
CONSTRUCTION COMPANY kartą siiUomaa Pardavimui. Nieko 

1442 S. 48th CL. Cicero 50, UI
Statome nanjtu namas lr carašns 

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairina remonto darban, eknMna 
gerai lr pigiai.
Raukite DAnube <-S7M mo * vai 

ryto Iki 7 vai. vakaro.
Tel. OLymplc 2-5121 nuo t vai 

vakaro Iki II vaL vakaro.

nelaukite. Būkite pirmieji. Skam
binkite dabar. PRospect 6-6644

TRAVIS & TRAVIS
2618 W. Mrd St.

ĮSIGYKITE DABAR 1

MNUDMUGJAMA -- FOR RENT

NAMŲ SAVININKAI!
Tarpininkaujame batų išnuomavi 

mui. Patarnavimas veltai. Tarime 
laukiančiųjų sąrašų.

VARPAS Real Estate 
5513 Ro. Western. PRospcct S-2284

Bridgeport’e išnuomojamas 3 kmb. 
butas su gazo krosnimi. Vonia, karš
tas vanduo. Suaugusiums. FR 0-0126 
vakarais.

Išnuom. miegamasis kambarys. 
Vyrui. *

7246 S. Satvyer Ave.

MISCELLANEOUS

ŠILDYMAS
A. 8taačiausfcae instoliuoja vi

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

1146 S. 49th Ceurt, Cicer.
TeL OLympic 6-0775 nuo 8 vaL 

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

OLymiHe 2-6752

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENOROVl 

MORAS
Builders Gen. Contractors 

Atlieka planavimo Ir staty
bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų Ir viešųjų pastafų.

Namų įkainavimas Ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

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

Tel. PRoepect 8-2018 
6806 SO CAMPBELL AVE. 

Chicago 29. DL

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

V. ŠIMKUS
Rusltartl šaukite TF.rminal 2-5531 

nuo 5 vai. p p. kasdien ir sekma- 
dieniais nuo 10-4 vai. Adresas: 515
Noltoa, WUI<.w Hprlnna. UL

LIET. APDRAUDOS AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių flnanąavimas. Notariatas. Valsty
bės patvtrttnos kainos.

Prieš darydSUni apdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
WAJbrook 5-5671

Gaunamai “DRAUGE", 4545 W. SI®RfiTA3E_LN?lJRAJi£E 
63rd Street, Chicago 29, IlUaoU. 8- M

Lithuanian dietionary
Angliukai lietnvlškaa Lietuviš
kai angliškas tod^ia Parašytas 
H. H. Pezrtreas ii Gei (ko. S83 
ptl. Ketais viršeli*'* K«ia« 84.50

TCVAS PIJUS
btorijoje yra pirmasis kunigas 
kuris turi Kristaus žaizdas. Tė
vas Pijus yra ganus hepnprar 
■tais darbais ir Dievo malonė 
mis.. Knygoje aprašoma pra
našysčių dovana, nuostabūs iš
gijimai, ekstatiniai persikėlimai 
ir tt Iš Tėvo Pijaus gyvenimo 
yra įdėti 32 paveikami. Kaina 
42.00.

Galima gauti “DRAUGO" 
Adminlstradjcja 

4546 Wcm as HtreH, Cfcfc aon BS, OI.

aJC-aBRHSaBZMHHMMmaMHaMMHS

$ I a t s m • 
NAMUS IR
GARAŽUS

Ir atliekam* visus statybos lr per 
tvarkymo (remodeling) darbus

MASTER BUILDERS
General Contractlng Co.

(Sav. V. Hodeika tr J. 8kornb«kas)
1600 8. 46TH CT.. CICERO 50, ILL 
TcL OLymplo S-7SH1] TO 3-4136

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO-

PLUMBING
Licensed bonded plumbers 

Joks darbas nėra didelis ar mažas 
Šaukite dabar. Kalbame lietuviškai

Tel. — REpuhHc 7-0844 ar 
WA)brook 5J1451

OOOQOQOOOOO<HXXXXXKKXMXHMM1

PATELEFONUOK.IT


Ketvirtadienis, gegužes -2, 1957 DIENRAfiTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

MŪSŲ KOLONIJOSE
Cicero, III.Chicagoje

Pinigai nedings

Balandžio 26 d. 'Chicago Sav
ings & Loan Assn name, 6245 
So. VVestern Avė., įvyko Lietu
vių Taupymo Bendrovių Lygos 
metinis susirinkimas. Audito
rius labai smulkiai paaiškino 
praėjusių metų veiklą. Illionis 
valstybė taupymo ly?ų vicepirm. 
Harry Goodsitt aiškino valsty-

Cicero 100 metų sukaktis

— "Lietuvių Dienų” žurnalo i ti kun. Jakaičio energijos ir ryž- proga jiedu persikėlė gyventi į
balandžio mėnesio numeris jau 
pasiekė skaitytojus ir platinto
jus. Šis numeris, kaip ir visi 
kiti, įdomus ir puošnus. Žurna
las prieįnamas tiems, kurie ma-

K. Deveikis, paklaustas “MarĮ^au m°ka ar visai nemoka lie- 
gučio” radijo valandoje iš knr!^uv^^ta^ nes v*ls* parašai po nuo 
atvyko, paaiškino, kad 1910 m.ltraukomis Vra duodami abiemis

tumo statyti bažnyčias ir mo- neseniai nupirktus gražius na- 
kyklas. Tai darė JAV, tai da- mus ant Ramsay ežero kranto, 
ro ir tolimojoj Argentinoj, kur Krikštynos
jau trečius Dievo namus stei-, L ir M. Ragauskai pakrikštijo

...............................................! savo pirmgimi Artūro Jono var-
, Su ,k‘ta“ d’le“'8. k“n,?“w dais. Po to įvyko labai jaukus

Jakaitis išvyksta birželio 
Romon į Tėvų Marijonų

iš mažo miestuko Oklahomoje. įkalbomis; taip pat žurnalas tu-1 Kongregacijos suvažiavimą. 
Tuo laiku Cicero niekas ne-i^ *r anglišką skyrių. Šiame nu

minėjo, gi ta apylinkė, kurioje meryJe paminima Lietuvos mi-
dauguma buvo lietuvių, vadin
ta Grant Works. Tai tikras Lie
tuvos vaizdas — laukai, miškas.

bėję seančius ir norimus praves Metai po metų dygo gražūs na-
ti šiuo metu įstatymus bendro
vių tvarkymui. Susirinkime bu
vo atstovaujamos sekančios lie
tuvių bendrovės: Chicago, Cra- 
ne, Midland, District, Univer- 
sal, Continental, St. Anthony ir 
Brighton. Po susirinkimo Euge
ne Pietkiewicz parodė labai įdo
mų saplvotą garsinį filmą, o vė-

mai, krautuvės ir smuklės. Apy 
tikriai lietuviai pradėjo čia kur
tis apie 1893 metus. Karščiau
sias periodas buvo 1911 — 1914 
metai. Pirmuoju parapijos kle
bonu buvo kun. Antanas Ežers- 
kis, pilnas energijos, gero būdo 
žmogus, dar ir šiandien eina sa
vo pareigas Pennsylvanijoje.

nisterio P. Žadeikio 70 metų, am 
žiaus sukaktis. Daug puošnių 
nuotraukų iš viso pasaulio lie
tuvių veiklos; yra eilė įdomių 
ir aktualių straipsnių, reportažų 
ir beletristikos.

krikštynų pobūvis Ragauskų na | 
muose, kur, be vietinių draugų, I 
buvo atvykę Izidoriaus giminių 
net New Jersey. Sudburiškis

w_ssarKLsarrq!

liau Chicago Savings pirminin- Kaip dabar, taip ir anais laikais 
kas John Pakel su šeimos pagal
ba labai gerai pavaišino apie 60 
susirinkusiųjų.

Šiomis dienomis valstybės vir
šininkai uždarė net tris taupy
mo bendroves. Dvi jų buvo la
bai jaunos; tai Chicago Guaran- 
tee, 3335 North Ashland, ir The 
First Guarantee, 5920 W. North 
Avė. Jos buvo privačios taupy
mo įstaigos (stock), kurių savi
ninkai yra C. O. Mensik. Šios 
abi bendrovės buvo įkurtos tik 
1955 metais birželio mėn., vie
nok labai sparčiai išaugo. Dau
gumą tauptojų sudaro lenkai, 
nes bendrovių savininkas ^avė
dovanų naują televiziją, kai pa- 
sidėio 5,000 dol. Žinoma, kad 
dauguma, norėdami gauti tokią 
brangią dovaną, ėmė pinigus iš

lietuviai nepūtė į vieną dūdą, 
skyrėsi politinėmis pažiūromis. 
Naujieji ateiviai atnešė daug ge 
ro; papildė parengimus, bažny
čias, išpirko namus ir bizniūs, 
tik visa bėda, kad nesijungia į 
mūsų pašalpines draugijas. O 
senoji karta nyksta, jų sukrau
tas kraitis turi pereiti jaunajai 
kartai. Pvz. SLA turi netoli ke
turis milionus turto, o narių 
skaičius mažėja. Profesionalų 
ir verslininkų nemažai. Gydy
tojai Palutsis, Millas, Kudžmk, 
Alexander, Kisielius, Kaunas, 
Vaitaitis, Tallat - Kelpšai, dantų 
gyd. Atkočiūnas, Rimkus, Gus- 
sen, Petrauskienė,, akių gyd. J. 
H. Yorke, teisių patarėjai Ki
šas, Tumavick, Nauričh, Key, 
Kimbark; Grybauskas finansų

— Lietuvos Vyčių kuopos mė- ! 
nesinis susirinkimas įvyks ge
gužės 5 d., sekmadienį, 5 vai. 
popiet filmų ir televizijos artis
tės Rūtos Kilmonytės reziden
cijoje, 2623 Laurel Canyon, Hol- 
lywood 46, Calif. Rūta Kilmo- 
nytė yra vietos kuopos narė. 
Kuopos narių skaičius labai di
dėja; iki suvažiavimo, kuris į- 
vyks rugpjūčio 8 — 11 dienomis 
Statler viešbutyje, Los Angeles 
k (opa bus viena didžiausių viso- 
j( Amerikoje. Kuopos valdybą 
šiuo metu suadro pirm. L. Va
liukas, vicepirminink. A. Skirius 
ir J. Zichvvic, sekr. L. Samolytė, 
fin. sekr. H. Bartkienė, kasin.

Moterų S-gos 5 kuopos veikla

Sėkmingai praėjo tortų išpar
davimas parapijos naudai ir kuo 
pos vakarienė; abu parengimai 
davė gražaus pelno; o štai jau 
ruošiamasi ir tradiciniam Moti
nos dienos minėjimui (gegužės 
12 d.). Kūdros choras, vado- 

i vaujamas Genovaitės Kaneb, 
stropiai ruošiasi bei mokosi nau
jų dailių; į talką ateina ir meno 
ratelis su savo vadovu J. Beino- 
riujni, tąd galima tikėtis gra
žios ir įdomios programos.

Apskrities suvažiavimasx r
Kaimyninėje 69 kuopoje, at

ėjus naujai valdybai, pagyvėjo 
veikimas ir užsimezgė glaudesni 
ryšiai su 5 kuopa. Tai sveikin
tinas reiškinys! Abi kuopos uo
liai ruošiasi Massachusetts, Mai 
ne ir New Hampshire apskrities 
suvažiavimui, kuris -įvyks sek
madienį, gegužės 26 d. Švč. M.
Marijos Nekalto Prasidėjimo se- 

A. L aurinaitytė. Netrukus bus | gerų vienuolyne, Putnam, Conn.
Kadangi šis suvažiavimas yra

saugių, valdžios apdraustų tau- srityje, Bemadišius kuro pra-
pymo bendrovių ir nešė pas Men 
sik. Tie, kurie gavo televizijos 
aparatus, turėjo sutarti, kad 
tuos pinigus turi ten laikyti ma 
žiausiai vienerius metus, o jei 
to nepadarvs, tai iš jų taupomų 
pinigų bus atskaitytas šimtas 
dolerių. Dabar jie visi nustos 
po šimtinę.

Trečioji Mensiko bendrovė yra
City Savings, 1656 W. Chicago kis ir daug kitų.

monėj, Diržius turi dirbtuvę, lai 
dotuvių direktoriai A. B. Petkus 
ir sūnus, Alf. Vance, Butkus - 
Vasaitis; statybininkai Sodeika, 
Skorubskas, Breive. Praeityje 
pasižymėjo Gečas, Limontas, Go 
lubickas, Biliauskas, Gabraitis, 
Galinskas, Andziulis, Tamaliūn^ 
Skadauskas, Zvibas, Eidintas, 
Mikolainis, Strelčiūnas, Radoms

Avė. Šitoji yra “Mutuale”, kaip 
ir kitos taupymo bendrovės Il
linois valstybėje, sudarančios 
arti šešių šimtų, tik ir toji ne
turėjo valdžios apdraudos kiek
vienam taupytojui iki $10,000. 
Manoma, kad visų trijų taupy
mo bendrovių, taupytojai gaus 
daugiau negu 90G, tik žinoma 
reikės keleto mėnesių laiko, kol 
viską sutvarkys.

Lietuviams taupytojams nėra 
jokios baimės, nes visos lietu
vių bendrovės turi federalinės 
valdžios apdraudą, visos yra se
niai įkurtos, visos visus savo 
reikalus teisingai veda jau ilgus

W. B. Sebastian,
Chicago Savings & Loan Assn. 

Director

DfiMESIO
Bridgeporte vienintele PLAUKŲ 

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

752 W. 33rd St.

Gerai laikosi mūsų p^šsipinės 
draugijos ir klubai — Šv. An
tano, Visų Šventųjų, Katalikių 
Dukterų, dvi Moterų Sąjungos 
kuopos, LRKSA kuopa, Kareivių 
Draugija, Raudonos Rožės Klu-‘ 
bas, SLA kuopa ir LDS kuopa. 
O buvo daug daugiau, kurios 
likvidavosi. K. P. Deveikis 

<
Los Angeles, Calif.

— Alto Los Angeles skyriaūs
metinis susirinkimas įvyks geg. 
4 d. 7:30 vai. vak. Šv. Kazimiero 
parapijos salėje. Senoji valdyba 
duos praėjusių metų veiklos apy 
skaitą; bus renkarpa nauja val
dyba ateinantiems veiklos me
tams. Šiais metais skyriui va
dovavo “Lietuvių Dienų” žurna
lo leidėjas Antanas Skirius. Ki
tais valdybos nariais buvo M. Af 
tukienė, L. Valiukas, Ant. Dun
dzila, Alg. Raulinaitis, A. Dab- 
šys ir B. Gediminas. Visos drau 
gijos ir klubai prašomi atsiųsti 
savo atstovus į šį susirinkimą.

suorganizuota sendraugių kuo
pa, kurios organizavimo darbui 
vadovauja A. Skirius. J. J.

'Vorceater, Masą
Bažnyčių steigėjas

Šiomis dienomis čia lankosi ir 
per Velykas talkininkavo Šv. Ka 
zimiero parapijoje kun. Jonas 
Jakaitis, MIC, buvęs šios para
pijos klebonas. Žmonės džiau
giasi gavę progą pasimatyti su 
buvusiu savo vadu, tik gaila, 
kad jam nebuvo sudaryta progos 
viešai supažindinti žmones su 
tėvų marijonų veikla tarp Argen 
tinos lietuvių.

Nors septintas kryželis jo pe
čius lenkia, bet neįstengė palauž

STATYBAI
IR NAMŲ 

PATAIS 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
medžiaga

CARR MOODY
LUMBER CO.
STASYS LJTYVTNAS, Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272’ 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai. 
Raštinė atidara kasdien nno
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
šeštadienais iki 3 vai. vakaro

priešseiminis, todėl svarbiems 
pasitarimams yra pakviesta ir 
Connecticut apskritis atsiųsti 
savo atstoves. Posėdis bus pra
dėtas 1 vai. popiet. Užkandžius 
Daruoš seselės.

Į pasaulihį kongresą

Penktos kuopos narė ir Mote
rų S-gos centro vicepirm. Geno
vaitė Kaneb susilaukė reto at- 
žymėjimo — yra paskirta atsto
vauti lietuvių sekciją Pasaulio

TRAINING SCHOOL for 
operotorsof 

, HE AVY
fcfojvj CONSTRUCTION 

EOUIPMENT

Specialios klasfe ftefttod. ir sekm.
Pamokoms vietos rezervuojamos 

dabar
Keliu taisymo, pylimu, iemfis 

valymo — lanti Clmrtag 
GREBR EARTH MOVIMO 

SCHOOL
Mr. K. M. Hutchison 

Box 278, Braidwood, III.

• Telel. REpublic 7-5803

ADOMAS VAITKEVIČIUS
Anglių ir Alyvos 

Pardavimas
Visų rūšių namų apšildymo 

sistemos įvedimas,
perdirbimas ir pataisymas.
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas.

ATLAS FUEL CO.
ATSTOVAS

4919 So. Paulina Street
Telef. PRospeet 6-7960

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

MAŽASIS j
TOBULYBES

KELIU
P&raaa

B. P. MARTIN

8l» kelias, kurte neabejotinai už
tikrina visiems pasiekti tas aukšty
bes, J kurias Dievas ved6 Sv. Tere- 

yra ne tik galimas, bot ir vl- Katahkių Moterų Organizacijų siem8 prieinamas, visas pasauli, kaip
Uniios pasauliniame kongrese,, pa?e,bl Sv- Al?FJl8^n^8' ”°ega11 p*48- , . | ryt) ką nors didelio". Tačiau kas ne-įvvVcnancįame nuo rugsėjo 29nuo rugsėjo 
d. iki spalio 4 d. Ramoje. Visi 
formalumai atlikti ir bažnytinės 
vyriausybės aprobfitft atstovei 
jau suteikta.

Girios duktė

. i
Sudbury, Ont.

Vestuvės

Algirdas Savickas susituokė 
su Darata Fritchley. Moterys
tės ryšį palaimino kun. A. Sa
bas prie specialiai tam tikslui 
gražiai paruošto altoriaus. Po 
to įvyko gražios vaišės, kuriose 
dalyvavo jaunųjų artimiausieji 
draugai. Tą patį vakarą jauna
vedžiai išvažiavo į Niagara 
Falls ir Rochesterį, kur gyvena 
Algio tėvai ir giminės. Ta pačia

g»'J melstis, nusižeminti ir mylėti 7 
P. P Plūs XI 

Siame amžiuje sv. TeresS16s Ma
žąsis Kelias yra geriausias. Tikrumo
je t«ra vienintelis kelias, vedąs į am
žinąją laimę. Juk Kristus pats yra 
pasakęs: „IS tikrųjų sakau jums. Jei 
neatsiversite ir nepasidarysite kaip 
kūdykiai neįeisite Į dangaus karalys
tę". Dangus tr žeme praeis, bet ma
no žodžiai nepraeis...

Knygute turi 160 puslapių Ir kai
nuoja tik $1.00 Su kietais virbeliais 
$1.60.

KAIP IŠVENGTI 
SKAISTYKLOS

Naujai išleista veikalėlis kuris duot 
naudingų patarimų mums patiems ir ki
tiems. Skaitykite ir kitiems platinkite Šį 
veikalėlį, nes kiekvienas krikščionis tu
rėtų perskaityti.

Kaina 40 centų
Užsakymus su pinigais siuskite:

DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago Ji. BĮ.
iiiiuiiiiiiiiiHiinmiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiii.

.GUŽAUSKŲ ,
BKVERLY HILLS GELTNYCIA
Geriausios gčlča <181 vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitu papuošimų.

2443 VVest 63rd Street 
Tel. RRoapect S-08S8 tr PR 8-0834.

Remkite dien. Draugą!

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. TOwnhall 3-6670 
ANTANAS LIGUTIS, savininkas

=

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Sjreet

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Tel — CEdarcrest 3-6335

UOOtSIO VALANDOJ 
šaakit*

MAŽEIKA * EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

«84A So. Westera Ava. Air Oondttioned koplyčia 
BEpoMto 7-860© — 7-8801 Automobiliams vieta

Viena karte gyvena kitas* mieste dalyse; gausime 
koplyčią arčiau Jūsų namų.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4695-07 South Hermitage Avė.
Tel. YA 7-1741-2 ir Lfi 3-9852

4330-34 South California Avenue 
Telefonas LA 3-0448 ir LA 3-9852

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

MARIAI IJETUVH fAt)P IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS. KURIOSE 

Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki $10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Narna Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

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

CRANE SAVINGS ft LOAN ASSN.
2555 W. 47th St., Chicago 32, III.

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

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

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

NUO U2SISENEJUSIŲ 
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ 

m ATVIRU ODOS LIGŲ 
Tie, kurte kenčia nuo SENU. 

ATVIRU IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagall ramtkt e8dStt tr naktimi* 
miegoti nes Jų užstsen«jusios žalždoa 
nležSjlmą Ir skaudėjimą aenų atvi
ra tr skaudžių žalždų uždekite 
LEOULO Olntment Joa gydymo 
ypatbyee palengvins Juau skaudfljt- 
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite ją tapgl nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
nležSJlmą ligos vadinamos P8ORIA- 
818. Taipgi padalina per*8Jlmą ligos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos tr perplyftlmą 
tarppiržčiu. Tra tinkama vartoti nuo 
džiūstančio* Suskllslos odos dedlr- 
vinių, odos ttMrtmų tr t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus ižbėrlmas nne vy
styklų. JI yra gera gyduoį* nuo iš
viršinių odos ligų. Le 
gulo Olntment yra 
parduodama po 76 
et.. $1.16. tr $8.60.
Pirkite valstinėseCbt- 
oagoj Ir apyllnkise—
Mllvraukee, Wlsc„ Oa- 
-r.Ind. Ir Petrdt, Ml- 
eblgaa arba rąžyki
te 1 r atsiųskite Mo- 
ney order J

LEGULO, Department D., 
M18 W. Eddy St., Chleago 84. IH.

®vIA ARTI IR TOLI BĄLU
PERKRAUSTYMAS
Nauja* specialus didelis 

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

R. ŠERĖNAS
2017 W. «7Ui PI., Chicago.

III. VVAlbrook 5-8063

Mielą Ireną ir Dr. Antanę Kyrus, mirus jų 
mielam tėveliui ir uošviui 

A t A
STANISLOVUI ŠEMIOTAI, 

nuoširdžiai užjaučiame.
šlapelių šeima

TROOST - PACHANK1S MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIH (PATCH), Viee-Preeident

0810 So. Western Avė. Tel. GRovehilI 6-3745

KV

| paminklų patalpas Ir atgal mes visuomet parūpiname 
transportaoiją automobiliu.

Atdara kasdien Ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto Iki 6 vai. popiet. 
IŠNIKI N HITE DABAR — BUK PASTATYTA KAPINIŲ DIENOJE! 

JOKIO (MOKfJIMO. NŲMOKŽ8ITK KAPINIC DIENOJE.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulanaų patarna
vimas dieną ir nak 

I tį, Reikale šaukite 
I mus

M t* turime kopiyči* 
/įsose Chicagos ir1 
Rorelando dalyse ir * 
tuojan patarnaujame I

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

3307 8. LITUANICA AVĖ.
ANTANAS M. PHILLIPS

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, HI Tel. OLymplc 2-1003

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

STEPONAS 0. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE__________________ Vlrginia 7-6672

YANČEFUNERAL HOME
1424 S. 50th Avė. OLymplc 2-5245 ir TOwnhall 3-9687

4
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/ mus
X Daug užsako lietuviško lei

dinio. “Drauge” daugelis užsi
sako naujai išleistą gegužės 
mėnesio skaitymų knygą “Mo
tina Gailestingoji”. Prel. J. Bal- 
kūnas jos užsakė 25 egzemp- 
riorius, prel. Mendelis — 25 
egz., prel. Ign. Albavičius 10 
egz. Pirmomis dviemis dieno
mis, kai tik knyga buvo atvež
ta iš rišyklos, buvo išsiųsta, 
pildant užsakymus, keli šimtai 
egzempliorių. Knygos autorius 
kun. dr. J. Punskis. Knyga tu
ri 120 pusi., kainuoja $1.30.

X Saleziečių sodybos prie 
Cedar Lake, Ind., jaunuomenės 
stovyklavimo patalpose balan
džio 26, ^7 ir 28 d. įvyko pir
mosios savaitgalio uždaros re
kolekcijos, kuriose iš Chicagos 
ir apylinkės liet. parapijų mo
kyklų dalyvavo 61 aštuntojo 
Skyriaus berniukas. Rekolekci
jas vedė saleziečiai kunigai V. 
Duffy ir A. Sabaliauskas. Ke
letas brolių saleziečių atliko 
berniukų priežiūros dąrbus.

X I. Cibulskytė, J. Grigaliū- 
naltė, I. Suvaizdytė, B. Strikai- 
tytė ir D. Sulaitytė išpildys me
ninės programos dalį Cicero 
skautų tėvų ir rėmėjų ruošia
mame vakare, ivykstančiame 
Šv. Antano parap. salėje gegu
žės mėn. 4 d. (šeštadienį) 7 v. 
vak. Jos pasirodys dšr iki šio- 
liai negirdėta bonkų muzika, 
panašia į skudučių muziką, šią 
programos dalį ruošia muz. J. 
Kreivėnas.

X Žurn. Jonas Vaidelys, ku
ris praėjusį trečiadienį buvo 
sunkiai sužeistas neatsargaus 
mašinos vairuotojo, guli Engle- 
wood ligoninėje. Jam sulaužy
tos abi rankos, o ypatingai sun
kiai kairioji. Gyvenęs visą lai
ką su plunksna ir knyga, dabar 
negali nei rašyti, nei skaityti.

X Furniture Center Ine., ku
rios savininkas yra Justas Lie
poms, Balfo gegužinei, kuri 
įvyksta birželio 9 d., paaukojo 
miegamojo kambario baldus, 
kuriuos galės burtų keliu, lai
mėti vienas iš gegužinėn atsi
lankiusių svečių.

X Jūrų kpt. Stasys Dagys, 
kuris neseniai baigė technikos 
studijas ir įsigijo inžinieriaus 
diplomą, buvo- gana sunkiai su
žeistas pravažiuojančios maši
nos. Pasigydęs keletą savaičių 
ligoninėje ir namuose, St. Da
gys vėl grįžo prie darbo.

X Pri&mantai ir “Terros” sa
vininkas VI. Civinskas paauko
jo gražias dovanas dantų gydy
tojų kartūno baliui, įvykstan
čiam gegužės 4 d. Western 
Ballroom salėje.

X J. Vaivada, gulįs (13b) 
Gauting b. Muenchen sanatori
joj Vokietijoj, Velykų proga 
atsiuntė per laikraštį visiems 
lietuviams sveikinimus.

X Bronius Gelažius, L. B. 
Brighton Park švietimo ir kul
tūros vadovas, šiomis dienomis 
buvo sunkiai susirgęs. Sveiks
ta namuose.

X Sophie Barčus organizuo
ja įspūdingą Motinos dienos 
minėjimą, kuris bus transliuo
jamas per radiją gegužės 12 d., 
sekmadienį, 8:30 vai. ryto. Pro
gramą praves studentai santa
riečiai. Kalbės “Santaros” cent
ro valdybos pirmininkas Ro
mualdas Mieželis, studentė Ri-* 
ta šimanskytė ir kiti. Mūsų 
jaunoji karta — studentija, ku
ri aktyviai reiškiasi lietuviško
je veikloje, pagerbs lietuvę mo
tiną, gyvenančią Amerikoje, pa
siųs sveikinimus Lietuvoje 
kenčiančiai motinai ir pareikš 
savo mintis bei jausmus mūsų 
didžiajai motinai Lietuvai.

X I)ipl. teis. Mečys Šimkus,
gyv. 4204 S. Maplevvood avė., 
balandžio mėn. egzaminų sesi
joj išlaikė prie Board of Edu
cation and Administration real 
estate brokeriams skirtus egza
minus ir įsigijo teisę Illinois 
valstybėj atidaryti savo ofisą 
ir verstis nejudomojo turto pir
kimo-pardavimo bei administra
vimo bizniu.

Dipl. teis. M. Šimkus Lietu
voj buvo Panevėžio bei Kėdai
nių notaras, gi Vokietijoj di
delės lietuvių stovyklos Schwa- 
bisch Gmund teisinis patarė
jas.

Amerikoje M. Šimkus pri
klauso įvairioms visuomeni
nėms bei profesinėms organiza
cijoms ir yra Amerikos Lietu
vių Tarybos Chicagos skyr. na
rys — iždo globėjas.

X Lietuvių Bendruomenės 
Marąuette Parko apylinkės val
dybos suorganizuotas Mokslei
vių Tautinis ansamblis (iš 100 
asmenų) energingai pradėjo 
darbą, darydamas kiekvieną sa
vaitę repeticijas.

Sudarytos keturios tautinių 
šokių šokėjų grupės, kurioms 
vadovauja p. Brazolienė; suor
ganizuotam chorui vadovauja 
A. Linevičius.

Šiomis dienomis prie ansamb
lio organizuojama kanklininkių 
grupė. Gerb. tėvus prašoma įsi
rašiusiems vaikams padėti įsi
gyti kankles, kurios yra ♦gau
namos pas muz. Pakštą.

Moksleivių Tautinio ansamb
lio organizavime daug dirbo ir 
rūpinosi Marąuette Parko apy
linkės pirmininkė S. Endrijo- 
nienė.

X V. Staiųulevičius Šv. My
kolo lietuvių parapijoj, kur kle
bonauja kun. Valančius, prie 
bažnyčios durų sekmadieniais 
pardavinėja lietuviškas knygas.' 
Ten pat priima “Draugo”, “Lai

svo” ir “Marian” prenumeratas.

’ X Vincas Duoba, žinomas 
IWest Side veikėjas, su savo šei- 
ma sugrįžo iš Kalifornijos, kur 
turėjo gerą poilsį pas savo žen
tą Ed. Venslovv. Nuvažiavęs ra
do daug buvusių bičiulių ir vei
kėjų jau mirusių.

X Dail. V. Petravičius nu
piešė dekoracijas montažui “Di
džiajam atsivertėliui”, pareng
tam iš V. Kudirkos raštų. Tai 
matysime C. A. L. .mokyklos 
vakare šį šeštadienį 7 vai. Lie
tuvių auditorijoj.

X Aleksandras ir Doroteja 
(Pelekšaitė) Kikilai, šv. Kry
žiaus parapijos nariai, susilau
kė pirmagimio sūnaus, kuriam 
duotas Aleksandro vardas. 
Aleksandras Kikilas pasižymi 
sportinėje veikloje.

t
X Alfonsas Rundzaitis su

šeima yra atvykę iš Argentinos 
ir apsigyvenę p. Kondrotų na
muose — 6916 So. Maplewood 
kve. Gyvendamas Argentinoje 
ir kiek pirmiau Venezueloj daA 
bavosi su lietuviais skautais ir 
artimai bendradarbiavo “Tėvų 
Keliui”.

X Brighton Parko apylinkės 
naujai įsteigtas Tautinis Moks
leivių ansamblis pradėjo darbą 
gegužės 1 d. 4201 S. Maplewood 
avė.

ANTANAS PEftKYS, dainuos 
Alfordo rolę operetėje, “ŠIKŠNO
SPARNIS", šį sekmad. gegužės 5 
d. 3:30 vai. popiet, Sokolų salėje, 
2337 šo. Kedzie. Avė.

CHICAGOS ŽINIOSUEtiUZftS PAUKŠČIAI

Lincoln Park zoologijos sodo gegužės mėn. paukščiu išrinkta va
dinama Quetzal, gražiausia ir spalvoėiausia paukštė iš visų paukščių. 
Sodas atviras nuo 9 vai. ryto ligi 5 vai. p.p.

1$ ARTI IR TOLI

J. A. VALSTYBĖSE
— Kun. Klementas Kamins

kas, pasionistas vienuolis, Ka-

DID. BRITANIJOJ
— Šv. Cecilijos choras apsi

lankė Edinburge ir koncertavo
sinskų sūnus, kurie gyvena An- universįtetui artimos draugijos
sonia, Conn., yra vienas iš 12 , • • , • m j ••, .. .. . . susirinkime. Tos draugijos tik-
kumgų, kurie jsventinti gegu-,
žės 3 d. St. Michael vienuoly
ne Union City, N. J.

Rado nužudytą Grigonienę
Netoli Gary, smėlio kopose, 

pakasus atrastas lavonas Mil
dos Grigonienės, 29 m. amžiaus 
grožio galiono vedėjos. Ji din
go rugpjūčio mėn. 17 d., labai 
audringu laikotarpiu.

Prie tos vietos, kur buvo 
rastas lavonas, policiją atvedė 
George Robert Brown, 25 m. 
amžiaus vyras, kurio šeima gy
vena tik už poros mylių nuo tų 
kopų. Mašinomis toje vietoje 
iškasus lavoną, Brown prisipa
žino, tardamas: “Aš ją nužu
džiau”.

Brown jau anksčiau buvo 
pakliuvęs policijon dėl automo
bilių vogimo. Praėjusį savait
galį nežinomas žmogus paskam
bino policijon, sakydamas, kad 
jisai gali būti įtartinas Grigo
nienės nužudyme, nes jos din
gimo metu Brown tame rajone 
buvo matytas.

Policijos tardomas Brown 
prisipažino merginą nužudęs. 
Jis pasisakė paėmęs ją pavėžin
ti, kai jos mašina lietuje susto
jusi važiuoti. Ji važiavusi iš 
Gary, kur ji turėjo grožio sa- 
lioną, į East Gary, kur ji gyve
no.

Velionė buvo ištekėjusi ir au
gino vieną vaiką. Nužudymo 
metu ji turėjusi apie $250. 
Brown sakosi norėjęs ją pabu
čiuoti, ši pasipriešinusi. Dėl to 
jie smarkiai susigrūmę.

Netoli to lavono praeitą ru
denį darbininkai, kasdami smė
lį, atrado lavoną moksleivės 
Lana Brock, 16 m. amžiaus, ku
ri taipgi buvo pakasta po ko
pų smėliu. Jos plaučiuose rasta 
smėlio, įkas reiškia, kad ją pa
kasė dar gyvą. Ji buvo sumuš
ta, jos drabužiai apiplėšyti. Įta-

Nixon prieš diskriminaciją
Chicagon atvykęs viceprezi

dentas Nixon savo kalboje pa
žymėjo, kad tarp Chicagos 
darbdavių jaučiama diskrimi
nacija, atsisakant priimti ki
tos veido spalvos darbininkus. 
Viceprezidentas pažymėjo, kad 
bendrovėms, kurios gauna vy
riausybės užsakymus, yra drau
džiama tai daryti. Nixon pažy
mėjo, kad šiuo metu firmose, 
kurios gauna vyriausybės už
sakymus, dirba apie 30,000,000 
asmenų, ir vyriausybei griežtai 
kovojant prieš rasinę diskrimi
naciją, ji palaipsniui bus išves
ta.

siąs — palaikyti kultūrinius sai 
tus tarp čia gyvenančių įvairių 
tautybių žmonių. O tokių čia 
yra palyginti daug, nes vieni at 
važiavę studijų reikalais, o kiti 
— nelemtų politinių sąlygų at
stumti. Draugijos nariai kartu 
su svečiais susirenka kiekvieną 
antrą penktadienį ir turi vi
suomet naują programą, šį kar 
tą susirinkimo programą atliko 
lietuviškasis Šv. Cicilijos cho
ras. Šitas choras čia jau gerai 
pažįstamas,, nes koncertavo jau 
prieš dvejus metus, tad visi jo 
nekantriai laukė. Programos 
aiškintoju buvo chorvedės A.
Vamaitytė8 - Mullcn vyras, vi- riamM Bro a ildęa ir Si 
dūrines mokyklos direktorius. žmogžudyatę - Jiaai atpaHntaa

Kun. Klementas pirmąsias 
šv. mišias laiko gegužės 5 d. Šv. 
Antano bažnyčioje Ansonia, 
Conn. Jam asistuos kun. B. F.,' 
Gauronskas, kun. P. Sabulis ir 
kun. A. Zanavich. Kun. G. Jas
ilai sakys pamokslą. Jaunasis 
kunigas gimė 1929 m. rugpjū
čio 17 d. Derby, Conn. -Ansonia 
mieste mokėsi augšt. mokykloj. 
1944 nti. įstojo į pasionistų vie
nuolyno seminariją Dunkirk, 
N. Y. Kun. Klementas turi bro
lius Mykolą, Juozą, Antaną, Ed
vardą ir seseris: Nelę Stankus, 
Jane Kačergius ir Oną, studi
juojančią mokytojų kolegijoj 
New Haven, Conn. Kunigo tė
vas anksčiau dirbo Farrel-Bir- 
mingham kompanijoj.

— Charles Bason (Basana
vičius) mirė balandžio 21 d. 
nuo širdies smūgio. Jis buvo 
žymus Lietuvos Vyčių veikėjas 
ir jo mirtis labai sukrėtė orga
nizacijos narius. Jis buvo veik
lus ir Šv. Vardo dr-jos narys. 
Be to daug ir nuoširdžiai dirbo 
Balfe. Jis visur ėjo, kur tik bu

Choras padainavo apie 15 dainų 
ir susilaukė didelio pasisekimo. 
Choro vadovės jautrus dainos 
pajautimas ir meno disciplina 
bei choristų susitelkimas, atlie
kant dainas, pavergė klausyto
jus. Be lietuviškų dainų, iš ku
rių ypač išsiskyrė “Karvelėlis” 
su solistu, buvo išpildyta kele
tas angliškų ir viena ukrainie- 
tiška daina. Prieš tai įžangos 
žodį apie lietuvių tautą ir atva
žiavusį chorą tarė kun. J. Gu
tauskas, atvykęs kartu su cho
ru. Atsilankiusiųjų tarpe buvo 
lietuvių atstovų su pik. B. Ja
kučiu, latvių — E. Rullis, lenkų 
— dr. Sližinski, ukrainiečių — 
kun. Matyšak ir k.

i
— Naujas “Žibinto” nr. jau 

išėjo iš spaudos. Jame yra gau-

daugelio moterų, kaip lindęs 
joms į akis su pasiūlymais pa
vėžinti, šiaip užkabinėjęs. 
Brovvn prieš kiek laiko buvo 
gydomas psichiatrinėje ligoni
nėje.

Daug bylų gydytojams
Admirolas Frank Gilmore, 

kalbėdamas ligoninių suvažia
vime Palmer viešbutyje, pažy
mėjo, jog paskutiniu laiku labai 
padidėjo bylos prieš gydytojus, 
kurių pacientai susilaukė pa
blogėjimo. Jis spėja, kad per 
metus JAV-se tokių bylų esą 
apie 5,000 ir kad dar apie 20,- 
000 atvejų pasiekiama taikaus 
susitarimo. San Diego mieste 
teismas iš gydytojo viefcam pa
cientui neseniai Driteisė $210,-

Chicagoje yra įsteigta regio
nalinė vyriausybės užsakymų 
raštinė, kuri bus 105 W. Adams 
str. Chicagos regionas apima 
Illinois, Indiana, Michigan ir 
Wisconsin valstybes, šis regio
nas buvo įsteigtas todėl, kad 
čia iš visų vidurvakarių yra 
daugiausiai vyriausybės užsa
kymų. Tai bus pirma tokia 
įstaiga už paties Washingtono 
miesto. Jos direktorius bus 
Margarita Garrity, buvusi sek
retorė rasių reikalais prie Na
tional Catholic Welfare Confe- 
rence Washingtone.

Nixon grįžo į 
antradienį, apdovanotas specia
liu atsižymėjimo ženklu už ko
vą prieš rasinę diskriminaciją.

$52,200 sargyboms
Chicagoje sargyboms priva

čių asmenų per metus išleidžia
ma $52,200, bet tos išlaidos 
esančios reikalingos, nes jiems 
gresia pavojus. Šiuo metu yra 
paskirta 10 sargų prie 5 asme
nų. Tie policijos pareigūnai sau
go tris darbo unijų vadus, ku
rie buvo susilaukę grasinimų, 
saugo vieną seniūną ir vieną 
liudininką neseniai nužudyto 
Pietinės Chicagos bankininko 
byloje.

35 studentai laimėjo 
stipendijas

Net 35 Chicagos » ir artimų 
apylinkių moksleiviai, baigią 
augšt. mokyklas ir stoją į uni
versitetus ir kolegijas, laimėjo 
moikslapinigius, siekiančius iki 
$5,000 kiekvienam. Visoje Ame
rikoje tokių laimėtojų yra 830, 
parinktų iš 162,000 moksleivių, 
gabiausių tarp lankančių 12,500 
JAV augštesnes mokyklas. 
Jiems mokslapinigiams išdali
nama $4,000,000, kuriuos su
dėjo 57 verslo bendrovės.

KAS KĄ IR KUR
— Žibuoklių balius, ruošiamas 

Skaučių Seserijos vadijos, įvyks 
gegužės 11 d. 8 v.v. VVestern Ball
room patalpose, 3504 So. VVestern 
Avenue.

Balių globoja dr. ir ponia Bie- 
žiai.

įdomią ir linksmą programą at
liks skautės. Veiks lietuvišku val
gių bufetas, bus vertingų dovanų 
loterija. Šokiaans gros Br. Jonušo 
orkestras. Staliukai užsakomi pas 
S. Januškevičienę RE 7-2560, ir 
prie įėjimo. Moloniai kviečiame vi
sus atsilankyti.

Baliaus rengimo Komisija 
I

— Budriko radijo programoje iš 
stoties VVHFC šį vakarą nuo 6 iki 
7 vai. girdėsite gražių lietuviškų 
dainų, kurias sudainuos žinomas 
operos solistas Algirdas Brazis. 
Taipgi bus mįslių konkursas. r Pra
eitą savaitę mįslių premijas laimė
jo: Jadvyga Jankauskienė, gyv. 
12257 S. Lowe Avė., elektrinį sieni
nį, laikrodį, E. Degutienė, 4910 VV. 
Deming PI., stalinę lempą ir Emili
ja Račkausk><ė, 12327 S. VVallace 
St., nylon kilimėlį. Klausykitės šių 
programų ir dalyvaukite konkur
se. Pranešėjas

Streikuoja 14,000 dažytojų
Dažytojų ir dekoratorių uni

jos 23-čiam vienetui nepavyko 
susitarti su kontraktorių sąjun
ga dėl atlyginimų ir 14,000 tos 
unijos narių Chicagoje trečia
dienį pradėjo streiką. Senoji 
sutartis baigėsi nakčia į trečia
dienį. Dažytojai reikalauja at- 

Washingtoną • lyginimą padidinti 20 centų per 
' valandą ir dar skirti po 5 cen
tus nuo darbo valandos šalpos 
fondui. Darbdaviai siūlo atly
ginto padidinimui ir šalpos 
fondui po 1714 centų per va
landą.

Laimėjo darbininkai
Chicagoje grėsė streikas kū

renamų dujų bendrovės tarnau
tojų, tačiau paskutinę minutę 
buvo susitarta. Darbininkai, 
tarnaują Peoples Gas Light and 
Coke, gaus nuo 11 iki 16 centų 
per valandą didesnį atlyginimą.

Pirkit Apsaugos Bonus!

M

MALDAKNYGE

JAlINlIOmi MALDOS'
Kurią paraott

Kon. P. Klrvelaitls 
Kaina: Si.50 Ir $-.50

OlaakTinua atlrmuoklvr

DRAUGAS 

4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL.

tik pradėjusios savo poeziją 
spausdinti Aleksandro Napole
ono Dičpetrio eilėraščiai; ame
rikiečių rašytojo J. Dever no
velė “Mano mergaitė”; Mgr. R. 

vo reikalingas. Dirbo Jersey[Razimo “Apvaizda”; kun. J. 
City miesto Printing komphni-I Kuzmickio kelionių įspūdžiai į 
joj. Buvo gimęs 1906 m. Jersey Romą — “Trijų Fontanų Švč. 
City Mary ir'John Basanavičių Marija”; R. Cranston knygos

000 dėl to, kad tapo paraližuo- 
su iliustracijų ir įvairios me- įos j0 kojos, pavartojus nugar- 
džiagos. Šiame nr. pažymėtina: kaulio anasteziją. Admirolas 
Irenos Aldonos Nasvytytės ir pastebėjo, kad tokie reiškiniai

šeimoj. Lankė Dickinson augšt, 
mokyklą.

Už velionies sielą buvo atlai
kyta daugybė mišių tiek New 
Jersey, tiek New Yorko valsty
bėj. Iš visos Amerikos vyčių ir 
draugų atsiųsta daugybė užuo
jautos laiškų.

•
Velionis nuliūdime paliko 

motiną, dvi seseris, daug gimi
nių ir pažįstamų.- Palaidotas 25 
balandžio vietos kapinėse.

— Gyvosios Lietuvybės Mė
nesio antrajame susirinkime 
New Yorke buvo diskutuota te
ma “Kas vyrauja šiandieninia
me lietuvių jaunimo judėjime?” • 
Debatuose dalyvavo R. Kezys, 
D. Cekaitė ir D. Nargelevičius. 
Jų pareikštos mintys sukėlė i 
gyvų diskusijų.

apie Lurdo stebuklus ištrauka 
— “Aš netikiu”; Sės. Agnietės 
laiškas iš Lurdo; J. Jurkonie- 
nės “Motinos uždaviniai ir pa
reigos”; šv. Marija Goretti; L. 
Venckaus “Manchesterio lietu
viai”. Be to, šie skyriai — Fa- 
timos atgarsiai, Vaikų kampelis 
(su maldomis is religiniais pa
siskaitymais), Nauji leidiniai, 
įvykiai ir mintys. Žurnalo ad
resas: Žibintas, 21, Ann Place, 
Bradford 5, Yorks, England. 
Metinė kaina — 2 dol.

Z“

Skelbkitės ' Drauge"!

Ar jau perskaitei P. Kesiūno 
romaną

[arp Zalsvy Palapinių'
Or. A. Baltinu aavo roeenaljoj* 

apie R| romaną taip ražo: P. Kealfl- 
00 romanai, ‘Tarp žalsvų palapinių” 
(raitai iikella tą pasiaukojimo didu
mą, kur) bevlltlikoje kovoje dSl tau 
tos lalavBs parodS Lietuvos partlza 
naa, tą Ideallsmą, kuriuo degS mOaų 
jaunimas, liedamas kraują dSl savo 
Semta, tuos didžiuosius nuostoliu* 
kuriuos mums reikėjo pakelti dvieju 
okupacijų repltae. TodBl S| romaną 
■kaitome eu malonumu lr dideliu eu- 

, , , , , etdomSJlmu. Ypač romane minim)
ną, kada atvykusioms buvo IŠ- tyriai žavBs Jaunimą Ir kels jo dva 

' slą. SU romaųaa, atskleidžiąs mūsų 
heroiSkai traglSkua eplsodua yra 
Šviesus spindulys tremties Idealumo 
ugdyme.

kenkia medicinos aptarnavimui.

Taupios Chieagietės
Centriniame Chicagos banke 

— First National Bank of Chi
cago, iš 350,000 indėlininkų net 
200,000 yra moterys. Pagerbda
mas savo taupytojas bankas 
suorganizavo pirmą moterų die-

dalintos kamelijos, papuošalai 
ir jos buvo vaišinamos. Susi
rinko ne'toli 500 moterų. Jos 
galėjo apžiūrėti banko patal
pas ir išgirsti patarimų apie 
taupymą.

Teisiamas asesorius
Cook apskrities asesorius 

Frank Keenan yra patrauktas 
į teismą. Kaltinamas nesumo- 
kęjęs $225,048 mokesčių. Į tą 
sąmokslą įtraukti taipgi jo du 
broliai ir du sūnai.

KM pnsL Kailis *8.00
Ūttakymua kartu ra pinigai, siųskite

'“DRAUGAS”

4545 West 63rd Street 
CHICAGO 29, ILL.

Nauja knyga gegužės mėn. 
nėšiui. Tik ką iš spaudos išėjo 
naujas veikalas: “Motina Gai
lestingoji” — skaitymai gegu
žės rpėnesiui namuose ir bažny
čioje. Paruošė kun. dr. J. Prun
skis. Knyga turi 120 pusi. ir 
kainuoja $1.30 ct- Užsakymai 
skubiai pildomi. Dėmesio Liet. 
Knygos klubo nariams! Jiems 
ši knyga, kaip ir kiekvienas ki
tas Liet. Knygos klubo leidinys, 
kainuoja trečdaliu pigiau, taigi 
— Tik 87 centus. Tuo papigini- 
mu gali pasinaudoti kiekvienas. 
Jei dar nėra Liet. Knygų klubo 
narys, gali įstoti, atsiųsdamas 
$5 ir gaus savo pažymėtų Liet. 
Knygos klubo leidinių už $7.50. 
Jeigu Liet. Knygos klubo na
riai, anksčiau savo mokestį įne
šę, turi dar neišnhudotų sumų, 
gali tik pranešti, kad laukia- 
knygos “Motina Gailestingoji” 
ir ji tuojau bus išsiųsta.

f

UŽ GERESNI PASAUUJ
Knyga įdomi, kaip jaunimui, taip ir suaugusioms. 
136 pusi.

Paruošė KUN. PRANAS DAUKNYS, M.l 0,
Atspausdinta Londone 1957 met. ir dabar jau gau
nama “Drauge’ 4546 Weet 63rd Str., Chicago 29 III.

Kelne $1.50 a

MS TURI GERA SKORf, VISKĄ KRKŽ 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.

LIETUVI V PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

3222-24-26 So. Halsted Str. Vlctory 2-4226
Pirm., Ketvirt. 9—9:30, Sekm. 12—5, Kitom dienom 9-6
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