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Estijos prezidento A.Rei pareiškimas JAV spaudai
Afganistanas negavo leidimo 

legaliai eksportuoti opiumo
SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ 

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose

JUNGTINĖS TAUTOS. — Iš visų komisijų, posėdžiaujančių 
čia pastaruoju metu, Narkotikų komisijoje buvo kovingai pakilusi 
nuotaika, kai Afganistanas užvedė ir paskui pralaimėjo savo kovą 
už tai, kad jam būtų suteiktas leidimas legaliai eksportuoti opiu
mą.

Pagal Tarptautinę 1953 metų 
sutartį, nors visos šalys gali lais
vai gaminti opiumą savo vidaus 
reikalams, bet eksportuoti tega
vo teisę tik septynios. Tų vadina
mų opiumą gaminančių šalių tar
pe yra Bulgarija, Graikija, Ira
nas, Indija, Turkija, Sovietų Są
junga ir Jugoslavija.

Rūpinasi jau ketvirti metai

Kai 1953 m. Jungtinės Tautos 
šaukė Opiumo konferenciją, joje 
dalyvauti buvo pakviestas ir Af
ganistanas, bet jis nedalyvavo.
Tik vėliau, po metų, padavė pra
šymą, kad ir jis taptų pripažin
tas opiumą eksportuojančia šali
mi. Nuo to laiko tik dabar Afga
nistanui susidarė proga vėl rei
kalą iškelti, tačiau ir dabar nie
ko nelaimėta. Narkotikų komisi
ja nutarė ligi sekančios savo se
sijos atidėti tą Afganistano pra
šymą ir dar buvo pridurta, jog 
ateinančiai sesijai Afganistanas, 
o taip pat ir Iranas, turi patiekti 
komisijai įvairios informacijos 
tuo klausimu.

O Iranas su Afganistanu net 
piktais žodžiais čia apsimetė. Ira 
nas ne tik nepritarė tam, kad Af-

Japonijos premjeras
aplankys 6 kraštus

TOKIO, geg. 20. — Japonijos 
ministeris pirmininkas Nobusu- 
ke Kishi šiandien išvyksta į Azi
ją. Jis aplankys Indiją, Burmą, 
Ceiloną, Formozą, Tailandą ir Pa 
kistaną. Japonija nori sustiprin
ti santykius su tais kraštais.

Vengrija, bet kai atėjo balsuoti, 
tai pastarieji pasiliko mažumoje. 

Kinas abejoja

Tautinės Kinijos atstovas iš 
viso paabejojo dėl reikalo papil
dyti Opiumo sutartį, kadangi, 
kaip jis samprotavo, nesą galimy 
bių, jog ta sutartis iš viso kada 
nors įsigalios.

Faktas yra toks, kad ta sutar
tis, kurios * pagrindinis tikslas 
yra sumažinti opiumo kiekį, at
liekantį nuo medicinos ir moksli
nių reikalų, įsigalioja po to, kai 
ją pasirašo dvidešimt penkios ša
lys. Tuo tarpu vos dvidešimt dvi 
tik pasirašė ar ratifikavo. Bet 
čia dar reikia, kad tame 25 tarpe 
būtų ir trys opiumą gaminančios 
šalys. Tuo tarpu iš gaminančių 
tėra tik viena, o Sovietų Sąjunga, 
atrodo, ir neketina tos sutarties 
rašytis.

Britų atstovas, norėdamas nu
raminti Afganistano atstovą, 
jam tiesiai ir patarė, kad jo šalis 
ir toliau gamintų opiumą, nes 
vistiek jos eksportas eina į So
vietų Sąjungą. Kadangi sovietai 
vistiek nepaisys tos sutarties, tai 
ir Afganistanas tuo pačiu nebus

Šešis vyrus nužudė
BOGOTA, Kolumbija, geg. 20. 

— Gen. Gustavo Rojas Pinillos, 
pašalinto Kolumbijos prezidento, 
šalininkai nužudė šešis vyrus ir 
20 sužeidė keturių dienų laiko
tarpyje. Kolumbijos vidaus rei
kalų ministeris Jose Maiavillar- 
real vakar pažadėjo pavartoti 
griežtas bausmes prieš sauva- 
liautojus.

Egiptas sulaikė
3 raudonųjų laivus

PORT SAID, Egiptas, geg. 20. 
— Sovietų Sąjunga atrodo pra
laimėjo ginčą su Egiptu dėl laivų 
praplaukimo mokesčių Suezo ka
nalu.

Egiptas priima mokesčius do
leriais arba šveicarų frankais. 
Sovietų Sąjuhga norėjo mokėti 
egiptiečių svarais. Trys raudonų
jų laivai buvo sulaikyti. Sovietai 
mokės šveicarų frankais.

ganistanui būtų suteikta teisė 
eksportuoti opiumą, bet jis kvie-'tos sutarties rišamas 
tė Afganistaną humaniškumo su
metimais iš viso nustoti gaminti 
opiumą, nes, kaip jis sakė, ir visa 
nelegali prekyba opiumu Irane 
vyksta tik todėl, kad Afganista
nas to opiumo parūpina.

LOS ANGELES, Cal., geg. 20. 
—. Pietų Vietnamo prezidentas 
Ngo Dinh Diem vakar išvyko į 
namus. Jis 16 dienų viešėjo Jung 
tinėse Amerikos Valstybėse.

Sovietų biurokratijos reforma
X

biurokratijos naudai
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Norman A. Robertson (dešinėje), naujas Kanados ainbasadorius JAV, 
įteikė savo kredencialus prezidentui Eisenhoweriui Baltuose Rūmuose.

Pabaltijo kraštai bus išlaisvinti 
suirus sovietų imperijai

CHICAGO, III., geg. 20. — Į Chicagą atvykęs Estijos ministe
rio pirmininko ir prezidento pareigas einąs dr. August Rei Palmer 
viešbutyje buvo sukvietęs spaudos konferenciją.

Jis pakartojo Dulles žodžius, i 
kad Vengrijos sukilimas parodė, 
kaip mažai komunistų yra tame 
krašte. Tą patį galima pasakyti 
ir apie kitus sovietų okupuotus 
kraštus. Estija savo pirmas lais
vės kovos linijas turi Švedijoje, 
mažiau kaip 200 mylių nuo tėvy
nės ; ir Švedijoje yra sekamas Es 
tijos radijas ir gausiau sulaukia-

Sirija norinti atnaujnti
■ santykius su Vakarais

LONDONAS, geg. 20. — Sirijai daug kainuoja nutolimas nuo 
Vakarų. Sirija, neturėdama normalių santykių su Britanija, Pran
cūzija ir Jungtinėmis Amerikos Valstybėmis, nori vėl britus grą
žinti į Damaską.

Sirijos užseinio reikalų minįs- 
teris Salah Bitar siūlo britams:

1. Tuojau atsiųsti ekonominę 
ar kultūrinę misiją, ar vicekonsu 
lą į Damaską.

2. Britų užjūrio kompanijos 
lėktuvams leidžiama skristi per 
Sirijos teritoriją. Tik visi lėktu
vai turi sustoti Damaske; pir
miau pusė iš jų sustodavo Da
maske.

stovybės veikia Washingtone ir 
Londone, o konsulatai — Brazi
lijoje ir Kanadoje. Laisvame pa
saulyje estai leidžia vienuolika 
laikraščių. Ne taip seniai sovie
tai Helsinkyje surengė estų spau 
dos parodą, iš kurios paaiškėjo, 
kad per paskutinius dvylika me
tu nk”n"-o Fstiio^e buvo iš-

ma pabėgėlių. Iš t i
matyti, kad estų jaunimas, kuris; rmių, taraičių iš viso 6,400 pus- 
nebepažįsta nepriklausomybės, lapių; kai tuo tarpu mažiau kaip 
dar patriotiškesnis, kaip laisvėje į dešimtadalis visos tautos esan- 
augęs. J čiųjų laisvame pasaulyje per tą

laiką įstengė išleisti 85 dailiosios 
literatūros kūrinius su 26,800

Sovietai išnaudoja

Reikalauja santykių
LONDONAS, geg. 20. — Ne

priklausomas „London Sunday 
Observer“ vakar pasiūlė atnau
jinti diplomatinius santykius 
tarp Britanijos ir Egipto ir su
stabdyti nepalankią propagandą 
prieš Egipto prezidentą Nasserį.

Estija, kaip Lietuva ir Latvi
ja, sovietų labai išnaudojamos. 
Iš Estijos po žeme yra nutiesti 
vamzdžiai į Leningradą, kuriais 
rusams teka iš skalūno gamina- ] 
mas žibalas. Estija pergyvena 
blogiausios rūšies kolonializmą.

Paskutiniais metais apie 100

puslapių, taigi net keturis kartus 
daugiau.

Estai palaiko ryšius su 
lietuviais ir kitais

Dr. Rei paminėjo, kad tremties 
estų vadovybė palaiko artimus 
ryšius su lietuviais ir kitais pa-

3. Grąžinti atstovus Irako Pet
roleum kompanijos, kurios naf
tos vamzdis eina per Siriją.

4. Bendradarbiauti su visomis 
arabų valstybėmis, įskaitant 
Egiptą, ir normalūs santykiai 
gali būti atnaujinti.

5 Sirija pasilieka neutrali, ar 
duoti Izraelio laivams leidimą 
plaukti Suezo kanalu, ar ne.

Britanija pasiruošusi priimti 
keturis pasiūlymus, bet bandys 
įtikinti, kad Izraelio laivams bū
tų leista plaukti Suezo kanalu.

Negalima pasitikėti
VVASHINGTONAS, geg. 20. — 

Adm. Arthur W. Radford, JAV 
administracijos vyresnysis kari
nis patarėjas, vakar pasakė, kad 
negalima pasitikėti sovietų nusi
ginklavimo pasiūlymais, kuriuos 
jie patiekė Londono konferenci
joje.

turistų iš Estijos buvo išleista į vergtų tautų atstovais. Iš Chica- 
Suomiją ir Švediją ir jie bandė Sos dr- Bei išvyksta šį antradie- 
užmegzti ryšius su pabėgėliais. ni> ° Jungtinių Amerikos Vals 
Nei jų pastangos, nei Michailovo tybių pradžioje birželio. Chica- 
iš rytinio Berlyno siunčiama pro S°j suruoštoje spaudos konferen 
paganda, nei tūkstančiai tos rū- cU°je dalyvavo visų didžiųjų ir
šies asmeniškų laiškų nesuklai
dina laisvę pasiekusių estų. 

Suomių gaminiai tenka Rusijai

Pavergtųjų Pabaltijo kraštų 
ekonomija priversta tarnauti Ru 
sijos ūkiui. Pramonė išsiplėtė, 
bet gaminiai daugumoje tenka

tautinių laikraščių atstovai.

Egiptiečių sumoksiąs 
prieš Saudi Arabiją
LONDONAS, geg. 20. — Radi

jas „Izraelio balsas“ vakar pra- 
... nešė, kad egiptiečiai norėjo su- 

Rusijai. Būdinga, kad sovietinė grįauti Saudi Arabijos karaliaus 
Estijos spauda, skelbdama apie, gau(j palocių

Ar pateisina gamybą?

Afganistano atstovas, karto
damas savo prašymą Narkotikų 
komisijoje, pabrėžė, jog jo šalyje 
yra tam tikri regionai, kur nie
kas kitas neauga ir todėl gyven
tojai tegali tik auginti augalus 
gaminti opiumui. Afganistano 
vyriausybei, esą, ligi šiolei nepa
vykę tose žemėse nieko kito už
veisti ir todėl gyventojų pajamos 
pareina išimtinai nuo opiumo ga
mybos. Esą, Afganistanas šimt
mečių bėgyje gaminęs opiumą ir 
todėl nereikią technikinių klausi
mų maišyti su politika.

Be to, Afganistano atstovas 
dar aiškino, kad jo šalis yra pa
sirašiusi ir 1925 m. Genevos kon
venciją ir taip pat 1931 metų kon 
venciją ir, prisilaikydama įsipa
reigojimų, teikia tarptautiniams 
narkotikų organams atitinkamus 
pranešimus.

Bet čia pat Irano atstovas pri
kišo, kad Afganistanas nesąži
ningai atlieka savo pranešimus, 
o, be to, jis užkvestionavo ir Af
ganistano atstovo tvirtinimą, 
kad būk tose žemėse nieko kito 
neauga ir todėl gyventojai turi 
opiumą auginti. Iranietis čia jo 
vyriausybei patarė kreįptis į JT 
technikinės pagalbos, kad būtų 
ištirta dirva ir įvestos skirtingos 
augalų atmainos, kurios tenai ga 
lės augti. Esą, toks argumentas,! 
tai joks argumentas.

Afganistano prašymą palaikė 
Indija, Egiptas, Sov. Sąjunga ir

KALENDORIUS
Gegužės 21 d.: šv. Andriejus; 

lietuviški: Vaidevutis ir Vydmi- 
nė.

Saulė teka 5:27, leidžiasi 8:08. 
DKAS •

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėje šiandien gali
mas lietus.

PARYŽIUS, Prancūzija. — Rašydamas apie Chruščevo tik ką 
pravestas it Augščiausio sovieto patvirtintas ūkines reformas so- 
vietijoje, vyriausybinės socialistų partijos dienraštis „Le Populaire 
de Paris“ vadina jas „biurokratijos reforma biurokratijos nau
dai“.

Dienraštis pastebi: „Susirinki- —
muose, kurie buvo šaukiami 
Chruščevo pasiūlymams disku
tuoti, jokiu momentu darbininkų 
klasė, kaip klasė, neturėjo gali
mumo ginti savo reikalų prieš 
išnaudotojus. Spaudoje, vieninte
lės partijos kontroliuojamoje, bu 
vo paskelbti beveik išimtinai tik
tai įmonių direktorių laiškai, ku
rių galią Chruščevas kaip tik no
ri padidinti...“

Chruščevo reforma nepagydys

„Savo poelgiuose darbo žmo
nių klasės atžvilgiu — rašo to
liau dienraštis — biurokratai pa
siliks biurokratais. Tiktai jie bus 
kitaip paskirstyti plačios imperi
jos plotuose... „Būdama biuro
kratijos reforma bendriems biu
rokratijos, .kaip klasės, intere
sams apsaugoti, Chruščevo refor 
ma nepagydys jokios pagrindi
nės Stalino sukurto režimo 
ydos“.

Geras atsakymas

Į Chruščevo pasigyrimą, kad 
„tiktai vyriausybė, kuri yra tik
ra liaudies valios reiškėją, gali 
nesvyruodama atsiklausti liau
dies patarimų“, „Le Populaire de 
Paris“ atsako: „Jei jau esate 
taip tikri išreiškią liaudies valią, 
kodėl jūs tebelaikote kalėjimuo
se tuos, kurie kritikuoja jūsų re
žimą?“ ir laikraštis sako: „Mūsų 
nuomone, diskusijos, kurios da
romos pasirėmus vienašališka do 
kumentacija ir išimtinoje biuro
kratinės partijos kontrolėje, ab
soliučiai neturi nieko demokrati
nio“.

Vyks į Jordaną
BEIRUTAS, Lebanas, geg. 20. 

— Iš Lebano pranešama, kad 
Saudi Arabijos karalius Saud bir 
želio mėn. vizituos Jordano kara
lių Husseiną.

Uranijus Indijoje
NĘW DELHI, Indija, geg. 20. 

— Uranijaus sluogsniai surasti 
Rajasthan provincijoje, Indijos 
šiaurės vakaruose. Ar tik nebus 
didžiausi uranijaus sluogsniai 
Azijoje.

• Į Lenkiją išvyko sovietinių 
Lietuvos kultūros darbuotojų de
legacija, kuriai vadovauja kultū
ros ministerio pavaduotojas Juo
zas Banaitis.

Džiaugiasi ateiviais
CHICAGO, III. — Miesto me

ras Daley, dalyvaudamas Im- 
migrant’s Protective League ban 
kete Congress viešbutyje, vakar 
pasidžiaugė ateivių įnašu į Chi
cagos miesto ūkinį, kultūrinį gy
venimą, pažymėdamas, kad Chi- 
caga atviromis rankomis laukia 
imigrantų. Bankete dalyvavo lie
tuvaitės su tautiniais drabužiais. 
Plačiau rytoj.

• JAV armijos sekretorius 
Brucker užtikrino, kad JAV yra 
pasiruošusios atominiam karui 
betkuriuo metu ir betkurioj vie
toj.

Adine Zoli, naujus 
turiu pirmininkus.

Italijos minis- 
(1NS)

Kur gi laisvė
BERLYNAS, geg. 20. — G. 

Zehur, Jenos universiteto filoso
fijos instituto profesorius, paša
lintas iš Rytų Vokietijos komu
nistų partijos už skelbimą teori
jos „naujas kelias į socializmą“, 
pranešė „Neues Deutschland“ 
laikraštis.

Didžiulis kongresas
GRANADA, Ispanija, geg. 20. 

— Gen. Francisco Franco vakar 
dalyvavo ketvirtojo tautinio Eu
charistinio kongreso iškilmių už
daryme. Keturių dienų kongrese 
dalyvavo per 100,000 asmenų.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Oklahomos potvynis padarė apie 25 milionus dolerių nuos
tolių.

— Tautinės Kinijos prezidentas Chiang Kai - shekas paneigė 
visus gandus, kad galimas kompromisas tarp tautinės ir raudono
sios Kinijos. Jis sako, jog Kinijos komunistai platina tuos gandus, 
kad apramintų žemyno gyventojus ir sulaikytų nuo sukilimo.

— Robert Frost, 83 metų, garsus amerikietis, vakar išskrido 
į Londoną. Frost Anglijoje skaitys paskaitas ir jam Oxford ir 
Cambridge universitetai suteiks garbės mokslinius laipsnius.

— JAV Atominės Energijos komisijos mokslininkai vakar 
atidėjo atominį bandymą Nevadoje, nes bandymui buvo nepalan
kus oras. Jau penktą kartą atidėjo atominį bandymą.

— Indonezijos karinė policija areštavo chicagietį Lucicn /. Za- 
morski. Jis Indonezijoje studijuoja kalbas. Areštavimo priežastis 
nežinoma.

— Indijos premjeras Nehru grįžo namo iš Ceilono, kur jis ta
rėsi su Ceilono premjeru Bandaranaikc.

— Prancūzija sušvelnino savo poziciją Suezo kanalo klausi
mu Jungtinių Tautų Saugumo taryboje. Prancūzija neprašo bal
suoti Suezo klausimo Saugumo taryboje, bet tik užregistruoti.

— Alžirijoje sukilėliai gyviau išvystė savo karinę veiklą prieš 
prancūzus.

— AFL- CIO vykdomoji taryba vakar rado Davė Bcek kaltu 
išvežiotojų (teamsters) unijos fondų netinkamu naudojimu. Bcck 
pašalinamas iš ALF - CIO pareigūno posto.

— Olandijos karalienė Julijona vakar išskrido lėktuvu į Švedi
ją trijų dienų valstybiniam vizitui. Karalienės vyras princas Bcrn- 
hard vairavo lėktuvą.

žemės ūkio laimėjimus Estijoje, 
paminėjo, kad pernai metais dėl 
pašarų stokos mažiau gyvulių nu 
gaišo, kaip užpereitais metais. 
(Laisvoje Estijoje niekada paša
rų gyvuliams nestigo).

Praėjusiais metais Chruščevas 
pareiškė pageidavimą, kad Pa
baltijo kraštų į Donbaso pramo
nę išvyktų 100,000 jaunuolių. Iš 
Estijos sovietams tepavyko išga
benti 2,000; ir sovietai neįstengė 
pasiekti užplanuoto jaunų pabal- 
tiečių darbininkų skaičiaus.

Dr. Rei tiki, kad Pabaltijo 
kraštų išlaisvinimas ateis suirus 
sovietų imperijai. Artėjančio iri
mo ženklus jis mato bręstančia- 
me nepasitenkinime, kuris prasi
veržia sukilimais, įrodančiais, 
jog Sovietų Sąjunga nėra toks 
stiprus milžinas.

„Amerikos Balso“ įtaka

Rusai niekada neturėjo demo
kratinės valdžios, dėlto ten nebu
vo taip sunku įsigalėti raudona
jai diktatūrai. Prieškomunistinę 
reakciją stiprina „Amerikos Bal 
so“ transliacijos kur ” •

p c «.'u.*—c ..u
šieji skleidžia tarp savo pažįsta
mų. Estijoje šiuo metu beveik 
nėra partizaninių kovų, bet stipri 
pasyvi rezistencija.

Pats dr. Rei, per radiją kalbė
damas į Estiją, patarė susilaiky
ti nuo kovų, nes tas šiuo metu tik 
duotų progą sovietų tironams 

, pralieti daugiau nekalto kraujo. 

80,000 estų laisvajame pasaulyje

Laisvajame pasaulyje estų yra 
apie 80,000. Chicagoje ir apylin
kėse apie 1,000 estų. Švedijoje 
estai turi suorganizavę savo Es
tų Tautinę tarybą, kurios pirmi
ninkas yra dr. Rei. Taryba ap
jungia visas estų grupes: 4 par
tijas ir 3 ideologinius jaunųjų 
sąjūdžius. Estai turi vyriausybę 
tremtyje, kurioje ministerio pir
mininko ir valstybės prezidento 
pareigas eina dr. Rei. Estijos at-

Egipto kariniam atache ir 
Egipto armijos karininkams, la
vinusiems Saudi Arabijos karei
vius, įsakyta išvykti iš Saudi 
Arabijos, kai buvo susektas są
mokslas prieš karalių, pranešė 
Izraelio radijas.

Trumpai iš visur
• Britanijos ir Egipto derybos 

ūkiniais reikalais prasidės gegu
žės 23 d. Romoje. Bus tariamasi 
dėl Britanijoje užšaldytų Egipto 
pinigų — o jų esą apie pustrečio 
šimto milionų dolerių; bus dera
masi toliau dėl grąžinimo turto 
anglam, kurių bankai ir kitos 
įmonės Egipte buvo sukonfiskuo 
ti; Egiptas taip pat reiškia pre
tenzijas atlyginti karo nuosto
lius.

• Jordanas atmetė Saudi Ara
bijos ir Irano kvietimą atvykti į 
Bagdadą. Irake, pasitarti dėl ko
vos prieš komunizmą. Vakarų 
diplomatus Jordano atsisakymas 
nusteb'no. Spėja betgi, kad Jor-

duje v.i q. nuo komunistų.

Generolas Hector B. Trujillo Mo
lina perrinktas Domininkonų respub
likos prezidentu. (1NŠ)
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*Rdšo DR. AL. RAČKUS MARIJOS AŠAROS

SVEIKATA BRANGUS TURTAS
la 4342 Archer Ave.. Chicago, 32 '

Naktinis rankų tirpimas

Vienoje tėvo G. Scotti kny
goje yra legenda apie Marijos 
ašaras. Tai ne legenda, bet pa
klydusios mūsų laikų sielos is
torija.

Prieš 700 metų šv. Dominin-

TEISĖJO WELLS 
DIENA

Daugeliui daug naktų tenka 
nemiegoti ir dūsauti, su juodo
mis mintimis kovoti, baisius da
lykus įsivaizduoti, nervintis ir 
būgštauti vien tik dėl to, kad 
naktimis rankos nutirpsta. Per 
naktelę nemiegojus, dienos metu 
jau žmogui kaip reikiant darbas 
nesiseka, fiziškai ir protiniai 
greičiau pavargsta.

Miegas, saldus miegas atgai
vina žmogui jėgas. Rankomis 
sunkiai dirbančiam,. juo labiau 
proto darbininkui, reikia tinka
mai išsimiegoti. Miegas pataiso 
ir atgaivina kiekvieną apdilusią 
ar išsieikvojusią kūno ląstelę, 
sustiprina žmogaus nervus. Ge
rai išsimiegojusiam ir tinkamai 
pailsėjusiam žmogui šis pasau
lis atrodo gražesnis, gyvenimas 
malonesnis ir vargai ne taip bai
sūs.

Nemiga ir baimė, baimė ir ne
miga žmogaus sveikatą silpnina, 
ypač baimė žmogui ligą įvaro. 
Daugelis serga ir todėl, kad ne
žino. Rečiau serga ir mažiau bi
jo tie, kurie žino. Bet daugiau
sia serga ir nyksta iš baimės tie, 
kurie mano, kad žino, o nežino, 
kad jie klaidingai žino. Prie pa
starųjų priklauso di'delė daugu
ma tų, kuriems naktį rankos nu 
tirpsta. Dažniausiai jie be rei
kalo bijo. Kad žinotų, nebijotų.

Žmonėse yra įsigalėjęs įstiki- 
nimas, kad, jei rankos nutirps
ta, tai jau reiškia širdies ligą. 
O jei eilinis žmogus pasisemia 
sau medicinos mokslo žinių iš 
televizijos “dub-dub” skelbimų 
apie tai, kaip skausmai ir nu
tirpimai iš širdies keliauja į ran
ką, kaip baisi yra toji širdies li
ga, vadinama “angina pectoris”, 
kad žmonės siųstų savo doleri
nes kokiam ten “širdies gelbė
jimo” biurui (kieno naudai?), — 
tai jau žmogus ir “turi” širdies 
ligą-

Ne tūkstančiams, bet milio
nams žmonių Amerikoje rankos 
tirpsta. Ir labai dideliam lietu
vių skaičiui^ rankos tirpsta.

Rankų tirpimo sindromas gali v*enuoliai Ispanijoje, norė-
atakuoti abidvi rankas, bet daž
niausiai pasireiškia toje ranko
je, kuria žmogus daugiau dirba. 
Kas dirba dešine ranka, tam nak 
timis nutirpti dešinė ranka; o 
kas dirba kaire — jam labiau 
nutirps kairioji ranka. Beje bū
dinga ir tai, kad naktinių rankos 
nutirpimų dažniau pasitaiko pas 
subrendusias moteris, negu pas 
vyrus. Tad rankų nutirpimas nė 
ra vien sunkiai dirbančių vyrų 
“liga”.

Nuo rankų tirpulių žmogus ne 
mirs. Tačiau baimė, kam ran
kos tirpsta, žmogui amžiaus ne
pailgina. Pastebėta, kad nei rau 
menys suvyto, nei rankos nusil
po, nei neurologiniai sutrikimai 
neįvyko net pas tuos, kuriems 
rankos beveik kas naktį per 
daug metų tirpdavo, kai jie ži
nojo, koks reikalas. Tad rankų 
tirpulių perdaug bijotis nerei
kia.

Geriausias vaistas rankų nu
tirpimais atsikratyti, jeigu tai 
paeina nuo fizinio nuovargio, 
yra geras poilsis, tinkamos ato- 

' stogos. Be to geras dalykas yra 
pas gydytoją pasitikrinti, kodėl 
rankos tirpsta.

GYDYTOJO atsakymai į 
KLAUSIMUS

Klausia V. M. — Girdėjau, 
kad nevisai užvirintas vanduo 
kenkia viduriams. Taip pat esą 
kenksminga įpilti į virintą van
denį nevirinto vandens. Kiltų 
klausimas, ar sveika yra j kavą 
arba į šaltibarščius dėti ledų at- 
šaldymui. Ar nebūtų patartina 
šiam tikslui naudoti ledo ga
balėlius tik iš virinto vandens?

darni papuošti savo bažnyčią 
Dievo Motinos paveikslu, pa
vedė šį darbą jaunam meninin
kui, kuris, pasirašęs sutartį, ap
sigyveno su žmona svečių kam
baryje. Bet ta moteris, kaip vie 
nuoliai patikėjo, nebuvo teisėta 
jo žmona. Tik nuodėmė jueg 
jungė.

Menininkas visu atsidėjimu 
pradėjo darbą; pažanga tuojau 
buvo matyti. Štai angelai ir 
šventieji, tartum gyvi. Tai fi
gūros, kurios sudarys vainiką 
Marijai. Tik stinga centrinės 
paveikslo dalies — dangiškosios

Atsakymas V. M. — Tai tik 
klaidingas kaikurių žmonių įsiti- 
tikinimas, kad nepakankamai vi 
rintas vanduo kenkiąs vidu
riams. Maišymas nevirinto van
dens su virintu ar verdančiu 
vandeniu pakeičia tik vandens

NAUJOS P R E K R S,
1 P I O I K A I N A,
DELTO VISI

MĖGSTA DAINA! 
Dabar muzikos ničgčjniiiM |vestus 

naujus, didelis
FONOGRAFŲ PLOKŠTELIU 

SKY Itl I'S
Populiarios, klasinės ir dzaso

— PLOKŠTE LES —
Didelis pasirinkimas geriausią firmų

HI FI FONOGRAFU
TV. Radio ir Elektrinių Aparatu

iJkiDfl i n a-PTCLCVISIOn

(sales - servicej
Ssr. In*. A. SEMENAb 

SS2I S. Halsted — OLlffskle 4-5665 
Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais

Ir ketvirtadieniais 9—9

| Ofiso ir Imto tel. OLymplc 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 491 h Court, Cicero
Kasdien 10—12 4—7 vai. Trečiad. 
tik 10—12 vai. šeštadieniais uždarytu

Teisėjas Wells

Rytoj, gegužio 22 dieną, Na- 
Dievo Motinos, kurios veido dai vajo Hills Golfo laukuose, tarp
lininkas dar neišdrįso pradėti. 

Pagaliau atėjo momentas pa-
123-čios ir Ridgeland Avenue, 
įvyks Golfo Diena municipali

gal sutartį baigti darbą. Daili- niam teisėjui Alfonse F. Wells 
ninkas jau buvo pasiruošęs da- pagerbti, 
ryti pirmuosius veido bruožus.
Tariamoji jo žmona sėdi iš fron- Golfo Dienos pirmininku yra 
to kaip kokia madona. Ji po- J°hn Shulmistras. Jis tvirtina, 
zuoja. Jis iš jos mirtingojo vei-kad visi dalyviai turės progos 

do bando nupiešti dangiškąjį An
gėlų Karalienės veidą. Bet stai
ga kažkas nepaprasto atsitinka; 
dailininkas netenka jėgos tęsti 
darbą.

Įkvėpimas dingo, siela ištuš
tėjo, ranka sustingo; kažkas 
paslaptingo atsistojo tarp jo ir 
paveikslo. Bevardė liga kanki
na dailininko protą, apima bai
sus išgąstis, kad tai esanti Die
vo bausmė.

Vieną naktį jo “žmona” po 
karštų su ašaromis maldų turė
jo regėjimą. Iš to nebaigto pa
veikslo pasirodė Švč. Mergelė 
Marija, dangiškos šviesos ap
supta, ir motinišku švelnumu 
prakalbėjo: “Aurelija, aš, išgir
dusi karštas tavo maldas ir
verksmą, atvykau iš dangaus. Iužsakyti šiuo telefonu: Bishop 
Man tavęs gaila. Ko nori nuo' 7-4930. 
manęs?”

Aurelija

Jiems rankos tirpsta dažniausiai temperatūrą, bet nepakeičia van
naktimis. Reikia žinoti, kad ne 
kiekvienam rankų nutirpimas 
reiškia širdies ligą. Žmonės pri
valo ir tai žinoti, kad ne visos 
širdies ligos pasireiškia rankos' 
nutirpimu. Reikia žinoti ir tą 
faktą, kad tarp keliolikos tūks
tančių, kuriems rankos naktimis 
ar dienomis nutirpsta, tik vienas 
kitas turi širdies ligą, o visi ki
ti širdies ligos neturi. Tad kam 
bijotis ?

Naktinio rankų nutirpimo prie 
žasčių yra daug. Bet dažniau
sias ir didžiausias rankų nutir
pimo kaltininkas yra rankų rau
menų pervarginimas, perdidelė 
fizinė įtampa. Kai dienos metu 
sunkiai dirbdamos rankos j- 
vargsta, tai lovoje besiilsint jos 
gali nutirpti. Dienos metu ran
koms judant žmogus gali ne
jausti nei skausmo, nei nutir
pimo; bet nakčia bemiegant sa
vo nuo darbo skaudančias ran
kas mėtys, blaškys arba naktį 
išbudęs pajus, kad jo pirštai ir 
rankos yra apmirusios, nutirpu
sios. Tuomet jis gali išsigąsti, 
iš išgąsčio jam pradės smarkiau 
širdis plakti, gali jam toptelti 
galvon mintis, kad jis galbūt 
turi širdies ligą, o tada iš bai
mės jis tą naktį gal jau ir ne
užmigs.

VIKTORO KO 2I C O S 
Lietuvišku gazolino stotis ir auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS CO.

6759 S. WESTERN AVE. PR 8-9533

ToL RElianoe 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

’-'HYTOJAS IR CHIRURGĄ 
RTV VIS GYDYTOJAS.)

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-

Tel. ofiso lr buto OLymplc 2-4169
DR. P. KISIELIUS

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

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

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiad. tik susitarus.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopivlas - Protą-s.iatiu

Aparatai-Protezai, Med. ban
dažai Kpt'o. pagalba kojom 

(Arch Kupports) lr 1.1. 
Vai.: 9-4 Ir 6-8. Šeštadieniais t-l. 
OKTHOPEDIJO8 TECHNIKOM LAK
2850 W. 63rd St. Chicago 29, Ui 

Tel. PRospeet 6-5OS4

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4250 VV. GSrd St
Ofiso tel. KEUanee 6-4410 

Rezid. telef. GRovehill. 6-0017 
Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p. m.

Penktad. tik po pietų. 
Trečlad lr šeštad pagal sutarti

Ofiso tel. CLiffside 4-2896 
Rezidencijos: LAfayrtte 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47 th Street
(Kampas 47th lr Hermitage)

Vai.; nuo 2 Iki 4 lr 6 lki 9 v. vak 
šeštad. nuo 2 tkl 6 vai., lšskyr. sek

DR. J. fr K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West Slst Street
Priima • ligonis pagal susltarlrna 

D6I valąndos skambinti telefonu 
Prospect 6-1796 nuo 2 Iki 9 vai. 
p. p. kasdian išskyrus trečlad Ir 

jaukiai praleisti dieną. Dalyviai šeštad
Res. tel. GRovehill 6-5009gaus įvairiausių dovanų, kurių 

tarpe bus ir $100 vertės pažy
mėjimas, duotas B. Goldbergo. 
Penktą valandą svečiai gaus va
karienę. Visai Golfo Dienai ti
kėtas kainuoja $10.

Lietuvių Amerikiečių. Balsuo
tojų Lyga organizuoja Dieną 
Teisėjui Wells Pagerbti. Lygos 
pirmininku yra Walter J. Weils, 
o josios direktoriais yra John 
J. Kazanauskas, John Pakel, 
Julius Kuzas, John Evans ir 
John L. Paukštis. Kiekvienas 
jų kviečia lietuvius gausiai da
lyvauti Golfo Dienoje. Platesnių 
informacijų ir tikietus galima

Tel. ofiso WA 5-3010, rez. PR 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1601 W. Garfield Blvd.
Pirmad., antr., ketv., penkt.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7106 South YVestėm Avenue 
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. lr penktad. 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. lr nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11
vai ryto Iki 3 vai. popiet

Office tel. RE 7-1166
Ree. tel. YVAlbrook 5-3766

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North VVacker Drive 
(Civic Opera House. kamb. 868)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntral 6-2294

6002 YVest 16th Str., Cicero 
Vai kasdien 6-8, šeštad. f-2 vai

Tel. TOvrnhall 3-096S 
Kitu laiku Ir trečiad. susitarus

Rezid. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika lr moterų ligos) 
Ofisas ir rez.; 5100 S. Westem Ave. 
Tel. PRospeet 8-1223 arba YVE 6-6577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 
2-4 vai. popiet ir sulig susitarimu.

Vai.
1—4 ir 6—8: šeštad. 1 
sekm. uždaryta.

-4; treč. ir

OR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ. AUSŲ. NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
- Pritaiko akinius -

6822 South VVestern Avenue 
vai. kasdien 10-12 vai 1, 7-9 vai
vak šeštadieniais 10 . vai Tr»čla 
dieniais uždaryta Kt. laiku susitarus

Ofiso ‘elefonas: PR 8-3229
Res telef. YVAlbrook 6-6076

sunertomis ranko
mis maldavo:'“Marija, pasigai
lėk mūsų. Aš ne už save mel
džiuosi, bet už žmogų, kurį my
liu už viską daugiau!”...

Švenčiausioji Motina atsakė: 
“Aš melsiuosi už jį... Bet žinok, 
kad žmogus, kuris gyvena ne
skaisčioje meilėje, negali nupieš 
ti dangiškos asmenybės!”... 

“Kodėl? Kas yra su juo, o
vandenyje yra kenksmingų Marija? klausia Aurelija dre

bėdama ir kažką baisaus nujaus

dens cheminės sudėties. Varto
jant vandenį gėrimui, šaltibarš- 
čiams ar ledams, sveikatos at
žvilgiu tik gali būti klausimas,
ar
mikrobų (šiltinės, choleros, ame 
bų ir t.t.), ar nėra. Jei yra ko
kia abejonė, tai geriau vartoti 
virintą vandenį. Karštis užmu
ša mikrobus, o šaltis neužmuša. 
Tad ir sušaldyto ledo vartojimas 
šaltibarščiams ir kt. yra nesau
gus, jeigu vanduo yra užterš
tas pavojingais mikrobais. Ta
da saugiau vartoti virintą van
denį ledo gabalėliams sušaldyti, 
jei reikia prie valgių vartoti. Ta 
čiau nepatartina perdaug atšal
dyti vidurius ledais.

Atsakymas A. K. — Tai ne
tamstos sesuo prašo, o tik koks 
nors akiplėšiškas tipelis išdrįso 
bolševikiškai pasityčioti iš ame
rikiečių, kai jis parašė “recep
tą", reikalaudamas papaverino, 
luminolio ir kitokių pavojingų 
narkotikų tokiais dideliais kie
kiais. Perdaug įsidrąsino “ta- 
vorščiai” Lietuvoje! Tamsta čia 
Amerikoje su tuo receptu jokioje 
Vaistinėje tų narkotiškų vaistų 
negausi. Be to, tokius pavo
jingus vaistus siųsti paštu Ame 
rikoje yra draudžiama.

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

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

šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečlad. lr kitu laiku pagal sutarti 

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rez.: YVAlbrook 6-3048

Keli vartoju

DIRBTINIUS DANTIS
su ntaža rūpesčių

Valgo, kalba, juokiasi arba čiaudč- 
ja be baimės laisvų dantų iškritimo, 
Hlyginėjimo arba kllbėjimo. FAS- 
TEETH laiko plokšteles tvirčiau su 
didesniu patogumu. Šie malonūs mil
teliai neturi Jokio lipšnios košės sko
nio nei jausmo. Nesukelia koktumo. 
JiJe yra alkalinią) (be-rugšties). Su
stabdo “plokštelių kvapą." (dirbtinių 
dantį; kvapą). Pirkite FASTEETH 
bet kurioje vaistinėje.

l~tl. ofiso HE.4-6849. rez. HE 4-2824

DR. PETER T BPAIIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6. treč.lr nešt. pagal sutarties

'"'ei. ofiso PRospeet 6-2240
PRospeet 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SPEC. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 So. YY’ood Street 

Priėmimo vai. nuo 2- -4 vai. kasdien 
lr nuo 6 lki 8 vai. pirmad. !r penkt.
Trečiad. Ir sek uždaryta.

Ofiso HE 4-1818, 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 Ave. kampas) 
Vai.: kasdien 9—11 ryto ir 4—8 v.v. 
šeštadieniais 9—11 ryto ir 2—4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Mlchlgan Ave.
Buto 1653 W. 103 St., Beverly Hills

Vai.: kasdien Inuo 6 v. v. jki 9 v. v?.| 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v.,

Išskirus trečlad. Šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

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

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. Glb. 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 7 lst Street 
(7lst lr Campbell Ave.)

VALANDOS: Kasdien nuo 3—7 
šeštadieniais nuo 2-4 vai.

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

3267 South"Halsted Street
Vai I Iki 4 v p. p. tr 6—8 v. vak 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRospeet 6-9400
Rezid. PRospeet 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičiūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

dama.
Marija liūdnai atsako: “Tai 

jūsų nuodėmė jam pastojo ke
lią baigti mano paveikslą”.

Tada Aurelija nuleidusi galvą 
tarė: “Jei aš esu nuodėmės prie
žastimi, leisk man mirti, kad jis 
būtų laisvas ir baigtų tavo pa
veikslą”. Po šių žodžių regėji
mas dingo.

Didysis šeštadienis... Marijos 
paveikslas baigtas, bet Aurelija 
mirties patale. Sekančią dieną 
Velykos, Kristaus Prisikėlimas.
Aurelija, pažvelgusi į Marijos 
paveikslą, giliai tikinti, ramiai 
miršta...

Legendoje sakoma, kad Ma
rija daug verkusi dėl jų nuo
dėmės. Marija verkia ir šian- Jei nori, kad žmogus mylėtų, 
dien dėl tos pačios nuodėmės, mokyk jį meilės dar būnant vai 
Skaudi tiesa, pasitvirtinusi re- ku. —Aug. Coupey

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South Westem Avenue 
Ohicago 29, Iii

telefonas REpubllc 7-4900 .
Kezldencia: GKovehlll 0-8161

jusi matymai pagal sutarti o.

Ofiso HEmlock 4-5816 
Rez. HEmlock. 4-8751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susltarlrna

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. WAlbrook 5-7670 ir 
GIbson 8-4938

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

gėjime, kad gyvenantieji ne- 
skaičioje nuodėmėje neregės 
Diei^- Motinos veido.

B. Mikalauskas

Atliekame dideliut lr mnžus automobilių remontai. Lyginimas, da- 
tymas. Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių daUs.

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

2841 West Tlst Str. (Kampas Talman Ave.)
Telef. PRospeet 8-9842, Namų tel. Wfilbrook 5-5934

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Cbicngos Savings BendrovėR praeitimi, nno pat jos jaikflrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indelių saugumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumą — jų 
apdraudimą iki $19,000.00, augštą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltni, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

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

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

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

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

Atdara: pirmadienį nuo 12 lld 8, antradienį lr penktadienį nno 9 Iki 4, ketvirtadienį nno 9 lld 8.
Trečiadienį uždaryta visą dfen% o Šeštadienį mm t Bd t valandos pe pietų.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ9 

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

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Vlrglnla 7-0036. 

Rezldencl Jos tel. BEverly 8-8344
Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-9700 

Res. RE 7-6867

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

2454 West 71st Street
(71-oa ir Oampbell Ave. kampas) 
Vai.: kasdien 1—S Ir 6—8 vai. vak. 
šeštadieniais 1—4 p. p. Trečiadie
niais uždaryta.

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

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

šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
LAfayette 8-4949.

Namų — CEdarcrest 3-7786

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted Street

Kasdien 8—7 vai. vak. šeštad. nuo 
1—6 vai. vak.

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resld. 2487 
W. 62nd Kt., tel. Republic 7-8818.

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Weat Marųuettc Rd.
Vai. nuo 2 lki 4 p.p.; 6 Iki 8 va. 

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
I Tel. ofiso GA. 6-0257, res. PR. 6-6651 

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

Ofiso telef. Y Arda 7—1166 
. HenMenclJos — STevvart 8-4311

DR. L GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Weet 85th Street
(kampas Halsted lr 85-ta gatv*) 

VAL. 1—4 Ir 6:30—8:80 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius Atidara 

šeštadieniais 1—4 vai.

TeL VVAlbrook 6-2670
Res. HTlItop 6-1560 |

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAISA8)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6182 South Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. lr nuo 7—9 v. vak.
Trečlad. lr šeštad. pagal sutarti 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 West 68rd Street

VAL. kasdien nuo 3—4 p. p. Ir 7:8* 
<trt • 'PenAta/l •* vyHv

Ofko telefonas — Bishop 7-2526

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenne
(Kampas Kedzie lr Arcber)

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
KPEG. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINftS LIGOS 
2745 West 69th Street 

Priešais ŠV. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpubUc 7-2290 

VAL: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 Iki 11 ryte lr nuo 6:00—8:00. 
šešt. nuo 2:00—4:00. Trečlad. Ir
kitu laiku susitarus telefonu.

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

keičia Miklus Ir rėmus 
4455 S. Oalifornia Ara. .YA 7-7381 
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečlad. už
daryta), šeštad. 10 ryto Iki 8 v. p. p. 

uždarytas

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 

Pritaiko akiniu. 
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 West 35th Street

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 lki 8. tre 
člad. nuo 10-12, penktad. 10-2 Ir 
šeštadieniais nuo 10 Iki 2 vai. p.p.

SJ9
Išėjo iš spaudos nauja

ANATOLIJAUS KAIRIO

trijų veiksmų komedija 
iŠ lietuvių gyvenimo 

J. A. Valstybėse

DIAGNOZĖ
Kaina: $2.00, 150 pusi.

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 West 63rd Street, 

Chicago 29. BĮ.

l'el u tunas Gtyovenill 6-1 b.6

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTS;

"B įtaiko akintuf

Valandos: 9—1 2 Ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą Išskyrus trečiadienius.

2422 W. Marųuette Road

Skclbkites “Drauge”!
-

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

4545 W. 63rd St., Chicago 29, Dllnols, Tel. LUdlovv 5-9500

Entered as Reeond-Class Matter Marcb 81. 1916, at Cbicago. Illinois 
Under Ule Aot of March S, 1879.

Men.ber of the Catholic Preas Ass’n 
Published daily, ezept Rundayn, 

by the
Lithuanian Catholic Preas flodety 
PRENUMERATA: Metams
Olcagol lr Cicero 1 |9.0o
Kt*ur JAV Ir Kanador 88.00
TTMenyl* $11.09

8UB8CRIPTION RATES 
$8.00 per year outaide of Cbloa*> 
$9.00 per year ln Cbicago A Cleerr 
$8.00 per year ln Canada 
Foreign $11.00 per year
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"GARSUI" 40 METŲ
Praėjusią savaitę Lietuvių Romos Katalikų Susivienijimo 

organas “Garsas” minėjo 40 metų sukaktį. Jai minėti jis pats 
atsispausdino keletą straipsnių, kuriuose pavaizduojama jo įkū
rimo istorija ir jo paskirtis.

šio mūsų laikraščio sukaktis sukelia daug ątsiminimų. 
LRKSA pernai minėjo 70 metų sukaktį. Taigi “Garsas" šiai 
organizacijai tarnavo, palyginti, daug metų. Per pirmuosius or- čia gera valia?” V. Rastenis š.
ganizacijos gyvavimo 30 metų keli lakiraščiai varžėsi ir kaikurie' m' b landžio 25 d. ~ Dirvos 17 
net kovojo, kad laimėtų teisę jai tarnauti. Tose varžytynėse da
lyvaudavo visa eilė savaitraščių, kurių tarpe buvo “žvaigždė”,
‘‘Katalikas’’, "Saulė”, Vienybė Lietuvninkų”. 1909 metais ir 
"Draugas” įstojo į tas varžytynes, kurias jis ir laimėjo, nes iki 
savam organui "Garsui” pasirodant jis buvo jo organas. Ir tai 
geras buvo organas, nes LRKSA reikalams vietos negailėjo. Tie
sa, kaikurį laiką ir prieš apie 50 metų leistas savas laikraštis — 
organas “Tėvynė”,

Tarp 1900 ir 1914 metų į Ameriką suplaukė daug lietuvių.
Todėl ir mūsų Susivienijimas, ir kitos organizacijos gausėjo na
riais. Buvo kuriamos ir naujos parapijos. Lietuvių katalikų veik
la padidėjo ir pagyvėjo. Gyvenimas iškėlė reikalą didinti ir stip
rinti lietuvių katalikų spaudą, kuri tuo metu buvo ir negausiai 
skaitoma, ir nedaug jos tebuvo. Ji nebepajėgė patenkinti au
gančio visuomeninio katalikų veikimo reikalavimų. Katalikai te
turėjo beveik tik vieną laikraštį — “Draugą”, fijo “žvaigždė”, 
bet ji buvo menkutė ir savo technikine išvaizda, ir turiniu.

Kai 1914 m. į Ameriką atvyko jaunas ir energingas žurna
listas bei visuomenės veikėjas kun. Fabijonas Kemėšis ir pradėjo 
redaguoti “Draugą”, jis pajuto, kad plačiai lietuvių katalikų vi
suomenei vieno laikraščio neužteko. Todėl jis įsteigė Lietuvių 
Katalikų Darbininkų Sąjungą su organu “Darbininku” (Boston,
Mass). Padėjo steigti L. Vyčių kuopas ir ragino leisti savo laik
raštį “Vytį”. Suorganizavus Moterų Sąjungą, pasirodė ir “Mo
terų Dirva”. Susibūręs prie “Draugo” redakcijos kultūrininkų 
būrelis pradėjo leisti žurnalą “Pažanga”. Lietuvių Katalikų Moks
leivių Susivienjimas jau nuo seniau leido žurnalėlį “Moksleivį”, demokratas” esąs dvejopai su- 
Visa tai ląuvo 1915 m. Bet LRKSA vis dar kampininkavo “Drau- 'prantamas, būtent, “demokrati- 
ge”. Pagaliau 1916 metais ir jis pajudėjo. Savo seime nutarė | jos kaip politinės sistemos prie 
išleisti nuosavą laikraštį, perkant savo centrui namus Brook
lyn, N. Y., steigiant jame spaustuvę ir spausdinant joje savąjį 
laikraštį, kurį pavadino “Garsu”.

Redaktoriumi buvo pakviestas buvęs “Draugo” redaktorius 
Julius Kaupas, jau spėjęs pasižymėti publicistiniais gabumais. Jo 
redaguojamas laikraštis iškart vyriškai atsistojo ant kojų. Iš
kart jis pasidarė pirmaeiliu Amerikos lietuvių savaitraščiu, api
mančiu ne tik Susivienijimo, bet ir visus mūsų visuomeninius 
reikalus, įsijungdamas gvildenti tais laikais rūpinčius lietuvių 
tautos klausimus.

Nuo 1918 m. iki 1926 m. pavasario “Garsą” redagavo L. Ši
mutis. Jam išvykus į Lietuvą, jo vieton buvo pakviestas Matas 
Zujus. Jis “Garso” redaguoti atėjo jau kaip patyręs spaudos 
darbininkas, nes jis redagavo “Vytį”, dirbo “Kataliko” ir “Drau
go” redakcijose, o be to, lankydamasis Lietuvoje po I Pasaulinio 
karo, daug rašė “Garsui” Šis mūsų spaudos veteranas — dar
bininkas ir dabar tebestovi prie šio laikraščio vairo, jį redaguo
damas jau trisdešimt antruosius metus. Tiek daug metų bedirb
damas viename laikraštyje daug pergyveno, daug patyrė, daug 
nusipelnė ir mūsų organizacijai, ir spaudai, ir visai mūsų visuo
menei.

Per 40 metų “Garsas” suvaidino svarbų vaidmenį ne tik 
LRKSA, bet ir visos mūsų visuomenės gyvenime. Jo nuopelnai 
yra stambūs ir mūsų tautos kovose dėl nepriklausomybės.

TAUTININKŲ ATSTOVAS AIŠKINA 
DEMOKRATIJĄ

Del V. Rastenio pastabų apie tautininkų politiką 
DK. K. ŠIDLAUSKAS, Chicago, III.

Savo ilgame straipsny “Kur jos įtaką, negu Rytų Europos 
valstybių sistemose, prie kurių 
tenka priskaityti ir Lietuvą de
mokratinių seimų laikais. Vie
nok, aiškinantis tarpusavy de
mokratiją lietuvių tremties poli 
tnėms grupėms, vistiek neturė
tų prireikti minėti, kad ir sovie 
tų bolševikai save vadiną demo
kratais.

nr. bando atmesti J. L ūdžiaus 
mūsų tautininkams suteiktą an- 
tidemokratų titulą. Kaip galima 
spręsti iš straipsnio antraštės, 
V. Rastenis rašo apie vilkinių 
grupių pastangas pasiekti lietu
vių politinės vienybės. Reikia 
manyti, kad, kalbėdamas apie 
kitų gerą valią arba jos trūku
mą, V. Rastenis negali pats ne
parodyti savo geros valios. Iš tie 
sų straipsnis parašytas be daž
nai mūsų spaudoj pasitaikančių

2. Tautininkų pastangos 
Lietuvoje

Po šitokios įžangos, kalbant 
apie lietuvių demokratines gru
pes, kad “demokratai kartais

piktų išsiplūdimų. Todėl mums nepamatuotai save taip vadina”,
iš esmės įdomūs V. Rastenio iš
vedžiojimai, ypač kiek iš paties 
V. Rastenio pasisakymų galima 
išskaityti tą mūsų tautinin
kams primetamą antidemokra- 
tų nuodėmę.
1. Kokių esama “demokratijų”?

Beveik pačioj savo straipsnio 
pradžioje V. Rastenis jau įsilei
džia į abejotinos vertės dialek
tiką. Jis sako, kad žodis “anti-

V. Rastenis pasisako apie tauti
ninkų buvusį Lietuvoje įvestą 
režimą. Pastebėjęs, kad tauti
ninkai nesutardavę ir dabar ne 
sutarią dėl visos eilės dalykų su 
mūsų demokratinėmis grupė
mis, V. Rastenis rašo:

LIETUVOS VARDAS

J. Matulionis “Tėviškės Žibu
rių” nr. 19 rašo apie Lietuvos 
vardą Kanadoje ir JAV.

“Amerikos Senate Vasario 16 
dienos proga šiemet invokaciją 
skaitė kun. J. Valantiejus iš Wa- 
terbury. Parvažiavęs namo sa
vo lietuviams jis maždaug taip 
kalbėjo: Prieš 50 metų, kada aš 
atvažiavau jaunas bernelis, čia 
niekas nežinojo, kas yra ta Lie
tuva, kas tai yra lietuvis. Per I 
karą teko daug kartų įrodinėti 
kas tai yra. Dabar žiūrėkit — 
Senatas kviečia lietuvį kunigą 
maldai skaityti, šimtai senatorių 
ir kongresmanų kalba apie Lie
tuvos reikalus, patys lietuviai 
turi daug inteligentinių pajėgų 
savo reikalams ginti. Aš esu ra
mus dėl Lietuvos ateities — ji 
bus laisva.

kur gyvena bent kiek didesni 
skaičiai lietuvių, su kuriais skai 
tošį kaipo su rinkikais”.

Autorius teigia, kad panašiai 
kaip Amerikoj galima padaryti 
ir ir Kanadoje, nes

“Kitais metais sukanka 40 me 
tų kai yra paskelbtas Vasario 
16 dienos aktas. Čia nereikia 
niekad užmiršti, kad Lietuva bu 
vo nepriklausoma ir prieš tai, 
daugelis šitą neapsižiūrėjimą 
praleidžia. Taigi miestų merai - 
burimstrai galėtų paskelbti Va
sario 16 dieną kaip Lietuvos die
ną jo mieste. Parlamentų na
riai galėtų padaryti taip vadi
namus “statementus” ir savo 
parlamentuose ir šiaip spaudoj. 
Kanados betkoks vyriausybės 
narys irgi galėtų padaryti pa
reiškimą Lietuvos klausimu.

Jie padarys, jei lietuviai or-

šininkas ir tam tikro demokra
to arba demokratų grupės prie
šininkas”. Keik galima spręsti iš 
tolimesnių aiškinimų, mūsų tau 
tininkai nelaiką savęs “demok
ratijos kaip politinės sistemos” 
priešininkais, bet nesibaidą sa
vęs laikyti lietuviškų demokra
tinių grupių priešininkais, nes 
pagal V. Rastenį esą demokra
tų, priešingų pačiai demokrati
jos esmei, pvz. sovietų komuni
stai. Šis pastebėjimas, kad da
bartiniais laikais sovietiniai ko
munistai laiką save “didžiau
siais pasaulyje demokratais”, 
skaitant straipsnį, sukelia kiek 
neskanų įspūdį. Šitokių dialek
tikos “deimančiukų” vistiek 
reiktų vengti mūsų tremties po
litinėj polemikoj. Juk iš tękių 
pavyzdžių nenoromis peršasi 

i mintis, kad mūsų tremties de
mokratinės grupės; apie kurias 
V. Rastenis pirmoj eilėj kalba, 
turinčios pagal savo demokrati
nę praktiką irgi stovėti kažkur 
pakely tarp tikrųjų demokratų 
ir “didžiausiais pasaulyje demo
kratais” besivadinančių sovieti
nių komunistų.

Galima kalbėti, kad Europoje 
yra buvę bent dviejų tipų demo 
kratijų, išeinant iš to, kiek par
lamentinė dauguma jautė rei-1 lyką, visos sąvokos gali būti pa 
kalą paisyti mažumos siekių, statytos augštyn kojomis. At- 
Vakarų Europoj, o ypač Angli- seit, jei tautininkų partijos ra-
joj, mes matėme daug skirtin- 
gesnį opozicijos vertinimą bei

Amerikoj kalba apie Lietuvą ganizuotai to paprašys. Papra- 
visose instancijose: ir preziden- šys raštu per balsavimų apylin-
tas, ir sekretorius, ir jų delega
cijos . prie Jungtinių Tautų, ir 
senatoriai, ir kiti. Lietuvos var
das ten yra žinomas. Bet tai 
Amerikoj. Ten lietuviai gerai 
susiorganizavę savo padarė. Per 
16 — 17 metų Altas amerikie
čiams įkalė”.

Galima ir Kanadoje
"Bet kaip Kanadoje?” rašo to 

liau autorius. “Čia irgi lietuvių 
yra nemažai. Ir gerai susiorga
nizavę. Bet Lietuvos vardas čia 
nėra taip popularus kaip didžiu
lėj Amerikoj. Čai jos vardo ne
mini nei parlamentarai, nei mi
nisteriai, nei pagaliau Vasario 
16 dienos proga niekas neskel
bia Lietuvos dienos, kaip skelbia 
Amerikoj įvairių valstijų guber
natoriai šiemet jų buvo pa
skelbta 13-koj vietų. Visur ten,

kės. Ir dabar yra labai geras 
laikotarpis prieš rinkimus ke
liant klausimus riek pas atskirus 
kandidatus, riek ir atskirose par 
rijose.

Jei didžiulės Amreikos vyrai 
kalba Lietuvos reikalu, kodėl ne 
gali pakalbėti jos reikalu ir jos 
kaimynas Kanada?”

Autorius siūlo pradėti veikti 
ta linkme ir pilnai tiki, kad lie
tuviams pasiseks. L. Augštys

Kartą vienos talentingos mo- 
meilė. Ji atsakė: “Vyrui ji yra 
terš kažkas paklausė kas yra 
neramumas; moteriai ji — jos 
gyvenimas"; ir taip moteriai 
meilė atneša talentus, kurių jai 
trūksta, o vyrams atima talen
tus, kuriuos jie turėjo.

—DeScuret

NAUJAS MOTORAS

Tai pirma fotografija sprausminio lėktuvo motoro, galinčio iš
vystyti greitį du kart spartesnį negu garsias. Motorą pagamino Ge
neral Electric įmonė Evandade, Ohio. Motoras galės būti naudojamas 
kovos lėktuvam, bombonešiam, raketom ir komercinio susisiekimo 
priemonėm. (INS)

sirinkti savo valdžią ir nustaty
ti valstybės santvarką.

Nedaug ką galima prikišti V. 
Rasteniui, bent iš formalios pu
sės, dėl tokios jo kritikos, gal-

(Nukelta į 4 psl.)

mės”
vusią demokratijos sistemą, tai 

Savo laiku tei buvo dau- buv?s tik nesąmoningas tauti- 
giausia (nesutarią) dėl prak- ninkl* partijos neklaužadų dar- 
tinės santvarkos valstybėje. bas- Jei tautininkl* vyriausybė 
Tai yra, dėl demokratijos for j siųsdama į priverčiamojo darbo 
mos, dėl jos įgyvendinimo bū-! stovyklas Lietuvos demokrati- 
dų. Nesakysiu, kad taurinta-, nh* Parti^ lyderius, tai tas reiš 
kų siūlytosios ar bandytosios k*nys vykdavęs tik todėl, kad 
formos visada buvo tokios, šeiminių partijų lyderiai bu- 
kurios vedė pačiu tiesioginiul perdaug nutolę nuo “demok- 
keliu į demokratijos esmę...” I ratijos esmės . Jei pats žodis 

! “demokratinė” valstybė buvo iš 
Taigi visiems, laukiantiems iš mestas iš tautininkų sukurtos 
tautininkų kokių nors viešų at
sisakymų nuo Lietuvoj jų prak
tikuotų diktatūros bandymų, šis 
posakis turėtų būti labai įsidė
mėtinas.

Visiems žinomas dalykas, kad 
Lietuvoj tautininkai tikrai nesu 
tarę su Lietuvos demokratinė
mis partijomis “dėl praktinės 
tantvarkos valstybėje”, bet 
tuos tremty esančių Lietuvos de 
mokratinių grupių atstovus vis 
tik turėtų nustebinti V. Raste
nio pareiškimas, kad toji Lietu
voje tautininkų įvesta “prakti
nė santvarka valstybėje” yra 
buvusi ne kas kita, o tik tauti
ninkų Lietuvoje praktikuotas 
tikrosios demokratijos įgyven
dinimo būdas. Daugiausia, ką 
V. Rastenis linkęs pripažinti, 
yra tai, kad tautininkų bandy
tosios “formos” galbūt “nevedę 
tautos pačiu tiesioginiu keliu į 
“demokratijos esmę”, bet ji ne 
turi abejonės, kad tos “formos” 
vistiek kada nors būtų atvedu- 
sios lietuvių tautą į tikrąją de
mokratiją.

Žinoma, šitaip aišainant da-

supuvusią ir susibankruta varkos atstatymą. Toks nedide-

Lietuvos 1938 m. konstitucijos, 
tai galėjęs būti tik paprastas 
neapsižiūrėjimas, bet toji kon-; 
stitucija tikriausiai yra buvusi, 
arčiau “demokratijos esmės” 
net už pačią Lietuvos Steigia-1 
mojo Seimo priimtą konstitu-i 
ciją-

Šitaip tautininkams sampro
taujant apie demokratiją, žino
ma, bergdžiios turi likti kitų lie 
tuvių politinių grupių pastan
gos įtraukti juos į bendrą demo
kratiniais pagrindais suorgani
zuotą Lietuvos laisvinimo fron
tą, nebent toks nusistatymas 
būtų tipiškas tik V. Rasteniui 
ir keliems jo pataikūnams, bet 
ne pačioms tremty esančioms 
tautininkų masėms.

3. Apie “antidemokratišką“ 
Vliko praktiką

Toliau V. Rastenis pasisako 
prieš Lietuvos demokratinių 
grupių deklamotą išlaisvintoje 
Lietuvosje demokratinės sant-

A.
MOVING

BENĮ U Life a Utena Įvairiu*

šeivos ir pats V. Rastenis kada 
nors buvo būbniję apie “iš es-

...... >..................... ..  *■" ■ 1

perkraustymus bei pervežimu* 
<š tolimų ir artimų atstumų.

Tel. Blshop 7-7075

PAULIUS JURKUS

ŠMILGAIČIŲ AKVARELĖ
PREMIJUOTAS ROMANAS

106 tęsinys

— Galiu jum pakartoti, kad mano kilniausi jaus
mai ir> dabar priklauso Samanei. Aš ją myliu. Aš nie
kad nesitikėjau šito afronto.

— Frontas ar kuris brontas — nusispjaut! Aš 
sutvarkysiu tuos reikalus! Pats kitaip nė galvok! Vis
kas lieka po senovei! — Gimbutas atsikvėpia, pasa
kęs svarbiausia, ir braukia delnu per stalą. — Nesu
prantu, meistras! Toks kaltukas! Rodos, padorus, o 
užlindo už nugaros! —

— Meistras, cha! — buhalteris piktai šypteli ir 
supranta: dabar pati geriausia proga. — Ar jum ži
noma, kad jis kaip tik įtariamas apvogęs bankelį?

— Ką ? — Gimbutas plaštaka sutrenkia į stalą.
— Taip! Kas galėjo prieiti katės žinsgniu, be pėd

sakų? Tik naminis vagis, kuris gerai žino kiekvieną 
kamputį. Jis yra nusergėjęs, o čia lankėsi kiekvieną 
vakarą, pačiupęs raktus ir pasidaręs vaške nuospau
dus. Iš to pasigamino tikrus raktus. Galėjo ir kam
bario raktus pasidaryti, ne tik seifo. Argi žmogų 
įtarsi, kai gyvena po vienu stogu? Atrodė iš viršaus 
padorus, atvira širdimi priėmiau, o jis, štai, ko sie
kė! Yra ir daugiau įrodymų. Taip! Tai psichologija, 
taip sakant. Paskutiniu laiku jis pasidarė toks keis
tas. Penktadienio vakare neužėjo, tikriausiai rengėsi 
naktį nplankyli. Vakar ryte, įsivaizduokite, kai aš 
vienmarškinis dar gimnastikavausi, jis įsiveržė sumi

lės tremty esančios tautos da
lies nustatymas išlaisvintiems 
Lietuvos žmonėms, kokią jie 
turį pasirinkti valstybės sant
varką, esąs pagal V. Rastenį 
geriausiu atveju netaktiškas ir 
nedemokratiškai atrodąs užsi
mojimas. Mums užtenką tik 
siekti, kad Lietuvos žmonės gau 
tų progą demokratiniu būdu iš-1

• ~ ~ f *

Enjoy a low-cosl, tarefree holiday in 
beauiiful Lake Geneva or Williams 
Bay any Sunday or holiday, May 30 
to September 29, including Memo- 
rial Day,July4 and Labor Day. Re
tom šame day. Every outdoor sport 
available—swimming, hiking, pic- 
nicking, golf, tennis, sailing, etc. 
Take a vacationfrom congested and 
hazardoushighways and ride in air- 
conditioned tomfort. Train leaves 
North Western Station, Canal and 
Madison Sts., Chicago, at 8:30 am, 
Daylight Saving Time, returning 
arrives 9:20 pm. Children 5 and 
under 12, $1.00 plūs 10c tax. Excur- 

sion tickets mušt 
be purchased 
in advance as 
they cannot be 
purchased on 
train.

Fęr Crtber info.-matioh,

-J? ••'įtotbįeįi ■ ■' ■’ / ■

SKAUDA GALVĄ?
Chiropraktika suteikia efektivų paleng
vinimą įvairiausių rūšių galvos skaudėji
mams — įskaitant ir migrenos agoniją.

Kreipkitės į jūsų vietinį chiropraktą ir 
rašykite šiandien dėl pilnesnių informa
cijų apie galvos skaudėjimus, jų priežas
tis ir kaip nuo jų apsisaugoti bei gauti 
pagalbą. Taip pat prašykite nemokamos 
literatūros apie kitas ligas.

Spears Chiropractic Hospital
Dept. L-lOfi Denver 20, Colorado

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

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

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

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

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

šęs, nei šioks, nei tiks. Vakar negrįžo nakvoti. Visa 
tai reiškia, kad kažkas netvarkoje.

— Jis vakar nakvojo pas mus. Sako, kad čia bu
vusi policijos spūstis.

— Jis nepasirodė!
— Kaip tai? Buvau prašęs, kad užeitų su Sa

mane?
— Nebuvo! — Julius suvirpa dėl tos žinios. Stab- 

1 teli ir tęsia, įtraukęs oro. — Kaip eis, vagies kepu
rė dega!

— Neužėjo! — Gimbutas trinkteli stalan. — Aiš
kiausiai, kad jis kaltas. Dar vakar lyg kvailas jam 
pasakojau apie bankelį, o jis toks artistas, šventą, ne
kaltą veidą padarė. Paskui trynėsi po namus, visą 
laiką įtartinas. Ar pranešei policijai?! — Gimbutui 
šmėkšteli šviesi mintis.

— Kol kas ne. Jūsų laukiau. Žinote, kas buvo 
pasakyta iš sakyklos. Aš, kaip jus gerbiąs žmogus, 
susilaikiau. Jeigu, taip sakant, jis į jūsų žentus, argi 
galima? Geriau taip numarinti bylą, uždengti?

— Koks jis man žentas! Teisybė turi būti!
Įeina klebonas nesibeldęs.
— Kaip, kaip sutvarkėte? — Gimbutas atsistoja.

— Neklauskit, — kunigas susijaudinęs, suvargęs, 
pasenęs. — Jiedu buvo vakar atėję abu pas vikarą. 
Ir, kas, kas Kleopai? Mylisi! Pasirašė, užsirašė!

— Kas klebonijoje ponas: tamsta ar vikaras? — 
Gimbutas niršta. — Kokią jis turi teisę surašyti už
sakus be tėvų sutikimo? Tamsta tur būt susigraudi 
nęs dar jam per petį paplojot ir pasakėt: gerai!

riausi, jis man Bažnyčios kanonais privedė. Be to, Sa
manė ir Viktoras pilnamečiai. Nori — tuokiasi, nori 
— ne! Mes nepadarysim nieko, galime tik delnais 
paploti, kad jie gerai vaidina.

— Aš taip palosiu, kad jie kadrylių šoks! Dar 
tėvas šį tą reiškia! O Viktorą mes patvarkysim!

Julius stovi nuošalyje. Išgirdęs, kad jie abu lan
kėsi pas vikarą, nusisuka į sieną ir spaudžia kumš
čius. Priverčia save nurimti. Pamažu atsisėda.

— Man didžiai nesmagu dėl tavęs. Juliau,—krei
piasi kunigas. — Aš visu nuoširdumu norėjau padėti, 
patarnauti ir įvėliau į tokį vargą. Nebežinau, ką da
ryti. Aš mėginsiu kaip nors sustabdyti, gal susiras 
kokių kliūčių užsakams, paskui žiūrėsime. Bet aš tu
riu pakartoti: jei jie abu norės, mes negalėsim su
trukdyti. Turiu tai pasakyti, nors man ir skaudu ir 
liūdna.

— Ačiū, klebone, už rūpestį! — Julių jaudina ku
nigo nuoširdumas. Jo balsas virpa. — Ačiū, bet tu
riu tamstom pranešti, jūs valdybos narys, yra čia kei
stų aplinkybių, apie kurias kalbėjom su ponu Gimbu
tu: pasitvirtina mūsų įtarinėjimai, kad bankelį ap
vogė Viktoras, meistras!

— Gerbiamieji, ar ne pertoli šaudot? Kas paskui 
kulkas rinks? — klebonas rūsčiai peržvelgia abu.

— Visai ne! — toliau veda buhalteris. — Nužiū
rėjęs panelę Samanę, kaip dabar pasitvirtina iš tam
stos pranešimo, kad jis lankėsi pas vikarą, jis tai ir 
padarė. Aiškiai suprato, kad ponas Gimbutas nesutiks 
savo dukters leisti už tokio, kurio kišenėse tik pju
venos. Taigi, norėdamas sustiprinti savo pozicijas ir— Aš jį suėmiau, — karščiuojasi klebonas.

Koks nemalonumas, kad man nepasakė. Jis norėjęs i labiau garantuoti ateitį, jis galėjo, kaip jau minėjau, 
padaryti siurprizą. Aš neturėjau laiko prieš pamoks- padirbtais raktais mus apvogti.
lą pažiūrėti į knygas. Va, tamstele, sutrukdėt, atėjai• — Negali būti! —kunigas plėčioja rankomis,
per anksti. Bet, ot, kas yra: jis turi teisę, ir aš ne-l
galiu jo delnu apvožti. Kai aš dabar jį ėmiau irba- įBlldluf'iaį
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Birželio 30 dieną 2:30 valandą 
INTERNATIONAL AMPHITHEATRE

South Halsted ir 42 Street
■ 1

Birželio 29 dieną 9:30 valandą 
MORRISON VIEŠBUTYJE

70 West Madison Street

Birželio 28 dieną 8 valandą
MORRISON VIEŠBUTYJE

70 West Madison Street

Pirmoji JAV ir Kanados Lietuvių J
Tautinių Šokių Švente ''

JAV IR KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESAS 

LIETUVIŲ MENO PARODOS ATIDARYMAS
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTES, JAUNIMO KONGRESO IR MENO PARODOS DALYVIAMS PAGERBTI BANKETAS ĮVYKS 
MORRISON VIEŠBUTYJE BIRŽELIO 30 DIENA, 1 VALANDA VAKARE.

Tautininkų atstovas
aiškina . . .

(ATKELTA IŠ 3 PUSL.) 
būt tik tą vieną faktą, kad šį 
deklaravimą yra padariusios ne 
tremty esančios Lietuvos demo 
kratinės grupės, o jis buvęs pa
darytas Lietuvoje visų jos poli
tinių ir rezistencinių grupių, įs
kaitant ir tautininkus, kuomet 
jos pristatė lietuvių tautai vy
riausiąjį Lietuvos politinį orga
ną Vliką. Vliko 1944 m. vasario 
16 d. atsišaukimo “Į Lietuvių 
tautą” §$ 5 ir 7 aiškiai kalba 
apie atstatymą “demokratinės 
Lietuvos valstybės santvarkos”.

Netenka abejoti, kad šitoks 
punktas buvęs į tą deklaraciją 
įrašytas, tik pasėkoje tautinin
kų Lietuvoje išbandytos, V. Ra 
stenio žodžiais tariant, “prakti
nės santvarkos valstybėje”, ku
rią tuomet, rodos, ir patys tau
tininkai buvo atmetę kaip patį 
geriausią kelią į demokratiją. 
Sunku suprasti, kaip V. Raste
nis, žinodamas, kad tik jo pa
ties atstovaujama sistema davė 
pagrindą šiam deklaravimui, da 
bar gali apkaltinti kitas grupes, 
kad jos rodančios nedemokratiš 
ką nusistatymą.

V. Rastenis tiek daug kalba 
apie tą tariamą demokratinių 
grupių nuodėmę, norint primes
ti savo valią išlaisvintos Lietu
vos gyventojams, kad tiesiog

ŠULINIO

Visą Ameriką suįdominęs ir sukrėtęs berniuko įkritimas į vienos pėdos skersmens ir 24 pėdų gi
lumo šilinį baigėsi laimingai. Čia jį matome iškeliamą iš šulinio gyvą, po 24 vai. (INS)

mokratijos esmę. Nežiūrint to, 
vistiek jų sistema buvusi tiek 
“praktinė”, kad ji įgalinusi vi
są laiką mažumoj buvusius tau
tininkus išlaikyti savo rankose 
Lietuvos valdžią per ilgą metų 
eilę.

4. Rinkimų pasiūlymas

Kitoj savo rašinio vietoj V. 
Rastenis iškelia vieną konkretų 
tautininkų grupės padarytą jų 
demokratinės sąmonės pade
monstravimą. Jis sako, kad ne

ima noras jį paklausti, kiek jis seniai “tam tikruose bandomuo- 
žino istorijoj atsitikimų, kad de šiuose pasikalbėjimuose” (be- 
mokratijos vaisius pažinusios rods, apie išstojusių grupių grį- 
tautos būtų įąisva valia nu- žimą į Vliką) buvęs iškeltas

davę, lyg įos pačios būtų buvę kitų lietuviškų politinių srovių 
tikrosiomis ir pilnomis Vliko skirtingaisiais tų pačių lietuvių 

interesais labiau susirūpinusių 
ir tuo požiūriu nelabai linkusių 
būti tolerantingomis”. Nenuo
stabu, kad, Lietuvoj vykdę to
kią kilnią tautos vienijimo bei 
tolerancijos auklėjimo misiją, 
mūsų tautininkai ir tremty kas
kart labiau pradeda visus šauk
ti į vienybę. Deja, lygiai kaip 
lietuvių demokratinėms gru
pėms nebuvo priimtina Lietu
voje tautininkų įvesta “prakti
nė santvarka valstybėje”, lygiai 
joms negali būti priimtina pa
gal senuosius tautininkų meto-

įr
kūrėjomis, o ne tik anų Vliką 
įkūrusių grupių mažomis dali
mis arba delegatūromis, kaip 
kaikurios jų visai teisingai tik 
tokį vardą tenešiojančios. Tos 
grupės nesivaržė tremty atgai
vintą Vliką visaip perorganizuo
ti ir reorganizuoti, nesupran
tant ir nepramatant, kad kiek
vienas toks žingsnis tegali tik 
smukdyti mūsų tremties pra
džioj labai augštą buvusį Vliko 
autoritetą. Šitokį lokio pasitar- 
navimą Vlikui pirmoj eilėj bus 
padariusios visos tos fiktyvios

Lietuvos laisvinimo darbas vyk
sta tokių politinių sistemų kraš 
tuose, kur daug patogiau tauti
ninkams atsisakyti nuo jų Lie
tuvoj išbandytų santvarkų ir 
tautos grupių vienijimo būdų, 
negu mūsų demokratinėms gru
pėms priderinti savo veiklą prie 
tautininkų metodų. Be to, juk 
patiems tautininkams trūksta 
tremty tokios “praktinės sant
varkos”, kokią jie buvo įvedę 
Lietuvos valstybėj, tai jų skelb
tai tolerancijai paremti “reolio- 
mis priemonėmis”. Todėl, kol 
tremty tautininkų vadai nenus
tos klabėję apie jų Lietuvoj iš
bandytos sistemos “demokratiš 
kurną” ir vartoję jiems tuomet 
įprastus politinio darbo meto
dus (prisiminkime tik anos liūd 
nos atminties paties V. Raste- 
nio duotas “instrukcijas” tauti
ninkų atstovui Vlįke p. šidiš- 
kiui), sunku tikėti, kad jiems 
pavyktų kitus pris šaukti į jų 
vadovaujamą vienybę arba ki
toms grupėms pavyktų tautinin 
kus įtraukti į bendrą Lietuvos 
laisvinimo frontą.

Duoną ir įvairias skoningas 
bulkutes kepa

STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY
LUMBER CO
STASYS LITHTNAS. Prea.
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1212 
Apkainavimą ir Prekių Pristatę 

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

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų speciaiybe
Precin Photo Studio

(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav. 
^05R Archer Avenue 

Tn|«fona«; Vlrginia 7-24C'

Meilė, kurią 3augo nuolanku
mas ir kuklumas, ištveria tiek 
ilgai, kiek ilgai gyvenama.

—Berni Cananl

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
perkraustymas
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap
drauda. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
2047 W. «7th PI., Chicago,

IU. WAIbrook 5-8063
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sprendusios, kad jos demokrati 
jai dar nesą pribrendusios ir bū 
tų pasirinkę kokią nors vadisti- 
nę, tik į demokratiją “vedan
čią”, santvarką. Kiekvieną kai
tą vis buvęs koks nors “tautos 
vadas”, kuris padaręs už tautą 
sprendimą, kokios “demokrati
jos” rūšiai jo tauta yra pribren 
dusi.

Tiesa, V. Rastenis pripažįsta, 
k d galbūt tautininkų Lietuvoje 
išbandytos valdžios formos ne- 
..dusios “pačiu tiesioginiu ke
liu” lietuvių tautos į demokrati
ją. Bet tuomet V. Rastenis tu
rėtų būti nuoseklus ir nesibijo
ti viešai pareikšti, kad tautinin
kų valdymo laikais vietoj demo
kratinių partijų lyderių trėmi
mo iš Kauno į provinciją arba į 
darbo stovyklas būtų 
priimti jų vieną kitą į

klausimas padandyti išspręsti 
dabartinės politinės veiklos va
dovybės klausimą rinkimų ke
liu. Toks kelias juk esąs demo
kratiškas. Šitokią mintį kaip 
tik iškėlęs tų “antidemokratais” 
pravardžiuojamų tautininkų at
stovas.

Nenoromis tuoj kyla mintis, 
kad šitoks tautininkų atstovo 
bendrų rinkimų pasiūlymas gali 
turėti tik kokį nors paslėptą tik 
slą, nes Lietuvoje jų nebūta to- 
k:ų greitų su r'nkimų siūlymais. 
Be to, tiems Lietuvoj tautinin- 
.cų įvykdytiems rinkimams bu
vę galima padaryti daug pagrį
stų priekaištų.

Taigi koks mūsų “politinės 
veiklos vadovybės" organas ga
lėtų išeiti iš tokių visų laisvėje

reikėję j gyvenančių lietuvių rinkimų ? 
tautinę Aišku, kad niekas kitas, o tik

vyriausybę, kaip teko padaryti, paprastas visų Lietuvos emi-
kuomet buvo pradėjęs grėsti to 
tališkos tautininkų Lietuvoj įve 
stos sistemos sugriuvimas. Tuo 
met bent tiems laisvėj esan
tiems asmenims būtų padarytos 
skriaudos atitaisymas, šitoks 
žingsnis neabejotinai daug pasi 
tarnautų siekiant tremties lie
tuvių politinės vienybės, ir tau
tininkų lyderių kalbos apie jų 
Lietuvoj praktikuotą “demokra
tiją” pasidarytų jei neįtikinan
čiomis, tai bent netiek juokin
gomis.

Pagaliau, norint jiems būti
nai pasilikti ištikimais jų Lietu
voj išbandytai sistemai, tauti
ninkų vadai galėtų ir ateity kar 
toti, kad jiems Lietuvoje tikrai 
rūpėjęs demokratijos įvedimas, 
bet jų garbinamasis “tautos va
das” per neapsižiūrėjimą savo 
politinėj praktikoj perdaug se
kęs tuometinius Italijos ir Vo
kietijos vadus ir vien tik dėl to 
jų Lietuvoje sukurta “praktinė 
santvarka valstybėje” nevisai

grantų komitetas. Bet juk tau
tininkai visą laiką Vliką buvo 
linkę laikyti tik tokiu tremtinių 
komitetu ir skelbti, kad kaip vy
riausią Lietuvos laisvinimo va
dovybę mums užtektų turėti 
tik kokį nors Lietuvos bevege- 
tuojahčių diplomatų “talkos” 
komitetą. Betkoks vilkinių gru
pių įsipareigojimas prieš lietu
vių tautą, kuriant Vliką, arba 
atskirų grupių lyderių lojalu
mas savo kenčiančioj tėvynėj 
pasilikusicms draugams tuomet 
turėtų būti lengvai paneigtas.

Šia proga galima būtų at- 
| kre pti dėmesį, kad tos vilkinės 
grupės savo praktikoj jau yra 
padariusios daug abejotinų ėji
mų, 'kurių pasėkoj jos pačios tik 

, padėjusios privesti Vliką prie 
įvairių krizių Vienok perdaug 
būtų iš jų reikalauti, kad jos vi
sos užmirštų savo paskirtį ir 
pradėtų šokti pagal tautininkų 
muziką.

Savo politinėj praktikoj tos

Vliko grupės, kurių kiekviena! dus tremty suorganizuota lietu
turėjo ir tebeturi po savo “poli
tinį centrą”, bet už to “centro” 
dažnai nematyti jokios grupės.

5. Kelios baigiamosios mintys
Baigiant galbūt tektų dar at

kreipti skaitytojų dėmesį į V 
Rastenio pareiškimą, kad Lie
tuvoj tautininkų srovė pirmoji 
buvo pradėjusi skatinti tikrąją 
toleranciją ir tuo “išsiskyrė iš

vių politinė “vienybė”. Pagaliau

tiesiai vedusi lietuvių tautą į de I Vliko grupės dažnai gestikuliuo

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

Tel. Cltlffslde 7-6370
Pristatome J visas krautuves 
ir restoranus, taip pat iš
siunčiame Į visus artimuo
sius miestus.

NAUJI OlbEU TPbKAI-NAUJAUSI NPAUSTYMO (PANKTJU 
ll&ų METU PATYRIMAS-PIGUS IP SĄŽININGAS PATAPNAY/MAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W 69 S+. CHICAGO 36, ILL Tel 5-320$

NAUJĄ ARBA VARTOTĄ AUTOMOBILĮ 
GALIMA NUPIRKTI BE PINIGŲ

A TT J
19 5 7

CHRYSLER

*2811

N A S NAUJAS
19 5 7

PLYMOUTH

*1732
Daugybė garantuotų visų išdirbysčių vartotų automobilių už labai atpiginta* kalnas

Seniausia, didžiausia ir teiHingiausia lietuvių automobilių pardavimo ir remontavimo įstaiga

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

4030 Archer Ave., Chicago 32, Illinois Telef. Vlrginia 7-1515

1 957 BUICKAS 
• Tik 
£2,595.00

Dynaflow, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos
Lietuviškoje Prekyboje-MILDA BUICK, I"* 
907 W. 35th St., Chicago 9, III. LA 3-2022

ML’l J :IJ I; HJLl
J. G. TELEVISION CO. Pardavimas ir taisymas

Televizijos, radijai, patefonai, kamb. vėsintuvai

U KALBA VILNIUS>5

Kasdien 5 vai. 30 min. popiet. Ateikite pasiklausyti.

2512 W. 47th St. TeL FRontier 6-1998
Atdara kasdien Iki 6 vai., pirmad. ir ketv. iki 9 vai. Sekm. uždaryta

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM Į VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldu perkraustymas as

menų turinčių ilgą patyrimą.
STASYS FABIJONAS

2146 So. Hoyne Are.,Telef. Vlrginia 7-7097

TELEVIZIJA RADIJAS
HI FI PHONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV <& RADIO, INC.
3240 So. Halsted St., CAIumet 5-7252
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VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,
kad taupyti apdraustose Taupymo ir Skolinimo Bendrovėse yra 
saugu ir pelninga.

Universal Savings and Ix»an Association užtikrina saugumą 
ir gražų pelną.

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

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės j:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois
J
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LIETUVOS VALAKINE ŽEMES 
REFORMA 

400 m. sukaktis

1557 m. balandžio 1 d. Didysis Į Daugelyje Lietuvos vietų iš- 
Lietuvos Kunigaikštis Zigiman- 1 likusieji sodžiai, kur ūkininkų 
tas Augustas paskelbė ijstaty-! trobos esančios sustatytos tam 
mą, kuris tuometinį Lietuvos že- tikra tvarka (gyvenamieji na
rnės ūkį padarė pavyzdingiausiu mai vienoj pusėj kelio, gi kluo- 
visoje Europoje. Tai buvo taip nai ir jaujos kitoj ir t.t.), kaip 
vadinamas “Įstatymas apie va- tik ir buvo pastatyti pagal to 
lakus”, kuriuo remiantis ir bu- “Įstatymo apie valakus” nuosta 
vo pravesta Lietuvos valakinė tus. Sodžius statosi tiesia linija 
žemės ūkio reforma. vidury jam priklausančių žemių,

Kokia tos reformos esmė?į padalintų į tris laukus. Tokie 
Kad tą suprastume, reikia pa- sodžiai suskirstyti planingai, 
žiūrėti kaip buvo tvarkomas mū , Lietuvos valakinės reformos 
sų žemės ūkis prieš tą reformą, pagrindan buvo padėtas dėsnis,

Senieji lietuviai kūrėsi sody- j kad kiekviena ūkininko šeima tu 
bomis kur papuolė. Ten, kur ri turėti tiek žemės, kad galėtų 
buvo geresnės sąlygos gyveni- į išgyventi ir drauge sugebėtų 
mui. Kad nors šiek tiek sutvar- atlikti valstybės bei dvaro rei- 
kytų tokių sodybų pasiskirsty- kalaujamas prievoles — atiduo- 
mą, Didieji Lietuvos Kunigaikš- ti duokles bei mokesčius. Nusta-

TORNA1K) NUSIAUTUS

Dvidešimt asmenų užmušta ir 70 sužeista nusiautus tornado Texas valstybėje. Čia matome vieną 
vietą Silverton mieste. (INS)

kaip noru kam nors pakenkti, l lietuviai galbūt turės panašias 
Pagaliau, negyvenant Kanadoje, j problemas ir rinkėjų mintyse 
iš viso nėra kaip aktyviai eiti kylančius abejojimus. Tad ir 
už ar prieš vienus ar kitus as- čia busimieji kandidatai težino 
menis. Bet reikėtų įsidėmėti, j kaikurias lietuviškas nuotaikas 
kad netolimoje ateityje ir JAV ir įsitikinimus.

Konsulato pajieškomi asmenys

ir sunkiai ištariamas sutrum
pina, bet tuo pačiu saugodamie
si, jog pavardė nenustotų savo

čiai, o ypač Vytautas, tam tik- tyta, kad vi.-ų tų prievolių ir | lietuviško atspalvio ar reikšmės,
ra tvarka kolonizavo negyvena- pragyvenimo normą vienai šei- į Tiesa, yra dar viena, nors ir
mas vietas. Tačiau tas nekeitė mai sudaro 33 margų (lietuvis-j labai maža ir nereikšminga, da-lno lietuviškiesiems reikalams.! tuo pačiu išsaugojo ir lietuviš
jau esamų sodybų padėties, o kas margas turėjo apie 0,71 ha) ' lis, kurie pilietybės gavimo pro- žinoma, pavardės ir vardai i ką ją pavardės šaknį,
ypač užvaldytų žemių. Gi žmo- sėmės plotas, kuris ir buvo pri- ga iš viso atsisako savo bran- taip pat gali būti labai apgau- Vargu ar kas galėtų rimtam
nės. užimdami žemes pagal sa- imtas matavimo vienetu ir pa- giausio ir svarbiausio (svetim- lingi. Va, kas galėjo turėti dau-

džioklei, jei jų tikimasi iš kitos ro sulenkinti ar kitaip sudarky- 
tautybės daugiau sulaukti ir dėl ti savąją pavardę. Priešingai, 
to norima kitur prisistatyti jau yra nemaža tokių, kurie, norė- 
nelietuvių kilmės, vargu ar busi darni atsikratyti svetimų galū- 
iaug naudos iš tokio pareigu-i nių, pavardes sutrumpino, bet

vo išgales, susikūrė sodybas la- vadintas valakas, 
bai išdraikytas. Žemės, priklau- Kiekviena valstiečių šeima nor 
sančios toms sodyboms, buvo majjaj turėjo gauti vieną vala- 
išmėtytos siaurais rėžiais, smai- Rą, y. apje 24 ha. Kadangi 
lais kyliais ir šiaip beforminiaisžemė bei įvairios vietos sąlygos "“‘“'Y'*?“““* 1 
sklypais, susipynusiais ežiomis, • np visur vienodos, užtat žemeiI,us' ka,P tepusieji savotiškais 

buvo suskirstyta į keturias pa-takais ir keliais. Beveik niekas

ir save gerbiančiam lietuviui įro 
dyti, kad lenkiška, vokiška, ang
liška ar ąiriška pavardė yra 
daugiau verta už lietuviškąją. 
Pagaliau, einant į visų rūšių rin
kimus, galima šia proga klaus
ti, ar renkamas asmuo bus ge
riausias iš turimų kandidatų, ar

negalėjo savo žemės sklypo pa-į grjndineg ^jg. ! _ gera, II
siekti, nepalietęs kitos sodybos 
žemių. Taip betgi gyveno žmo 
nės ir kituose kraštuose.

vidutinė, III — bloga ir IV — la
bai bloga. Pagal žemės rūšį ir 
buvo nustatytas pagrindinis že- 

Gi ta valakinė žemės reforma mės mokestis: čyžė bei duoklės.
Kur žemė buvo visai bloga, va
lakas buvo didinamas ligi 36 ar
ba net ir daugiau margų. Va-

taučių masėje) lietuviškumo į- gįau lietuviškus ir reikšmingus 
rodymo -- lietuviškosios pavar- varduS) kaip Vilnius ir Klaipėda, 
dės ir priima anglosaksiškas pa- Tokius vardus savo sūnui ir dūk 
vardes. Žinoma, tie tautiečiai raj daVg ne kas kitas, kaip Jus- 
nurašydmtini į visiškos nuosto- (as Paleckis, bet koks jo lietu
kus, kaip tapusieji savotiškais viškumas ir kek pasitarnauja 
lietuviškųjų apraiškų išdavikais, jjg šiandien lietuvių tautos in-

Bet mus stebintų keistas poel- teresams, kiekvienas matome ne- rinkimai tėra tik paprastos var 
gis tų, kurie savąsias pavar-1 abejodami. zytynės tarp pavardžių ?

Amolevičius Oesius.
Blaudžiūnas Kazys,' sūnus Jono, 

iš Pajevonio, Vilkaviškio ap.
Bušma Antanas.
Butkevičius, Pranas, sūn. Petro.
Černiauskas, Pranas, sūnus Jo

no ir Johanos Remeikaitės, iš Kaz- 
barinų k., Batakų v. Tauragės ap.

Činga Antanas ir sesuo Neivie- 
nė Agota, vaikai Agotos Čingienės- 
Dovidavičiūtes.

Dargužis Algirdas.
Davidonis - Lutis, Ona, vaikai 

Albinas, Glorija ir Vanda Marti- 
nat.

Deringas Jonas ir Vilius, sūnus 
Liudviko.

Dzikas, Albinas, Jurgis ir Vik
toras.

Jakštonienė Liza, gyvenusi Ang
lijoje, Silsden.

Jankeliūnas Pijus, iš Korpiejų 
k., Vilkaviškio ap.

Kemėšis Viktoras, iš Panevėžio.
Kručas Jonas sūnus Justino, iš 

Rokiškio apskr.
Kuprevičius Valerijus, sūnus 

Vlado.
Lenktys Leonas.
Lokošius Kazimieras, iš Putokš- 

lių k., Sartininkų pa.
Lutis - Davidonis Ona, vaikai Al

binas, Glorija ir Vanda Marti- 
nat.

Martinat Vanda, vyras Valteris, 
ir motina Davidonis - Lutis Ona.

Meivienė Agota ir brolis Činga 
Antanas, vaikai Agota Čingienės- 
Dovidavičiūtės.

Paserpskis Juozis (Joe Paserp- 
skv), gyvenęs Čikagoje, S. Camp
bell Avenue.

Peėkauskaitė Petronė ir Pran
ciška, seserys Onos Saukienės - 
l’ečkauskaitės.

Petkūnienė - Stonyte, Elzbieta, 
ir jos seserys Jadvyga ir Juzefą, 
gyvenusios Braddock, Pa.

Pinkuvienė - šukytė, Marija 
(buvusi Kurutienė).

Pronckus, Vincas, sūn. Myko
lo ir Rozalijos.

Raulinaitis Juozas, iš Tarputiš- 
kių k., Marijampolės apskr., gi
męs 1912 metais.

Šatas Kazimieras, sūnus Anta 
no.

Šimkus Liudvikas, iš Viduklės.
Stonvtė - Petkūnienė, Elzbieta, 

ir jos seserys Jadvyga ir Juzefą, 
gyvenusios Braddock, Ph.

Šukytė - Pinkuvienė Marija (bu 
vus, Kurutienė),

Šulskaitė - Surošienė, duktė Si
mono.

Surošienė Šulskaitė, Antanina, 
duktė Simono ir Žemaitis, sūnus 
Petro, iš Kaimelio parap., vokiečių 
išvežtas ir Praveniškių.

Jieškomieji arba apie juos žinan 
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

CONSULATE GENERAL 
OI’ LITHUANIA 

41 West 82nd Street

pirminį, chaotišką Lietuvos že
mės ūkį, paremtą pripuolamai 
sukurtomis sodybomis, pakeitė 
planingai paskirstytais sodžiais, 
dvarais, palivarkais, su griežtai 
normuotais valstiečių ūkių vie
netais. Toji reforma buvo ne 
tik naujoviška, pažangi, bet ir 
be galo tikslinga, nes savo es
me išliko net iki mūsų laikų.

Rašančiojo manymu, išrinki
mą gali laiduoti tik asmeniniai 
sugebėjimai ir turimas pasiruo
šimas, bet jokiu būdu ne pavar-

dės sąmoningai suslavina, savo, Gį jei noras būti ir išnRti lie. 
vaikų net pirmuosius vardus su j tuviu tebus tiR tieR stipruSi Raip
darko, pvz. iš lietuviškos Saulės jr tolimesnis pasilaikymas lietu- 
padaro anglišką Sunny ir pan. višRog pavardės tuomet jau tiR. I .
Įdomu, ko tikimasi tokiu mos- —» ______ ___  |de. Tad ir lietuviams kandida-rai tenka abejoti asmens gero. 
tu? Galbūt tai reikštų sėdėjimą; mįg intencijomis lietuviškųjų

lakas buvo mažinamas tuo at- ant kelių kėdžių ir modernišką1 rejRajų atžvilgiu Turime Ame

PADIDINAl/2c./O

DIVIDENDĄtams tikrai nereikėtų bėgti pa
tiems nuo savęs, t. y. nebūtų jo
kio reikalo tariamam politikos 
labui išsižadėti vieno brangiau
sių savosios tautybės turto — 
lietuviškos pavardės. Ir šios 
mintys netuTėtų būti suprastos

veju, kai visa žemė buvo geros žonglieriavimą savigarba ir įsi- 
rūšies arba prie didesnio žmonių tikinimais? Rašančiajam teko 
susispietimo. i girdėti apie vieną lietuvių kli

ši žemės reforma yra gražus į mės nekilnojamo turto pardavė-į tjR lietuviškajame gyvenime, bet 
įrodymas mūsų ūkinės išmin- ją viename didmiestyje, kuris, j ir amerikinėje visuomenėje ir 

norėdamas susilaukti daugiau) nė vienas jų neparodė jokio’no- 
j klijentų, skelbėsi įvairių tau-Į 
tybių spaudoje, kaip jų tauty- . 
bės asmuo. Lietuviams jis bu- 

1 vo su galūne -aitis, vokiečiams

rikos lietuvių gyvenime visą ei
lę, galima sakyti, šimtus asme
nų, gražiai besireiškiančių ne

ties.

PAVARDE, RINKIMAI IR 
LIETUVIŠKUMAS

AL. GIMANTAS

Sekime Kanados parlamento Į bendradarbis neiškenčia nepa- 
rinkimus š. m. birželio mėn. Čia žėręs keleto savotiškų pastabų, 
gali būti lietuviams gana didelė Pirma, ar yra būtina, einant į 
staigmena, nes yra galimybių,platesnės apimties politinį gy

venimą, atsižadėti savos pavar
dės lietuviškos galūnės ir būti
nai ją suslavinti? Tiesa, susi
dėjusių aplinkybių dėka, tam tik 
ras skaičius nuoširdžiausių ir 
gliausiai patriotiškai nusiteiku
sių tautiečių turėjo lenkiškos 
kilmės pavardes. Dar nepriklau 
somybės metais buvo išleistas

jog gali būti išrinktas pirmasis 
lietuviškos kilmės pralamento 
atstovas. Reiškia, ko ligšiol ne
pavyko įgyvendinti stipriai ir 
gražiai besireiškiantiems JAV 
lietuviams, gali įvykti Kanadoje.
Žinoma, tai būtų ne tik padrąsi
nantis, bet, lietuviškąja prasme 
žvelgiant, tiesiog įpareigojantis 
pavyzdys JAV lietuviams, kurie' specialus įstatymas, kuriuo vi- 
visi jaučia ir mato, kad jau lai- sį( kurie tik turėjo pakankamai 
kas yra pilnai pribrendęs turėti lietuviško sąmoningumo ir no- 
bent vieną lietuvių kilmės JAV' ro )abai lengvai galėjo savo pa- 
Kongreso narį Washingtone. vardes atlietuvinti ar, reikalui 

Aišku, kad kiekvienas Kana- esant, net ir visai pakeisti į skam 
dos lietuvis, kartu su Amerikos bią lietuvišką pavardę. Kurie to 
lietuviais, dabartiniam kandida- neatliko dėl įvairių priežasčių, 
tui į Kanados parlamentą tega- todėl, priimdami JAV, Kana- 
li linkėti tik visokeriopos sėk- dos ar kitų kraštų pilietybę, 
mės ir paties svarbiausiojo —(dabar ta proga stengiasi atsi
būti išrinktam. Bet, šalia lin- kratyti svetimų, dažniausiai 
kėjimų ir nuoširdaus noro, jog f lenkiškų pavardžių ir savo pa- 
visa akcija tikrai pasisektų, šis i vardes atlietuvina ar ilgąsias

■atat, lenkams ir kitiems sla
vams ------owsky ir t.t. Žonglie-1
riavimą padėjo neblogas sveti
mų kalbų mokėjimas. Iš mate
rialinio taško žvelgiant; tam 
pardavėjui šis šokinėjimas net 
labai pravertė, bet ką galvojo 
ir kaip jį rėmė lietuviai, kurie 
kiek vėliau sužinojo visą šią is
toriją, tai jau visiškai kitas klau 
simas. Ir mūsų atveju tenka 
galvoti, jog savimi pasitikįs po
litikas, turįs pakankamai gabu
mų ir kvalifikacijų vienai ar ki
tai politinei vietai užimti, vis 
tik neturėtų baimintis visur ir 
visada prisistatyti tuo, kas esąs, 
t. y. lietuviu, žinoma, jei jis 
jaučiasi tokiu. Bet, jei toji lietu
vybė yra reikalinga tik balsų me

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

IS WOEP stoties — Banga 1890 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
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8:45 lkl 9:80 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:30 lkl 9:80 ryte 
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NUO UŽSISENE JUSIU 
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ

IR ATVIRU ODOS LIGŲ 
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagali ramiai sėdėti lr na.ktlmls 
miegoti nee Jų užsleenCJusios žalždoa 
niežėjimu ir skau'ėjimą senų atvi
ru lr skaudžių žaiždų uždėkite 
LEGUID Otntment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins jusu skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Ją. tapgl nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORLA 
SIS. Taipgi pasalina oeršėjlmą ligos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos Ir perplyšlmą 
tarpplrščiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančios suskilsios odos dedlr- 
vinlų, odos Išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus Išbėrimas nuo vy
styklų. JI yra gera gyduolė nuo iš
viršinių odos ligų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 76 
ct., $1.26, lr $3.60.
Pirkite vaistlnSseChl- 
cagoj ir apylinkėse—
Milwaukee, Wlsc., Ga- 
-v,ind. lr Petroit, Mi
chigan arba rašykl- 
’e 1 r atsiųskite Mo
ney order J

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

KADA IK KAM MOKAMOS

Pensijos ir Pašalpos
J

Siame leidinyje ir 8 pusi. priede at
spausdinta JAV-bių Socialinio Drau
dimo (Sodai Security) įstatymas su 
naujausiais 1956 metų papildymais, 
būtent: 11 Oficialus pensllu lr pašal
pų lentelės, 2) Moterims pensijų 
mokėjimas nuo 6 2 metų amžiaus. S) 
Nedarbingiems asmenims pensijos 
mokėjimas nuo 50 metų amžiaus.

Be to, štame leidinyje atspausdin
tas Nelaimingų atsitikimų Jstatymas 
(U'nrtmicn's Compensatlon), su len
telėmis, nurodant už kokius kūno su- 
slžf-idimus kiek mokama pašalpos 
Leidinių kaina tik 80 centų.

Pinigus su užsakymais siųsti: 
•*DRATIOAS”

4545 VVest 68rd Street 
Chicago 29. Illinois

Lithuanian dietionary
Angliškai lietuviškas — Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. H. Pewtress ir T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50. 
Gaunama “Drauge”, 4545 W. 63rd 
St., Chicago 29, III

Skelbkitčs “Drauge”!

CRANESAVINGS
2555 VVEST 47th STREET LAfayetto 8-1088

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

valstybes bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami sąskaitą šiandien. Apdrausta lkl $10,000.

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

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Aodraustos 
iki $10,000.00

ir Paskolos Duodamos Namu Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

Švelniausia iš puikiųjų 
Kentucky tvhiskių . . .

gera kaip auksas jūsų stikle 
ir turtinga kaip tyrinėtojo svajonė!

Ii*

Sunny Brook AWhiskey
Cheerful a s its Name!

THE OLO SUNNY BROOK COMPANY, LOUISVIllE, KY, DISTRIBUTED BY NATIONAL OISTIILFRS PRODUCTS CORPORATION 
BOTH 86 PROOf • KENTUCKY BLINDED VYHISKEY CONTAINS 65% GRAIN NEUTRAL SPIRITS

4/5 QT.
ALSO AVAILABLBT

Kentu/iy S t ru ig h t 
Bourbon H'hii/trj

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

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

tolimų distancijų. Saukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
8415 SO. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL. 

Telefonas — FRontier 6-1882

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

CONTINENTAL SAVINGS & LOAN ASSN.
4559 So. Paulina St., Chicago 9, III., Yflrds 7-0145

CRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St., Chicago 32. IU.

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

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

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

Poilsio laikas, kaimyne, 

tai Sunny Brook whiskey laikas!
Momiansias romanas'

J.GLIALlDA

OPA PRO 
MOBIS

PREMIJUOTAS
ROMANAS

• iyva mtngk ir šiurpu, vvkia. 'Anamiai pavaizdno <»» bolševikinis gyvenimą* Lietuvoje dail. V K. Jonyne ■« -^{Hn«Hu ilhiatradja.
Abi dalys vienoje knygo> 

ogi _ Hk S4.00

I ižRaKvrnus siusti

• ‘ D R A U G A S • ’
4545 W. 63rr Street 
Chicago 29. Illinois

SPECIALUS
BARGENAS

* Sofoms, Lovoms,
* Lempoms

KAINOS NUO
$49.50

Ir augščiau

M

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
PEI. IX A. RAUDONIS, NELI.IK BERTULIS, Hao.

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

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki 4:80.
J



DIENRASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

I I

PAVĖLUOTAS PRISIMINIMAS
K. M. VEMBKF;

Seniau Lietuva' buvo vadina- ve varžymas kūno, arba 100 ki- 
ma Marijos žeme, atseit, Mari- lometrų studentų kelionė vėly- 
jos garbintojai, Marijai paau- vą rudenį, kai lyja ir kelias pa
keiti. bliuręs... arba užsidaryti j vie-

Tas vardas ypač tiko po to, nrolvną ir 25 metus negirdėti 
kai Liet.-Lenkijos karalius Jo- apie įvykius, nors šimtai tūks- 
nas Kazimieras 1657 m. balan
džio 1 d. Lvove Lietuvą, Lenki
ją ir kitus jo valdomus kraš
tus paaukojo Marijai, prašyda
mas jos pagalbos apsiginti nuo 
trijų priešų: švedų, rusų ir... 
vidaus netvarkos.

Ap gynus Čenstachavą nuo šve 
dų įsiveržimo ir plėšimo, tas pa
sitikėjimas dar labiau padidėjo 
ir išsiliejo pamaldumu: kaimas 
ir miestas rytais gieda Marijos 
garbei valandas, nešioja škap
lierius, kalba rožančių; ypač bu
vo garsi malda “Tavo apgyni
mo", kurią giedodami eidavo į 
mūšį. Ir tas paprotys tęsėsi iki 
Nepriklausomybės laikų. Vėliau, 
kiek apsilpusį, jėzuitai, marijo
nai ir k. vėl pagilino.

To negalima pasakyti apie 
tremtinius ir ypač amerikonus.

Mūsų vadai praleido tą gar-

PAJIEŠKOJIMAI
Jieškomi: 1) ELZBIETA KUN- izi i * i *DROTtENE (ALICE KUNDA, ki- Jleš KAZY.S K^IAUGA; ?• ^Or- * * '>‘d. lotus, tik

lusi iš Mastaičių km., Geldaudiškių Pokaites (paskutiniu lai- - 4 kb nauj gružas - $ l l 6oo
V.l« Rūk trw Uhifv^nie įieško ku Veceliene). Manoma gyv. Chi- ; 4 K,UU?H8 —v i Is. Buk gyv. Lhioagoje. JieSko • , iiexi.o. Albert Znlon b kU "a"J - "'od'1" Į rengtus--pigiai

oee • J e,?1 .. ’ Vusurvi-tė prie Kunkukee upėn, uu
9o() Main St., Hudson, MaSftacnu- bulduiH ir motorluiviu — pigiai —— 
setts $2,o(»o.

i Yru pigių ir gerų pajamų numų.

Antradienis, 1957 gegužės 21

I KĄ, gyv. 660 John St., Chieago, 
III.

SEAL ESTATE VYRAI IK MOTERYS

tančių plaukia į tas vietas — tai 
yra laisvos valios auka.

Jeigu būtų paskelbti šventieji 
Marijos metai mūsų krašto žmo 
nėms, tai būtų dar nevėlu.

Išganymas ateina iš viršaus! 
Tat ir mūsų inteligentai turėtų 
eiti į žemumas — pas eilinius 
darbininkus ir dėtis į jų organi
zacijas, jiems priminti tuos da
lykus ten, kur kunigas nebepa
siekia. Jie kunigu vietomis ne
pasitiki, nes viršmin'ėti veiksniai 
Įteigė, kad kunigas todėl taip 
kalba, nes jis iš to gyvena; in
teligentas gyventų ne iš to, o vis 
gi skelbtų apie Fatimą.

Galėtų paveikti, kad esamos 
kat. draugijos paskirtų arba ir 
tam reikalui specialiai sudėtų 
pinigų ir už tai įtaisytų škap
lierius, rožančius senelių prie
glaudose, kalėjimuose, kariuome

jos brolis Pranas Tutkus gyv. Iš- 
laužos paštas, Prienų rajon. Lithu
ania. 2) PRANAS ir ANTANAS 
SPRANAITIS (SPRANAIČIAI). 
Kilę iš Mastaičių km., Geldaudiš- 
kių vals. Amerikoje gyv. senai. 
Jieško jų senuo Marcelė Spranai- 
tytė - Tutkienė iš Lietuvos, Išlau- 
žos paštas, Prienų rajonas, Lithu
ania. Atsiliepti adresu: DRAUGAS 
AD 404, 4545 W. 63rd St., Chiea
go 29, III.

Jieškomas VINCAS MELNI
KAS, s. Mato, gimęs 1914 m., rug
sėjo 23 d-, Gudelių km., Veiverių 
v., Marijampolės apakr. Dingęs per 
karą. Jieško sesuo Antanina. JUO
ZAS Kavaliauskas, s. Kazio, 
gimęs Veiverių m. Marijampolės 
apskr. Dingęs per karą. Jieško se
suo Magdalena. Prašome juos pa
čius arba žinančius apie jų likimą 
rašyti: Viktorija Geiba, 6218 S. Ar 
tesian Avė., Chioago 29, III. Yra 
žinių iš Lietuvos.

ANTANINA BERTONIENE gy
venanti Klaipėdoje, Melnaragė Nr. 
26/11, jieško broli JUOZĄ GERI-

Ivairms Žinios 1 budreckas Realty
Vienus pastatus griauna, 4081 Archer ave- I^Afayrtt. S-3384

(prie California g-vės)

D. MONSTAVIČIUS
REAL ESTATE - 1658 W. 108 «t 

TeL BEVERLY 0-8046 
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimus. Tarpininkavimas bizniuose lr
valdžios įstaigose.

INCOME TAA. Tax aeouuntant

bingą 300 metų sukaktį. Tuo i ngje 0 ypag mokyklose; įvesti 
tarpu Lenkijos dv. vyresnybė i ben(jr rožančiaus kalbėjimą, 
jau 1956 metais paskelbė šven- Patikrinkime ir savo šeimas, 
tuosius metus: į Čenstachavą su ar vjsj tebeturime minėtus da1-
kviet'ė virš miliono maldininkų; 
vien Liublino vyskupija įšven
tino šiemet 53 kunigus. O visoje 
Lietuvoje — tik 14!

Ką gi mūsų pasauliečiai in-

lykus.
Kodėl neįvesti kiekvieno mė

nesio 13 dienos (jei ne kiekvieno 
šeštadienio) pamaldų.

Ar negalėtume mes, lietuviai,

tA«* 1 
moka««e

Augštą

teligentai? Tiesa, yra susitvėru- sudeti tūkstantį dolerių ir įreng 
si Mėlynoji armija, bet ji tik tj Fatimoje lietuviškąjį kamba- 
vegetuoja; be keleto aplinkraš-! r| kuriame būtų nukankintų pa 
čių, vienos kitos prakalbos, vi-; veikslai, diagramos išvežtųjų, 
są veikimą suvedė į rožančiaus, neĮ laiškų ištraukos (pvz. iš 
kalbėjimą (jei jis kalbamas!). Sibiro rašo: “per aštuonius me- 
Kai sykį vienas misionierius pri įus mes matėm du kartu kat. 
minė, kad Lietuvoje buvo žy-I kunigą jr priėjome visi pirmos 
mių dorovinių nusikaltimų (a- komunijos; atsiųskite rožan- 
not Girkalnio apreiškimo: iš-j čių...”). Tuos kambarius lanky- 
tvirkusiu gyvenimu ir kitomis tų tūkstančiai ir tokiu būdu

S

nuodėmėmis užsitraukėte did. 
bausmes), girtuokliavimo ir be
galinio bylinėjimosi, tai tokią

garsintų ir mūsų tautos kan
čias. Žinoma, jie būtų galima 
papuošti ir Liet. žemėlapiu bei! 

iššaukė audrą, kad net tame bitais istoriniais-tikybiniais pa-l 
įžiūrėjo tautos įžeidimą; ir vie-1 vejkslais. Gal tokiu būdu mes1 
nas parašė straipsnį apginti tau Jšdildytume nuo minties lentos 
tos garbę (gaila, jis buvo M. Fatimos pranašavimą, kad ke

letas tautų bus sunaikinta (galarmijos narys!).
Ką gi mūsų liaudis?
Jei buvo sakoma, kad Lietu

voje yrą 86% katalikų, tai to 
negalima pasakyti apie Ameri
kos lietuvius. Tiesa, jie buvo 
'krikštyti, bet, neorganizuotai at 
vykę į svetimą kraštą ir tai į 
tokį, kame vyravo protestantai, 
nemokėdami vietinės kalbos, ne 
syki net kitataučių katalikų pra 
vardžiuojami, jie neprilipo-neį- 
sijungė į kitataučių parapijas; 
o be to, savų kunigų nebuvo; 
buvo ir kilt) priežasčių. Nebc- 
to, kad J. Šliupas, Bagočius, 
“Keleivio” Maikis ir kiti taip 
“apšvietė”, kad nebemato tie
sos iki šiol.

Net likę katalikai (gerai, jei 
jų liko 50%, o gal ir mažiau!) 
pasidavė “skubotumo” ligai: 
“nekviesk to kunigo, nes peril
gai kalba rožančių”, tarė viena 
bostoniškė; o kitas išsireiškė: 
“mūsų laikų jaunimas yra to 
busy, kad turėtų laiko apeiti 
stacijas...”

Nors antrosios sukakties pro- į 
ga (penkeri metai nuo paauko-1 
jimo Lietuvos Fatimos Marijai) 
turėtume peržiūrėti, ar mes ei
name to paaukojimo mintimi ir 
kaiką pasiryžti.

Daug kartų girdėjome apie, 
Fatimos įvykius (to niekas ne-1 
gali užginčyti, kad be revoliu
cijos iš masonų valdžia perė
jo į katalikų rankas), bet jie 
neįbrėžė mumyse gilesnio rėžio: 
liūdni įvykiai, kai trys teologai 
užprotestavo dėl “Fatimos Ma
rijos” vardo; čia jau daugiau 
negu nemokyti ir suvedžioti nu
balsavo, kad nėra Dievo! Arba 
štai vienas kunigas privertė pa
saulietį grąžinti knygą apie Fa
timą; arba — “palikau bažny
čioje 30 knygų ir niekas neper
ka!”

Gal taip ir yra, kai mes ne- 
persiimam tų įvykių (Fatimos) 
svarba. Tat pirmiausia reikia 
įsiskaityti, o ne tik perskaityti 
knygą, ypač apie tą uolų kal
bėjimą rožančiaus; toliau — a- 
pic kantrų ir ištvermingą au
kojimąsi už Rusijos atsiverti
mą atsisakyman vanden i gurkė 
nio karščiausią dieną, arba vir

tai turėta mintyje ir mūsų bran 
gią tėvynę). Manau, Mėlyno
sios armijos vadyba mielai pri
imtų aukas, patarpininkautų, tik 
pažymėti, kad Fatimos kamba
rio įrengimui.

Aš pats tą dieną, kai perskai
tysiu apie tai laikraštyje, tuo
jau pasiųsiu nors penkis dolerius 
dr. P. Kaladei, 665 Seventh str. 
S. Boston, Mass.

KAS KĄ IR KUR
— Chicagos Lietuvių suvalkie

čių drhugijos mėnesinis susirin
kimas įvyks gegužės 22 d., 7:30 v. 
vak., trečiadienį, Hollyvvood sve
tainėje, 2417 W. 43 St. Nariai pra
šomi dalyvauti susirinkime laiku 
ir skaitlingai.

Nut. rašt.

Kada moteris yra verta drau 
giškumo, nereikia jos prarasti 
dėl meilės. —Dūdos

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI 
NAUJA CENTRINI 

APŠILDYMA — GAZO 
AR ALYVOS.

Mūsų kainos žemiausios; mūsų 
Instaliacija yra tobula. Kreipkitės 
| mns pilnam centrinio apšildymo 
instaliacijos darbui. Mes atliekame 
visokį “sheet metai” — skardos 
darbą.

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

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

PIGIAI IB ŠAPUI AI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJI, n: I* TOLI Al!

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimi 

ir apdraudaa
2318 W. 91 st 8t., Chieago, III. 

Tel. FRreaectt 9-2781

kitus stato okupuotoje Lietuvo- _
je. “Tiesos” 86-me nr. vedama- i iiiei.amv«IV m r rims 4 metv
sis pavestas kluonų statybos Namus arti r»2 ir Pulaski. Aut. aiy- 

1 t j VOB sil-iymus. I ivigubaa garažas. Tuo-
kokhozuose reikalui. IŠ jo suži- jau galima užimti. $19,800, arba pri-

__ _________________ ____ imtinas pasiūlymas. A. Rėklaitis.
nome, kad, nesant statybos me- aukšto .marųuette parke 
d iagų naujiems kluonams sta- Tikrai puikus 5 kamb. bungalow. 
tyti. griaunami seni pastatai ir ““lota
jų medžiaga panaudojama nau- vonia. Puikiai įrengtas rūsys. Graži 

, . aplinka. $24,000. A. Katilius.
jiems pastatams. puikus a augotv mcr. namas

• Keturi maskuoti asmenys Gage Parke. Apačioje išnuomota
aninlėšė Cleveland nie-ian nar- P'ek>binS patalpa ir 4 kamb. butas, apipil se L lt VLiailtl pigiau par Viršuje 0 kamb. gražiai ir gerai Įreng- 
duodamų daiktų krautuvę, išneš laH butas. Šildymas karštu vandeniu- 
, . „zaza , , .. . . stokeriu. 2 auto mūr. garažas. Tik
darni apie 50,000 dol. Jie jsiver- $25,000. a. Sirutis.
žė į vidų ir per stogą ten buvo 
pasislėpę ligi ryto, kol atidarė 
krautuvę. Po to kitus surišo, o 
menedžerį privertė atidaryti ka-l 
są.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 West 7 lst Street 
Visi telefonai: \VAIbrook 5:6015

MIDLAND
1

Savings and Loan^ 
Association

i n s u R E o

40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO

6E NDROVt

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

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030

PRospeet 8-3579 (vak. iz semad.)

BUILDING & REMODELING

<038 Archer Avenue t«i. las-oziv 
AUGUST SALDUKAS Pnzldee

S

R O P H I
Geriausias prancūziškas konjakas

S

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

Mažos radios, visur $22.00, pas Budrik;) ........................................................ $12.95
Clock radios, visur $29.95, pas Budrikę....................................................... $19.95
AM ir FM radios, visur $69.95, pus Budrik;,.............................................. $39.95
Stalinė radio ir phonografas krūvoje, vertės $39.50, už ...................... $27.50
Radio ir phonografas, HI - FI, 3 spced automatic chaaiger,

vertės $98.00, už........................................................................................... $49.00
Transistor, be tūbų, mažytes radio, vertės $69.00, už..............
3 speed phonografai, vertės $29.50, už.................................................
“Recordio”, groja rekordus, groja radio ir padaro rekordus

(plokšteles), vertės $150.00, už ..................................................
HI-FI konsole, automat. radio.ir phonografas, vertės $299, už

21 colio consolr televizija, vertės $250.00, už............................................. $169.00
21 colio eonsole televizija, pati geriausia, su visais automat iškaiš nu

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

ISMAINOM JŪSŲ SENĄ TELEVIZIJĄ, SCI 'A ĮSOM JŪSŲ TELEVIZIJĄ 

PATELEFONUOK IT: CALCME T 5-7237. LENGVIAUSI IŠMOKĖJIMAI

$39.50
$19.50

$79.50
$199.50

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

Tel. 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 
kiekvienų ketvirtadienį nuo 6 iki 7 vii Vakare

rl&KITE lr parduokite mvo ne
kilnojamą tortą per mano įstaigą. 
Naudokitės mano teisingu patarna 
vinto

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpobUo 7-9400

VIKTORAS ŠIMAITIS
OENERAI. OONTBACTOR

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

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

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

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

4327 S. Campbell Av., Chieago 32, IU. 
YArtls 7-9075

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

*442 S. 48th CL, Cicero 50, IU.
Statome naujos namus ir garažus 

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbo*. skubiai 
gerai ir pigiai
runkite DAnube fl-2798 nau S tat 

ryto Iki 7 vai, vakaro.
> el. OLymplc 2-6121 nuo S vai 

vakaro lkt 11 vaL vakaro

ii

i

I

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
Bullders fh*n. (Contractors

Atlieka planavimo ir staty- 
hon darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų ir viešųjų paskiri).

Namų Įkainavimas ir Įvairūs 
paturimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Kasdien nūn 8 vai. ryto iki 6 
vai. p p Kitu laiku susitarus. 

Tel. l’Ros|»e<-t 8-2013 
\VAlbi-ook 5-4883

6800 SO CAMPBELL AVE. 
Chieago 29. IIL

Namų statyba, {vairūs pataisymai 
ir panlavtmus. Jei norite pirkti ar 
ižsisukyti numų., kuris būtų gerai Iš- 
danuotas, patogus, gražus ir pigus, 

□ irkite ar užsisakykite paa

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite Tl-'.milnal 9-5531 

ouo 5 vai p. p. kasdien Ir aekma- 
itenlale nuo Kl - 4 vai. Adreaan- SIS

Statome

NAMUS IR
GARAŽUS

MASTER BURBTO
General Contracting Co. 

iHav V. Sodeika ir J. Skombnka 
600 8 48TH CT.. CICERO 56, ILS 
Tel OLymplc *1-7881: TO 8-488R

ir atliekam, vlnun ntatybo. Ir p*i 
’varkymo (remodellng) darbo*

1

ftloje nejudomo turto pardavimo 
■taigoje perkant ar parduodant, JR- 
-ų laukis greitas Ir telalngaa patar- 
vsrimaa

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

!AOO W. 6*th St. TN.

COOK

Steady word for St. Xavier’s Col
lege at 103rd and Central jark. 

Call M r. Thomas 

Call PR. 9-3300 — Ext. 202

HELP WANTED — MOTERYS

REIKALINGA MOTERIS pri
žiūrėti 4 m. vaiką. Gyventi vietoje.

i GArden 2-0691.

Marųuette Patikę. Mūro pajamų 
bungalow. 6, 4, 2 k.: keletas gerų 
2-jų butų mūro namų. $26,000 ir. 
daugiau.

, I
Brighton Paristo mūriniai: 2 po 6 ' 

kamb. $18,000; pelninga taverna ir 4 j 
did. butai $36,000; 3026 W. 38th ,
Place, 2 stiprūs namai (4 po 4 k.) 
ant veino sklypo: mūrinis ir medin1', 
su rūsiais. Geros pajamos.

PARDAVIMUI

LABAI GERAM STOVYJE, ne
brangiai parduodami vilnletiški 
tautiški rūbai. Skambinti tel. LA 
fayette 3-1732.

PROGOS — OPPORTUNITIES

NEPAPRASTA PROGA!
Parduodama pelną daranti DE

Gage Parke ir kitur pajamų mūri
niai; 2 po 6 kamb. — $23,94)0; 3-Jų
butų (6—4—3 k.) — $17,500; 4 erd- T tj-tv »
vių butų kampinis $35,500; 5 butų LIKATESŲ KRAUTUME su gy-

venamom patalpom — 5 erdvūs 
kamb. (3 mieg. k. ir vonia). Arti 
mokyklų, bažnyčių ir persėdimo 
kampo. Pardavinėjama pilnas pa
sirinkimas šaldyto maisto, “dielte-

— $25,500.

VENTA
4409 SO. FAIRFIELD AVE.

LAfayetle 3-3881 tie foods”, kepsnių, groserių ir už- 
kandžiams mėsa. Ilga nuomos su
tartis. Prieinama nuoma. Verta ap-PASTOVIAUSIA VERTYBE —

NEKILNOJAMAS TURTAS 
Kas pirko — išlošė. Ko laukiate Jūs! žiūrėti Šį įsigyvenusį “oash” biznį. 
Brighton Paritas:

Med. 2 po 4, dujų pečiais šild. Skambinti Virginia 7-3870
Med. 2 po 4, su garažu, $11,500. ' ~
Mūr. 2 PO 6, palikimas, reikia sku- Parduodama MĖSOS IR GRO- 

biai parduoti. ŠERIŲ KRAUTUVE. Nepaprastas
<’"?,e7^rke:, ,, , x bargenas. Visi modernūs jrengi-
$i4 5eoo. P “ PU B mai= S**“”® stovy- Savininkas 

Med. 4 gražūs kamb. ant plataus serga, turi tuojau parduoti. Že- 
skiypo. $12,500. ma nuoma. Jokio įmokejimo tin-
Kltur; kamam asmeniui. Žemi mėnesiniai

Mūr. bung. 7 kamb. puikioje 48 ir
Keeler apyl. $6,000 Įmokėti.
Bizniai:

Mūr. 3 augštu su krautuve ir 2 po 
6 būt., puikus namas ir biznis.

Valgykl. patalpa ir 5 butai judri 
vieta, jluos paskolų, savininkas.

5 butai, 200 paj., tik $23,000.

SIMAITIS REALTY,
2737 W.43rdSt.$CL 4-2890

PUIKUS PIRKINYS
4 kamb. mūrinis namas. Ištisas rū

sys. kuriamu įrengtas baras ir sie
nos išklotos pušų medžiu (knotty 
pine). Kabinetai virtuvėje. Kilimai 
nuo, sienos iki slen-os. Apšildomas ga
zu. 2 autom, garažas. Prie patogaus 
susisiekimo. 44th & Karlov Ave.

MARQUETTE PARKE
6 kamb. kampinis, 4 metų senumo, 

ąžuoliniai viduje pagražinimai, ply
telių (tile) virtuvė ir vonia. Metali
nės vielos tvorelė. 1 blok. nuo parko, 
prie 72 ir Sawyer gatvių. Savin, iš- 
vaižuoja į Californijų. ir parduoda 
nebrangiai.

Taip pat turime daugiau nuosavy
bių duodančių geras pajamas ir pre
kybinių namų.

Turime rimtų pirkėjų, todėl prašo
me turinčius parduoti namus kreip
tis Į raštinę ir mes mielai patarnau
sime parduodami Jūsų namus.

SHUKIS BUILDERS 
AND REALTY

6433 So. Pulaski St.
Telef. LUdlow 5-5900

TIK VILNĄ RAKTĄ MKTUOSL <7A- 
bINTI PASITAIKYTI TOKIO GERO 

INVESTAVIMO PROGA
2 po 4 kamb., 2 po 3 kamb., 2 krau

tuvės.
Mūro ir plieno konatr. Stok. garu 
šild. Netoli 67 ir Halsted.

MARTIN
Ml dson 3-S450

štntNUMMMMBMRRaHBBI

MARQUETTT3 PARKE
Savininkau turi greitai parduoti 

1 Vį augšto medinj namų. — 6 ir 31/, 
kamb., alyvos šildymas. Tik $13,000. 
A. Vaina.

2-jų augštu 6 kambarių mūrinis 
namas ant 42 pėdų sklypo. 2 autom, 
guružus. Alyvos šildymas. Tik $19,500

Guge Parke. Mūrinis — 2 po 6 
kamb. su gražiai Įrengtu rūstu. Ga
ražus. Numažinta kaina.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
Nurašo Ir Įsitikinkite gerais pirkiniais 
Namų Savininkai!

Turiu pirkėjus visų rūšių namams. 
Norėdami skubiai parduoti namų, 
šaukite nemokamam Įkainavimui. J. 
Bacevičius.

VARPAS Real Estate
Insurtmee Notary Bubilo 

8»ld So. UFeatern Ave.
PRosp. 8-2284 arba HEm. 4-7088

Skelbtis * DRAUGU! ansimoaa 
M 4U yra plačiausiai skaitomas 
Betuvių dienraAtia u skelbimų

yra prieinama visiem.

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

IŠNUOMUOJAMA — FOR RENT

NAMŲ SAVININKAI I
Tarpininkaujame butų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Turinu 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate 
MII S Ko. Rentom. PRoapeet 8-2284

idshnokėjimai. Skambinti CEntral 
6-8513. Klausti Mr. Mack.

Parduodamas RESTORANAS ir 
DELIKATESŲ KRAUTUVE. Mū
rinis namas. Sklypas 76x125. pėd. 
Gerai einąs biznis. Prieinama kai
na. 11160 S. Western Ave. Tel. 
CEdarcrest 3-9225.

ĮSIGYKITE DABARI

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 
Atsakymą rasite J. Budzeikc.- kn> 
nteje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 nentt
•« ganu gaut 

•D R A l u E

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

MISCELLANEOUS

ŠILDYMAS •
A. Stančiauskas instoliuoja vi

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

1546 S. 49th Court, Cieer.
TeL OLympic 6-0775 nuo 8 vaL 

lyto Iki 5 vai. vakaro. 
Telefonas nuo 6 vai. vakaro: 

OLympic 2-6752
LIET. APDRAUDOS AGENTŪRA 
Visų rflšlų apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bės patvirtlnos kainos.

Prieš darydaibl apdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
UAlbrook &-M71

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
SIOS S. Ashland Ave„ Chieago 3H. lll.

SEWING MACHINES

SIUVAMOS MAŠINOS 
Sutaupykite $100.00 iki $200.00

pirkdami siuvamas maginas: Pfaff, 
Phoenix, Necchi, Singer ar Ken- 
more. Visoms prekėms duodame 
lifetime garantiją.
A- B. C. SEWING MACHINE CO. 
3084 W. 68rd St. Chjcago 29, III. 

Telef. WAlbrook 5-7812

Pirkit Apsaugos Bonus!
HELP WANTEP — PBMALE

TYPIST
• Age fo 45 • Permanent Poettton
♦ 5 Day Week • Salary $79.00 Per Week

• Free Hospitalization Insurance
• £xcellent Working Conditions

THE PULLMAN COMPANY
IBS R. MNŠL IT. ANUme 3-7500

14th Floor
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Pastabos ir nuomonės

FORGET WHAT I SAID!
Tikrai liūdna, kad lietuviai vi- language”. Ar bent kas girdėjo 

sais atvejais lietuviais pasirodyti taip čia gimusį lietuvį apie savo 
ar net prisipažinti viešai gėdijasi. (motinos kalbą išsitariant? Var- 
Meksikiečiai savo kalba didžiuo- giai.
jasi, lenkai garsinasi, italai, gre-j Klausimai lieka be atsakymo: 
kai ir k. tautos taip pat viešai kodėl lietuviai tiek užglušinti? Ko- 
balsiai reiškiasi, o lietuviai —• dėl jie daugiau negu kita tauta gė- 
skaudu sakyti gėdijasi lietuviais disi savo motinos kalba kalbėti? 
rodytis, slepiasi ar nutyli savo Savo tautybe lietuvis niekuo nė- 
tautybę ir kilmę, kurią visi atei- ra už kitus prastesnis nė žemesnis, 
viai turi. Nebūtų tiek liūdna, jei Ypač dabar, kada naujieji ateiviai 
ir kituose ateiviuose pastebėtume ; vienas po kito viešai deda lietuviš- 
tokins neigiamybes gėdytis sa- kus užrašus ant savo verslaviečių: 
vo tautos, kaip kad lietuviai da- Daina, Venta, Mūras, Levuo, Var
io. Rodos, kalba ir laikraščiuose Į pas, Vainutas, Palanga, Neringa,
rašo sąmoningesni lietuviai lietu
vybės išlaikymo klausimais, ro
dos, tuo lietuviams svarbiu rei
kalu sielojamasi, ir tai neveikia...

Man niekada neatėjo mintis gal 
voje, kad vietos laikraščių par
duotuvės savininkai (ir kaip ži
nosi, kad į : ik rašt į perkant ne
reikia kalbėtis, ir laiko nėra par
davėjams), o jei žodį-kitą sakyti 
ar į pokalbį atsakyti, tai jau an
gliškai.

Neseniai šaltokame ore einant 
gatve pasitaikė eiti šalia vaiką ve
dančios laikraščių pardavėjos; dėl 
mandagumo pasakiau

Rūta ir k., jau, rodos, pats laikas 
ir likusiems lietuviams nusimesti 
gėdos kaukes, rodytis kuo esą, bet 
— bailių yra; skaudžiau, kad ir 
naujuose ateiviuose tokių ypač jau
nuoliuose, yra . . .

Pakruojietis

Du neatidėliotini
Lietuvių katalikų giesmių su

tvarkymas ir mokyklinių dainų rei
kalai pasidarė aktuali tema. Š.m. 
kovo 23 d. “Drauge” kun. K. Sen- 

It’s” chilly; kus apibūdino liet. kat. giedojimą 
ji sako: šalta, ir jos vedamas vai- bažnyčiose, karštais žodžiais pa
kas taip pat sako: šalta. Man to-1 lietė jo trūkumus, o Juozas Ber-
kia žinia padarė gana malonų į- 
spūdį. Sakau: labai malonu girdė
ti, kad Tamsta esi lietuvė. Ji atsa-

tuviškai, artinantis kitam pirkė- siam, _man šdieabu reikalai labai 
jui, ji pirštą prie lūpų pridėjo — artl širdies Todėl gal bus leista ir 
reiškia ššš, nekalbėti lietuviškai; man tomis temomis pareikšti savo 
nuėjau. Bet aš ir kitą sykį lietu- nuomonę, pažiūrą ir planus. Tė
viškai užkalbinu, kad ir su lahas Į?»: kad greičiau surastume įsei
rytas tik ji man niekada lietuviš- j.ie^, .^as^5 ,ir Pradetume konkrečiai 
kai nebsako, nuduoda lyg nesu. dfrbti; 2) kad nepadarytume fata- 
prantanti. O neseniai taip pat lietu nskų Klaidų.
viškai prakalbus, pasakė jau ir ki- Bažnytinių giesmių užtiks, planas

DIENRAflTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

čiui”. Be to, kaip kun. Senkus kon
statavo, perkurti arba pataisyti 
tekstai nebeatitiko senąją gies
mių melodiją, šį reikalą analizuo
jant, kad nepatektume į akligatvį, 
norėčiau pasiūlyti tokį planą:

1) Tuojau surinkti visas senų
jų giesmių melodijas. Šiandien jų 
užmiršimas kabo ant siūlo galo, 
nes tremtyje nebėra papročio se
nąsias giesmes giedoti, o Lietuvo
je, ypač ištremtieji Sibiran, nebe
turi sąlygų laisvai ir viešai mels
tis. Senesnieji giesmininkai baigia 
išmirti,, o jaunų nebeturime. Šis 
reikalas porą kartų anksčiau bu
vo iškeltas spaudoje ir aš palaikiau 
nuomonę, kad šito darbo iniciato
rius tinkamiausias būtų Vargoni
ninkų sąjunga. Ji pirmiausia suda
ro kelių asmenų komisiją, kuri į- 
vairiose valstybėse parenka bei už- 
angažuoja muzikos - žinovus gies-i 
mių melodijoms užrašyti ir užpra-1 
šo patalkininkauti giesmių rinki- ' 
mo darbe. Talkininkai visą surink' 
tą medžiagą prisiunčia komisijai. |

2) Kad palengvėtų užrašytojui ,
darbas, žinotų visas giesmes ir tik
sliai jas užrašytų, o giesmininkui 
bei giesmininkei būtų lengviau pri 
siminti giesmių žodžius (su pagal
ba žodžių prisimena melodiją) ir 
melodijas, būtinai reikia užrašy- 
tojus aprūpinti senųjų giesmynų 
(kantiekų) giesmėmis. Senąjį vys
kupo Valančiaus giesmyną turi tė
vas Konstantinas Vokietijoje. Jis 
su malonumu šiam reikalui pasko
lintų. Bet reikia tikėtis, kad yra 
ir daugiau lietuvių, ypač Ameri
koje, kurie bėgdami atsivežė sa
vo brangiausi atminimą, — gies- 
nyną. x

3) Surinktas melodijas komisi
ja sugrupuoja ir prijungusi kun.

tulis š.m. balandžio 11 d. “Laisvo
joje Lietuvoje” konkrečiau pakal-

___ _ _______ bėjo apie dainų spragas lietuvių
ko: I am Lithuanian’būt I cannot mokyklai ir jaunimui. Abu klau- 
talk Lithuanian. Aš sakau: vistiek simai analoginiai ir visais laikais 
Tamsta supranti lietuviškai, ir aš buvo ir liks labai aktualūs, iki ne- 
nuo dabar pirkdamas laikraštį vi-1 'bus pakankamai sutvarkyta. Kaip
sada lietuviškai kalbinsiu. , ilgus metus buvusiam mokytojui _

Taip ir dariau: sykį kalbant lie- į Tilvyčio porą posmų giesmės, pa-
’ siunčia pasirinktiems kompozito-

riams parašyti gaidas sulig kun. 
Tilvyčio giesmės žodžiais. Mažes
nis ar didesnis melodijos nukry
pimas nuo senosios melodijos es
minės reikšmės neturi. Chorvedžių 
patirtis tai žino.

4) Komisija kun. Tilvyčio didį
jį giesmyną atspausdina su gaido-

tam pirkėjui priėjus: Forget what j Visiems žinoma, kad giesmė bei I mis. Prisilaikant kuklumo, leidinys 
I said; reiškia lietuviškai nekal- eįigraščiai be melodijų, atseit, be daug nekainuotų. Bet jei neatši- 
i e,v-. ml"e’ ne.norlu ?ietu.viskai gaidų pasilieka knyga lentynose, rastų lėšų, reikėtų jį nors rotato- 
kalbet1. Žinoma. a.s nesiliausiu he- j^p vertybių popieriai, užšaldyti riumi atspausdinti. Toks giesmy- 
tuviskai kalbinęs ir laikraščio pra- I seįfuose Taip, pvz. kun. Senkus nas lietuviams katal. būtinai rei- 
sęs savo kalba, bet jos, matyti, ne- paTnįnejo kun. Tilvyčio giesmyną, kia išleisti, nes kitaip kun. K. Sen- 
įsvesiu ir godos sraigo pnsipazini- jgieįstą Marijampolėj 1930. Jis kaus žodžiais tariant, liet. giedoji
mui, kad ji gimusi įs lietuves mo- tiksio nepasiekė, nes be gaidų. To-į mas ir toliau liks griuvėsiuose, 
tinos ir kad liet. k. tiek pat gera, jęįo paį- likimo susilaukė to patiesi Leidinį įsigys visi geros valios 
kiek visų ateivių motinos kalba. autoriaus (paruoštas Jasinausko) tikintieji, giedos Senieji ir jaunieji, 

Menama lietuve, tegul sau isne- gjesmynčlis “Giedokime Viešpa- visi pamils ir su malonumu giedos, 
tuves motinos, o kitataučio tėvo, p
kaip man vietos lietuvis krautuvi
ninkas sakė, tegul sau jos motina 
ištekėjusi už kitataučio, neturėju
si tiek galimybės į savo vaikus 
kvėpti lietuvybės mylėjimo jaus
mo, bet vistiek, jos dukra, matyti, 
moka ir viską supranta lietuviškai, 
dar toliau — net ir jos vaikas lie
tuviškai moka ar bent supranta!
Maži vaikai labai gabūs į subren
dėlius nusižiūrėję gero ar blogo iš
mokti, net pralenkiant suaugusius.
Jei augąs vaikas girdi apie ką tei-1 
giamai kalbant, jis taip pat pra
moksta teigiamai vertinti kalbą ar 
ką kitą. Deja, mažai tėra lietuvių | 
iš senesnės kartos, kas teigiamai 
apie lietuvybę kalbėtų. Todėl jų 
vaikai dvigubai blogiau apie tai 
nusiteikia; dvigubai daugiau gė
dijasi ne tik kalbėti motinos kal
ba, o ir, jei tik gali, nesisakyti, kad 
jų tėvai lietuviai.

Tokia baimė gėdytis savo kil
mės yra negarbinga, bet maža kasi 
to paiso; ot, rodos, visa kita ge- I 
riau, kad tik nelietuviška. Taip da
ro senieji ateiviai. Bet negeriau ir 
su neseniai atvykusiųjų vaikais, : 
kurių tėvai vos pradeda mokytis 
vietos kalbą, o jų vaikai, tik pra- ’ 
deda lankyti mokyklą, lietuviškai i 
nebenori kalbėti, nors nėra gali-! 
mybės sakyti, kad jie nebemoka. I 
Tik tėvų spiriami namie (jei dar 
keletas tokių tėvų yra) kalba lie-1 
tuviškai, o gatvėje kalbinami nie-: 
ko neatsako; tai ir visas ateivių 
vaikų “mandrumas" — nutylėti 
į lietuvišką kalbinimą.

Dabar, rodos, turime užtenka
mai lietuvybę mėgstančių ir savo 
kalbą gerbiančių lietuvių, Lietu
voje prusintų, ir gerai lietuviškai 
pratrintų, sielojančlųsi nejuokais 
lietuvybės išlaikymu svetur gyve
nančių lietuvių tarpe. Esu linkęs 
tikėti, kad tie visi vaikų tėvai, ku
rie sielojasi lietuvybės likimu, tik
rai sąmoningi lietuviai, savo vai
kams geba įkvėpti Lietuvos paži
nimo meilę, deramą pagarbą lietu
viškai kalbai ir apskritai lietuvy
bei; kitaip, rodos, ir negali būti.
Tokių galima rasti senesnės kar
tos išaugintų gana gerų lietuviš
kai nusiteikusių čiagimių lietuvių, 
tai yra augintų tada, kada apie Lie 
tuvą kaip valstybę nebuvo galima 
kalbėti; tada Lietuva buvo po Mas 
kolijoa letena, be savo rašto, ir kai 
ha tik kaimuose tesilaikė, o betgi 
šimtai tėvų įstengė savo šeimas 
išauklėti tiek sąmoningai lietuviš
kai, kad net kaikurių net trečioji 
karta kalba lietuviškai! Tai geras 
pavyzdys.

Kitas pavyzdys — prisižiūrėti į 
kitas tautas (lenkus, italus, mek
sikiečius ir k.) kuriuos neįžiūrėsi 
už krislo gėdos savo kilmės. Len
kas. užklaustas, kodėl iis lenkiškai 
greičiau griebiasi kalbėti net su ne 
žinomu atsako: “Because here is 
Polish neghhorhood, braidės — 1 
am proud to speak my mother

A. A

MARIJA LEASKIS
Gyveno 7240 So. Claremont Avė.
Mirė gegužės 18 d., 1957, 3:00 vai. po piet. sulaukus 42 

metų amžiaus.
Gimė Chicago, III.
Pasiliko dideliame nuliūdime motina ir tėvas Jonas; 3 se-. 

serys: Frances Hill ir jos vynas Arden, Ann Prunckle ir jos 
vyras Jonas; Berniee Hattemer ir jos vyras Howard; 2 se
sers dukterys, 5 sesers sūnūs; Tetos: Anna Phillips ir jų šeima, 
Josephine Ragauskis ir šeima, dėdina Kazimira Aniūnas, Rosa- 
lie Dapkienė, Agnės Svolkienė (Lietuvoj): Anna Girdvain ir jos 
šeima, Anna Želvis ir jos šeima; 5 dėdės: John Jankauskas, 
jo žmona Stella ir jų šeima, Frank Jankauskas iš Kenoshos, 
Wis., Peter Jankauskas ir jo šeima, Joseph Jankauskas ir jo 
šeima, Anthony Leaskis ir jo šeima; 2 pusbroliai kun. Sta
nislovas Aleksiejus, John Aleksiejus ir kiti giminės, draugai 
ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Joseph McPhee koplyčioje, 7133 So. 
Western tAve.

Laidotuvės įvyks trečiad., geguž. 22 d., iš koplyčios 9:30 
vai. ryto atlydėta į St. Adrian’s parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Tėvai, seserys, švogeriai ir kiti giminės.
Laidottivių direkt. Joseph McPhee. Tel. PRospeet 6-0777.

Lietuvos kariuomenes savanoriui - kūrėjui. Vyties 
Kryžiaus kavalieriui ir kovotojui už Lietuvos laisvę, 
div. generolui

A. | A.

EDUARDUI ADAMKAVIČIUI mirus,
giliai liūdime likę jo artimieji __

Liudas ir Barbora Taujeniai
ir

pulk. Matas Naujokas

GUŽAUSKU
BEVERLV HILLS GELINYCIA 
(IcrlHiiHttMv rAIAm dftl vcfltuvty, banke
tų, laidotuvių ir kitų papiiOMiut*.

2443 West fiSrd Streea 
Tel. PKoHpen *-«»»» Ir I’R H-OSaa.

KNYGA,
Kokio* pasirodo tik retai* laikot* 
niais.

PREM1JUOTA81S DRAUGO 
ROMANAS

Didelė Lietuviško* buitie* knyga 
išrinkta iš daugelio kūrinių Jun 
Komisijos ir nepaprastai palanki* 
sutikta skaitančios visuomenės

Aplankas dail. J. Paukštiene. 
Lietuviškos Knygos Klubo leidinys 
434 pal Kaina $4.00

H t sakymui ir pinigui siųskit* 

DRAUGAS
4545 Wmt fiSrd Street 

Chioago 29, Illinois

nes jos yra parašytos literatūrine 
kalba. Jaunesnioji karta Lietuvo-, 
je laidotuvėse ar kitais atvejais 
vengdavo prie giedojimo pasireikš 
ti, laikydavosi pasyviai daugiau
sia todėl, kad senoji kalba jiems 
buvo jau svetima Turėdami gies
myną su gaidomis, mūsų poetai su
lig melodijos ir giesmių dvasia su
kurs naujas giesmes. Per kiek me
tų meB turėsime gražiausių gies
mių giesmyną.

Sekantį kartą pakalbėsiu apie 
bendrą giedojimą bažnyčioje ir mo 
kyklinių dainų reikalus.

J. Janonis

Hamilton, Ont.
Vargonų pašventinimas

Pranešame, kad š. m. gegu
žės 26 d. 11 vai. Vilniaus Auš
ros Vartų parapijos bažnyčioje 
bus naujų vargonų šventiųimas 
ir krikštas. Vargonai yra ski
riami Fatimos Marijos garbei — 
40 metų apsireiškimo sukakties 
proga.

Visus parapiečius prašome ko 
gausiausiai dalyvauti pašventini 
me, nes šv. mišios bus atnašau

jamos visų aukotojų intencija. 
Taip pat pranešame, kad 9 ir

11 vai. šv. mišių metu bus ren
kamos aukos vargonų skolai pa
dengti, todėl, kiek sąlygos lei
džia, parodykime nuoširdų lietu
višką dosnumą, kad Švč. M. Ma
rijos garbei skiriamų vargonų 
skola su pašventinimu būtų iš
mokėta, tuo mes nors dalinai at
silyginsime už suteiktas malo

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 
SEPTINTĄJĮ

ROMANO KONKURSĄ
M

KONKURSO MECENATAS
JONAS ANDRULIS

skiria tūkstančio (1,000.00) dolerių premijų.
1. Dienraštis “Draugas” talkininkaujant “Draugo” Bendra

darbių klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Pas
kutinė data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti — 
1957 m. gruodžio 1 diena.

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

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

4. Romano siužetą pasirenka patys autoriai. Romanas turi 
būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip apie 200 romano for
mato puslapių.

5. Kūrinius siųsti adresu: Romano Konkurso Komisijai, 
“Draugas’7 4545 W. 63rd St., Chicago 29, III.

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

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

Pranešu giminėm ir pažįstamiem, kad š.m. gegu
žės 4 d. po 9 metų kančios Sibire, mirė mano bran
gioji motina.

A. + A.

ANELĖ TUTLYTĖ - BALČYTIENĖ
Nuliūdusi dukra J. Balčytytė - Kizienė 

ir šeima

Lietuvos Įgaliotam Ministeriui I.A.V.

A. t A.

POVILUI ŽADEIKIUI mirus,
jo žmonai Marijai ir dukrai Mirgai reiškia nuoširdžią 
užuojautą

L. K. Kūrėjų Savanorių Sąjunga

nes, kurių ji daug Fatimoje pa
žadėjo žmonijai, ir Marijos že
mės — Lietuvos ir jos vaikų ji 
tikrai nepamirš.

Parapijos klebonas ir 
Vargonų Fondo K-tas

lr pažvelgiau j liūdinčias 
žvaigždes kely, ir išgirdau vėje
lį raudant lygumoj.

—W. B. Yeats

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių 

Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Tel — CEdarcrest 3*6335

UŪDfiSIO VALANDOJ

MAŽEIKA « EVANS
I

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
6848 So. Wwten Avo. Air Conditioned koplyčia 

BEpublU 7-8600 — 7-8601 Aatomobillam* vieta
TUnaa, kurta *yr«nn kltons mlsnts dalyta; gausima 

koplyčią arčiau Jūsų namų.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL
Telefonai — GRovehill 6-2345 arba

T0wnhali 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna 

vimas dieną ir nak 
Itį, Reikale šaukit?

Imtu

Mee turime koplyčias’ 
visose Chicagos 
•lurelando dalyse ir’ 
tuojau patarnaujame!

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

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

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

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

LEONAROAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. TeL COmmodore 4-2228

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

~VASAITIS — BUTKŪS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, III Tel. OLympie 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUOYCKI
1646 W. 46th STREET VArds 7-0781

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

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50th Avė. OLympie 2-6245 ir TOvvnhall 3-9687

Pasinaudokite “Draugo” Classified skyriumi.
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mai (pvz. vertikaliai bekyląs 
lėktuvas), politikos naujienos, 
sporto rungtynės, madų naujie
nos.

lankumą nuoširdžiais žodžiais 
padėkojo kun. Klumbis. Pro
gramą pravedė kun. dr. J. 
Prunskis. Baigiant visi dalyviai 
sukaktuvininkui sugiedojo "Il
giausių metų”. . Po vakarienės 
maldą atkalbėjo kun. A. Igno
tas, "Laivo” redaktorius. Tarp 
gražaus būrelio dalyvavusių ku
nigų buvo ir kan. V. Zakaraus
kas.

Šias pagerbtuves ruošiant 
gražiai pasidarbavo kun. R. 
Klumbio giminės, ypač E. Sim- 
mermon.

Chicagos gyventojų 
augimas

Šaukiama speciali konferen
cija svarstyti Chicagos miesto 
augimo problemos. Konferenci
ja įvyks gegužės 29 d. ir birže
lio 11 d. Palmer viešbuty.

Gegužės 29 d. laukiama apie 
1,200 dalyvių: pramonės, vers
lo, universitetų atstovų, dvasi
ninkų, civilinių grupių. Konfe
rencija prasidės 9 vai. ryto ir 
baigsis 5 vai. v. Tuo pačiu me
tu vyks devynios sesijos, kurių 
metu bus svarstomi šie reika
lai: butai, rekreacijos, šalpa, 
darbas, bendruomenės organi
zacijos, informacija, švietimas, 
sveikatingumas, įstatymai ir 
viešoji tvarka. Konferencijos 
atidarymas įvyks Grand Ball
room. Pietų metu Inland Steel 
bendrovės prezidentas kalbės 
apie svarbą harmoningo pilie
čių sugyvenimo Chieagoje.

Sekančiame posėdyje — bir
želio 11 d. — bus patiektos 
ankstybesnės sesijos išvados, 
apsvarstyti faktai. Tai bus pa
daryta naujoje paskaitoje ir 
panaudotos vaizdinės priemo
nės. Konferencija bus fotogra
fuojama, filmuojama, kaikurie 
įvykiai perduodami televizijoje. 

Kanados gamta

Kanados vaizdų filmą šios 
savaitės pradžioje rodo teatras 
Today (Madison ties Dear
born). Filmas spalvotas, labai 
ryškus ir duoda ne tik vaizdus, 
bet augalų dygimo, augimo, 
šaknų, liemens ir lapų funkcijų 
studiją. Šios nuotraukos pada
rytos su didele moksline preci
zija ir duoda labai ryškų vaiz
dą. Šalia to — vertingas spal
votas filmas apie New Yorko 
miesto įdomybes. Visa progra
ma trunka valandą ir joje pa
rodomi naujausi mokslo išradi-

Naujasis Testamentas- 
Šventas Raštas

—- Ruošiami planai požemi
niam gelež nkel'ui Toronte. Sub- 
way pramatytas tiesti šiaurinė
je Bloor gatvės pusėje. Dėl to 
gy vėją nuosavybių pirkim . s, 
nes susisiekimo linijos pravedi-

. .. ma3 teig ama: atsilieptų į jųjų 
dovavo ir gausių gilių minčių vertę PanaSų 3markų n.

— Krikščioniškosios Demo
kratijos studijų klubas Cleve
lande praeitame savo susirinki
me svarstė nepasaulėžiūrinės
politikos temą. Pašnekesiui va
dovavo ir gausių, gilių minčių 
pažėrė Stasys Alšėnas, nors ri

X Cicero mieste pravesta 
rinkliava dėl lietingo oro nepa
vyko taip kaip buvo tikėtasi, 
tačiau ji skaitoma pasisekusia, 
bent moraline prasme, kadangi 
nežiūrint lietaus dalyvavo rin
kėjų daugiau kaip kitais me
tais, kurie surinko 831.50 dol.
Daugiausia surinko, kaip ir vi
sada, Teodora Stučinskienė —
182 dol. 44 ct. Ypač malonu, 
kad šiuos pinigus, ši visuomet 
daugiausia surenkant! rinkėja, 
surinko nelietuviškuose rajo
nuose. Dantų gyd. St. Tumosie- 
nė surinko 55.13 dol. Iš mažųjų 
rinkėjų pasižymėjo 9 m. ber
niukas J. Šumakeris surinkęs 
32.49 dol. ir Levukas Ališauk- 
sas 10 m. surinkęs 31.68 dol.
Balfo rinkliavai vadovavo ne
nuilstantis ilgametis Balfo pir
mininkas Domas Sabalis, Be io1, , , ». r .uiii.iAMvoo oo j konspektų ruošimo, daznesmo

bodamasis tik sąvokų ir kon
cepcijų sampratos rėmuose, i 
Ypačiai buvo išryškinta forma
linės terminijos ir turininių są
vokų klausimas. Ilgose diskusi
jose susirinkimo dalyviai klau
simą praplėtė į bendruosios po
litikos ir specialiai krikščioniš
kosios politikos plotmę, iš
keldami visą eilę pačių pa
grindinių krikščioniškosios po
litikos klausimų. Pareikštas pa
geidavimas, kad ši tema būtų 
dar viename susirinkime ir to
liau nagrinėjama. Susirinkimas 
įvyko svetinguose p. Kliorių na
muose; jam vadovavo studen
tai E. Žilionis ir R. Staniškytė.1 
Einamuosiuose reikaluose kal
bėta studijinės programos ir

gimo procesą pajuto ir Yongei 
gatvė, kai buvo pravestas pož. Į 

traukinys.

— Dr. P. Ancevičius Trin:ty 
R’ding, Toronte, kandidatuoji 
CCF partijos vardu į Kanados 
Federalinį parlamentą. Rinki
mai įvyksta birželio 10 d.

— Labai daug tautiečių siun
čia siuntinius savo artimiesiems 
anapus uždangos, tačiau esti ir 
tokių, kurie atsikalba sau, nie
ko nerašo ir juo labiau nieko 
nesiunčia, argumentuodami, kad 
siuntinio gavimas gali atnešti 
didesnį pavojų negu naudą.

James Reeves, (vidury) viršininkas atominių bandymų Neva- 
doj, kalbasi su dviem vizitatoriais iš svetimų kraštų. Kairėj gen. Bor- 
la iš Italijos ir dešinėje gen. Trettner iš Vokietijos. (INS)

CHICAGOS ŽINIOS
Moki žydėti, kur pasėtas

Chieagoje

aktyviai pasireiškia B3lfo veik
loj ir žmona Valė, surinkusi šį
met rinkliavoj virš 14 d.

X John Nuveen, vienas iš 
užsienio reikalų politikos žino
vų, praėjusį sekmadienį įvyku
siame Lietuvių Prekybos rūmų 
bankete buvo svarbiausias kal
bėtojas. Jisai gvildeno aktualų 
klausimą “Amerikos progos pa
saulio vadovybėje”. Jį pristatė 
inž. Antanas Rudis. Rūmų var
du kalbą pasakė jų pir.mminkas 
St. Balzekas. Apie a. a. P. Ža- 
deikį kalbėjo dr. P. Daužvardis. 
Maldą atkalbėjo kun. J. Maka
ras. Programai gabiai vadova
vo dr. Joseph Jerome. Pruden
cija Bičkienė labai gerai padai
navo keletą dainų. Banketo me
tu ir šokiams grojo Jono By- 
ansko orkestras. Bankete, ku
ris buvo Bismarck viešbutyje, 
buvo daug žmonių.

X Kun. Albinas Spurgis ku
nigystės dvidešimt penkių metų 
sukaktuvių proga atlaikė praei
tą Sekmadienį šv. mišias Vil
niaus Aušros Vartų parapijos 
bažnyčioje. Ta proga pamokslą 
pasakė marijonų provincijolas 
tėvas Valentinas Atkočius. 
Kun. Spurgis yra Panevėžio 
vyskupijos kunigas, neseniai 
įstojęs }• marijonus. Jis šiuo 
metu padeda tvarkyti provinci
jos raštinę.

Kun. Spurgio sesuo Antanina 
Lauraitienė su savo vyru Al
fonsu ta proga suruošė šeimy
nines vaišes, kuriose be artimų
jų giminių ir keleto draugų, da
lyvavo provincijolas V. Atko
čius ir prel. I. Albavičius.

X “Kristaus Karaliaus Lai
vas” išėjo iš spaudos pasipuo
šęs nauju skoningu viršeliu 
Turinyje randame kun. J 
Prunskio, Myk. Muraičio, A 
Tyruolio, J. Budzeikos, MIC, 
straipsnius. Be to telpa arki
vyskupo Jurgio Matulevičiaus 
beatifikacijos bylos žinios, su 
daug įvairių prašymų ir padė
kų arkivyskupui. Numeris 
iliustruotas. Jame taip pat yra 
plati lietuviškojo ir katalikiš
kojo gyvenimo kronika.

X Kun. Albinas Spurgis, 
MIC, buvęs dekanas Kauno ku
nigų seminarijos kurso, kuria
me studijavo ir kun. J. Pruns
kis, gegužės 26 d. per jo sidab
rinio jubilėjaus pamaldas pasa
kys pamokslą. Pamaldos bus 
Šv. Jurgio bažnyčioje 10 vai. 45 
min., o vakarienė su programa 
-r- 4 v. p. p.

X Lietuvos Vyčių sendraugių

susibūrimo spaudos, organizaci
nio plėtimosi klausimais. Šiuo 
metu klubui vadovauja studen
tai A. Bagdanavičius, pirm., ir 
R. Nasvytis su J. Gravrogku.

KANADOJ
— A. Bart i n inkai tis pirko 25 

butų apartmentą už 187,000 
dol. Toronto mieste. Tai bene 
stambiausias pirkinys, naujųjų 
ateivių tarpe iki šiolei įgytas. 
Pirkimo transakcijai tarpinin
kavo lietuviška B. Sergautis 
Real Estate firma. Mūsų tau
tiečiai kuriasi ir naudojasi lie
tuviškųjų firmų patarnavimu.

— Toronto mieste jau kelin
tas sykis iš eilės vyksta nuosa
vybių perzonavimas. Lietuviai 
namų savininkai turėtų atkreip
ti dėmesį ir reikiamu momentu 
atitinkamai reaguoti. Miesto 
gyventojų tarpe jaučiamas ne
pasitenkinimas.

— B. Ūkelis, akstyvesniosios 
kartos ateivis, šiuo metu veda 
derybas su Toronto miestu dėl 
savo žemės perleidimo parkui 
Westono rajone. Dirbęs 25 me
tus Acme Screw Co., šiemet iš
eina pensijon ir ketina išsikelti 
prie Simcoe ežero gyventi. P. 
Ūkeliai buvo vieni iš pirmųjų 
lietuviškosios kolonijos kūrėjų 
Toronte.

X Baltic Construction Co., 
sumaniai ir energingai vado
vaujama P. Augustinavičiaus, 
šiemet numato pastatyti pasta-? 
tų arti 750,000 dol. vertės. Ypač 
naujaisiais pastatais puošiamas 
Toronte High Parko rajonas. 
Minėtoji bendrovė taip pat turi 
padariusi investacijas ir žemių 
užpirkimuose tarp Toronto ir 
Hamiltono — netoli būsimo St. 
Lawrence transatlantiniams lai
vams skirto ir įpusėjusio staty
ti uosto.

X Chicagos Lietuvių Moterų 
klubo naują valdybą sudaro 
šios narės: pirmininkė Kon
stancija Baltutytė-Hoefer, vi-

Koncertas naujais 
vargonais

Naujoje Šv. P. Marijos Gi
mimo bažnyčioje, Marąuette 

— Toronte žada pasirodyti parke, kan. J. Paškauskas pa-
naujas juokdarybos neperiodi- šventino naujai įrengtus var- 
nis leidinys, savo turiniu skir- gonug. Gausiai susirinkusiems 
tas vietinei publikai. į žmonėms padėkojo už jų gražią

__ Pirmoji gegužinė Hamil- talką kaip statant šią bažnyčią,
tone. Š. m. gegužės 26 d. 2 vai. taip *r įrengiant balsingus var-
po pietų Lake Medad, netoli 
5-to kelio, Vyt. Narušio ūky 
įvyks gegužinių sezono atidary
mas. Bus šokiai ant platformos, 
grieš puikus orkestras; veiks 
bufetas su skaniais valgiais ir 
gaivinančiais gėrimais.

Juk jau gana dulkėtose salė
se šokti, laikas atsigaivinti pa
vasario gamta, pasigrožėti ža
liuojančiais medžiais, kvepian
čiais žiedais... Vieta čia labai 
graži ir .maloni. Laukiama daug 
svečių ir iš kitų artimesnių ir 
tolimesnių kolonijų.

— Moterys veikia. Š. m. ge
gužės 11 d. Hamiltone buvo 
KLKM Dr-jos skyriaus pasi
linksminimas su vakariene ir 
šokiais. Į katalikių parengimą 
atsilankė labai daug svečių. Sa
lė, esanti po lietuvių bažnyčia 
buvo pilna. Atsilankė ir dvasios 
vadovas kun. dr. Tadarauskas. 
Parengimas davė gražaus pel
no. Kat. moterys rūpinasi šal
pa kaip moksleivių, taip ir var- 
gan patekusių

PRANCŪZIJOJE
— Prancūzijos L. bendruo

menės valdybą sudaro Bačkienė 
Ona, kun. J. Petrošius ir Klimas 
Petras, jr., revizijos komisiją — 
E. Turauskienė, B. Venskuvie- 
nė ir E. Vaiciekauskas.

— P. Bakienė, skulptoriaus

gonus.
Ta proga sekmadienį choro

Praeitą sekmadienį Chieagoje 
buvo paminėta kun. Raimundo 
Klumbio kunig. 20 m. sukaktis. 
Jisai darbuojasi toli nuo lietu
vių, Texas valstybėje, Van 
Horn mieste, ir gerai kad lie-' 
tuviai parodė jam nuoširdumą,; 
vykdančiam misionierišką dar-| 
bą skurdžiai gyvenančių meksi-j 
kiečių ir kitokių tarpe. Jis ten( 
darbuojasi sėkmingai, ir tą gra-

vedėjas Antanas Giedraitis su- žiai savo sveikinimo rašte pa
stebėjo “Tėviškės Žiburių” re
dakcijos narys kun. Pr. Gaida, 
tardamas: “Laimingas esi, kad 
mokti žydėti, kur pasėtas.”

Jubilėjines pamaldas kun. R. 
Klumbis atlaikė Šv. P. Marijos 
Nekalto prasidėjimo parapijoj 
Brighton Porke. Jam asista
vo kun. J. Vyšniauskas ir kun. 
A. Berašius. Pamokslą pasakė 
kun. K. Barauskas, pažymėda
mas kunigo pasišventimą ap
skritai, o kun. Klumbio — ypa
tingai, pabrėždamas, kad gal 
kunigas ne visada gali būti ide
alas, bet visgi tai žmogus su 
idealu.

Pavakariais įvyko vaišės Ma
rijos Augštesniosios mokyklos 
valgyklos salėje. Jos pradėtos 
J. E. vysk. Brizgio atkalbėta 
malda ir Ekscelencijos sveikini
mo žodžiu, kur jisai pasidžiaugė 
sukaktuvininko gražia religine 
veikla.

Gražų paįvairinimą įnešė 
Alice Stephens vadovaujamas 
mergaičių sekstetas, kuriame

rengė belig.nės muzikos koncer
tą, kuris praėjo su gražiu pasi
sekimu. Choras išlavintas, turi 
stiprių balsų, matyt, darbuoja
si, tai ir pasiekė pasigėrėtinų 
rezultatų.

Koncertas pradėtas galinga 
lietuviška giesme “Dievas mū
sų Prieglauda”. Toliau sekė 
Caesar Franck “Panis Angeli- 
cus”, kurią išpildant savo 
skambiu, kultivuotu balsu solo 
giedojo Mary Banky. Vienais 
naujaisiais vargonais išpildė pa
rinktus kūrinius Rene Desogne. 
Reikia pasidžiaugti, kad nau
jieji vargonai skamba gerai ir 
naujos bažnyčios rezonansas 
klausytojui .mielas. Vyrų ir 
berniukų choras išpildė Palest- 
rnos “Adoremus Te Chrste”. 
Palestrinos kūriniai sunkūs, 
reikalauja didelio pasiruošimo 
ir nevisada tam galima turėti 
reikiamo laiko.

Stipriausiai pasirodė parapi
jos choras, išpildydamas Cesar 
Franck psalmę 150, Lorenzo

Skautės surengė Motinos 
dienos minėjimą

Roselando lituanistinės mo
kyklos skaučių skiltis surengė 
Motinos dienos minėjimą š. m. 
gegužės 12 d. Minėjimą skau
tės pradėjo šv. mišiomis ir šv. 
Komunija. 3 vai. p. p. buvo iš
kilmingas posėdis parapijos sa
lėje. 10 naujų kandidačių davė 
skautės įžodį. Įžodžio iškilmėse 
pagrindinę kalbą pasakė sktn. 
kun. J. Vaišnys, SJ. Įžodį priė
mė ir prasmingą sveikinimo žo
dį tarė ps. N. Jankutė. Skautės 
mamytėms įteikė gėlių, pasakė 
eilėraščių ir padainavo. Nuošir
džiais linkėjimais skautes ir ma 
mytes sveikino LB Roselando 
apyl. vardu kun. A. Stanevičius, 
o Balfo skyriaus vardu — K. 
Bružas. Šventės iškilmes tvar
kė ir gražiai pravedė v. sk. si. 
Vida Frankaitė, kuri vadovauja 
Roselando skautėms, atvykda- 
ma čia net iš kitos kolonijos.

. Antroje programos dalyje 
šventės dalyviai turėjo progą pa 
matyti skaučių darbelių parodą 
ir pasižiūrėti filmo iš mokyklos 
ir skaučių veiklos, kurį parodė 
ps. E. Vilkas; jis taip pat nufil
mavo ir šios šventės eigą.

Skaučių vadovams, garbės sve 
čiams ir visiems šventės daly
viams padėkojo tėvų komiteto 
pirm. J. Pleirys.

Paprastai sakoma, kad drau
gus galima išsaugoti trimis prie 
monėmis: pagerbiant, kada jie 
yra kartu, augštinant, kada jų 
nėra, ir padedant, kada jie yra 
nelaimėje. —Caesar Cantu

J. Bakio žmona, balandžio mėn.. . , . .
atvyko iš Kanados į Paryžių1^0118' Ant. Giedraitis ir Pr

Perosi “Totą pulchra es, Ma- dalyvavo vis po dvi sesuti iš 
ria”, C. Widor (dr. A. Beckerio šeimų: Brazio, Obler ir Churas. 
aranžuotą)) “Aleliuja”, L. Jos pasigėrėtinai padainavo lie- 
Lambillotte “Lauda Sion”. Gra-tuviškai, angliškai, itališkai, at- 
žus paįvairinimas buvo Gene-
vieve Maczis giedojusi solo su 
choru pildant J. Falkensteino 
Avė Verum” ir trio — Eleanor

likdamos kūrinius Navicko, 
Šimkaus, Sarpaliaus, Petraus
ko, Čerienės Brahmso ir kitų.

r<Kan fa. P 4/eks#

dalyvauti savo vyro darbų pa
rodos atidaryme ir aplankyti 
savo giminių ir pažįstamų 
Prancūzijoje.

— Marija Toliušytė ir Anta
nas Lastauskas sukūrė Pary
žiuje gegužės 11 d. lietuvišką 
šeimą.

Olis — atliekant Verdi “Jesu 
Dei vivi”. Stipriai skambėjo ir 
Algirdo Brazio išpildomas Gou- 
nod “Parce, parce, Domine”.

Apskritai, koncertas buvo 
nusisekęs. Gerai, kad tokie re
liginiai koncertai mūsų lietuviš
kose bažnyčiose vis dažniau

I rengiami ir kad jaučiamas jais 
| publikos susidomėjimas.

— Motinos dienos minėjimas j _ . . ,
Rosario mieste įvyko gegužės * abrangs pienas ir duona

ARGENTINOJE

12 d. Paskaitą skaitė kun. A. 
Kleiva, MIC. Programoje daly
vavo Rosario lietuvių choras,

cepirmininkė Adeline Kutchins, Lietuvių Bendruomenė ir Šv.
Kazimiero Jaunimo dr-ja.

— Ignas Čepulis, Vialidad 
Nacional elektros stočių inspek
torius, tarnybiniais tikslais lan
kėsi keliose Pietų Argentinos 
provincijose. Buvo nuskridęs

sekretorė Genovaitė Giedraitis, 
fin. sekretorė Helen Ambrose, 
iždininkė Adelė Mikšis.

X Tėvai saleziečiai, dėl anks
čiau nenumatytų kliūčių, jau
nuomenės stovyklavietės pasta
tų pašventinimą prie Cedar 
Lake, Ind., iš birželio mėn. 23 
d. nukelia į liepos mėn. 14 die
ną.

X Edvardas No'er, 949 W. 
68 st., birželio 2 dieną baigs 
Purduc koleg ją, kur jis studi

Chieagoje padidinamas at
lyginimas pieninių ir kepyklų 
darbininkams. Numatoma, kad 
šią savaitę 1 ct. pabrangs duo
nos kepalėlis ir 1 ct. pieno kvor
ta.

Jubiliatą žodžiu sveikino kun. 
Lengvinas, kun. V. Bagdanavi- 
čius, St. Pieža, kun. Sugintas. 
Raštu sveikinimus atsiuntė EI 
Paso vyskupas S. M. Metzger, 
arkiv. W. O’Brien, prel. L. Tu- 
laba, kun. St. Yla, kun. Pr. Jo
kūbaitis, kun. V. Cukuras, inž. 
Ant. Rudis, kun. T. Narbutas.
. Visi iškėlę augštą vertę ku

nigo pašaukimo, pareiškė pasi
gerėjimą kun. R. Klumbio pasi
šventimu darbuojantis netur
tingiausiuose JAV rajonuose, 
toli nuo lietuvių, linkėjo jam 
sėkmės ir geros sveikatos.

Į sukaktuvininko puotą buvo 
susirinkę lietuviai iš įvairių 
Chicagos parapijų, ir už jų prie-

KNYGA, KURI VISADA ĮDOMI 
(R NKSUHirrA

Juoao bititt

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

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

Marijos apsireiškimų Fatimoje 
1917 metais aprašymas

128 pusi. Kaina $1.00

Užaakymua kartu su ptniaate siuskite:

‘‘DRAUGAS” 
4545 West 68rd Street

Chicago 29, Illinois

susirinkimas bus gegužės 21 d. I javo elektronikos ir inžnerijos 
8 vai. vak. (punktualiai) Lietu
vos Vyčių svetainėje. Sendrau
gių susirinkimai yra įdomūs, 
patrauklūs su programomis, 
šiame susirinkime svarstysime 
vasarinių išvažiavimų klausi
mus. Visi nariai ir kiti kviečia
mi į susirinkimą.

Rumunijos atst. R. Cutzardą — 
vicepirm., Lietuvos atstovą A. 

net į Ugnies Žemę inspektuoti Santarą — sekretoriumi. PET 
Ushuaia miesto elektros stotį, delegacijoje be A. Šantaro dir 
P. Čepulis yra labai gabus ir priklauso ir prof. V. Staugaitis, 
geras elektros stočių specialia- — Luis Julius Mičiūdas ba
tas, turįs didelio pasitikėjimo landžio 28 antrą kartą išrinktas 
ministerijoje ir todėl dažnai dr. J. Basanavičiaus vardo Ar- 
yra s unčiam s į įva rias Ar-! gentinos Lietuvių centro dr-jos 
gentinos respublikos provinci- pirmininku. P. Julius Mičiūdas 
jas ir miestus patikrinti ir su- gimė ir mokslą išėjo Argentino-

Tėvai, įsigykite ir duokite savo vai
kams paskaityti gausiai ir spalvotai 
iliustruotą VANDOS FANKIENfiS 
pasakų knygą —

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta kita 
pasaka — BALTOJI LELIJA. Vir
šelį ir iliustracijas piešė Sės. Merce
des. 48 pusi. Kaina $1.25. Pinigus ir 
užsakymus siųsti:

“DRAUGAS”
4545 W. 63rd Street, Chicago 29, UI.

Remkite dien. Draugų!

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

Galima gauti "D”AUGO" 

Admlnistracijcje 
464K U'eat na Street, Chl'-ngo 28, (11.

Jr

,mokslu3. Edvardas birželio 24 
d. vyks į New Yorką, kur turės 
atsakomingą tarnybą.

X Ona Kuzmiutė, 3424 So. 
Union Avė., trejetą savaičių 
viešėjo Los Angeles mieste, 
Cal. Ten aplankė lietuvius.

tvarkyti elektros stočių veiki
mą.

— Pavergtų Europos tautų
delegacijos sudarytos Buenos 
Aires mieste gegužės 6 d. įvy
kusiam PET posėdyje. Prezidiu- 
,man išrenkant Lenkijos atsto

ję, Buenos Aires mieste. Nuo
širdžių patriotų ir gerų katali
kų Aleksandro (mirusio 1944 
m.) ir Onos Juozaitytės Mičiū- 
dų sūnus Julius jau nuo mažų 
dienų buvo auklėjamas lietuviš
koje dvasiose ir pratinamas

vą St. Silwinskį — pirmininku, prie lietuviško veikimo.

Stoję nnyifojr «rastu* įima*, tmoniv 
pasakos, su paveikslais Jas miela, 
skaito Ir suaugę Ir jaunieji Laiba: 
tinka lietuvių kalbos pamokoms. II 
viso 78 pasakos Kaina 11 Pis 
♦ ntojams didele nuolaida 

i'tsAkvmus kartu au pinigais siųskit’

••DRAUGIA’’
4545 West 68rd Street

CHICAGO 29, ILLINOIS

KAS TIK TURI GERA SKONĮ, VISKĄ 
PERKA PAS LIEPONĮ!

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicag >je, išsimo- 
kėjimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir-

i
mų baldai, Televizijos, Šaldytuvai ir visa namams ir ofisams 
įrengti.

Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chieagoje.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

3222-24-26 So Halsted St. Victory 2-4226
Pirm., Ketvirt. 9—0:30, Sekm. 12—5, Kitom dienom 9—6
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