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CKSON M&IST 
Persijos nafta toli nutiško 

JUOZAS UNGIS 
Mūsų bendradarbis Švedijoje 

Nors Persijos premjeras Mossadegh dažnai naftą maišo su 
ašaromis, bet jo reikalus visi užmiršo ir daug didesnės problemos 
nustūmė j šalį britu - persų naftos ginčą. 

Kadangi nafta plaukia pavir t a 

šiumi, tai laisvai beplaukydama rašys jam tokio dydžio dolerini 
uždegė Artim. Rytuose daug čekį, kad jis toliau galės savo 
svarbesnius konfliktus, negu kas naftos biznį varyti. Gera butų, 
nors buvo pramates. Kas yra tik būtų gera, kad būtų gera... 

JAU VAKAR PASIDAVĖ 
PLAUKIA MIKSIKNIITI . . . 

i j . 

rasis Persijos naftos padegėjas? 
Visi pripažįsta, kad Mossadegh 
neturėjo pradėti žaisti su degtu
kais prie naftos statinės, neturė
damas užnugaryje kokios nors 
didžiosios valstybės. 

Atrodytų, kad Kremliaus in
trigos iššaukė tą konfliktą, bet 
iš tikrųjų gal taip ir nėra. Pikti 
liežuviai tačiau tą konfliktą lai
ko vieša paslaptimi: čia susidū
rė ant liepto du ožiai, du konku
rentai, du aliejaus pramonės pa
sauliniai koncernai—britų Shell 
ir amerikiečių Standart Oil. 

Kaip ten bebūtų su tais pik
tais liežuviais, bet viena yra tik
ra: persų naftos ginčas pavertė 
Artimuosius Rytus didžiausia 
parako statine. Padėtis pasidarė 

Mossadegh Amerikos atrasti 
nepasisekė, žinoma, pakeliui na
mo, Kaire jis buvo sutiktas savo 
kolegos Nahas Paša ir ten buvo 
apšauktas kaip nenuilstamas 
laisvės kovotojas ir Islamo did
vyris. Be pagyrimo, gerų patari
mų Ir solidarumo pareiškimo Mo 
ssadegh nieko kito nepešė. Tąja 
šlovinga giesme jis negalėjo pa
tenkinti tarnautojų, kurie išti
sus mėnesius laukė savo algų. Ir 
taip atsidūrė persiškasis klausi
mas kritiškame taške. Ar ilgai 
pasiseks Mossadegh išlaikyti ra
mybę ir išgelbėti kraštą nuo eko
nominio chaoso? 

Dabartinė padėtis yra tik ra
mybė prieš audrą. Fone jau ma
tosi komunistinė Tudeh partija, 

Gubernatorius prieme sukilėlių 
padiktuotas "taikos" sąlygas 
JACKSON, bal. 25. — 169 Jackson kalėjimo maištininkai po 

5 dienų riaušių, padariusių 2 mil. dol. nuostolių, Michigan valsti
jos gubernatoriui sutikus su visais jų reikalavimais, vakar popiet 
išėjo iš savo bloko ir pasidavė. 

Maištininkai patiekė 11 reika- Į 
lavimų, kuriuos gubernatorius 
pažadėjo patenkinti, jei jie nie
ko nepadarys pagrobtiems sar-

Cia matoma savo vandenis pro Wisconsin-Iowa tiltą į okeaną plukdant galinga Mississippi upė. 
Tiltas jungia abi valstijas prie Prairie du Chein, kuris laukia vandens pakilimo iki 21 pėdos. Sui 
siekimas tiltu sulaikytas. 
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Paskutines žinios 

visai priešinga, negu kad Wash- j Maskvos geriausiai suorganizuo-
ingtonas norėjo. Išvijimas anglų; ta penktoji kolona Azijoje. Ji 
iš naftos darželio buvo plataus tik laukia Stalino švilpynės. Nau 
masto neramumų priežastis vi-; jieji parlamento rinkimai tos pa-
sur Artimuose Rytuose. Dėl po- dėties taip pat nepagerino. Par-
litinių nuomonių skirtumų toje lamentas, kurio daugumą suda-
srityje Kremlius be jokių didės- ro vyraujantis Persijoje feodali
nių pastangų namo parsinešė di- nis luomas, bijo JAV ir jų kapi-
doką laimikį—su Persija ir Egip tahstinės sistemos, kuri galėtų 

apie Lietuvos religinį gyvenimą 
Neseniai gautas iš Lietuvos pilnai patikimas laiškas, suteikiąs 

šiek tiek žinių apie bažnytinį gyvenimą pavergtoje tėvynėje. 
Iš to šaltinio sužinome, kad 

tu solidarios arabų valstybės bu
vo atplėštos nuo vakarų. Priė-

sudemokratinti politinį gyveni-; 
mą, bijo ir Sovietų Sąjungos su 

mus Turkiją ir Graikiją į Atlan-j jos komunistinėmis užmačiomis, 
to pakto prieglobstį, JAV mėgi-| Artimųjų Rytų stebėtojai, turį 
no savo karinei sistemai laimėti 
ir Artimųjų Rytų valstybes. Tai 
matydamas, Kremlius ėmė žai
biškai veikti. Maskva per savo 
tarpininkus tuoj pakuždėjo į au
sį suinteresuotų valstybių poli
tikams, kad jie už prisidėjimą 
prie antikomunistinio bloko rei
kalautų tikrai gero arklio kai
nos. Tie politikai tuojau ir pra-

asmeninius kontaktus, drįsta 
pripažinti net šį paradoksą — 
tasai korupcinis feodalinis luo
mas pačiu rimčiausiu momentu 
pasirinktų geriau modus vivendi 
su Maskva. Daugelis tų parla
mentarų galvoja apie socialiai 
revoliucinės Maskvos sugebėji
mą prisitaikyti, kas, jų many
mu, ir suvalstybinimo rėmuose 

dėjo prievartavimo politiką. Jie- leistų jiems turėti įtakos viduje, 
reikalavo suvalstybinti naftą, 
pasitraukti iš Suezo kanalo zo
nos, pripažinti Sudaną Egiptui, 
evakuoti aerodromus Irake, pa
kelti koncesijos mokestį britų 
naftos koncernui Irake ir, paga
liau, suteikti Tunisui, Alžirui ir 
Marokui nepriklausomybę. 

Jeigu D. Britanija būtų tikrai 
galėjusi pasitikėti JAV parama 
Persijoje, naftos ginčas būtų pa
sisukęs visai kita kryptimi ir pa
dėtis Egipte nebūtų taip susi
painiojusi. Anglų pralaimėjimas 
Abadane davė ženklą neramu
mams Egipte. Tų neramumų pa
sėkų dar negalima apžvelgti, 
nors padėtis kiek ir aprimo. Mo
ssadegh pagal seną persišką re
ceptą išnaudojo dviejų konkuren 
tų nesutikimus savo naudai ir 
be jokios rizikos suvalstybino 
naftos pramonę. 

Netekęs tuo žygiu dviejų penk 
tadalių viso biudžeto pajamų, 
Mossadegh tačiau manė, kad 
ekonominis krachas Persijoje ir 
jo pasėkos nesiderins su ameri
kiečių politine sąvoka. Jis buvo 
įsitikinęs, kad JAV tylėdamos 
nežiūrės, kaip ekonominis chao
sas blokš Persiją Kremliui į nas 
rus. Kai Harrimanui nepavyko 
sutaikyti Anglijos su Persija, iš
ėjo Mossadegh iš savo niekam 
neprieinamo kambario parlamen 
te ir pasiėmęs lovą išmovė į Ame 
riką. Šis nusenęs politikas ma
nė, kad Amerika supras reikalą, 
o labiausiai jis tikėjosi, kad dė
dė Šamas išsiims parkerį ir iš-

o iš oro jie būtų apsaugoti nuo 
monopolinių kapitalistinių vals
tybių konkurencijos. Jei tokios 
slaptos mintys yra Persijos feo
dalų galvose, tai Maskvai dar 
nėra reikalo griebtis karštojo 
karo. 

vyriausias bažnytinių reikalų 
tvarkytojas yra vienas pasaulie
tis valdininkas. Kaune ligi šiol 
dar veikia katedra, buvusi Įgu
los bažnyčia ir dvejetas mažes
nių bažnyčių, kitos .jau uždary
tos. Uždarytos taip pat visos vie 
nuolynų bažnyčios ir koplyčios. 
Didieji Kauno kapai panaikinti. 
Jie nėra išlyginti, bet tik nelei
džiama jais naudotis. Vilniaus 
katedra irgi uždaryta. Aušros 
Vartų šventovė dar veikia. Ki
tuose Lietuvos miestuose, kur 
buvo po keletą bažnyčių, palik
ta tiktai po vieną. Už bažnyčių 
lankymą jokių mokesčių neima
ma, bet pačios bažnyčios apkrau 
tos labai dideliais mokesčiais. 
Tikintieji daugelyje vietų jau ne 
bepajėgia jų sumokėti. Juo sun
kiau mokesčius mokėti, nes ir 
prie bažnyčių dar pasilikusių ku 
nigų išlaikymas guli ant tikin
čiųjų pečių. 

Bažnyčios gausiai tikinčiųjų 
lankomos. Kaune prie mažesnių 
bažnyčių lankytojai dažnai už
tvenkia net gatvę. Uždarytosios 

Rusų artistai linksmina norvegus 
Bet Maskva nenori trijų metų prekybos sutarties 

OSLO, bal. 25. — šiuo metu norvegus linksmina sovietų ope
ros, baleto ir kitų meno šakų artistai, o sovietų rašytojų draugi
jos pirmininkas Tichonovas informuoja spaudą apie Sovietų Są
jungoje pasiektus kultūrinius laimėjimus. 

Tame artistiškame fone vyks- 'II • I • • i M — — — — — — — — — — — — — . 

ta derybos prekybos sutarčiai su 
daryti. Norvegijos vyriausybė 
buvo pasiūliusi sudaryti preky
bos sutartį bent 3 metams, ta
čiau sovietų delegacija galop pra 
nešė, kad tokiam ilgam laikui 
nenorima susirišti i r su ta r t i s 
bus pasirašyta tik vieniems me
tams. Ikšiol norvegai savo žu
vies produktus keisdavo į Sov. 
Rusijos grūdus, taip pasiliks ir 
toliau. 

Norvegijos gyventojai Rusijos 
artistais mažai domisi, nes ko
munistų dviveidiškumą gerai pa 
žįsta. Pokarinis susižavėjimas 
rusais yra visai dingęs. Tai ro
do, kad ir Šie faktai: Norvegijos 
kompartijos laikraštis per 4 me 
tus neteko 34,000 prenumerato
rių, 1949 m. į parlament4 nebe
išrinktas nė vienas komunistas, 
darbininkų organizacijų vadovy
bės apsivalė nuo komunistų. 

Persai padarę 
naujų pasiūlymų 

WASHINGTONAS, bal. 25. 
Persijos vyriausybė vėl pasiū
liusi Pasaulio Bankui perimti 
naftos šaltinius ir Abadano va
lyklas šiomis sąlygomis: sutartis 
pasirašoma 15 metų (bankas bu
vo siūlęs tik 2 metam), žymi da
lis pajamų būtų skirta atlyginti 
anglų bendrovei už nusavintą 
turtą ir leidžiama samdyti britų 
technikus, tik kad jie nesudary
tų tarnautojų daugumos, šiuo 
paskutiniu klausimu banko misi
jai besitariant kovo mėn] dery
bos nutrūko, nes tada persai vi-

\ sai nenorėjo britų ekspertų įsi
leisti. / 

bažnyčios kol kas nėra pavers
tos nei kinais, nei šiaip teatrais 
ar kokiais sandėliais — jos lai
komos visai tuščios. 

Tėvai jėzuitai Gruodis, Blažys 
ir dar vienas Kitas kol kas gyve
na Lietuvoje ir eina klebonų pa
reigas netoli buvusias Rytprūsių 
sienos. Kunigai Andriuška, Rin
kevičius ir Smilgevičius išvežti 
į Sibirą. Jie visi kol kas dar gy
vi, leidžiama jiems rašyti laiš
kus ir retkartėmis pasiųsti vie
ną kitą reikalingiausių daiktų 
paketėlį. Daug pasauliečių ku
nigų irgi išvežta. į Sibirą. Visa 
eilė žymių kunigų yra mirę Lie
tuvoje, pvz», kan. Dogelis, prel. 
Januševičius, kan. Sabaliauskas. 
Sibiran ištremtųjų eilėse yra 
taip pat kunigai saleziečiai 
Paukštys ir Gustas. Du kunigai 
yra grįžę iš Sibiro. Vienas pa
saulietis kunigas ir vienas tėvas 
pranciškonas 1951 m. buvo su
šaudyti. Iš Lietuvos vyskupų 
palikęs yra tik vienas vyskupas 
K. Paltarokas. 

Stalino patriarchas 
kviečia kongresą 

BERLYNAS, bal. 25, — Sov. 
Rusijos ortodoksų bažnyčios pa-
triarkas gegužės 7—9 d. orga
nizuoja Maskvoje tarptautini 
bažnyčių ir religinių organizaci
jų atstovų „taikos kongresą". 
Kvietimai dalyvauti siunčiami 
atskiriems dvasininkams ir reli
ginėms organizacijoms, daugu
moje įvairioms protestantų ir or 
todoksų sektoms. Sovietų oku
puotuose kraštuose gaus įsaky
mą dalyvauti ir žymesnieji ka
talikų dvasininkai, kurie dar te
bėra savo kraštuose namų areš
te. Reikia laukti, kad Maskvos 
„taikos kongrese" pasirodys ir 
vienas kitas Lietuvos dvasinin
kas. 

Kvietimai į užsienius, be abe
jo, siunčiami tiems asmenims ir 
organizacijoms, kurių sąrašą su
darė ne pats patriarkas, bet Vi
šinskio ministerija. 

Oras Chlcagoje 
Giedra ir šilčiau. Temperatū

ra apie 52 laipsniu. 
Saulė teka 4:56, leidžiasi 6:43. 

Kalendorius 
• * 

Balandžio 25 d.: iv. Morkus, 
evangelistas. Senovės: Arėjus ir 
Tyvaita. 

Balandžio 26 d.: Šv. Kietas. 
Senovės: Kaributas ir Viliūnė. 

Vokietijos sutartis 
rengiama skubotai 
BONN, bal. 25. — Vokietijos 

laikinosios taikos sutarties ruo
šimas einąs prie galo, nors dar 
nesą pilnai susitarta kiek V. Vo
kietija turėtų mokėti Europos 
armijos išlaikymui ir kiek prisi
dėti prie JAV ir Anglijos dali
nių, stovinčių Vokietijoje, parė
mimo. 

Vakar nutarta, kad Vokietijo
je stovinti JAV ir Anglijos ka
riuomenė galės turėti vadinamas 
darbo kuopas, iŠ savanorių su
darytas, ir kad į jų reikalus Vo
kietijos vyriausybė nesikiš. 

Išspręstas ir klausimas kas 
teis JAV ir britų karius bei jų 
šeimų narius už kriminalinius 
nusikaltimus. Jei karys padarys 
nusikaltimą būdamas uniformo
je, jį teis jo paties kariuomenės 
teismas, bet jei nusikals be uni
formos, jį teis vokiečių teismas. 
Karių šeimų narius teis taipgi 
vokiečių teismas. 

Ike įpėdinis 
ROMA, bal. 25. — čia iš pati

kimų šaltinių sužinota, kad At
lanto pakto organizacijos sekre-
tariatas pranešė suinteresuotom 
vyriausybėm, jog yra tik du kan 
didatai gen. Eisenhowerio vie
tai : gen. Ridgway ir gen. Gruen-
ther. Paprašyta rinktis vieną iš 
dviejų. 

Yra vieša paslaptis, kad gen. 
Ridgway yra JAV jungtinio šta
bo rekomenduotas kandidatas. 
Jis šiuo metu baigia Japonijos 
okupaciją ir veda Korėjos karą. 
Gen. Gruenther yra gen. Eisen-
howerio štabo viršininkas ir šiuo 
metu važinėja po JAV su paskai
tomis apie Nato reikšmę Ameri
kos saugumui. ' 

Potvyniai 
KANSAS ČITY, bal. 25. — 

Sis miestas apsėmimo bus išven
gęs, bet neatlaikė užtvankos prie 
Fort Leavenworth, kur Missouri 
vandenys apsėmė vakar 3.5 mil. 
dol. vertės aviacijos bazę. 

Mississippi upė šiuo metu gra
sina Iowa ir Wisconsin mies
tams. Gyventojai ir kariuomenė 
visur aukština krantines tikėda
miesi rekordinio potvynio. 

Kinijoj vel badas 
HONG KONGAS, bal, 25. — 

Čia kiniškų laikraščių iš Kinijos 

Kaip Trumanas vare 
rusus iš Persijos 

gams ir tvarkingai pasiduos. Ve- VVASHINGTONAS, bal. 25. — 
dusieji derybas su sukilėlių va- p r ez. Trumanas spaudos konfe-
dais dar pridėjo ir po steiką su rencijoje vakar pareiškė, kad tik 

todėl 1946 m. galėjęs išvaryti ru 
sus iš Persijos ir apginti Triestą 

priedais, jei tuojau liausis raaiš-
tave. 

Maištininkai nusiskundė, kadmug Jugoslavijos, kad JAV tu-
su jais žiauriai elgiamasi, kad 
kalėjimas yra perpildytas, kad 
silpna medicinos pagalba ir t.t. 
Žinoma, sutikta pasiduoti su są
lyga, kad už maištavimą nebus 
papildomai nubausti. Kalėjimo 
viršininko pažadais maištinin
kai nepatikėjo ir pareikalavo, 
kad gubernatorius pažadą pa
tvirtintų. Taip ir buvo padaryta, 
nes bijota ,kad nenužudytų pa
grobtus sargus. Ir šiam davus 
pažadą, maištininkai sutiko pa
siduoti tik tada, kada susitari
mas bus paskelbtas laikraščiuo
se. Kada ir ši sąlyga buvo išpil
dyta, maištininkų vadas pasida
vė pirmas ir visi gavo už tai ge
rus pietus. Susitarimas numato, 
kad jie grįš papietavę į savo ce
les ir durys bus užrakintos. 

Nauji pasiūlymai 
Korėjos derybose? 
MUNSAN, bal. 25. — Vakar 

sukako 23 mėnesiai kaip vyksta 
Korėjos karas. Patrankų gaudi
mas netoli paliaubų derybų pa
lapinių priminė, kad karas vis 
tebevyksta. 

Belaisvių pasikeitimą slaptai 
aptaria derybininkai vakar grei 
čiausiai priėjo prie labai kritiš
ko taško, nes du kartu buvo pa
daryta pertrauka, kuri paprastai 
daroma tada, kada kuri nors pu
sė padaro netikėtą pasiūlymą. Iš 
Peipingo radijo karštų kalbų be
laisvių pasikeitimo klausimu 
betgi nelinkstama spręsti, kad 
komunistai būtų vakar atsisakę 
priverstinos visų belaisvių re
patriacijos. 

• Brazilija apdovanojo Argen 
tinos prez. Perono žmoną augš-
čiausiu savo krašto ordinu — 
Pietų Kryžiumi. 

rėjo dar dideles karines pajėgas, 
kuriomis galėjo savo ultimatu
mus paremti. Prez. Trumanas 
tuos įvykius suminėjo pateisin
damas plieno pramonės perėmi
mą valdžios žinion. Jo manymu, 
dabartinė tarptautinė padėtis 
yra tokia rimta, kad jis negalėjo 
prie plieno streiko prileisti. 

Prezidento pareiškimas apie 
1946 m. Rusijai įteiktą ultimatu
mą pasitraukti iš Persijos tuo
jau susilaukė pataisos iš valsty
bės departamento — girdi, tai 
buvęs ne ultimatumas tarptau
tinės teisės prasme, bet griežta 
nota. Prezidentas betgi pavarto
jo žodį „ultimatumas" ir pabrė
žė, kad buvo nurodytas laikas, 
kada Rusija turi savo kariuo
menę iš Persijos išvesti. 

Ar rusų misija 
apleis Japoniją? 

TOKIO, bal. 25. — Balandžio 
28 d. įsigalioja Japonijos taikos 
sutartis, tą pačią dieną nustoja 
veikusi Japonijos okupaciją kon
troliavusi 4 sąjunkininkų tary
ba bei atšaukiami įgaliojimai 
prie karinės vadovybės akredi
tuotoms svetimų valstybių misi
joms, kurios turi apleisti Japo
niją. 

Dauguma misijų (jų buvo 24) 
atstovauja valstybes, kurios jau 
atstatė normalius santykius su 
Japonija ir bus pakeistos diplo
matinėmis atstovybėmis. Bet 
kaip su Rusija? Ar jos 64 as
menų misija išvyks nieko nesa
kiusi, ar lauks išmetama, ar Mas 
kva padarys paskutinę minutę 
pasiūlymų, kuriuos japonams 
nebus patogu nė priimti nė at
mesti ? 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
Paul Reynaud, prieškarinis prancūzų premjeras, žymus finan

sininkas ir diplomatas, dabar parlamento finansų komisijos pir-
mininkas atvyko į Neto Yorką ir Washingtoną vesti privačių de
rybų su didžiojo kapitalo tvarkytojais. 

— Sprausminių naikintuvų ir bombonešių dalinys šiomis 
dienomis gavo įsakymą išvykti Europon ir įsikurs rytinėje Pran
cūzijos dalyje. Dalinys bus gen. Eisenhowerio štabo žinioje. 

— Gen. Eisenhovoeris jau pasveiko ir šį savaitgalį atvyksta 
į Vokietiją atsisveikinti su jo žinioje ten esančiais JAV, Anglijos 
ir Prancūzijos kariniais daliniais. Užsuks ir į Liuksemburgą at
sisveikinti su vyriausybe. 

— Plieno bendrovės įteikė kaikuriuose miestuose teismams 
prašymus, prašydamos uždrausti algų darbininkams pakėlimą 
ginčo sprendimui tebevykstant. Plieno bendrovės gavo kainų tvar
kymo įstaigos pranešimą, kad gali prašyti leisti pakelti plieno kai
nas S dol. už toną. 

— Nuverstasis Bolivijos gen. Ballivian apsigyveno Chūėje, 
kurios ambasadoje jis pasislėpė revoliucijas partijai laimėjus su
kilimą. 

— Atstovų rūmai, grupei demokratų respublikonus parėmus, 
įsakė savo darbo komisijai ištirti ar atlyginimų stabilizacijos ko
misija neperžengė savo teisių, rekomenduodama patenkinti CIO 

gautos žinios patvirtino gandus, plieno darbininkų unijos reikalavimus, ypač union shop įvedimą. 
kad badas vėl siaučia pietinės Ki — Vakar apie 10,000 R. Vokietijos komunistinės jaunimo 
nijos Kwantungo provincijoje.! organizacijos narių bandė įsiveržti į vakarines Berlyno zonas p~o-
Aple 34,000 kaimiečių penkiuose pagandintais tikslais, bet policija juos sulaikė paleidusi vandenį. 
valsčiuose prie Kantono nebetu- Demonstrantai reikalavo suvienyti Vokietiją ir išvesti svetimas 
ri grūdų nė maistui nė sėklai. į kariuomenes. 

I 
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"Dainavos1 belaukiant 
"Dirvoje", tel. E N 1-4486; P. 
P. Muliolio įstaigoje, pas atei
tininkus, vyčius ir platintojus. 
Biletų rezervavimo reikalu pra
šoma skambinti nurodytais te
lefonais. 

T H E CLEVKLAND PLAIN 
f DEALER 

Tel.: Ofiso HE.4-0690, rez. 01 ,4-0955 fo, E d W a , d B . M U R A S K A S 

DR. ANTANAS ALEKNA 
(ALEKNAVIČIUS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2760 We»t 71st S t 

GYDjYTOJAS IR CHIRURGAS [ „*£*„^£1**1 ^ 
ZL,m „ , « -» t J « , j Į LIGONIUS PRIIMA: kasdien nuo 1 

W. Garfleld Blvd. j tki 4 Ir nuo 7 lkl 9 v.v. ftefltad. nuo 
2 iki 4 v. treč.—pagal susitarimą 

Susitarimui skani b. GRo. 6-1321 
Jei neatsiliepta VTPoeones 0-3900. 

VAL.: 1—4 ir 6—9 
Šeštadieniais nuo 1 lkl 4 vai. p.p 

išskyrus ketvlrtad. Ir sekmad. 

DR. A. NARBUTAS 

CLEVELAND. Ohio. - Už 
trijų savaičių į čiurlioniečių 
miestą — Clevelandą atvyksta 
didysis "Dainavos" ansamblis 
su gražiuoju Gasparo Veličkos 
muzikiniu veikalu "Nemunas 
žydi". Šis dainaviečių pirmasis 
pasirodymas čia išsiskirs iš vi
sų jau Clevelande matytų pa
statymų. Cia daina, vaidybinis} savo balandžio 21 d., pirma-
žodis, tautiniai šokiai, liaudies j dienio rytinėje laidoje t rumpai 
instrumentų orkestrai ir mielo- • aprašė trijų lietuvių žvejų pra-
jo Nemuno vaizdai nukels j j nešimą Clevelando lietuviams: j m a i y Pagerbime dalyvavo Pi t t s jų vyčiai taip gražiai pagerbė i S e n i Š e k s p y r o Ve ika lų 
laiminguosius Lietuvos gyveni-1 "Beveik 1,200 lietuvių ki lmės ' burgho, Daytono ir Detroito savo organizacijos narį. Ta ip 1 rinkiniai 
mo laikus, kurie tebėra kiek
vienam iš mūsų džiaugsmo ir 

Te*.: Ofiso VI.7-6588, re*.RK.7-7808 

DR. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS J 

2201 West Cermak Road 

2216 W. 24th St. 

VAL.: 1—3 popiet ir 7—8 v. vak. 
trečiad ir sokrnad. ofisas uždarytas 

Šeštad. tik nuo 1—3 vai. popiet. 
Reitd. 3241 W. OHTH PLAOE 

Tcl.: Ofiso HK.4-5849, rez.HF.4-2821 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDjYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Ave. 
VAL.: trečiad. ir šeštad., pagal su-
susitarimą; kitomis dienomis nuo 

2 Iki 4 popiet. 7—9 vakare 

Priėmimo laikas pagal susitarimą 
telefonu 

VArdh 7-6778 

* 
„Dainavos" ansamblis muzikalinio veikalas „Nemunas žydi" metu, 1951 m. birželio 16 d. Toronte, 

„Eaton" auditorijoje. 

Ofiso telef fonas Vlrgtnla 7-1880 

DR. AL. RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
VAL.: kasdien nuo 2:00 iki 6:00 ». 

trečiad. ir sekmad. tik nusitarus. 

Dr. Antanas Rudokas, 0. D. 
Tikrina akis; pritaiko akinius, 

keičia stiklus Ir renius. 
4 7 0 1 S. D a m e n A v e . Chlcago , UI. 

Saukite — YA 7-7881 

clevelandiečių pereitą vakarą vyį[ų atstovai ir gausus lietuvių 
Addison Junior High School iš clevelandiečių būrys. Kalbėjo: 

vilties svajonė. Veikale "Ne- trijų žvejų lūpų išgirdo istori- M a r y Trainauskaitė, Vyčių 25 
munas žydi" lyg lietuviškoje ją, nuo kurios stojasi plaukai, kuopos pirm., Juozas Sadaus-
operoje kiekvienas a t ras nors kaip jie pereitą vasarą pabėgo ^as, Pe t ras Balčiūnas. Alfonsas 
dalelę to, ko seniai troško pa- iš rusų valdomos jų tėvynės. Mikulskis ir pats pobūvio kal

s i Amerikos Lietuvių Tarybos tininkas A. Brazis. matyt i ir išgirsti. 
"Dainavos" ansamblis, išju

dėjęs šio pavasario gastrolėms 
su savo koncertais ir muziki
niais pastatymais , po New Yor-
ko, Wilkes-Barres ir Chicagos. 
"Atei t ies" klubo kviečiamas, ge
gužės 17 d., šeštadienį svečiuo
sis Clevelande. 

svečių trejukė- Lionginas Kub-
lickas, Juozas Grišmanauskas 
ir Edm. Paulauskas pasakojo, 
kad blogiausia pergyvenimo da
lis buvo ta, kad iš pradžios vie-

TRUMPAI 

Per Velykas iv, Jurgio baž
nyčioje surinkta $3,176 aukų 

ni antrais nepasitikėjo". To- p a r a p i j a i išlaikyti, 
liau, apie 350.000 skaitytojų tu- Pereitą sekmadienį lietuviai 
rįs dienraštis, t rumpai nupasa- s k a u t a i atšventė savo Globėjo 
kojo jų išsigelbėjimo šiurpulin- š v j u r g į 0 šventę. Dalyvavo 8 
gają istoriją. | v a j pamaldose. Pamaldas j iems 

Šių garbingų svečių kalbų , a i k č k u n d r K § i r v a i t i s . 
Birželio 14 d. numatoma su-

* J t M labai daug senosios kartos ^ a n t i k o m n i s t j n c demons-
kuiis. anot kompozito laus l t išklausė su nepaprastu t r a c H a v i s u t t e s a n č i y u ž 
muzikos kritiko porf. J. Zilevi- H , . / JL.u,, UlluM VK,U i a u u * . esančių u* 

--• la tydumu. Tris valandas truku- « c i p3; n į„ uždangos 
čiaus augstos rūšies meną pa-. . * . . . . . .- Q gtie/.mus uz-uan^os. iesia ncrstatvt i nors i,- s k i r t i n - ' S i a m e s u s i n n k i m e s v c c , a i l s ? a ' SLA 136 kuopa šj skemadie-jegia perstatyt i nors u sku tu i ^ ^ ^ . ^ p a t i o k t u s ^ ? y y ^ ^ J ^ ^ ^ 

klausimus. šeimynišką pobūvį. Visi kvie-
Ta proga Tautos Fondui su- 0 i a m , a t s į l a n k y t į . 

r inkta .50 .laniiuks Oieškienės keturių 
asmenų šeima (du 'vaikai, jos 

pat visi gėrėjosi, kad galėjo Garsusis Šekspyro raštų rin 
dalyvauti šiuose bendruose pus- kinys, vadinamas "Rosenbach 
ryčiuose. Svečiai vyčiai dėkojo 'di New York", tur įs 73 pirmuo-
clevelandiečiams vyčiams už sius Šekspyro raš tus ir jo sone

tus (1609 m.) , parduotas už 
milioną dolerių žinomam šveica
rų kolekcionieriui Martin Bod-
mer. š iame rinkinyje ypač ret i 
Šekspyro sonetai, parašyti 1624 

m. Rinkinys dabar išvežtas j 
Šveicariją. 

Ofisas ir rezidencija—YArds 7-3528 

DR. G. J. BYLAITIS 
Vidaus, vaikų, nervų gydytojas | P r i l m a : vakarais 6~"iki YT'sestad.: 

DR. JONAS VALAITIS 
GYD|YTOJAS IR CHIRURGAS 

| 10 ryto lkl 4; trečiad. ir sekmad. 
tik susitarus. 

4038 So. Archer Ave. 
(prie California Ave., š lauryt.kamp.) 
Vai.: pirmaa.. ketvlrtad. ir penktad 
6-8; antrad. 2-4 ir 6-8: šeštad. 1-6., 

Kasdien 12:30-1:30 tik susitarus. 

nuoširdų priėmimą ir visas vai-
šes-

Clevelandiečiai, kurie didžiuo
jasi savo čiurlionieeiais, šį kar-
tą išgirs ir antrąjį pajėgiausią j j ^ j į ^ k m , t a r p e m a . 
ir didžiausią lietuvių ansambly, 

g ame 

• • 
ĮMIKI*'. KONCERTAS 

stiliuje negu čiurlionie 
čiai. Šiedu ansambliai yra abu 
pirmos rūšies ir jie eina iškėlė 
meno gaires savo keliais. Ciur-
lioniečiai pildo vien tik liaudiš
kus veikalus ir ant kiek galima 
liaudiškai, kai dainaviečiai a t* yyHK salėje pereitą šeštadie-
lieka ne tik harmonizuotas liau- n j buvo šauni lietuviškos dainos 
dies dainas, bet ir sudėtinius švente. Čiurlionio ansamblis, 
sunkius kūrinius. Jie tai spt> švęsdamas savo šefo M. K. Čiur 
cializuoja ir, tur int tokias s tam- į Uonio 40 metų mirties sukak-
bias vokalines pajėgas, pajėgia U į d a v g g e r a i p a r u o š t ą naują 
pačius sunkiausius kūrinius iš- i r įdomią programą, kurią pa
pildyti". ' pįide Metropolitan operos sol. 

Clevelandiečiai, baigdami šio Algirdas Brazis ir sol. Juzė 

motina ir ji pat i ) , jai susirgus, 
globojama jau nuo vasario mė
nesio. Jos gydymui ir šeimai 
išlaikyti aukos priimamos ir 
Spaudos kioske. S. G. 

Pusryčių metu J. Sadauskas 
taręs keletą žodžių pristatė 
programėlės vedėju A. Brazį, 
kuris padėkojo L. Vyčių 25-tai 
kuopai už visą pasidarbavimą 
jo asmens pagerbimui ir prista
tinėjo kitus pakalbėti. Šie vy
čiai t a rė savo žodį: A. Palšis, 
banketo rengimo kom. pirm., 
A. Arunskienė, M. Sušinskienė, 
R. Boris (Detroit, Mich.) ir dar 
vienas ki tas. , 

Po pusryčių visi pasišneku
sį čiavo ir pasigėrėjo draugišku

mu. Apie šias iškilmes rašė 
Clevelando dienraščiai, kuriuose 
buvo paminėta, kad Clevelando 
lietuviai pagerbė Algirdą Bra
zį, vieną Metropalitan operos 
žvaigždę. Šiuose pusryčiuose 
dalyvavo ir gerb. A. Mikulskiai, 
čiurlioniečių vadovai. 

• TELEVIZIJA • RADIO 
• ŠALDYTUVAI • SKALBIA
MOS MAŠINOS • LYGINTU
VAI (IRONERS) • PLOKŠTE
LES (RECORDS) • NAMŲ 

REIKMENYS. 

TOS APPUANCE 
PILNAS TELEVIZIJOS IR 
RADIO APTARNAVIMAS 

IO.">7 So. Areher Ave. 
Tel. Y Artis 7-KIIHH. Cliįcago ;12, UI, 

Tol.: Ofiso YA 7-0554, rez. MU 3-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenue 
(antras augfttas) 

OFISO VAL.: Nuo 10 iki 12 v. ryto, 
nuo 2 iki 4 v. p.p.; nuo 7 iki 8:30 
v.v. Sekmad. nuo 10 iki 12 v. dieną. 

DR. 1. 1. SIMONAITIS 

Tel.: OfiHO \VA. 8-8080. rez. 00 .4 -1187 

DR. Z. DAHILEVIČIUS 
G Y D j Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

1 0 7 4 8 S o . Mioh igan A v e . 
V A U : (išskyrus šeštad. ir sekmad.) į G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

Nuo i iki 4 v. p.p.; 7—9 v.v. Naujas adresas: 4255 W. 63rd St, 
Šeštad. priima tik pagal suaitarimą 

Ko/.ld.: 10838 So. \Vabash Ave, 

Tcl. ofiso VI. 7-0000, rez. VI. 7-7303 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
( S p e c tnoterų ligos ir akušerija) 

4055 Archer Ave. 
Kampas Archer California Ave. 

VAI,.: 2—4 ir 6—9 p.p., 
išskyrus sekmadienius. 

Tcl.: Ofiso YA.7-1180, rcx.DA.8-1120 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(vkampas Halsted Ir 3 B-tos KHIV.) 
VAI. I 4 ir 6:30 8:30 p.p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais t 4 vai. 
lie*. 3217 s. I : M I : K A I . I > A v K. 

BKNDRI PUSRYČIAI 

CLEVELAND, Ohio. - L. 
Vyčių 25 kp. balandžio 20 d. 
buvo surengusi vyčiams sve
čiams iškilmingus pusryčius, 
kuriuose dalyvavo Clevelando, 
Pit tsburgho, Detroito ir Dayto
no vyčiai, o jų tarpe ir gerb. 
Algirdas Brazis. Visi džiaugėsi, 
kad vb;ų keturių artimų koloni-

pavasarinio sezono parengimus, Krištolaitytė. Pirmą kartą Cle. 
prieš išeidami į gražėjančią g a m , velande dainavęs A. Brazis šu
tą, galės pasidžiaugti ilgai ne-, silaukė audringų aplodismentų, 
pamirštamu lietuviškosios dai- ' Čiurlioniečiai po ilgesnes per-
nos, muzikos, šokių ir vaidybos t raukos vėl pasirodė savo nau-
montažu, sukurtu muziko — di- jame pilname sąstate (60 daly-
rigento Stepo Sodeikos, ak to - įv ių ) , patiekdami daug naujų! , 
r iaus — rež. Gasparo Veličkos, dainų. Nenuilstamo ansamblio ' p . v . . . . , . , 
o r k e s t r ų v a d o v o B . P a k š t o , b a - i v a d o v o m u z i k o AlfOn.so M i k u l s - ' * J d p U 0 l d Z l H p l d U K d l DC 
lot. Irenos EidrigevičiŪtėa kio dėka včl Čiurlionis išeina Į d a ž y m o 
Sprindienes, dekoratoriaus (savo gražume į didžiąsias audi- . , ... . ^ ... \m 

1 ' ., . . . . . I Jei jus esate pražilę — neda-
dail. P, Kaupo bei per 70 pa- tonjas , garsindamas lietuvių | ž v k i t c s a v o pl^jjų, Labai dažnai 
jėgių vokalinio ir vaidybinio me vardą ir teikdamas džiaugsmo atrodo nenatūraliai ir dirbtina, ir 
no pajėgų. i" koncertu klausvtoiams. i »•* vienam neapvilia akių. Dabar 

TADO BALCffJNO 
PRECIZIŠKAS ^iAJKRODZIŲ 

TAISYMAS 
2156 W. ^ r d St. ; YA» 7-084. 
Laikrodžiai elOKt'onU Kai patikrina-

iobx j 0 | | j r atnaujinami. Atstovybes visose 
i t ė ' ( , '^u i> 0 8 lietuvių kolonijose. Darbo 

jos mamytė, A. Arunskienė, U. 
Jankauskai tė , Ad. Grybauskai
tė,* M. Trainauskaitė, A. Palšis 

Pusryčių paruošimu rūpinosi 
šios šeimininkės: J. Sušinskaitė, . 

I vai.: f> S vai. vak. ftofttadioniaiH nuo i ».*< \-ni vaks '"n 

ir d^r keletas pasišventėlių. 
Senelis 

Užmiršk save, bet savęs ne
praraski . — Herder 

G E L I Ų G R A Ž I Ų 
PIRKITE Iš GUŽAUSKŲ 
6901 S. \Vent\vonh Ave. 

Beverly Hills Florai Co. 
STeuart 3-24R4 Hl'dson 2-2224 

. jo koncertų klausytojams. 

JARABAK DRUGS 
lauth & M:iii Pliene 1. U. 0300 Indiana Ilarbor, Indiana 

MES Is i ' i i . i io iu : JCSll GYDYTOJO RKCKriUS. 
PILNAS PASIRINKIMAS KOSMETIKA, KITV1 SMULKMENŲ. 

K A I . K A M I : I . I ; N K I . Š K A I 

yra galima gauti puikų naują nuo 
Kl 'R GAUTI "DAINAVOS" Koncerto vyčių ir Kitų or-\! s t a b ų s k y s t į , kuris pakeičiu jūsų 

RII KTU" ?anizacijų pastangomis buvo s r j į j i u s plaukus į tą spalvą, ku-
ruoštas Algirdui Braziui pa- j r i 3 Jūs norite, beveik .magiškai. 
gerbti banketas, kuriame nuo j £?*»£& k a ^ e

1
n V i t r U m f a I , J 1&i" & Kui, pakeis jūsų žilus plaukus į 

21 liet. organizacijos buvo įteik- ! jaunai, natūraliai atrodančią spal
vą ; bet tai nėra dažas. Jeigur jūs 
norite pamėginti šį nuostabų skys 

Biletai po $2.50; $2.00;v $1.50 
ir $1.00 jau dabar gaunami: 
Spaudos kioske kiekvieną sek- j t a dovana ir pasikeista linkėji-
madienį»nuo 10 vai. iki l vai.; 
pas brolius Palubinskus, 6711 
Bonna Ave. tel. HE 1-8423; 
pas St. ir E. Colšanskius, 6804 
VVado Park, tel. U I 1-6475; 

Visi PitNburgho lietuviai 
KLAUSO IR REMIA 

Pittsburgho Lietu v iu 
Kataliku Radijo Programą 

— vadovaujaui* —• 
Lietuvos Vyčių Pittsburge 

JI TRANSLIUOJAMA 
Kiekviena Sekmadieni nuo 

i :.;o iki 2:OU vai. p . p . 
!s S*riPR10S IH GALINGOS 

W L O A 
KAUIJU -nori! : : -} BKADlJUCKE 

v »«aifl r* îUalniiB k»^ipklt§? ?ino a i 
!«̂ >'i f lthuanLun CatUolK Hour, Ra-
dlo Statlon MLOA. Bt«ddock. Pa, 

PERKRAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR IS TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TURIS ILGA PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell Street 

CHICAGO 29, ILL. 
Tel. WAIbrook 3-9209 

P R E C I Z I N I S T E L E V I Z I J O S IR 
RADIJO 

APARATŲ TAISYMAS 
Kij/iniDgas ir Kurantuotr.H (laibus 
Aparatai nemokamai paimami '• 

prlntatomi ) naintie. 
DARBO \ \ | . y j i p ( » s i v.v i <> \ v 
ttaAtadlentals s v. n i n - Mi \ \»K 
M. RJAIkl\S. i i i» s<>. | ranclH<» 

VA 7 1009 

t] be jokios rizikos, tiktai pasiųs
kite šią iškarpą j TRYSAN CO., 
Dept. 506, Peekakill, N. Y. Jie 
atshjs jums du $2,50 buteliukus 
C. 0. D. (sumokėti paštininkui) 
tik už $4.00, sutaupote $1.00 nuo 
reguliarios kainos. Jei, po varto
jimo pagal nurodymus, jūs būsite 
nepatenkinti dėl bet kokios prie-
ĖHsties, jūsų pinigai bus gražina
mi pilnai. 

MtMBM STANKŪNAS 
F O T O G R A F A S 

3315 SOUTH HALSTED STREET 
Telef. YArds 7-1546 

ATIDARĄ KASDIEN IR SEKMADIENIAIS 

rautrde 
Ach evaa 
Miobtas VąUllybė 

PERKRAUSTOME BALDUS 
PARDUODAME ANGLIS IR 

PEČIAMS ALIEJŲ. 

Patarnaujame gerai Ir pigiai 

STASYS FABIJOHAS 
'146 SO. I IOYNE AATi. 

' l 

nmm>wm 

PLANINGAS TAUPYMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS 

Kiekvienas žmogus tuielų atliekamus nuo pragyvenimo pinigus 
taupyti kas savaitę. 
Taupyti reikia: senatvei, vaikų mokslui, įsigijimui namo, auto
mobilio, atostogoms, vestuvėms, krikštynoms ir kitiems reikalams. 
Kas turi susitannes pinigų, tas jaučiasi saugesnis Ir laimingesnis. 
Fradtk taupyti šiandieni 

S 

MUTUAL a/SAVINGS 
A M * l O A M ASSOCIATIOM 
2 2 0 ? W Ctmck RdL i Chicogo S, WL 
•OMN 1 KAZAMAUSICAS.rV^.'fW. VI r«Wa 7-7747 | 

I* $10000 by F.S.L.LC 

Of. GHqvehlU 6-4020, r. Ililltop S-1560 
Dr. Alexander J. Javois 

(J< »\ A I Š A S ) 
GYDYTOJAS IR CIIIRUCGAS 

ZVlli West Marquctte Rd. 
VAI,.: Nuo 2r~4 v.p.p. ii- .7 »9 vak. 

tie«:iau. Ir šeštud. imtftil sutarti. 
* 

Tel.: Ofiso l»lt.o-:$8:'.8, re/, m-:.7-ui06 
DR. A. JENKINS 

GYD|YTOJAS IR CHIRURGAS 
( U E T U V 1 8 GYDYTOJAS) 
2500 West 63rd Street 

VAL.: ĮlOSdlen nuo 2—4 p.p. ir 7:30 
lkl 9 vak. Šeštad. nuo 2—4 poplot, 

troclad. Ir sekmad. uždaryta. 

(Utovehilt 6-1503 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: 9—12 Ir 7 — 9 v. v. pagal 

susitarimą ISskyrus tro^jadlonius 
2422 West Marquette Rd. 

Ofiso ir buto tel. OI* 2-1881 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1336 So. 49th Ct., Cicero 
Kasdien 10—12. Antrad. ir ketvlrtad 
6:30—9 v. v. SeAtad. 10—2 ir 4—6. 

Butą* 168$ S. IKI h VU 

Telefonas: Ul l l iance 3-1811 
DR. VVALTER J. KIRSTUK 

PHYSICIAN and SURGEON 
(I.IETUV1S O Y I) YTOJA 8) 
3925 West 59th Street 

VAL.: 2 - 4 popiot. « : 3 o - 8 : 3 0 vak. 1 

Trečiad. pagal sutarti. 
• ^ M — — 1 1 — — ^ — i — — — M •'•• .̂ « — • tmtt0 — . ^ M ^ ^ a s — P 

Oli-o telef.: I .Alnjrl ir a-8210, jei 
ura I si liepia saukite K l d z i c ^-28(18 ' 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieni tik susitarus. 

Tol.: Ofisą VA.7-3357, re/.Ki:-710INI 

DR. FRANK C. KWIHN 
I k M I l I N S k A S ) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47 th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiot. Nuo 7 v. iki 8:30 
r. v. IsskyruH ti oėlad. ir sc.fctad. vak. 

Ofiso Tel. REllance 5-4410 
Ite/iil. telef. GKovchill 6-0617 

Valandos: 1-3 P. M. — 6-8 P. M. 
Priimami ligoniai pagal susitarimą 

DR. STRIK0L 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 So. Ashland Ave., Chioage 
VAL.: nuo 2—4 ir 6—6: trečiad.. Ui 

taa. Ir sekmad. tik pagal sutarti 
Tel.: Ofiso YA.7-4787, re*. PU.6-19U0 
Jei neatsilieps virAminetl telefonai 

sauktte: »Udway 3-0001 

lil.:Ofis4> H K 4 - 3 1 a l , rez.PIL6-818l 

DR. V. P. TUMAS0MIS 
(JYDYTO.IAS IK CHIRURGAS 

SĮI'<C cbiiMirglnCfl lisros 
6 2 5 5 S o u t h H ' c s t e n i A v e n u e 

VAL. kasdien 2—4 p.p. ir 6—8 vak 
fteitad. 2—4 p.p. Trečiad. Ir 

sokrnad U'niai s uždaryta. 
Tol ofiso: DAnube 6-1126 

Huto VVAlhrook 5-6691 

DR. A. VAUS-LABOKAS 
MOTKR.U LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Ualsted Street 
Vai: 1 Iki 4 v. p. p. Ir 6—8 v. vak 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p. 

Tel.: Ofiso I'ILO-IHIH rez.HK.4-3130 

DR. F. C. WINSKUNAS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

2 4 2 0 W e s t M a r ų u e t l c Rd. 
VAL.: nuo 2 iki 4 p.p.: 6 iki 8 vak 
Trečiad. ir šeštad. paeal sutarti 

Tel. Ofiso C A 6-0237, rez. P U 6-6659 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Ile/kl. (1600 S. Artessiau Ave. 

VAL.: 11 v. r. ik i 3 p.p.; 6—9 v.v. 

BR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

23 metu putyrtmas 

i e l . YArds 7-1620 
Pritaiko Akinius 

Kioįvas Akis 
[ įtaiso 

Ofisas ir akiniu dirbtuvė 
756 West :>5th Street 

VAI,.: nuo 10 iki 2. nun 6 Iki 8. ti©-
cMad. n u o m — 1 ^ : AeAtad. 1 0 — 3 p . p . 

I'K/Hmlmioja Pritaiko 
Akis Akiniu 

DR. J. J. SMETANA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

AK II S P W I A M S T A S 
1H01 So. Ashland Avenue 

VAL.: pirmad. antrad. ketvlrtad. 
penktad. 9:30—12; 1:30—8 v.v. 
trečiad uždaryta, šeštad. 9:30 lkl j i 1:30 lkl 5 vai. vak. 
< Anai 11-032:1. Plati Bldg. 

Telefonas OLynipic 2-4276 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
VAL.: antr.. ketv. 10-12. 2-6. 7-9 pp. 

ponkl. 3—6. 7—9 p.p. 
3147 B. Halsted S t , Ohicago 
VAL.: pirm. treč., šešt. 3—8 p.p. 

penkt. 10—12 ryto 

Tel. Ofiso GR 6-3390 PR. fl-1732 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 WEST 63rd Street 
(kampas 68 ir Arteslan) 

VAX».: %—4 p.p. ir nuo 6-78 • . vale 
Treč. Ir šeSt t -4 p. p. Selcm. uždar 

DR. I. L MAKAR 
GYDiYTOJAS TJl CHIRURGAS 

11750 So. Farnell 
Tel. PUIlman 5-8277 

\ AIANL'OH: pagal susitarimą 

DR. B. C. BRUŽAS 
. DANTISTAS 

VALANDOS: 10 iki 8 
Trečiadieniais tik susitarus 

4003 Archer Avenue 
Truputi i rytus nuo California 

Tcl. YArds 7-1772 

DR. A. P STULGA 
DANTISTAS 

2723 West 71 st. St. 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

Telefonas <;itovehlll «-87S5 

— — — — — — ' - • • • • • 

Platinkite * Urau^" 

DR. ANTH0NY WILLIAMS 
(VItIMAS) 

DANTISTAS 
6322 South Western A^eoue 
Prieimiuo laikas pagal sutarimą 

telefonu. 
Telefonas CrovehUl 0-3012 
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D R A U G A S 
THE UTHUANIAN DAILI FRIEND 

1334 a Oakley A ve., Chlongo S, 111. Tel. VTrgtnla 7-6640; 7-6641; 7-6649 
<Gnt«red a» Seeond-Clasa Matter Mareh SI, J»16 at ClblcafO, 1 lituota 

llnder tha Aet of Mareli S, 1879. 

M e m W of tha Catholto Praaa Aaa'p 
Publtahed daily, *xcept Sundaya. 

t>y tha 
Uthuanian Cathollc Prcaa Society. 
PRENUMERATA: Metami 
ChtcagoJ ir CiceroJ $».00 
Kitur JAV Ir Kanadoje $8.00 
Užulėnyje $11.00 

SUBBCRIPTION RATRS 
%H 00 per year outelde of Chlcago 
19.00 per year In Chlcago A Cicero 
$8.00 per year in Canada 
Foreign $11.00 per year. 
H metų S mln.. 

$6.00 $*.7( 
$4.60 $2.60 
$6.60 $1.00 

1 mln. 
$1.26 
$1.00 
$1.86 

Redakcija atralpaniua taiso aavo nuožiūra Neeunaudotu straipsnių ne
saugo. Juos grąžina tik 1* anksto aualtarua. Redakcija už skelbimų turini 
neataako. Skelbimu kalnoa prisiunčiamos gavua prašymą. 

Spaudoj ir gyvenime 
DR. J. DAITflAIJH 

lituanistikos moksline 
literatūra 

"Darbininkas", 

TOLERANCIJA 
P R A N A S KIRSTUKAS 

ft. m. "Naujienų" 84 ir 85 Ačiū Dievui, tie laikai praėjo. 
n-rtuosa p. Vincas Trumpa UgtK Dabartiniu metu iStiko mūsų 
k u straipsniu "Ar taip iš tikrų- tautą bendra baisi nelaimė, rei-
jįj yra?" laiko ąavd uždaviniu kaiaujant.i visas jėgas telkti ko 
sugriauti bent du "didesnio de- vai dėl mūsų tautos laisvės. Ir 

mes tikrai džiaugėmės patyrę, 
kad "kito rezervato žmonės" be-

mesio vertus nelogiškumus", bū 
rašydamas , l e n i ; u l i e l u v i ų U u t a y n rengln 

apie literatūros^ premijas, tei- ^ a i r ^ y r a Katalikiška". Tuo'rods tą reikalą suprato ir pra 
singai pastebi: "Noris atkreip- tikslu visų pirma jis primena deda vadovautis mums taip 
ti dėmesį j vieną momentą: i 
lituanistikos mokslinę literatū
rą. Jai sąlygos tarpti yra kur-

kai kuriuos istorinės Lietuvos brangia tolerancijos dvasia. Ta-
periodus, ir daro išvadą, kad čiau p. Trumpos straipsniu vėl 
mūsų kraštui "katalikiškos Lie- pradeda lysti iš maišo jų seno-

Ar greit sulauksime depresijos? 
Šiuo metu biznis visose srnyse eina gerai. Tai galime pa

tys jausti, taip mums praneša ekonominių dalykų žinovai laik
raščiuose ir žurnaluose. Jų tvirtinimu, šiais metais biznis dar 
labai pagerėsiąs. Tuo būdu 1952 metais ekonominės depresi
jos nebus. Tačiau 1953 m. truputj būsią blogeliau. Jei šitaip 
atsitiktų, reiktų kaltinti pramonininkų užsimojimą mažinti ka
pitalų investavimą j naujų dirbtuvių statybą ir jų įrengimus ir 
taip pat vyriausybes nusistatymą mažiau skirti pinigų karo 
amunicijos gamybai. Bet šitų sumažinimų bent šiemet nedarys 
ne pramonė, nė vyriausybe, šių metų pelnas numatomas kiek 
mažesnis negu pernykštis, bet visai nedaug. 

Pažymėtina, kad ligšiol krašto saugumui stiprinti būdavo 
išleidžiama apie 44 bilionai dolerių per metus. Fiskaliniams 
metams, kurie prasidės š. m. liepos 1 d. gynybai projektuojama 
skirti 51 bilionas dolerių. Blogiausiu atveju ši suma galėtų būti 
sumažinta iki 46 bilionų. Tai reiškia, kad vis dėlto bus išleista 
daugiau negu praėjusiais keleriais metais. Suprantama, šitaip 
reikia galvoti, jei karas Korėjoje toliau tęsis. Taikos atveju, 
vyriausybe sumažintų karo pabūklų užsakymus. 

X 

Ar galima laukti taikos? 
Tarptautinių įvykių komentatoriai (spaudoje, per radiją ir 

televiziją) pranašauja, kad Korėjos karas gali baigtis. Jie taip 
mano dėl to. kad Sovietų Rusija jau nori baigti karą, kad ji 
turėtų laisvesnes rankas pradėti smarkesnę veiklą Japonijoje, 
kurią norėtų kiek galima greičiau pasiimti į savo kontrolę. Pre
zidentas Trumanas taip pat trokštąs, kad greičiau baigtųsi de
rybos. Jis darysiąs yisas galimas pastangas baigti derybas dar 
prieš rinkimus. Aišku, kad demokratų partijos kandidatams 
tai būtų labai svarbu. 

kas sunkesnės negu mūsų gro- tuvos vardas niekados (m. p.) ji yla. Gana maskuotai ir gud 
žinei literatūrai... Tad ar never 
tetų įsteigti lituanistikos pre
miją, skiriamą u i lituanistikos 
mokslo veikalą. Šios premijos 
organizavimo turėtų imtis ne
seniai įkurtas Lituanistikos In
stitutas Chicagoje". 
Neišgelbėjo Hitlerio, neišgelbės 

ne Stalino 

netiko". Kebliau autorius pasi- riai. Todėl tebūna man leista 
junta, palietęs pastarąjį mūsų šios pastabos baigti "nekatali-
nepriklausomybės laikotarpį, kiško rezervato" taip liaupsina-
bet ir čia jis lengvai apsidirba, mo vieno asmens sentencijomis, 
suradęs "precizišką tezę: "1920 kurios parodo jų tolerancijos 
m. Lietuva buvo Maždaug (m. supratimą be kaukės, 
p.) katalikiška". , 

Mano Geriausias Draugas 

Dr. Jono Šliupo redaguotos 
Drąsių ir tendencingų išvadų "Apszvietos" 1891-92 m. 342 pus 

autorius siekia jam charakterin- lapy taip rašoma: "Tarp lietu-
i gu "argumentacijos" būdu, vių Amerikoje buvo didesnė 

Lietuviškais žodžiais spausdi- \ pav.: "kažin ar tai atsitiko dėl meilė ir didesnis sutikimas, iki 
namas maskvinis propagandla- i jos (tautos) prisirišimo prie buvo mažiaus lietuviszkų baž-
pis "Laisvė" rašo: "Vienas da- i tikėjimo", "greičiausiai tai atsi- nyczių ir lietuviszkų kuningų. 

mas rojus virto pragaru, ties 
kurios sienomis su kulkosvai
džiais budi kruvinų tironų pa
siuntiniai, kad tik niekas neiš-

Rimtai žiūrint į šį reikalą, nieks nesivaizduoja, kad, susita- bėgtų. Bet teroras ir prievarta 

lykas aiškus: mūsų reakcija 
nieko nepasimokė iš Hitlerio Ii 
kimo. Juk Hitleris, beje, ir mū
sų kruvinasis Smetona, koncent 
racijos stovyklomis bandė už
gniaužti politinę opoziciją. Bet 
jų nė pats velnias neišgelbėjo 
nuo negarbingo galo". 

Kodėl "Laisvė" nesako, kad 
pirmasis Hitlerio sėbras Stali
nas nieko nepasimokė iš Hitle
rio likimo? Niekur pasauly ne

tiko visai dėl kitų priežasčių", Dabar žmonės tokius maiszus 
" f sikt&s...neleistų padaiyti isVa-' szerdami nežino, isz kur skatiką 
dos, kad lietuvių tauta būtų bu- iszgriebti, ir nėra to suėjimo, 
vusi labai religinga", "iš tų kur barnių nekiltų &i\ dojimo 
nuotrupų ... galima susidaryti piningų ant bažnyczių. Taip, 

taip, ir Amerikoje lietuvių baž-
nyczia nėra kas kitas, kaip ar
dytoja drutybės lietuvių ir jų 

nuomonė", "lietuviai palyginus 
lengvai keitė savo religinius 
jausmus", "galbūt reikėtų iš vi
so reviduoti seną pažiūrą", "ne- gaivumo; bažnyczia, sakau, kaip 
atrodo, kad būtų rimtų duomei vėžys kremta lietuvių dvasę ir 
nų tai pažiūrai paremti", ir t t . I lietuvių turtą, neduodama 
Istoriniai faktai bei užuominos Į jiems atpildos už tai. Kuomi 
imama labai paviršutiniškai, ap- j veikiaus lietuviai savo bažny-

ra taip kruvinų koncentracijos j graibom, net liečiant painius, i czias pavers į mokslaines ar ki-
stovyklų, kaip bolševikų Rusi-1 komplikuotus istorinės Lietuvos j tas tolygias juos szvieczianczias 
joje. Jokia opozicijos tyeikla ar ; vidaus valstybės santykius, kaip ; įrėdnes, tuomi greieziaus lietu-
spauda ten neleidžiama. Kuria- i antai nevykusio Zigmanto Va- viai iszsipainios isz kilpų, ant 

zos karaliavimo laikotarpį, ka
da virte virė įvairios religinio 

jų suspęstų per visokius jų "pe
nėtus bedievius", tuomi vei-. 

ir kitokio pobūdžio kovos, kurių i kiaus jie pasikels isz savo nuo
metu buvo žiauriai nužudytas 
unitų vyskupas Jozapatas Kon-

rus dėl karo paliaubų Korėjoje, tarptautinė krizė bus pašalinta, sugrius, kaip griuvo Hitlerio ti- c®v i* i u s- Nenuostabu, kad tokiu 
vakarų demokratijų santykiai su Kremliumi pagerės, ar, apskri- r a ni ja ; niekas neišgelbės kru- b u c J u a u t o n u s l a b a i g r e i t a * P a 

tai, pasauliui pastovesnė taika bus užtikrinta. Anaiptol. Ir Sta 
linui ir, pagaliau, Trumanui šiuo atveju rūpi visai kiti dalykai. 
Vienam tolimesni agresijos žygiai, kitam — partijos reikalai. 

Taika Korėjoj tik tuomet galės būti įgyvendinta, kuomet 
komunistai visai bus iš ten išvyti ir visas kraštas apjungtas 
laisvon, nepriklausomon ir demokratiškon valstybėn. Kad to 
pasiektų, reiks visais galimais frontais bombarduoti ne vien tik 
Korėjoj kariaujančius kinus, bet ir pačią Kiniją. Nuo to pareis 
Kinijos išlaisvinimas iš komunistų vergijos ir visos Azijos ap
saugojimas. Tik tokiu keliu einant ir viso pasaulio tautoms 
bus galima užtikrinti laisvę ir pastovią taiką. 

Idealistų organizacija 
Dalyvaujant NCCM (Amerikos katalikų akcijos vyrų sek

cijos) suvažiavimuose žmogus kažkaip atsigaivini. Taip buvo 
ir paskutiniame suvažiavime, balandžio 19 ir 20 dd., Toledo, O. 
Kai iš viso krašto susirenka keli šimtai rinktinių vyrų svarsty
ti visą mūsų gyvenimą apimančios katalikiškostfois akcijos 
reikalų, pajunti, kad Amerikoj yra nemažai idealistų, visą savo 
energiją aukojančių švenčiausiam tikslui — visa atnaujinti Kris
tuje. 

Šitie vyrai susirenka ne tam, kad pasiklausytų, kitiems 
padiktuotų ir gražiomis rezoliucijomis kitiems darbus užkrautų, 
bet patys siekia susistiprinti, pasimokyti iš kitų ir grįžus į savo 
organizacijas darbą dar pllatesniu užsimojimu dirbti. Klausant 
jų pranešimus, negali nesidžiaugti tų didellių idealistų dirbamais 
darbais ne sau, bet Dievo garbei kelti, savo kraštui ir artimo 
gerovei. 

Jei kiek seniau daugiau moterys rūpindavosi religine veikla, 
tai šiandien, ačiū NCCM koordinuotam vyrų organizacijų dar
bui, randame įsijungusius į grynai katalikiškąją akciją teisėjus, 
universitetų profesorius, rašytojus, žurnalistus, darbininkų uni
jų veikėjus, pramonininkus ir kitų profesijų vyrus. Ir, reikia 
pasakyti, kad jų veikla yra reikalinga ir naudinga ne tik Kata
likų Bažnyčiai, bet ir visam kraštui. Valstybe bus tiek stipri, 
kiek dori bus jos piliečiai, kaip dora ir teisinga bus jos valdžia, 
kaip bus vykdomas krikščioniškasis socialinis teisingumas visų 
žmonių tarpe, kokie bus santykiai tarp darbdavių ir darbininkų. 
šiais visais reikalais sielojasi NCWC ir jos garbinga šaka NCCM. 

Iš šių kelių žodžių, berods, bus aišku, kaip svarbų vaidmenį 
vaidina minimoji vyrų katalikų organizacija. 

Ir į mūsų organizacijas (ALRKF, LRKSA, L. Vyčių ete) 
turėtų daugiau įsijungti lietuvių katalikų vyrų, pirmoj eilėj pro
fesionalų, kad ir mūsų veikimas eitų planingiau ir platesniu 
mastu. Jei norime būti naudingesni savo tautai ir didiesiems 
jos rūpesčiams išlaikyti tautinę gyvybę, tikėjimą ir efektingiau 
pagelbėti Lietuvai išsilaisvinti, geriau susiorganizuokime, 
pasekdami JAV katalikų vyrų idealistų pavyzdžiu. 

vinos diktatūros. 
Vyrai Ir moterys JAV-se 
New York Times skelbia, kad 

moterys JAV-se tūkstantyje di
džiausių pramonės korporacijų 
turi 52% šėrų. Apie Apie 80fr 
apdraudos premijų paskiriama 
išmokėti moterims. Savitarpio 
taupymo bankuose apie apie 
65r/r indėlių yra įrašytų mote
rų vardu. JAV-se yra apie 30 
miliono namų ir jų savininkų 
40 ci sudaro moterys. 

Teisingai žurnalas "Science 
Digest" pastebi: pasaulis yra 
vyrų, bet... pusės jo savininkais 
yra moterys. 

Apie mus pačius 

Atsikvėpdami nuo politikos, 
dėl įvairumo, prisiminkime ke
letą faktų apie mus pačius. Dr. 
Fi\ Stearns, redaktorius žur
nalo "Clinical Medicine", apskai 
čiuoja, kad visų žmogaus krau
jo indų ilgis sudarytų 100,000 
mylių. Mažiausi jų išsišakoji
mai kapiliarai - apdengtų 

daro tendencingų komentorių, 
pav., religinį fanatizmą pri-
kerkdamas ne sufanatizuo-

v a r g i o ir n u p u o l i m o k a i p m e - i 
d e g i s z k o , t a i p d v a s i s z k o bei po - į 
lytikiszko". 

mone ji tokia pasidarė?) tam 
tikra prasme (!) buvo ir tebėra 
stabdis mūsų tautos veržlumui 
ir ekspansijai" (visur m. p.). 

Kalbamasis V. Trumpos 
straipsnis nebūtų vertas dėme
sio, jeigu ne jo visą laiką rau
donu siūlu pabrėžiama toleran
cijos idėja, kuri mums yra ne
apsakomai svarbi ir vertinga. 
Kadangi autorius tolerancijos 
kliūtis teįžiūri tik lietuvių ka
talikų pusėje, kuriuos baigda
mas straipsnį išvadina net "to 
rezervato" (m. p.) žmonėmis 
ir labai baiminasi, kad jie nemo
nopolizuotų kultūrinio gyveni
mo, o ypač, kad nereikalautų 
vyraujančios vietos politikoje, 
todėl mes priversti esame bent 
truputį pakedenti "kito rezerva-

ištisą akrą. Žmogaus širdis t o žmonių" tolerancijos sąvo-

Dar vaizdžiau jų tolerancijos 
supratimą parodo 1893 m. 
"kasztais Baltimorės parapijo-
nų" to paties asmens išleista tiems sąmokslininkams prieš b r o š i - r a „ ^ D P r a , 

minėtą vyskupą, bet jam pa-1 „ k u r p a b a i g o j e ( 1 8 p u a L ) . 
čiam - anų fanatizme aukai; s a k o m a . „ D i e v a g v r a U k t a į p e r 

rf^ ^ i P ^ l ? ? ^ 0 l 4 ! l ? , " fH!??!?*1 iMitollllltus sukezius pramany-
l kontradikcijas: 'katalikiška u hMyUh, su pagalba kurios 
Lietuva (kada gi autoriaus nuo-, ž m o n ė s i k t u o l a i k l a i k o m i b u v 0 

Manoma, kad netrukus ir Robert McCormick {sakys savo 
dienraščiams — The Chicago Tribūne, New York Daily News 
ir kitiems remti gen. Eisenhowerio kandidatūrą \ prezidentus. 
Ligšiol jis vis dar remia Taftą. 

Jei lietuvis nėra nariu bent vienos lietuviškos (supranta
ma, patriotinės) organizacijos, jo lietuviškumas pusėtinai šlu
buoja. 

per dieną suplaka 100,800 kar
tų, kas minutė išpumpuoja 22 
pantis kraujo, per 2 valandas 
suvartodama tiek energijos, 
kad jos užtektų 65 tonas pakel
ti vieną pėdą augštyn. 

Kiekviename inkste yra 1,-
200,000 vamzdelyčių, kurie su
darytų 7§ mylias ilgio. Žmo
gaus kūno 75% sudaro vanduo. 
Suaugęs žmogus, maždaug, per 
50 dienų suvalgo tiek, kiek jis 
sveria. Žmogaus smegenyse yra 
apie 12 bilionų ląstelių. Suau
gusio žmogaus kūne per sekun
dę sunaikinama ir vėl atgami
nama apie 10,000,000 raudonų
jų kraujo rutulėlių. 

Nuostabus kūrinys tas žmo
gus! 

Dorybė yra tas tobulasis gė
ris, kurs papildo gyvenimo lai
mę, ji yra vienintelis nemir
tingas dalykas priklausąs mir
tingąja! sričiai. 

Seneka 

kas, ko, gaila, nepadarė p. V. 
Trumpa. Šiam kartui pakaks 
priminti keletą faktų iš mūsų 
netolimos praeities bei pacituo
ti šiek tiek jų žymesniųjų at
stovų raštų. 

Kada anot Trumpos "maž
daug katalikiškos" Lietuvos 
(kurios visų gyventojų 85%-
čius sudarė katalikai!) Steigia
majame Seime priimant konsti
tuciją buvo norima įrašyti Die
vo vardas, tai "tolerantingoji" 
mažuma kėlė didžiausią triukš
mą ir protestus. Tas pats atsi
tiko ir atidarant Lietuvių Vi
suotinį Seimą New Yorke 1918 
metais kovo 13 d., kada buvo 
norima jį pradėti trumpa malda. 
Gerai žinome, "kokio rezerva
to" žmonės įvairiais būdais 
kliudė ir ardė lietuviškų parapi
jų ir mokyklų kūrimosi darbą 
Amerikoje, kuriam "žmonių re
zervatui" priklausė Krakas ir 
Montvydas, nužudę žinomą A-
merikos katalikų veikėją kun. 
Juozą Žebr}. 

iszgąstyje ir terionybėje. Bet... 
reikia tikėtiesi, kad žmonės ne
siduos ilgai pramydžiotiesi isz 
savęs, iszjuokti ir mulkinti sa
ve, ale kokią gražią dieną jie 
sukisz kryžius ir szventuosius i 
peczių, pavers monstrancijas ir 
taures (kielikus) į naudingus 
sudynus, panaudos bainyczias 
dėl koncertų, teatrų ar susirin
kimų, arba, jei jos dėl to netik
tų, pavers jas į klėtis ir arkli
des, pakorins kuningus ir zoko-
ninkes varpinyczioje ir negalės 
tiktai vieno suprasti: kaip tai 
parėjo, kad nepadarė tai seniai 
jau!. 

"Szitas trumpas, greitas ir 
vieninteliai galimas procesas ži
noma įvyks tiktai audroje atei-
nanezios draugi j iszkos revoliu
cijos, beje valandoje, kur kaip
gi sėbrus kuningijos, kuningaik-
szczius, ponus, urėdninkus ir 
kapitolistus iszravės kaip pikt
žoles, o valstiją ir draugiją, ly
ginai kaip ir bažnyčią, nuodug
niai iszmėžsz su geležine szluo-
ta". 

Būtų ne prošal) susilaukti iš 
p. Trumpos ateinančiame straip* 
sny paaiškinimų: 1) kiek prie 
anų, prieš pusę šimtmečio "kito 
rezervato žmonių" skelbtų "to
lerancijos" sąvokų begalėtų pri
dėti mūsų laikų "pasaulinės to
lerancijos tėvas ir mokytojas" 
Stalinas, 2) ko "fanatikai" lie
tuviai katalikai gali laukti ir ti- i 
kėtis iš "tolerantiškos, nekata-1 
Ūkiškos Lietuvos"? 

JURG/S SAVICKTS 

(Tęsinys) 
Pavasarį mes sėdavome dobilus ir daigindavome gėlea dar

želiuose. Bet pirma nei ką daiginti, mes žemėje užkasdavome dė
žes su mūsų brangesne manta. Balną, pakinktą, eentrifūgą ar 
Kurį vertesnį daiktą. Kaip gerą darbą atlikę, mes džiaugdavomės. 
Augo žolė ir dobilai virš suslėptų turtų, o mes pypkutes rūkėme. 
Pasirodo, visi ūkininkai galvodavo vienaip. Ir — šleivai. Tokiu 
pat būdu galvojo ir rusų kareiviai. Atsilankę į ūkius, pirmų pir
miausia jie badydavo savo durklais darželiuose žemę. Jei sudunks-
nodavo kuri lenta — tai ir turtas. Jie seniai jau bus sužinoję mū
sų paslaptį. 

Tai buvo vis tuomet, bet — dabar? , 
— Vyrai, lipkite žemyn! — maldavau. 
— Mes jums sakome: maisto! 
— Maisto jau seniai nėra mūsų ūkyje. 
Vienas iš jų mosikavo net peiliu. Peilis jau buvo atlenktas 

mėsome pjauti. Tik tų mėsų nebuvo. 
Du stiprūs vyrai buvo viršuje. Apačioje tretysis, daugiau 

neutralus. Jis nieko nesakė ir neveikė. Be jo, apačioje buvome 
mes — motina, aš ir Murksa. 

Murksa, g'alvą visaip bekraipydamas, gana abejingai žiūrė
jo į prašalaičius, šuniui buvo irgi labai įdomu žiūrėti, ko Čia žmo
nės karstosi pabalkiais. 

Nors kareiviai nulipo, bet jie kalbėjo nesąmones: 
— Duonos! Esti. 
— Peti. Mes seniai jau patys neturime ko "ėsti". 
— Nieko neturime ir nieko neturime. Visur ta pati pasaka. 

Kas jus bus išmokęs taip meluoti ? Nuo pat karo pradžios. 
Kareivis vis dar laikė rankose savo peilį. Peilis jokio įspū

džio mums nedarė. 
— Ar jūs, naujokai? Kurių metų? 
— Taip, mes naujokai. O ką? 
— - Mes nemaža esame matę kareivių ir prie jų pripratę. 
— Argi tamstų vieta čia! Gėdytumėtės. — Sušneko motina 

nešina dubeniu, į kurį buvo dar įmesti duonos likučiai. Kazokai, 
kaip kokie džentelmenai, ko nebus suvalgę, grąžino motinai. 

v—"Nieko neturime, o kas čia? — puolė į dubeni. 
Besikumščiodami šie bepročiai užgavo motiną. Gal dar dau

giau išgąsdino ją. Niekas dar jos iki šiol nekumšoiojo. Aš pas
tūmiau vieną prastuolį kareivį. Jis atsisėdo tiesutėliai į žarijas. 
Žarijų kiek paspirgintas, jis iššovė. Ir bus peršovęs mūsų labiau-
•siai vertinamą katilą nevainotą. Tas kareivio staigus ir nereikalin
gas šūvis mus nustebino. 

Murksa atkišo iltis į kareivį. Kareivis supyko. Tai buvo die
zų įžeidimas. Kareivio draugai kvatojo. Kareivis, nesurasdamas 
a t r a m o s p u n k t o s a v o p y k č i u i i š s iverž t i , s u d a v ė iš p e t i e s buože per 
strėnas šuniui. 

Tik Murksa pasiuto. Jis kibo kareiviui be atodairos į jo kel
nes. Kol aš suspėjau aptramdyti šunį. 

— Už tokį dalyką, žinai, maža sušaudyti! — dabar visi trys 
buvo vieningi. 

— Tik ne šunį! — sušukau. 
Persimetę per ranką šautuvą, jie ėjo bendru frontu. 
Į virtuvę įgriuvo kazokai. Jie buvo nugirdę šūvį. Kazokai, ge

rokai apkumščioję savo brolius, kad tiems daugiau nė noro neli
ko šaudyti, išsivedė kareivius — palaidūnus su savim. 

Ūkis pasiliko be kareivių. Aš nuėjau pažiūrėti savo šuns. 
MuT>-a buvo kiek pritrenktas. # 

O aš galvoju, kas būtų, jei Murksos nebūtų buvę. Kaip, pa
vyzdžiui, pasireiškusi būtų toji scena kamine? Gal būtų ir leng
viau. Bet jis mano vienatinis draugas. 

5. 
šiandie mes dengiame stogą. 
Aš ir piemeniukas. Vienatinis mūsų ūkyje išlikęs darbinin

kas. Dar ūkyje yra išlikęs kumetis. Bet jis liko mums visiems kaž
koks mitas. Jis visuomet slapstosi kažkur ir niekas jo niekur ne
mato. Šitaip, aišku, jis turi išlaikyti savo šeimą. Kai jis pasirodo 
kada ūkyje, mes stebimės, kad 30 dar čia esama. 

Aš niekuomet pirma nesu dengęs šiaudinio stogo. Bet dar
bas sekasi. Aš užnešu ant stogo kūlius. Piemeniukas man padeda 
juos sutaršyti ir paduoda man vyteles šiaudams prie karčių pri
rišti. Tai ir viskas. Tai ir stogas! Nes jeigu imtų rudeniop per sto
gą lyti, būtų visai nepatogu. Juk aš dabar šio ūkio vienatinis sa
vininkas. Tėvas bus visai nuvargęs ir yra išvykęs su motina į toli
mesnius gimines. Mes abu dabar su piemeniuku kaip ir mokina-
mės šio keisto amato. 

v Bus daugiau) 

J U LAIMEI TURĖKITE 
PARUOŠĘ SANTAUPAS 
* Dovanoms 
* Švietimui 
* Apsaugai 
\... 

* ' s 

Apie Victor Hugo 
Paminėdamas pusantro šimto 

metų nuo gimimo rašytojo Vic-
toro Hugo autorius A. Belles-
sort parašė knygą prancūzų 
kalba — "Victor Hygo", 376 
puslapių. L 

ATIDARYKITE SĄSKAITA 
DABAR! 

tlFRl DIVIDENDAI. Garantuota* SaafnmM 
SanUupoN Išmokamos Pareikalavus 
UETUVI8KA IŠTAIGA 

l¥E RSAL SAV1NG 
AND LOAN ASSOCIATION 

, :>M Su. \ lalsted St Chicago 8, Ūlinois 
Telefonas: HAymarket 1-2028 

- <iMndof. Pirmadieniais, antradieniais ir penktadieniais nuo 9 ryto 
i 4 saiandaj vakavo. Ketvirtadieniai* nuo 9 ryto iki 8 vaL vakaro. 

1 Večiadieniais uždaryta. Šeštadieniai! nuo 0 v a i ryto Uu 3 vai. p»p. 
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LIETUVIAI LAUKIA KARDINOLO STRITCH 
šj sekmadienį balandžio 27 ir Ju rkšo vadovaujami skautai , pavedė atlikti lietuviams trem

ti. Jo Eminencija kard. arkiv. Čia sėkmingai darbuojasi muzi-, t iniams dailininkams prof. I. 
Stritch laukiamas Šv. Antano ko Kreivėno vadovaujamas, šlapeliui, dail. J. Pautieniui, 
parapijoje Ciceroje. j tremtinių choras, p. B. Petravi- kiek talkininkaujant dail. Tri-
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Ta dieną 4 vai. kardinolas į Pienės vedami anglų kalbos 
Stritch pašventins naujus sese-į kursai ir čia y ra poetes Graži
ui rūmus, kleboniją ir nemažam Į nos Tulauskaitės Babrauskie 
skaičiui jaunimo suteiks Sutvir
tinimo Sakramentą. 

Džiugu, kad Šv. Antano pa
rapija pasistatydino naujus rū-

nės rūpestingai vedamas kny
gynas. Žodžiu, tuose rūmuose 
koncentruojasi bemaž visas Ci
cero senųjų ir naujųjų ateivių 

mus ir plėsdama savo kultūrinį kultūrinis gyvenimas 
veikimą apima vis platesnius 
visuomenės sluogsnius. 

Cia. šioj parapijoj, renkasi 

Nenuilstamas lietuvybės ža
dintojas kun. klebonas Ign. Al
ba vičius, s ta tydamas naujus rū-

sktn. Juškevičienės, Zailskienės ! mus, kai kuriuos meno darbus 

čiui, gana skoningai išpuošė se
serų rūmų koplyčią. 

Erdvi klebonijos seklyčia be 
kitų paveikslų pasipuošti ir ta
pytojo J. Pautieniaus darbu 
"Nemuno Kilpa". ( 

Cicero gyventojai, tiek senie
ji, tiek ir naujieji ateiviai su 
nekantrumu laukia minėtų iš
kilmių, nes jie savo parapijoje 
tokį augštą svečią retai sulau-

Ž-tis 

SPORTO APŽVALGA 
Redaguoja: ALO. AVIŽIENIS ir EDV. ŠULAITIS 

18S0 So. 51st Ave., Cicero 50, IU. Tel. OLympic 2-4992 
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Sporto gyvenimas Hamiltone 
Kovo mėn. 29 d. į Hamiltoną ar bus visiems ar tik vienam 

buvo atvykę Toronto "Vyties" klubui gautos vizos išvykimui, 
krepšininkai, kurie sužaidė su 
Hamiltono "Kovu" rungtynes. 
Rungtynės vyko vienoj iš mo
derniausių Hamiltono salių, ku
rioj krepšių lentos yra stikli
nės ir labai patogios žiūrovams 
ir žaidėjams. Žaidimui prasi
dėjus abi komandos energingai 
stoja kovon ir pirmą puslaikj 
užbaigia gana žemu rezultatu 
11:9 torontiškių naudai. Antrą 
puslaikj Hamiltono "Kovas" 
kiek pasimeta ir svečiai išnau
doję visas progas baigia rung
tynes 42:21 savo naudai. 

Toronto "Vytis" žaidė ir taš
kų pelnė: Ignatavičius 14; Preik 
šaitis 10; Supronas 7; Duliūnas 
6;^Kųlys 4; Žukas 1; Naras 0. 

nes iš Kanados } JAV sienos 
peržengimas y r a ribotas. 

Pirmą šeštadieni po Vely
kų Hamiltono sportininkai su
ruošė linksmus šokius aDinavos 
svetainėje. E. Nuokalninis 

Bostono LSK nugalėjo 
Newarko, N. J., LSK 

Š. m. balandžio 5 d. Bostone 
viešėjo Newarko, N. J., Lietuvių 
sporto klubo krepšininkai. 

Rungtynių pradžioje aiškiai 
pirmavo Bostono L. S. K. krep
šininkai puslaikj baigdami 24:14 
savo naudai. Antrame puslai-
kyje riewarkiečiai keletu staigų 
prasiveržimų pasekmę sušvel
nino, bet Bostono L. S. K., nuo 

dalyvavo ir būrys lietuvių sta
lo teniso žaidėjų, kuri* užėmė 
visas pirmąsias vietas. 

Vyrų vienete pirmas 2 vie
tas užėmė broliai Soliūnai, iš 
kurių jaunesniajam — Vladui 
ati teko V, o Jonui I I vfeta. Šios 
grupės grupės paguodos ra to 

kia sunkiasvoris juodukas E. 
Saunderg, kuriam pranašauja
ma graži ateitis. Tik viena? da 
lykas stebina vadovą, tai Saun-
ders keistas elgesys. Sako, kad 
jis lemiamu momentu, kai prie
šininkui reikia "suteikti" pas
kutinis smūgis, j is nuleidžia 

nugalėtojo vardas ati teko Al. j rankas ir pradeda šypsotis... 
Avižieniui. Vyrų dvejeto var-4 —Paryžiuj© prancūzų futbo-

Hamiltono "Kovas" žaidė ir l f t t k e i s d a m i ž a i d ė j u S ( persvarą 
taškų pelnė: Mickūnas 10; Pa 
navas 4; Petrušai t is 3 ; Kuda 
ba 2; Miezitis 2; Trumpickas 0 

išlaikė ir rungtynes laimėjo re
zultatu 41:40 (24:14). 

B. L. S. K. Skabeikis 12. Ple-
vokas 11, Lukas 3, Leveckis 6, 

Hamiltono jauniai krepšininkai L i n č i u g % R u d z i u n a s 2 , Mit 
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Srserims mokytojoms naujas namas šv. Antano parapijoje; Cicero, 111. šį sekmadienį pa
šventins kardinolas Stritch. 

Balandžio 5 d. Toronte vie
šėjo Hamiltono jauniai krepši
ninkai, kurie norėjo atsirevan
šuoti už pirmiau pralaimėtas 
rungtynes. Šį kar tą hamiltoniš-
kiai stojo kovon pastiprintu 
sąstatu ir pakeistu gynimo bu

kus. 
N. L. S. K. Monkevičius 17, 

Mėlynis 15, Razminas 4, Mik-
nevičius 4, Navickas. 

Tenka pastebėti, kad Bos
tono L. S, K. krepšinio koman
dos sąs ta te dalyvauja keturi 

žybose pirmaisiais išėjo A. Avi
žienis ir K. Ripskis, kurie baig
mėje jveikė B. Žemaitį ir Blac-
ker. 

— Balandžio mėn. 13 d. Glean 
Ellen mieste įvyko Illinois vals
tybės Novicc klasės stalo teni
so varžybos, kuriose komandi
niai pirmą vietą išsikovojo Chi-
cagos LSK Gintaras (buv. Atei 
t is) , jau antr i metai iš eilės 
pelnydami Illinois meisterio 
vardą. Pažymėtina, kad čia žai
džiama yra individualiniu būdu, 
o taškai komandai skaičiuojami 
pagal pirmųjų 4 laimėtų vietų 
skaičių. 

Lietuviai laimėjo šias pirmą
sias vietas: Vyrų vien.: A. Avi
žienis — I v., J. šoliūnas — III 
v. Vyrų dvejete: A. Avižienis 
— J. Šoliūnas III v. Moterų 
vien.: O. Blandytė — III v. 
Mišriam dv.: O. Blandytė — B. 
Žemaitis — IV v. 

Gintaras, kuris amerikiečių 
spaudoje dar buvo vadinamas 
senuoju - - Ateities vardu, šio-
so varžybose iš viso surinko 
280 tšk. 

du, būtent zona. Šis gynimo j Amerikoje gimę lietuviai dau 
būdas hamiltoniškiams padė jo ' gumoje Bostono Collcge stu-
atlaikyti veržlų priešą, bet ne
užteko nulemti rungtynių pasek 

dentai: Mitkus, Plcvokas, Lin-
eiiiK ir Lukas, kurie gražiai ben-

• 

Sv. Antano parapijos naujai atremontuota klebonija 

LIETUVIŠKOS KULTŪROS ŠVENTĖ 
<, i 

M i TLVI&KA DAINA, $1,000 I AIMfrMS ROMANAS IR 
POEZIJOS ANTOLOGIJA 

t>k?nadieių lietuvių pamilta-j jaur* įteiks pirmuosius knygos 
..ai .Čiurlionio" ansamblis gai- : egzempliorius, kuriuos autorius 
vins mus lietuvių kompozitoriui vėliau padalins l i teratūros me-
kūriniais ir mūsų -liaudies dai - įcenato — „Čiurlionio" ansamb
lių melodijomis. lio nariams. Šį premijuotąjį vei 

Drauge su ta lietuviškos dai-i kalą koncerto metu galės visi 
nos švente bus siejami ir kiti Įsigyti. Bus progos gauti ir au-
du reikšmingi mūsų kultūriniai ' toriaus J. Gliaudos bei dailinin-
įvykiai. Visų pirma pasiro- ko A. Varno autografus. Vei-
dymas pirmojo tūkstant į dole- kalo kaina $2.00. 
rių premijos laimėjusio romą-! 
no „Namui an t smėlio". 

I'n iiti jiiolnsis romanas 

sis premijuotasai romanai) 
jau atspausdintas . .1) puošia 
nauju stiliumi, ekspresingai 
dail. A. Varno nupieštas virše
lis, knygos pradžioje - foto
statinė kopija premijos pasky
rimo akto, pasirašyto visų pen
kių teisėjų: pirm. B. Babraus-
ko, sekr. St. Tarnulaičio ir na
rių: kun. V. Bagdanavičiaus, 
Honr. Radausko bei Ant. Rūko. 
' temanąs turi 221 puslapį, žy
mi \r. dalis rfai nebuvo spaus-
•!-u' i ,.Draug*M 

) Čiurlionį*0 insamblio kon mūsų poetų geriausius kūrinius 
r ; tą atvyksta premijuotojo ro pradedant Stanislovu Rapolio 

mano autorius Jurgis Gliaudą, niu, baigiant Alfonsu Keliuo-
Draugo Bendradarbių Klubo ciu Iš viso — netoli 800 rink-
pinnmink&s kun i. 4 Juška i t in ių -liėr&ščh; Drauge gi su 

Geriausių eilėraščin rinkinys 

Koncerto proga lietuviškoji 
visuomenė turės galimybės pir
mą kartą pamatyt i ir įsigyti di 
džiąją Lietinių Poezijos Anto-
tosU1!' Tai monumentalus vei
kalas, sudary tas didžiųjų mūsų 
l i teratūros specialistų: J . Ais
čio ir A. Vaičiulaičio. 

Turi 832 puslapių, taigi di
džiausia paskutiniu metu trem
tyje lietuvių išleista knyga. Jo
je yra J. Aisčio studija apie 
lietuvių poezijos formų raidą. 
100 tekstai vertingiausių lietu
vių liaudies dainų, keletas rau 
du. Antologija apima net 150 

liaudies bei partizanų dailiomis 
ši didžiulė mūsų poezijos anto
logija turi artį 900 atskirų kū
rinėlių, taigi neišsemiamas šal
tinis deklamacijoms mokyklose 
ir parengimuose, bei pagrindi
nis veikalas mūsų eiliuotai kū
rybai pažinti. Antologijoj y ra 
109 poetų atvaizdai ir t rumpi 
duomenys apie juos. 

Iškilmingas įteikimas 

„Čiurlionio" koncerto metų 
pirmąjį Lietuvių Poezijos An
tologijos egzempliorių TT Ma
rijonų spaudos direktorius kun. 
P. Cinikas, kurs tvarko „Drau
go", „Laivo" ir „The Marian" 
leidimą, įteiks ansamblio vedė
jui Mikulskiui. Koncerto proga 
ir kiti galės šį didįjį veikalą įsi
gyti. Knyga papuošta dailinin
ko Adomo Varno iliustracijo
mis ir išleista prižiūrint Lietu
viškos Knygos direktoriui kun. 
<lr. V. Bagdauaviului. 

'i'as įvyks p»tfWauHos metu 
ir u£ims 3 minutes. 

Naujų lietuviškų damų me
lodijos ir naujų rinktinių lie 
tuviškų knygų pirmas pasiro
dymas „Čiurlionio" ansamblio 
kon -v U d&tfo fiiūaų k^I tūnn* 

mei. Pirmasis kėlinys baigia draU.'rfciaudami su atvykusiais 
mas 18:11 torontiškiu naudai, j iš tremties krepšininkais bęnd-
Antrame kėlinyje svečiai buvo romįs jėgomis garsina lietuvių 
prisiviję priešą,,,tik per 4 taš- sportininkų vardą. V. L. 
kus, bet torontiškis Preikšaitis 
padaro kelis metimus ir rungty 
nes baigiasi 37:31 "Vytie " nau \ 
dai. Reikia pastebėti, kad krep- i 
šįų lentos yra gana savotiškos, 
kas nepratusiam atsiliepia į žai 
dimą. 

"Vyties" jauniai žaidė ir taš
kų pelnė: Preikšaitis 14; Kas
peravičius 9; Budreckas 4; Mi
talas 4; Kulys 4; Danilevičius 
2; Laurinavičių? 0. 

Hamiltono "Kovo" jaumai 
žaidė ir taškų pelnė: Trumpic
kas 13; Petrušai t is 8; Jankaus
kas 6; Stanait is 2; Apanavičius 
1 j Dargis I. 

TerorcMškfs laimėjo 

Po jaunių krepšinio pirmą 
kartą į aikštę išėjo Hamiltono 
sporto klubo "Kovo" motorų 
tinklinio komanda. Tinklinį ir
gi laimėjo šeimininkės toron
tiškės 2:0. kurios, turėdamos 
daugiau praktikos, buvo prana
šesnės už viešnias. 

Hamiltono sportininkų tarpe 
yra didelis susidomėjimas įvyks 
tančia sporto olimpiada Cleve-
lande, bet dar t ikrai nežinoma, 
• — 

švente, į kurią a tvyks ta lietu
viai net iš tolimesnių miestų. 
Koncerto pradžia sekmadienį, 
balandžio 27 d. .3 vai. p.p. nau 
ju, vasaros laiku, Operos rū 
muosc (Madison ir VVaeker 
Drivc). —J . Pr . 

_ i 

FuiboVn'nka\ jau išėjo į 
aikštę 

Pereito sekmadienio giedras 
oras ir puiki Rockne stadiono 
aikšte sudarė idealius rėmus 
pirmajem šiais metais lietuvių 
futbolininkų pasirėdymui "Na
tional Soccer" lygos pirmeny
bėse. 

Lietuvių futbolo komanda 
šiose rungtynėse užšoko ant 
pačios pajėgiausios I divizijos 
pietų grupės vienuolikės žy
dų Hakoah vieneto, kuriam tu
rėjo nusileisti 0:4. Pas lietu
vius futbolininkus aiškiai ma
tėsi pavasarine forma ir ko
mandoje, nebuvo reįkiąmo dar
numo. 

Sekantį sekmadienį, Irdan 
d/i» mėn. 27 d. 3 vai. p. p. prie 
Paulina ir 59-tos gt. antrose 
pavasario rato rungtynėse lie
tuviai bandys jėgas su naujai 
įsisteigusia Chinacoos vie-
nuolike. 

Šių metų "National Soccer" 
I divizijos pietų grupėje , daly
vauja 9 futbolo komandos, iš 
kurių 3 yra dar neseniai susi
formavusios. Kitame Sporto 
Apžvalgos numeryje įdėsime 
šios grupės pirmenybių pavasa 
rio rato tvarkaraštį . 

Stalo teniso žinios 
Balandžio mėn. 5 u\ Net. and 

Paddle klubo ruoštose Novi
cc klasės stalo teniso varžybose 

Sportininkų vakaras 
Gegužės mėn. 10 d. šeštadie

nį, Chicagos LSK Perkūnas, 
Lietuvių Auditorijos didžiojoje 
salėje, ruošia didžiulį vakarą 
su marga programa, šokiais ir 
kitais įvairumais. 

Pasaulinė sporto 
! kronika 

—.R BoMnson, stebint. 22,-
264 žiūrovams, apsyne pussųn-

Į kio svorio pasaulio meisterio 
vardą. J is trcėiame roun dc sa 
vo priešininką R. Graziano nu
galėjo nokautu. Rungtynės įvy 
k ' Chicagos miesto r tad 'or^. 

;Robinson per.5 70.631 dol ir 
Graziano gavr 07.192 dol. 

— Šiuo metu JAV '~oks:nin-
kų — nūgėių rinkr;* •" lankosi 
Europoje. Rinktinės vadovas 
A. VVard tikisi, 1tą.a jaunieji 
bokso mėgėjai gerai pasirodys 
Europoje. Ypač daug vilčių tei-

Vyiytl, iin»lri\\s: jei JQH n«p;il< nkinli. 
i 111 M s tfanitoH tiiitetkCąlfl paląguinątyti. 
lorlfll ka'rj j ; neturite uv.MUimil tani 
tlk.rU vitaminu kasdieniniam «Jlot»'. 
lai skaitykit^ toliau. 

J u.s turelij upeclallal Miliui n f\siK»i I 
raporlai nuo Itj, kijiif tuičjo RO 
rlausluH prislanklrtiiiH vartoaahTl for-
mulą vadinama TR) X. 6' yra for-
mulGi kurios kamJi'M»iiu doza turj 
daiiffiau nefU, kad ina-Aiausia SUait< 
KCH asmuo reikalauja tam tfkfu, rei 
kalingu, svarbiu ir pripažintu \ i ta 
minų. Jei Jūs JauCiutčs. Uad jfts taip 
pat galite pasinaudoti nuo i\oa for
mules. Jūs husito patenkinti sužinoję, 
kad jūs galite gauti tiktai pasiun-
riant sia iftkarpa j Oremm |)rMX 
l»i'o<luots, I>e|>t. 47, l*eoksliill. N. V. 
.Ji(> jums skubiai atsiiis $8.60 siun
tinei). 

Jfls noturlte siųsti pinigus su or
deriu tiktai sumokCti pastininkui 
kaip pristatys prekes. 

lo rinktinė nugalėjo Portugali
jos komandą 3:0. Rungtynes 
stebėjo 45,000 žiūrovų. 

— Beverly Hills, Californijoje 
jvykusiose tenisininkų — pro
fesionalų pirmenybėse meisterio 
vardą ir 5,000 dol. premiją lai
mėjo R. Gonzales baigmėje 
jveikęs P. Segurą: 5:7, 11:13, 
6:4, 6:3, 6:3. 

— Australijos teniso žvaigž
dė F. Sedgman, viešėdamas Eu
ropoje, dalyvavo tarptautiniame 
Italijos teniso turnyre ir lai
mėjo pirmąją vietą. J is baig
mėje įveikė žinomą Čekoslova
kijos žaidėją, dabar gyvenanti 
Egipte, J. Drobny: 7:5. 6:3, 1: 
6, 6:4. Du Jugoslavijos žaidė* 
jai, atvykę žaisti i šį turnyrą, 
atsisakė grįžti namo ir nutarė 
vykti kitur pastogės jieškoti. 
Manoma, kad abu tenisininkai: 
D. Mitic ir M. Branovic vyks į 
P. Ameriką arba Australiją. 

— Bostone, tradiciniame pat
riotų dienos maratono bėgime, 
pirmąją vietą laimėjo tekstilės 
darbininkas iš Guatemalos D. 
Floros. J is 26 mylių 385 yardų 
nuotolį prabėgo per 2:31:53. 
Antroji vieta teko amerikiečiui 
iš New Yorko V. Dyrgall (2:-
36:40), III vieta — L. Velas-
quez, Guatemala (2:40:08). 
Nuo pat pradžios iki pabaigos 
buvo tik t rys bėgikai, kurie bė
go pirmieji. Pirmąsias penkias 
mylias vedė St. Lindner iš Phi-
ladelphijos (atbėgo 23-čiuoju), 
Penktoje mylioje priekin pra
siveržė du gua tema liečia i Klo-
res FU Velasquez ir abu petys 
petin bėgo iki dešimtosios my
lios, bet čia Flores pralenkia, ir 
jau nebeatieidžia vadovavimo 
iki ..aigmc" 

l 'avarde 

Adresas 
Miselas Valstija 

. _ I M I - • • . . 

l l i i i i i i i i i i i i i i i iHHii i i i i i i i i i in i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iHi i imi i imi i i i i i i i inni i i i in i i i i i i in i i i i i i i i 

L I E T U V I š K A | » t A I O A 

SAfETY OF YOUR 
SAVINOS 

o^° 
-,-:.••' 

citit m fe.ft PlffklEWIC2 W\ 
IU.JfJl!.I..J 

' ff""1 1 

Aukštos Rūšies Fotografijos 
" I ! H • ' 1 ' " H l ' l ' ^ " " " I '11 •> > 

VKttTUVlNpH NLOTKĄ1 KOS — 
MfJSŲ gPEClALVČA 

Precin Photo Studio, Inc. 
Ktivardas J. IJlis, HUV. 

4008 Arclier Ave. 
lel . Vlrtjtlolu 7 - Ih i 

• • " | • • • ! •. I » '• • » • • • 

*» 
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M I ; 1 ) / I A I : Mioii^iAit 
Su '^.cniėmls — gatavi uodlnimui 

MONTMUUKNCY VYŠNIOS 
I.Vi'"-8H"*Į('W <Ua. $lo iki $16 vie
nus. Taip pal /.\(ltnly.s Orlenlal 
«'i;il»s. IMn OakH, l'ilms Ir olnioliu 
mi'fl/.iai AI i>»iv it <• ij gaukit' ' ,iiK»s d»i 
bu r! Pus VVebbe'ji ubuoltij purda\)iuo 
vi.'tu ant R^tJte 14. 4 »u\llos I va 
karus nuo ttout« bj>, Buriinglun 
illinots «0l'«HK<5 tsKabos. 

SAUKITE — 
BuiTlngton 557s-lt. 

Atdara penktad . 6e&tad.. sekinad. 
iki v«iui£06. 

\ 
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MILDA BUICK 
O Ą L L D 

907 Wesi 35th Street 
Lftiayette 3-2022 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 5 

i.-f. 

lietuvaičiu Pranciškiccių Seserų veikla 
SESERŲ I>KANCI&KIE£IŲ TRICSU SUKURTAS KULTŪROS 

ŽIDINYS PIETŲ ILLINOIS VALSTYBĖJE 

Pietų Illinois dėl žemes tur- jšv, Pranciškaus seserys iš Pi t t s 
tų: aliejaus, anglies, derlingųVburgh'o. Mt. Vernas buvo rei-
laukų nuo seno buvo žmonių t kalingas naujos ligoninės. Prieš 
apgyvventas. Jau prieš kel ias:š imtą metų statytoj i ir vėliau 
dešimt metų čia apsigyveno ne * praplėsta ligoninė pasidarė per 
mažai lietuvių, kurie dirba a n - l m a ž a ir nebetiko moderniems 
glių kasyklose, kiti ūkininkau-% medicinos reikalavimams. Visi 
ja . Dėl stokos lietuvių inteli- ' ši reikalą matė, bet niekas ne-
gentų, lietuvių kultūrinis gyve- siryžo šio sunkaus ir atsakin-
nimas nebuvo tinkamai išvys- go darbo pradėti. Tuo reikalu 
ty tas . Tiesa, jie nepamiršo sa- X susirūpino vietos katalikai, ku-
vo kalbos, net ir savo vaikus* r ių čia nedaug ir sudaro tik 
ir anūkus pramokė lietuviškai^2'< visų gyventojų. Jie pradė-
šnekėti, bet neturėjo savų m o - t j o jieškoti katalikių seserų, ku-
kyklų, organizacijų, net savųfr ios imtųsi šio sunkaus darbo: 
parapijų. O lietuvių čia bū ta^s ta ty tų naują ligoninę ir kar-
nemažai: po keliasdešimt šei- tu atlikinėtų misijas šiame 
mų Centralia, W. Frankfor t , i krašte. Vietos vyskupo Henri-
Herrin, Harr isburg ir atskiros j ko Althoff, kurs nors ir nebu-
šeimos išsimėtę šių centrų apy- • vo lietuvis, bet gerai mokėjo 
linkėse. Dabar lietuvių pietų 'lietuviškai, net pamokslus lie-
Illinois smarkiai sumažėjo: da- l tuviškai pasakydavo ir tuome-
lis senesniųjų išmirė, nemažai tinio Mt. Verno klebono Ed-
žuvo anglių kasyklose, o jau- vardo Dahmus akys nukrypo \ 
nesnieji keliasi \ didesnius cent įšv. Pranciškaus lietuvaites se
rus, kur geresni uždarbiai, tik- : seris Pit tsburgh'e. Rašė raš tus 
resnė ir gražesnė ateitis. ir kvietė imtis šio kilnaus, nors Į -

Pastaruoju metu didžiausias i ir sunkaus darbo. Tuo laiku | taigomis ir gavo stambią vai-
pietų Illinois centras susidarė šiam vienuolynui vadovavo Mo- j d z l o s P a s a l P 3 naujai ligoninei 
Mt. Vcrnon. Jis savo gyvento- tina M. Dovida. Po ilgesnių svy I s ta tyt i . Statybos darbą suor-
jų skaičiumi ir augančia pra- | ravimų ir pasitarimų pakvieti- ! ganizavus ir statybai įpusėjus 
mone praaugo kitus šios apy- mą priėmė ir 1944 metais m o - " w , n Q " A l n v z a isvvko į moti 
linkės miestus. Čia yra nema- i tina Aloysa su kitomis seselė-
ži vagonų, batų, rūbų. krosnių, mis atvyko į Mt. Verną tvar-
elektros įrenginių fabrikai. At-! kyti reikalų. Jų darbas buvo 
rodo, kad ateitis šio sparčiai • vaisingas. Jos mokėjo užmegs-
augančio miesto šviesi. ! ti ryšius ir juos palaikyti su 

šiame taip sparčiai augan- vietos atsakingais pareigūnais 
čiame ir jo apylinkėje lietuvių ir biznieriais. Be religinių skir 

^ : - w v . o n n i o 1% a t f t k i r O I 

Bostono žinios 
Lietuvių Radijo Korp. prane-1 

ša, kad jos programa pereitą' 
sekmadienį neįvyko, nes d©I ne
išvengiamų kliūčių stotis ne
veikė nuo 9:02 iki 11:10 vai. 
ryte, bet kviečia pasiklausyti 
programos ateinantį sekmadie
nį nuo 9:30 iki 10:30 ryte, kaip 
ir visuomet, per stotį WHEE. 

Liet. Radijo Korp. metinis 
vasaros piknikas, vedamas Ste
pono Minkaus, įvyks liepos 13 
d. Brockton Fair Grounds, 
Brocktone, ir jos "Piknikas po 
stogu" įvyks rugsėjo 28 d. irgi 
Brockton Fair Grounds. Pra
šome kitų organizacijų tose die

nose nerengti piknikų, kad ne-
supultų du piknikai vieną dieną. 

Steponą* Minku* 

COHRAD'A* — Fotografas 
(Lietuvis) 

ModerniAkaft (rengta 
vieta (vairiom nuo
traukom. Specialybe 
— ventuves. •faunave-
(l/iHins duodama pui
ki ir brangi dovana. 
Sąžiningas ir gražiai 
atliktas darban. 
414 W. «3rd STHKK! 
Tel. i:Ng. 4-588:1 ar 

KNg. 4-5840. 

, ; ,„,„ ' , SHmaritiedo ligoninė Mt. Vernon, 111., kur i , tvarko seserys praneiškietės lietuvaites 

nymams ir planams pri tarė ir 
jas medžiaginiai ir moraliniai 
rėmė. Ponas Schweinfurth nu
pirko iš buvusio savininko se-
n%ją ligoninę ir ją padovanojo 
seselėms. Šioje ligoninėje lai
kinai ir dirbo, kar tu rūpinosi 
naujosios ligoninės statyba. 
Jos sugebėjo užmegsti ryšius 
ir su centrinėmis valdžios įs-

gė ligoninės koplyčią ir jis 
pats šių metų balandžio mėn. 
27 d. naująją ligoninę pašven
tins, o sekančią dieną atlaikys 
minėtoje koplyčioje pirmas pon 
tifikalines šv. Mišias. 

Į pašventinimo iškilmes be 
vietinių ir šios apylinkės gy
ventojų a tvyksta svečių iš 
Pi t t sburgh 'o : dabartinė vienuo 

keli modernūs operaciniai kam
bariai ir rentgeno bei labora
torijos kabinetai. 

Ši nauja moderni ligoninė 
šimtamečius liudys miesto ir apy 
linkės gyventojams lietuvaičių 
šv. Pranciškaus seserų sumanu i 
mą; pasiaukojimą Dievo gar-H 
bei ir ar t imui; ramus ir uolus 
seserų darbas, nuoširdus jų pa-

S O F H I E B A R Č U S 
IS VVGES stoties — Banga 1390 

PIRMAD. iki PENKTAD 
8:45 iki 9:30 vai. ryte 

SĖSTAI). 8:30 iki 9:30 vai. ryte 
LIETUVIŠKOS V A K A K U & K O S 
ii tos pat stoties PIRMADIENIO 

vakare nuo 7 iki 8 vai. 
K A M O P R O G R A M A 
7121 SO. ROCKVVELL ST. 

Chicajco 29, III. Tel. HFmlock 4-2418 

lyno motina M. Loyola, motina | tarnavimas ligoniams yra gua 
Dovida. motina Aloyza, motina žiausia misija nekatalikų tar-
Babtis ta; Pi t tsburgh 'o šv. Ka- p c . Kun. Jonas Galiūnas 

čiame ir jo apylinkėje lietuvių ir biznieriais, DC rengi*.*., — . . rovveste įvertindamas seserų 
apgyventame mieste didelę kul tumų (čia yra apie 38 atskiros I lietuvaičių pasišventimą ir su-

duoklę įdėjo lietuvaitės konfesijos) visi seserų suma-1 manumą savomis lėšomis įren-

0 . zimiero lietuvių parapijos kle-
motinar Aloyza išvyko j moti- b o n a s A M . Kazėnas, kurs 
niškus namus, tęsti pradėtą Į d a u g r Q p i n o s į įr padėjo sese-^ 
statybą ir ją baigti atvyko se- I l g m g j B i k u r t i Pi t tsburgh 'e ir 
suo M. Klara. Ji su n e m a z e b į ; j o m s atsikelti \ Mt. Verną; 
niu uolumu ir sumanumu pra- I p į t t s D u r g h ' o seserų kapelio-
dėtą darbą baigė. | n a s k u n Skripkus ir kiti. 

Vietos vyskupas A. R. Zu-

ws 
NUO UZSISENfcJUSIŲ 

Skaudančių Žaizdų 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ 

ALBINAS BENIULIS 
ATLIEKA IERKRAUSTYMU 

ir įvairių daiktų pervežimus 
Taip pat persiunčiame j užsienį 

pakietelius įvairaus maisto. 

Kreiptis: 
2554 SO. HALSTED STREET 

Tel. DAnube 6-3245 

Naujoji ligoninė vadinsis 
"Gerojo Samariečio" ligoninė. 
Joje yra vietos 133 ligoniams, 

iLiiEinyvcDS Cincinnato liet. žinios Darys operaciją 
YVATERBURY, Conn. - - . - , , „ „ » . , ..»-. • r 

TT i. i I SIS Taiptfi pn Salina persč.imia Ilgos 
g m balandžic 20 d. vietos • n e šu , kad VVaterbury Hospital , v n , n n „ n i o 8 A T H I K T C T I'OOT. m 

vyčių susirinkime išrinkta kuo- j sunkiai serga ir laukia sunkios \ ^ ™ ~ > "«°* u ^*XyM' 

Tie, kurie kenčia nuo SI-::NŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
negali rainiui sCkleti ir naktimis mie
goti, nes jų užHuseneJuslos žaizdos 
niežti Ir skauda. Kad pasalinti tą 
niežėjimą ir skaudėjimą senų at
virų ir skaudančių žaizdų. uždtMdte 
LBOULO Ointmcnt. Jo g y d o m o s 
ypatybCs palengvins jūsų skaudėji
mą Ir galSsitc ramiai mlogoti nak
tį Vartokite jj la'ogl nuo skau-

_, [ džig nudoglnuj. Jil '»ipci pašalina 
"f* : nlo/.ojiuia Hgoa vadi; moa l'SORIA 

orios ir porplyši 
v_yi:ių o u o i n " » « « v i «•— —• — o I , n ^ tarppiršriu. .lis yru tinUaniaM 
pos valdyba: J. Maezcr - pir- j operacijos "Draugo" skaityto- | vartoti mo ^ ^ « ^ ^ " u » 2 
mininkaa, pon»a A. zsenau 

TELEVIZIJOS IR RADIJO 
TAISYMAS — PARDAVIMAS 

Tel.: DAnube 6-6887 

DAINA TELEYISI0N C0. 
3120 So. Halsted Street 

P R O G R E S S 
LIETUVIŲ BENDROVes 

K R A U T U V E S 
PEČIAI, AAIiDYTUVAI, TKIJ1-
VIZIJOS APAKATAI, SKAliBIA-
MOS M A I N O S , l i \ l . l » M MAT
RACAI, KILIMAI, LOVOS IR 

VAIKU BALDAI 
JMd/.litusiaH Pasirinkimas 

MAŽIAUSIOJ KAINOS 
I . « * I I J i \ l a M s i I Š M I l H l k l IIIIIMl 

Haldal padaromi | 
Paga1 UŽHakymą 

F R O G R E S S 
Furniture Company 

3224 SO. HALSTED ST. 
Tel. Vlt iory 2-4226 

4183 ARCHER AVE. 
Tel. LAfuyelte 3-S171 

CHICAOO. ILL. 

f 

u Į jas p. Vincas Mileška, gyv. 19 ^ J ^ ; ' f,* 
Bckret. J. locy, - iždin. ir M. I S o . Leonard *f, WatOrbury, ! IIĮO,. > ^ k f ^ 
Kriaučiūniene vicepirm. Trys Conn. !'. 

L, V V c t - , 1 ^ ioiuMOsVniuJaunimo tentus pirmieji yra ilgamečiai huopoi { , . . .m J Į ; s , l l U t i ( ) j 
f^d^ja:£l^ Gudauskai, L i t t u m s ^ ^ ^ ^ ^ Myhos n a r i a l . _ . ^ n w M ^ 
M$\M~.t 471» Street Lntcsfio •& { _ j B u v ę s „ p j a u m m a s l r S10JC J ^ ^ . ^ y ū j a m 

__ i^UniUiA t-iokin^ mokslo, lankf^ \J • >#;i«siro • • % T >̂  • i t ^{, „ A m A • • . : ^ « . A T S M „ kolonijoje siekia*- mokslo, lanko Lietuvos vycui konlemuijai praėjus h,ghschooi (gimnazijas, N * . 
„TITSU,.^ r,, t« -• • u u i , iU Ramonaitytė lanko Academy 
CHICAOO, 11 . - L. Vyčių jos valdvbos, nors kas tr is me- 7 " # " 

* J v , , , i • of Notre Dame of Providence, 
Haleie pereitą sel«madieni pra- nesius sauks bendrus susirinki- XM • . ... 

, J . , - \ T V. Newport ; Maryte Vasihauskai-
sideio 40 m. įubilejine vyčių mus. . . _, , o u , , 

. . . . . . . I „ , -A , t e — G o o d Shepherd vienuolyno 
- ' -" Po tris valandas užtrukusios . , . ~ ^ , . . ., 

7̂  , u mokyklą, Carthago, kurioje i) 
»nierencnos dalyviai buvo pa- , • - . • , ?*_ , , / 

yra laimėjusi skaitymo konkur-

ji ji užjausti gali rašyti jam 
šiuo adresu: Vincas Mileška, 
VVaterbury Hospital I - Nord 
Room 191, VVaterbury, Conn. 

Dr. 

konferencija, kuriai pirmininl— , .. . 
vo p. Radžiūnas, p. Sakalas, p. , konlerencijos daly. 
Ad Viliušis- sekretoriavo | vaišinti užkandžiais. s ą i r d a i y V a v o apygardinepe 

Taip baigėsi jubilėjinė Vyčių j skaitymo varžybore; ir Rimtas 
konerencija. Naujais uždavi-

Tik širdis gali laimėti širdis. 
— Langbehn 

' I M P I I I Mutr lks .iun 
' pagalbu mm nuvar 

giiHHj, prrAtann; .i 
I nlo/.lnrhi Uoji.i. |*ogu 

lo Ointmotil yra par 
(tuodftTiian p<> 75o.. 

i $1.20 lr 98.60 Pirkl
io vatHtlnSHO Phlcagft 
Ir iipyllnkPso *'' MH-

1 waukee, a r b a at
si lakite nioney rv» 
dori | — 

i l c;i i.o. Department D , 
5G18 W. Eddy St , ObleftgO 34, 111. 

MUlberry 5-3094 

VISKO UŽTEKTINAI — TU01AUS PRISTATOMI 
Baldus, šaldytuvus, pečius, skalbiamas mašinas, lovas, matracus, 

kilimus, ratlio, televizijos setus, vaikučiams baldus. 
/finos kainos, lengvi išmokėjimai. Turime dideli pasirinkimą 

^ 

pgpcn 

Kriaučiūnas Roger Bavon mo-
H. Gudauskas ir L. Širmulytė. 
Konferencijoje dalyvauti buvo , l v u l l v l t . „ , 1 ( t v . J_.„ 
kviesti visų trijų at-kų valdybų j n i a i 8 naujaiR siekimais pilni kyklos mokinys, laimėjęs savo 
i tstovai: mokslcvių, studentų I v j s i s k i n . t c H i i r g a l nevienas pa- klasėje paišybos 2-rą premiją 

sendraugių. galvojo ar šaky , kitais metais j Trejetas kitų lanko žemesne, 
, ... •••iMit-ikc "Mes siokem ir lai-: mokyklas, sis skaičius yra di-Konferencija buvo pradėta , m , ^ i t

J , , i>;. t. h l l < J n W : v i R n a u . 
sveikinimais, m-į ni 

n 

I,, sinr.nl.\te 
himnais, vėliau 
^\o,km<» |». K. Zoroinskis, ;: "" • 
IK-S narys, l i n k ė d a m i nnm- j v # f 

t raukti seniai pradėta darbą i. - |>j į ( .S |Hirj l lK " 4 . , HI1WS 
veikti toliau vadovaujantis obal | O 
siu "Dievui ir Tėvynei". At-kų Į 
sendraugių vardu sėkmingo | 
bendradarbiavimo ta rp S2nųju 
ir naujųjų ateivių P ^ n ^ n e k a n t r i a i laukiamieji neseniai | 
kun. J. Borevicius. S. J. roliau | ] i r l u v o s a t f c 0 ?rc t rys jauni; 
nuoširdžiausius sveikinimus at-

I>KĄ8I1<;JI Ž V ^ I A l KALKf:S 
BALANDŽIO 21 I>. 

PITTSBURGH, Pa. Taip 

lrlh' k'iltmij.ii, turinčiai 5 nau 
įilnirii; seimas. 

Klena ir P r a i v Viltrakiai 
prieš pat Velykas buvo apdo
vanoti trečiu sūnumi, kur\ pa
krikštijo Vytenio Juozo vardais. 

J . K 

Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio Bičiuliai 
Kviečia visą Chic.agos lietuviškąją visuomene 

S. m. balandžio 26 dieną, 7 valandą 30 min. v?lnre 
atsilankyti ) UrcTUVTlJ AUDITORUOft WI>/JĄ.)/> salę 

3133 South Halsted Street 
Bus Unksme pro&fama ir šokiui lr veiks but'etrjs m užkandžiai'. 

ŠOKIAME (JROS BALIO PAKfiT(> KAPELA 
s \ n f l > / , | o I I K I I I J A I 

MES GAMINAME BALDUS 
IK PAGAL UŽSAKYMĄ. 

i 

ROOSEVELT HIRNUIRE CO, Inc. 
LIETUVIŲ KRAUTUVĖ 

2310 WEST ROOSEVELT R0. Tel. SEeley 3-4711 
A i iii.u.) IMitnadienio ir Ketvirtadienio vakaiais iki 9:3n 

:-'U ni.i.iii m;< is nuo II vai. ryto iki 4:3o po pieti^ 

Šv. Jurgio minėjimas 
DETROiT, Mieh. - Balan-

nuoširdžiausius sveikinimus at- ^ ^ ^ ^ ° i v e ^ p u t a b u r g h c ' c\žio 27 d. "Gabijos" tunto skau 
kų moksleivių vardų patiekė A. | w b f c balandžio 27 d. T a p r o - ' i e s ir "Baltijos" vietininkijon 
sapalai tč. studentų at-kų var- , p i t t g b u r g n o Lietuvių Tary- skautai minės viso pasaulio 

ba šaukia masini pittsburghie- ckautų patroną šv. Jurgį. 10 
lietuvių nuBirinkimą L.ictu- vai. dalyvauja pamaldose i v . , j 

Lpalaitč 
du Ad. Viliušis. 

Sėkmes ir ištvermės Tolimes
niame veikime, to rakto i jauni
mo širdis, lmk<\j<> daug- ir iš 
dalyvavusiųjų konferencijoje. 

.Jubilėjinė proga aukų buvo 
surinkta $147.00. 

Pagrindiniai k o n ferencijou 
klausimai: "Bendradarbiavimas 
katalikiškų organizacijų ir jų 
įvedimas \ bendrumą". 

Kiekvieną klausimą papildė 
diskusijos. 

Konferencijos rezultatai 
rezoliucijos, gal bus tas vienas 

ėių 
vių Piliečių svetainėje South Si- Antano parapijos bažnyčioje lr 
,|e. Prakalbų pradžia 3 vai. po p o pamaldų įvyks bendra suei-
pie'.ų. J susirink' mą kviečia- g a bu v. lietuvių svetainės pa-
mas kirkvienas lietuvis, kuriam j talpose. Kviečiami dalyvauti ir 
tik riipi dabartiniai Lietuvos tėveliai 
reikalai ir jos išlaisvinimas. Po ' 
susTinkimo ten pat apatinėje lOSPUONHCOHJ DfaMKSlUI 
s a l e e |vyk« žvejų garbei r»o 

I 

Sa\o atusloKoms pa^iuaiulukile ! 
50 DJENŲ ' 

EKSKURSIJA PO EUROPA į 
Laivais QUEEN MARY ir I 

QUEEN ELIZABETH 
Išplaukia iš Ncw Yorko rugp. 20 I 
ISPptt. Chcrbourji'e rugp. 25 d. j 
Grjžtt\ spalių % d. 

Apkeliausite G šalis: PltANCC/JJA. BKL0144, OLANDIJĄ, 
VOHJITUĄ, 6VKK \HUb ii 1TAMJĄ 

KAINOS 
klaaė 

I 6-un klabė 
! 1-ma klasė 

, 8*cla 
2-tra 

kaiu«»s nakvynę ^MI.J.OO šios kainos apima nasvynv; 
$l,046.(M) viešbučiuose, valgius 3 kartus i Į 
$1,321.00 » dieną ir aplankymą jvairių vietų I 

Į Pitloburg-; a tvykstant iej ; 

žvejai specialiai lanky^.s lapie
ne ir ten pasakys kalbą apie 
dabartini lietuvių gyvtnimą pa-

Mfsų minimieji žvejai Pitts- vergtoje tėvynėje ir kt. Ji; 

•iar'-a vakariene, į kurią visi 
pittsburghierlici tai.p pat pra
šomi atsilankyti. 

,„,„!«. »,,. . < , - . ' - ; : : - ; ' ' ; . Z , ;,.. : . , . „'„u,, „ į ^ dlk, SW d. 7:30 va., va . , PV. 

bus daugiau suėjęs , k a d . a b c r o 8 ženklas v.samc pasaulyje, vauti. « 

Ekskursijai vadovauja muaų kelionių agen'ūros vedėjas. 
KAS NORI, GALI ATLIKTI EKSKURSIJA LĖKTUVU 

Leiskite mums patarnauti Jums kelionių reikalams — įgyti 
i bilietus, užsakyti rezervacijas. Kam daryti ilgas ir varginančias 
[keliones ; miestą. Mūsų patarnavimas nemokamai. 

i 2451 South Oakley Avenue, Chicego 8# 111. 
Mes turime specialų lietuvišką skyrių 

l'riMle<lHiM IHV7 oiMtlt, lk« Alai 0l« 
na* taupytojai lUntrlet Baiinga b-r*' 
prinr Ir pelno riideanj uždarbi ant «u 
tMupM n«*/,lwr*m ftaskaitOAi halanw> 

l»AliAK . . . nuo Uepfio I d . . . mt -
mi dividendas tapo pakeltu* uet 2 8 " 
. . . VadJnas, mū«u taupytojai i lnndl^s 
uidlrha daugiau neirti hfle kada pir 
mtau . . . Apart pelno. I>i*;rlct Savlnip* 
teikia Jums |dlntauHl/«l a|x1rauHt« ap-
aaug4 . . . lr dmuirt^ktaitai* patarnavt-
m* 

Dlstrict Savings 
3 2 3 * South HoUloH $t. 

'«(. M Moii"> $«tf«»o'f 

v 

http://sinr.nl


M DIENRAŠTIS DRAUGAS, CRiCAOD, fLLlttfflB 
L •• ' l ' - m " 1 ' •» " ! H1 '» I 'W'U. I .JLLJ-L1L ' L 1.I.MHUJ.L .••• 

Hnkttdifnii, M. 38,1882 

i » » » ^ » * » i 

PKOOOS — OPPORTITNITIBS PKUGOfel — OPPORTUN1TIK8 

Groserng — mėsine Ir užkandžiu 
knmh.: krfmpo apylinke su 4 gra
žia i» kam h. užpakalyje. Nuoma 

M'i ut i s Su v Įninkąs pigiai 
• u ai h. nuosavybes. 

iM»a 
4 uos 

180: 
par-

3358 IV. Carrol A ve. 
SAerameotd 2-9253 

i' kepyklos: Ashland-Irvine apylin 
kr: pilnai jrengta; garantuota su 
tartis; su 2 hutais. r>-6 kamb.; apy-
\iir»ii >l.5"0 Į Hii vaite. I'llna kaina 
$ I 0,000. 

JESSE RA Y KENDALL 
518 S. VVestern 
TAylor 9-0528 

i. ii>*finr- l»elikale>u Krautuve 
šn| ą | \ tas maistas. namie Kaulintos 
dešros. Oernl einas biznis, gražios 
g> v. patalpos užpakaly. Prieinama 
nuoma, su apšildymu: gera sutartis 
IMuiate jvf rl inaite. Nebrangiai. $•!.-
:!<ui, r.aiiluo.ta dei kitu interesu. 

30 \v. i ioth st. 
U Alerfall 8- 7092 

l JiViinillno- ir mokyklos reikmenų 
krautuve. Arti mokyklų Ir bažnyčių. 
t i n a i einas biznis įsteigtus prleS IJ 
m Pritinamu nuoma, gera sutartis. 
Ideali vieta porai Trumpos valau 
dos nuu (.nu....i lkl penktud. T«i 
Stogai įkainuota, nori skubiai par 
duoti itei ligos. Skambinkite savi 
ninku! po 4 vai. popiet 

MUK.., . 6-šati 

(Jroserne Ir m*'slne su gražiais f> 
kamb. užpakalyje, (lerai einąs biz
nis: pusiau pusllarnavimns; moder
niški Įtaisymai. Nuoma $56.00; gera 
sutartis; pulki proga pora*; turite 
pamatyti Įvertinti, (kainuota grei
tam pardavimui; parduoda <l< l kitų 
susidomėjimu. 

iiu..t Ko. \ V . H . , | s i 
I .A»a>oHe 8 - i a t S 

1 "i 

Oroilo salionas: įsteigta klljentflra: 
h vietoji jr< ngtos R operatorėm; nuo 
ma 135.00 Jskaltant apšildymą ir 
kaista vandenj. Turite pamatyti j -
Veri ntl, Parduoda už $9<u» greitam 
pardavimui dei kiti; susidomėjimu. 

IM i uuii piane 
AMantle .V5IOil 

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS • 
" D R A U G A S " AGKNCY 

'*.H K. Jackaon Blvd. 
Tel — w» (.«•.. | amo 
Z*Z4 Su. Oakley Ave. 

I et V l r g l n i a 7 6 6 4 0 — 7 0011 

•«M,O> — OPPORTUJVITIES 

Parduodama grosernS Ir delikatesų 
krautuve: gerai einas bizniu; senai 
/strigta: moderniški Įtaisymai; pilna 
prekių i gyvenama, virta Ir vonia už
pakalyje. Nuoma $•»;">,0u Jsknltant si 
luma, gana ir elektra; gera sutartis. 
Parduoda uz $'2.250 greitam par 
davimui dėl Ilgos. 

230 \V. -'Ith St. VI«-tory 2 - 5 2 0 1 

Parduodama taverna su (5 kamb. bu
tu vlrSuJe; gazu apšildoma; senas 
įsteigimas; moderniški (taisymai; 
puiki proga lietuviui; 

Parduoda (skaitant prekes, 

2128 So. Halsted Si. 
šaukite savininką: 

SFeley 3-8872 

SCHOOIi SPPPI/Y STORE 
S o d a l i m i l l H l i i l . n i i i l i r s 

Across from Hlgh School. Dolng large 
\olume. Short honrs. Ali modern 
f'iulpmint. Hent $K0, Heated. I.ong 
l.ease. Ideal for eouple. Mnst seo 
to appreclate. Prleed for Immediate 
sale. Kotlrlng. 
^S00 11 Miili SI. Kl.gcnt 4-8871 

Taverna ir degtines krautuvė: dide
lis, su puikioms pajamoms biznis 
•'.ne? d-desnis biznis už praeitus me
tus Prieinama nuoma: sutartis pa
gal susitarimą: įkainuota skubiam 
pardavimui dėl kitu Interesu. 

RS2 F. aath st. 
Iii tterfield 8-2524 

' • i V l 

. l l e \ 
l \ l> 
. <;l 

• < . . I 

" < l - a 
f i n t l . 
• . . s ' . I 
'•a u k i 

•rna Ir '.' kAgilų sales (bowllng 
si su 4 ir-ažia's kamb užpaka 
o :: kamb. riįayje: visi nioder-

.•aisvieai- gei-H. nuolat I n' ap»-
"s kli i.^u fu a : kampo v' .ta; nii-
•IIO iiiimna miii suta'tlM' 'd» a 

r . d ' . i i : t n H t e n a i n a t v t l iv«»r-
[ K a l n u o t n Ke ra i v l e n a a nega '1 

b 1.1" 2e.1g S. Si. I^MI'S arba 
ie V l i g i n l a 7-8.MO 10-2 v p p 

Taverna su virtuve: gerai einas 
jsigyvenea biznis; moderniški jtal-
s.\i,.ai: graži g>venama \ ieta užpa-
kalyje; prieinamu nuoma: gera nu
tartis: puiki proga porai. Parduoda 
kaip stovi už 18,600 dėl skubaus 
pardavimo. 

4148 W. i u 11-:..u 
CApitol 7-9744 

— i . • - • • i 

T A V i : n \ A ROOįflNCl' HOI'Sr: 
Virtuvė ir miegamasis užpakaly ta : 
vernos, 20 kamb. viršuj, visi apsta
tyti, i'ajami; viri $600 man. Milti
nis namas. Parduos nebrangiai arba 
Išnuomos. Pamate Įvertinsite. Ne
brangiai, parduoda dėl kiti; Interesų. 
4448 S. iralsle«l St. KKnwo<*l ft-B?f>9 

Taverna Ir IssInoAlmuI degtinė: pui
ki apylinkė 60th Ir Ashland; daro 
didelj kiekj biznio; prieinama nuo
ma: gera sutartis. Parduoda su vls-
kuom — atdara dėl pasiūlymų. Par
duoda dėl kitų susidomėjimų. 

PRnspect 6-0237 

l'žkandlnė Ir mokyklos reikmenų 
krautuvė: gerai einąs biznis, arti mo 
kyklos; gerai Jrengti, gražus gyvena
mi kamb. užpakalyje, 
ma. apšildoma: gera 
Ii Aka porai. Turite 
tlntl. Parduoda už |1 
parduoti. 

S29 i:. 7 l s t 
S'leu o rt 8 

TAVERNA 
Didelė apyvarta, (steigtu prles 20 
metų. Ideali vieta arti VVhlte Mox 
Mali Park. Prieinama nuoma, gera 
nutartis. Teisingai (kainuota. nori 
skubiai parduoti, išvažiuoja Is mies
to Skambinkite savininkui 

l/Ivingston 8-800H 

H V O W M - : i l 

to lllness, will su
salę, l.adios wear 
Nevv modern (\\-

L'o years. Rxeellsni 

i'rtelnama nuo 
sutartis; Idea-

pamatyti Jver-
.250. nori greit 

St ree t 
•9102 

i'.KOSKRNR <<elikates.< - su 
••' i\t<, iTiis'n ' mi'».i>4 Oern' ^inas 

l iznis v ;si mnde-niski Ua'symai - di-
u.iis Kiekis ft\niiu prekių: 2 kamb 
nuoma tf»<>: ilpa sutartis: irt^nliftka 
l>orai l'viikl proga m^alninkui Tu-
r'te namatvti įvertinimui. Parduoda 
tik už IS.oaa dėl kitu susidomėjimų 
<<;2~ N. Klston A ve. KVerglade 4-
914.1. I 

I'žkandinP gerai einas biznis Ir 
puiki apvlinkė. Prieinama nuoma, 
rera sutartis: pulki proga porai. 
Trumpos valandos, be sekmadienių 
ir sveneių Turite pamatyti Jvertln- , 
tl. (Valnuota greitam pardavimui 
dėl licos Apylinkė 2fi-ta St. &, 
Spaulding. 

Hfshop 7-98:tO 

IftNflOMlJOJAMA 

Išnuomojamas miegamasis kambarys 
vyrui su teise naudotis virtuve Ir ki
tais patogumais. Kreiptis: 

M-.»7 \V. «.tr<l Pine*' 
(O. kiemo, :t augstas) 

Išnuomojami 2 kamb. beismante, be 
i aidų, bet su šaldytuvu, krosnim, ga 
zu ir elektra. 

7::.-»« S. Peorla St. 

D f t M R S I O 

Reikalingus partneris pelningam pra 
monės Bizniui. I*>ėl smulkmenų krelp 
t i s 

FRontier 6-I5I& 

PARDAVIMUI 

Parduodamas ,.VVestlnghouse" fir
mos šaldytuvas, labai gerame sto
vyje, kaip naujas u/. 94.V0O. Kreip
tis telefonu po 6 v. vak. 

Palos Park 400 

BUSINESS SERVTCES 

Orosernl - delikatesų saldyto 
maisto krautuve paėlam pasitar
nauti: gerai einųs biznis; Svarios pre 
kės; visi moderniški jtalsytnal; pri
einama nuoma: gera sutartis; idea
liška vieta porai: turite pamatyti )-
vertinti. Na*le negali viena apsi
dirbti. Kaina nebrangi nori greit par
duoti. 

IAM W. Uo»ooe 
l)IUersweet 8-1051 

Kooming: HOIIMP A S AUgAtų namas. 
Puikioje šiaurinėj miesto daly. Ge
ros pajamos, pilnai apstatytas. 4 
kltchenettes su ftaldyt. 3 vienam -
asmeniui kamb. su bėgančiu vand., 
virtuvės patogumais. Pirmame auga
te 6 apstatyti kamb., su šaldytuvu. 
Suvininkui stokerts, garinis apslld. 
Nori tuojau parduoti, nebrangiai. 
Kreiptis pas savininkų. 723 Rucking-
bam Plaee. LAk«>\iew 5-9814 

Kilimų valykla: Columbus Parke — 
20 m. (steigta: pilnas (rengimas: nuo 
ma $50.(i0; gera sutartis: pulki pro
ga t inkamam asmeniui: turite pa
matyti (vertinti. Turi skubiai par
duoti dėl ilgos. Pilnu kaina $1.650. 

Saukite: 
KAndolph A-0916 

TAVFR.V IR RK8TORANAS 
Neseniai gauta Ideense. I.ake Vlew 
apylinkėj. Gerai einą* biznis: gera 
apylinkė kllJentOra. Prieinama nuo
ma, gera sutartis. Proga porai. Pa
matę, (vertinsite, vienas negali apsi
dirbti. Paaukoja už $2,500. 2001 
Hoseoe St. arba skambinkite savi
ninkui dienoms (X>roella 7-0052. 

Maisto krautuvė: gerai elnųs bl-znts; 
geras įsteigimas: moderniški (taisy
mai. Ilga sutartis: nuoma $40.00. 
Pulki proga mėsininkui: turite pa
matyti įvertinti. Parduoda tiktai už 

heaving olty dus 
erlfleo for qulck 
\- lingerie shop. 
lurrs. established 
looatlon, llvlng ųtiarters vvonderful 
opportunlty for oouple. Call ot 129 
R. Mth St. P Al u met •:»-'-'008 

• I I . i. 

BY OVVNER 
Tavrrn - Ltquor Store, all cloctric rrfri-
grrator, IVIrvision, Live Street, Busy 
Trade, Reaionable Reni, Oood Loase. 
Established 19 Years, Right for partners. 
Mušt be secn to appreciatc. Priced right. 
For immediate sale. 

518'/, WEST 71st STREET 

Grosernė ir mėsinė: apvvarta per sa 
valtę $2,300. Senai (steigta; visi mo
derniški (rengimai; nauji Šaldytuvai; 
gera sutartis; prieinama nuoma. Tu
rite pamatyti Jvertintl. Išeina ant 
pensijos; tuoju ua nori parduoti. 

5300 \V. IHvision St. 
MAnsfiehl 6-0.186 

Naudotų automobilių sklypas ( lot i 
146x176. Pulki pletu apyl inkė' prieš 
Svvifts lee Creum Plant ir prie gazo
lino stoties (Zoned): prieinama nuo
ma arba procentini sutartis. Dėl pa
sikalbėjimo saukite: 

STate 2-4898 

Taverna Ir gazolino stotis Standard 
jtaisymal ir Inventorius: prieina

ma — gerai elnųs biznis: puikus 
įsteigimas. Prieinama nuoma. 6 m. 
sutartis. l l a u r i l vakarų kampas 
ltand ir Rlver Roads Dosplalnes. 

Saukite savininką 
\ \ rbllt 4-9019 

Parduodama taverna, lubai Judrioje 
kampinėje vietoje. Nauji .(rengimai 
Išklota pusinėmis Šakotomis lento
mis ir specialiais papuošimais. Vir
tuvė su moderniais (rengimais Ir 
Deep Freezer'is. Reikia pamatyti, 
kad Jvertintumėt 

POST A PADDOOK CLUB 
VTctory 9-9557-9558 

8067 So. llal.stcd 8tr. 

HELP WAJVTED MOTERYS 

RfCMI l U V I t OPKNINfS 

Here Is I permaneut posltion for a 
oapabie 

sri;\or,R,\i>HKR ( 

Kxperleneed, but wlll eoriHlder eo*ns« 
. lentious beginner Bxcell6nt vvorking 
condlttona aivsrtlrlad duties. r> ua> 
\veek. abovo uverage empioyee be-
neflts. Opportunlty ror advaneement 
< 'all Mis VVebster to.lay for personai 
intervievv. 

I I t a n k l l i i 2 -7111 

! Are you Intereited In a permanant 
positlon vvitli a seoure future? 
\Ve have an Immediate opening for 
nu alert 

STi: \ fMJRAPHi:R-TYPlST 
rOxeellent vvorking eondltlons, dlver-
sified duties. Riperienoed or vvlll 
conslder beginner. Opportunlty to 
nse your own Inltlatlve. 2 vveek va-
eatlon after 1 year. Please vvrlte 
givlng full resume of past expe-
rienee. edueatlon & salary, Address 
letters to: 

KARKA I:N<;TM:I:RI\(; PO. 
400 w. Madlson 
f'HICAOO G, 111. 

BĮ 1KROUGH& 
BOOKKKKPING 

MACHINK OPERATOR 
We have severnl imtnedlate open-
Ings for capabls young -%votnen wiio 
vvant a permaneut positlon vvlth a 
secure future. Kvcellent vvorking oon 
dltlons, many etnpjoyee benefltA 
Opportunlty for advaneement. Ap-
ply today for personai Intervievv. 

BANK OF CHICAGO 
1050 W. \Vllson 

ARdmore 1-8000 
• — — • l — l • • n • • — • • • • S S M ^ — — S — — S S — M — S # 

Beauty Operators 
Full or part time, work in 

i friendly shop. Old established 
clientele. 

Good salary & eommission. 

R E I K A U N G A S B U T A S R E I R A U N C i A S B U T A S 

L A N D I J O R D S — P L E A S E H E L P i P»tlklmas, senesnio amž. vyras nori 
/•....ii :t i ..n.i. ir su vonia butą -
apšildomų, neapstatyta — nėra vai
kų, bei naminių gyvulių ir gyven
tojų Dirbt tJOf.ii So. Cicero A ve.; 
norėtų gauti vakaiuose arba pietva
kariuose. Atlikite: POrtsmonth 7-
0900 pirm. lkl penkt. « vai. ryto iki 
4 vai. vakaro • *inln bus paimta 
operatores, kuri man perduos. 3f> m. 
Išdirbo su ta pa^la kompanija. 

Kropp forge ruachlnist & vvlfe 
urgently need 4 room unfurnlsbed 
heated uprutment on fur West ,w'.i«le 
or Cicero. Kxcellenl refarenoe eun 
take Immediate posnen.'iion. 

Phone KEntvood 6-18M7 

REAL ESTATE 

Savininkai — «"ia yra Jfisų nuomi
ninkai: 8 suaugo asmens, 2 dirba 
skubiai nori gauti 4 kamb. neapsta-
tytų, apil ldomą butų. Cicero, Bervvyn 
urbu pietvakariuose. Guli tuojaus už
imti. Pralo Aauktl: 

COIiimbtis 1-5628 

Savininkai, Atai idealūs nuomininkai. 
Vidutinio amž. pora Ir 11 mt. duktė, 
jie.sko r» kamb. neapstatyto buto. Pa 
geidauja pletvak. miesto daly. Iki 
$7f». 10 m. gyv. dabartinėj vietoj. 
Turi savo pramone ir geras reko-
mend. Sluimblnklte 

WEntworth fl-8:t08 

MIL - RHO BEAUTY 
PARLOR 

608 VV. Burlington 
Lagrante 7200 

OARI) A OIFT SHOP 
Hallmark-Oood golng buslneas. Near 
I^arge Hospitul. New stock. Heason-
able reni. Oood lease. Rxcellent op
portunlty for eouple. Mušt saorlflce 
for immediate sale. Sell for lnvento-
ry only. 

Call owner. 
£ D g e w a t e r 4-0388 

$4.750 dėl ilgos. 

7044 S. nunirti A ve. 
Itl publlr 7-0878 

ilLlAllli 
STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
visokiv Ai ŠH 
M E D 2 I A G Ą 

CARR MOODY 
LUMBER CO. 

STASYS LITWTNAS. Prez. 
S0S9 So. HALSTED ST. 

T c l . V l c t o r y 3 - 1 2 7 1 
AF'KArNAVIMA IK PREKIV PRI

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

KASTI N G ATIDARYTA kasdien nuc 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro U 
šeštadieniais iki 3 vai. vakaro 

Valykla: pilnai jrengta: $180 sa
vaitinis biznis: arti 70th ir Halsted; 
prieinama nuoma, gera sutartis; pui
ki proga siuvfijui. Pilnu kaina $1,500 
greitam pardavimui dei ilgos. 

0858 8. HnlsfcHl St. 
I l i i l M i u 3 - 2 8 2 1 

TAVERNA 
Isnuomavimul arba pardavimui. Pul 
kioje lietnviij apylinkėj. Nebrangiai. 

It lshop 7-4261 

Taverna ir 3 augstu mūrinis namus 
— pilnai jrengta virtuvS; 6 butai. 
Viršuje 4-3 kamb. 2-6 kamb. butai; 
gazu ir alyva apšildoma. Puikios pa
jamos. Modernlfikl Jtalsymai. Ant 
pensijos išeina. Parduo la — grynais 
pinigais $9.600, balansą kaip po 
nuomą. Savininkas: 2624 S. Lincoln 
Ave. BIttersweet 8*0889. 

PERSKAITĘ "DRAUGĄ' 
DUOKITE -1 KTTTETvfS. 

Taverna: gerai einas biznis; 20 m. 
kaip įsteigta: pilnai {rengta: betar
pis iš statinšs alaus traukimas; nau
jas butel iams šaldytuvas t. t.; pri
e inama nuoma, gera sutartis; nei 
vienas prieinamas pasiūlymas bus 
atmestas. Parduoda skubiai. 

752 W. North Avo. 
IH bivvarv 7-8082 

po 1 vai. po pletu. 
1 1 1 • 

Valykla: viduryje Siaurės Vakarų 
priemiestyje; prekyba per metus 
120,000; gerai jsteigtas biznis; didole 
Route. Dabartinio modelio trokas. 
Puiki proga siuvėjui; 4 kamb. bu
tas: prieinama nuoma: gera sutar
tis. Parduoda už $6,600. Saukite sa
vininką po 6 vai. vakaro: 

K II. lai, • 5-10060 

VYRAI IR MOTERYS 

RK1KAI/INOA VIRftJA dienai ar
ba vakarais restorane. Geras atlygi
nimas ir darbo sąlygos. 

OLD PRAGUE RĘSTAI RANT 
5828 West Cermak Rd. 

CICERO, ILL. 

REIKALINGA PORA 
štai nuolatinis darbas su 

užtikrinta ateit im 

Vyras dirbti bendrų, narnų prižiū
rėjimo darbų, klek soferiautl. dar
žininkyste, žmona skalbti Ir bend
ras namu ruošos darbas, bei patar
nauti. JleSkome poros, kuri gali 
dirbti savo Iniciatyva Ir nori tapti 
mūsų šeimos dalimi... Asmeniškam 
pasitarimui, 

skambinkite 
v TRiangle 4-0762 

Gradnate Staff Nurses: 
Medical, obstetric, nursery psy-
chiatric and operating room di-
visions, 41Vi> — hour vveek, 
paid vacation, holidays, and 
siek leave. For information 
vvrite to the Director of Nurs-
ing Services. 

Menorah Hospital 
Medical Center 

4949 Rockhill Road, 

KANSAS CITY 4, Mo. 

HELP WANTED — VYRAI 

Reikalingas 

PORTERIS 
Ankstybos vakaro valandos. 

35 iki 50 m. amžiaus 
40 vai. savaite 

GERAS ATLYGINIMAS 
Kreiptis 3-čiame augšte 

SEARS ROEBUCK & CO. 
6163 S. Western Ave. 

EXPERIENCED 
UPHOLSTERERS 

Permanent. Good vvorking 
conditions. 

636 W. Cermak Rd. 
CAnal 6-6700 

Arthtir Noak, Dcpt. 17. 

Savininkai — skubu: tyli pora, val
džios tarnautojas Ir f> m. berniukas 
skubiai turi gauti 4 arba C* kamb. 
apšildomai neapstatytų. butą vaka
ruose arba slaurea vakartiOHf. Da
bartinis namas griaunamas dPI .,su-
per biKlivvay". Geriausios rekomen
dacijos, ftauklte: TAylor 9-0454 nuo 
8 vai. iki S vai. vakaro .šiokioms 
dienoms, visa dlen 
sekmadieniais. 

Nlles 111. 8137 North Washlngton 
savininkas parduoda: atdara Sėsta 
dieniais ir sekmadieniais; naujas ii 
kamb. mūrinis bungalovv; insulino 
tas, pilnai {rengtas rūsys ir pulčpė; 
kabinetu virtuve; 'J. miegamieji, au
tomatiškas alyvos upslldyman: už
pakalyje veranda; arti mokyklų, baž 
nyėių, susisiekimo ir Park Rldge pre 
kybOS centro. Tikrai gražus namas 
del tu paprastai puikios kainos. Pa
matykite ir Jums patiks, ftauklte: 
M vada 8-3008, Tl \etlo 0-0017 arba 
'l'Aleott 3-3020. 

tų šeštadieniais Ir 

TUOJAU R EI KALINČIA 
8TEN041RAPHKR 

Patyrusi arba imsime sumania nau
jai pradedančia. Puikios darbo sąly
gos, įvairios pareigos. $225-$2f>0 
pradžiai. Atlyginimas pagal gabu
mą. 5 d. savaite*. Malonūs bendra
darbiai. Asmeniškam pasikalbėjimui 
skambinkite. 

C A n a l 0 - 1 2 0 2 

Permanent Jobs 
IN 

P R I N T I N G 
M E C H A N I C S 

CUTTING 
L A B O R E R S 

TRAIN ON THE JOB 
IF OUALIFIED 
GOOD PAY 
DAY SHIFT 

HOLIDAYS and 
VACATIONS 

GROUP INSURANCE 
APPLY 

, NATIONAL ENVELOPE 
CO. 

» lOth and Sheridan Road 
WAUKEGAN, ILL. 

Div. o U. S. Envclope 

Tuojaus yra vieta patyrusiam 

DRAFTSMAN — BRAIŽYTOJUI 

bet imsime ir sąžiningą mokinį. 
Sumanus vyras gali užsidirbti di
delius pinigus, saugioj, malonioj 
vietoj seniai jsteigtoj firmoj. Pro
ga progresuoti. Asmeniškam pa
sikalbėjimui susitarti skambinkite 

SHeffield 5100 

OOUPLE 
FOR RIVKR FOREST HOME 

COOK-
HOUSEKEEPER 
HOUSEMAN-
GAR DENER 

Separate living ąuarters, pleas-
ant environment, mušt likę 
children. 

FOrest 9-6759 

HKLP WANTED MOTERYS 
COOK 

for convent 
own room. Perm. 

Pleasant working conditions. 
Phone JNEwcastle 1-1844 

Betvveen 1 & 3 P. M. 

CLERK FOR BILLING 
DEPARTMENT 

Mušt be good at figures, typing re-
qulred. 5 day week. transportatlon 
to door. 

APPLY 

PLUNKETT CHEMICAL CO. 
3500 Ŝ >. Morgan 

YAiHlš 7-3822 
» • ' i 

Dėmesio l ietuvei moterys — turime 
Sinos darbus dfd gabltj • IbMidro Js-
lalgos darbo (elerieal) • Piznlo ma-
Ainu operatorių (Išmokysime gabias 
pradedančiai) , JaiHurktte pali l nuo
latini darbu su užt'krlnta ateitim. 
MaloniosMlurbo sąlygos. Muzika visa 
diena: uždarbio pasidalinimas ir gru 
pSs apdraudimas. Proga progresuoti 
besimokinanti teeikite Ir leiskite 
mumi planuoti Jflsu ateit). 

• 3223 So. Wott*rn 
(Po 2 vai. po piettj) 

Ar J0s JieSkote darbo su užtikrinta 
ateitim! Mes norime gauti gabia 

MAŠININKŲ - KASININKĘ, 
patyrusia arba priimsime ir gabia 
pradedančių darbą. Puikios darbo 
sąlygos, jvaitios pareigos. VlrS vidu
tiniu^ darbininku prlodai. Ateikite 
šiandien dėl pasikalbėjimo. 

RAY O'CONNELL MOTOR 
COMPANY 

4625 W. Madison St. 

Platinkite "Draugę" 

MACHINISTS 
WITH .IOR SHOP KXPKRIKNCE 
Severai \vho know bow and one who 
knows why, to act as working foro-
man. 5 0 hour week. Steady work. 

SHEET METAL 
ENGINEERING CO. 

4800 S. Hoyno Ave. 

Savininkai, praAom gelbftl. Atsakin
gai porai su 4 valkais skubiai reikia 
4-5-6 kamb. neapstatylo buto, pa
geidauja be ap.šild. VakarlnfiJ. ftlaur-
vak. miesto daly arba Clerro. arti 
kutallkiAkos mokyklos. Prieinama 
nuoma. Dabartinėj vietoj gyveno 10 
m. Narna pardavė, turi išsikelti. 

Tel. Al'stln T-3533 

\VA\TF.D ROOMS 

R stiaugusin asmentj seimą pageidau
ja 4 kamb. imta, neapstatyta pie
tuose arba pietvakariuose. 

Saukit.': SAglnau 1-7800 

Savininkai, skubiai reikia buto! S 
suaugę, 2 dirbantieji, JleAko 4 ar 6 
kamb. (2 mleg.) neapstatyto, apslld. 
buto pietrytinėj miesto daly. Ne nV 
sy, pageidauja 1-me augste. Dabar
tinis sav. užima butą savo seimai. 
Geros rekomend. Skambinkite SOuth 
Chlcago 8*3017. 

Savininkai — skubu: 3 suaugę as
mens. 2 dirba nori gauti 4 kamb. 
(2 miegamųjų) neapstatyta. apšildo
mu butą pietvakariuose. Marquette 
l'arko apylinkėj Ir norCtų 1 augs
te. šioj vietoj išgyveno 1S m Savi
ninkai užima butą dei savo Šeimos. 

Saukite: \VAlbrook G-8031 

Savininkai, prašom gelbėti! Atsakin
ga jauna *pora su vienu vaiku Jau 
du metai kaip JleAko 'A-4-& kamb. ne 
apstatyto buto su apslld.. pietrytinėj 
ar pletvak. miesto daly. Prieinama 
nuoma. Pulkloa rekomendneljos. 

Skambinkite BOnlevard 8-1087 
Savininkai — būtina: 4 nuaugę as
mens, :t dirba Ir 3 vaikučiai skubiai 
turi gauti 5-6 kamb. neapstatyta 
butą, apftlldoma arba ne, arba narna 
pietvakariuose arti katalikiškos mo
kyklos. Mokės lkl $75.00; geriausios 
rekomendacijos. Prašome saukti:' 

l»lt«xe! 3-3037 

St. Rita gimnazijos mokytojas (lie
tuvis) ir dietos tvarkytoja (dietl-
elan) žmona, tyli pora, skubiai nori 
gauti 3 kamb. neapstatyta butą 
Marquette Parko apylinkėj. Mokės 
Iki $75.00 j m?n. Puikios rekomen
dacijos. Oall tuojaus užimti. Saukite: 

ttRovehill 0-0392 

REAL ESTATE 

Parduodamas 2 augstų namas su vi
sais baldais. Kreipkitės ant antro 
augito pas p. A. Budaviealtę. 
4513 \Vood St. CHICAOO. 111. 

Savininkas parduoda: 6 kamb. Tapė 
God 3 m. senumo, arti Arelier ir 
Harlem Ave.: yra leidimas jdeti ga-
7.0 apšildymų; 1 Vfc prausyklos: jreng 
tas rūsys — setros — veneciškos 
užuolaidos; žieminiai langai ir siete
liai; kilimai — pilnai išplanuotas 
gamtovaizdis. Garažas; arti mokyklų 
ir susisiekimo. Jkalnuota prieinamai. 

POrtsmonth 7-3714 

..Koomlng House": 10 kamb. namas, 
visi namų ruoSos patogumai. Gera 
pietų rytų apylinke. Arti I. C. ir au
tobusų. Garais apSildoma: labai ge
ros pajamos. Ideališka porai. Turite 
pamatyti jvertinti. Vienas negali ap

sidirbt i . Parduoda už $2.500. Nuoma 
$75.00; gera sutartis. Saukite savi
ninką — 

RITtterfleld 8-3740 

Reikia dviejų 
K F. P ft J V 

tuoj pat. Nuolatinis naktinis dar-
bart; Geriausias atlyginimas paty
rusiems patikimiems vyrams. Kreip
tis tuojau 

RKINBAOH BAKERY 
Tel. Ontarlo 7400 
1001 North Ave. 

WADKEGAN, 111. 

Mechanics 
and 

Metai SC Paint Men 
For body shop. Exaellent work-
ing conditions. Permanent. 

Apply in person 

IIKH.IITS MOTORS 
1245 Halsted St. 

CHICAGO HEIGHTS. ILL. 

R E M K I T E "DRAUGĄ". 

SKELBKrrftS "DRAUG1C' 

BARGENAS 
8528 W. e3rd St. 

2-jų augStų medinis namas su riislu. 
Didele krautuve, 8 kamb. vlrSuj, 
tu&tl. Parduosime už geriausia pa-
siulymų,. 

ATlantic 54465 

NEPAPRASTA PROGA 
4 kamb. medinis namas, galimybe 
padidinti, 3 metų senumo. Garažas, 
IS Šono privažiuojamas. Aluminum 
kombinuoti langai. Automatiškas ap-
Slld. $10,000. i/, mylios j vakarus 
nuo Cicero Ave. 

7750 S. Laramie Ave. 
Summit 1978-W-1 

Pirkite tiesiai nuo savininko: Pral-
rle Vlew — kombinacijos namas ir 
krautuve arba biznis; 28x34 gara
žas su 2 miegamaisiais, sandėliukas, 
kabinetų, virtuve jskaltant Šaldytu
vą ir elektreklne plytą; kombinaci
jos valgomasis - gyvenamas kamb., 
13x23 Vį ir vonia virSuje; aluminlai 
kombinuoti žieminiai langai ir s'e-
teliai, automatiškas alyvos apšildy
mas, elektra apšildomas vanduo: vai 
siniai medžiai ir vynuogių krūmai; 
5 m. senumo. Kaip stovi su 2 skly
pais ( lots) $12,600. Puse jnesti. 
Pwayne Maether, Prairie View, III., 
arti Half Day, Saukite: 

MbertyvUle 2-2052 

Savininkas parduoda. 7220 Yale 
Ave. 3 butų medinis namaa apmuA-
taa „Asbestus siding". f i rmas augS-
tas tuft<Mus. Visas naujai dekoruotas. 
1 jlr 2 augSte sinkos aplntelese, l -me 
augSt. koklines grindys Ir sienos vo
nioje ir virtuvėje. Garu apSlld.. su 
stokerlu. VeneelSkos užuolaidos. 3 
auto garažas. Arti katalikiškos Ir 
vleAos mokyklon. Pulku* susisieki
mas, įkainuotas parduoti. $5.000 j -
mokPtl. Primate Įvertinsite. Oeros 
pajamos. HI'd«»on 3-1311. 

Vieno augi to mūrinis bi/nlo tunruu* 
arti 00th Ir Itaotne. Na&lč turi par
duoti dei blogos sveikatos. 1 krau
tuve ISnuomota, $140 mPn. pajamų. 
Didele krautuve su 4 gyvenamais 
kamb. užpakaly (dabar tufttl). Flk-
eerlal Irgi pardavimui. Tinka bet ko
kiam bizniui. Pilnas riisvs. Garu ap
šildoma. Teisingai įkainuotas M r s. 
Ilealy, Hndson 3-1833. 

GRASS LAKE. ILL. 
7 room house., full bath down. H 
bath up. Also 3 room eottage both 
on 2 Aores of land. Mušt saerlfiee. 
Reosonnbly prleed by owner for 
nulėk sale. 

Htlmboldt 9-3107 

Savininkas parduoda fi kamb. murini 
bun«ralow. Pž^arl miegamietl nor
ėtai. Automatiškai gazu apSI'd. Kokli 
nff vonia. ..rnbber tHe" grindys vir
tuvėj. Spinteles virtuvei ir ssndP-
llukvje epantrv). . .Panelled" sienos 
rūsy. \% vonios. 2 auto. garažn<*. 
> t w k i t e vakara's Ir sekmad. 5605 
S. SnnuUling Ave. 

MARQIJETTE PARKE 
7218 S. \Ve*tern Ave. 

$2,500 Įmokėti. S kambariu namas, 
r. miegamieji. Tuojau galima užimti. 
Kaina $12.000. Saukite pon.-Į Snngai-
|ą, l/Afayette 3-8500. 

F E H X F. GORDON & CO. 
4100 S. I rniK'Utu Ave. 

CICERO 
Dviejų augštų medinis namas. 
4 butai po 4 kamb. 2 auto, ga
ražas. Pečiais apšildomi. Pui
kioje vietoje. 

TOwnhaU 3-3538 

Kampinis mūrinis namas. Pilnos rū
sys ir pastoge. Du butai po 6 kam
barius, vienas tuseias, antras bua 
tuSčias. 2 auto. mūrinis garažas. Du 
atskiri centrullnial apšildymai. Nau
ji uždari porčial užpakaly. Kreiptis 
pss savininkų — 

4001 S. Maplewood Ave. 

Savininkas parduoda: 2 augStų na
mas ant Cermak arti Leavltt. Krau
tuvė su 2 automobilių garažu; ant 
2-tro augSto turi moderniškus 2-3 
kamb. Lutus su uždaryta veranda. 
Stokerlo karSto vandens apšildoma, 
automatiškas karAtas vanduo. Pa
jamos nuo k rautu v** ir butų $2.100 
I metus. Jkalnuota tinkamai $21,500. 

r i t o n t h r H-1053 

Parduodamas nebrangiai mūrinis 3-
Jų augStų namas. 3 butai po 6 kamb. 
ir atskiras 3-jų kamb. namas už
pakalyje. Savininkai apleidžia mies
tą. Jų butą galima tuojau pat už
imti su visais baldais. 

Kaina $14.800. 
2302 So. ljeavitt Str. 

Tel. FllontJer 6-0050 

Savininkas parduoda: 10523 So. 
Trumbull: gražus 6 kamb. Oeor-
glan, mūrinis namas. 34x125 p8dų 
sklypas; labai dideli kamb.: koklių 
vonia. Natūralus medžio virtuves ka 
blnetai. KarStu oru apSildoma. išti
sas rūsys. Veneciškos užuolaidos — 
žieminiai langai ir sieteliai. Užtver
tas kiemas. Arti mokyklų ir bažny-
eių — geras susisiekimas. Puikus plr 
klnys. CFxlarcrest 3-0573 

P L A T I N K I T E " D R A U G Ą " 

PrlvatlSkas asmuo turi parduoti 2y» 
m. senumo 6 kamb. mūrinj Cap Cod 
d?l ligos. Koklių vonia, kabinetų vlr 
tuve. Kombinacijos žieminiai langai 
Ir sieteliai, „lnlaid" linoleumo grin
dys. Gera apylinke. Arti 81-mos 
Perry Ave. Visi patogumai: 85x125 
sklypas. Galite tuojaus užimti. I-
kainuota žemai dei greito pardavi
mo. Saukite: TRiangle 4-5536 

MARQITETTK Parke parduodami du 
sklypai 60x126 bendro ploto. Yra 
prie 73-i*los ir Callfornla Ave. Prie 
gero susisiekimo. Geras gyvenamas 

, rajonas. Klausti savininką Peter Bei 
nar 

6843 So. CampbeU Ave. 
i i , — _ _ _ — _ 
Savininkas parduoda 6 kamb. med. 
namą arti 42nd ir T„owe Ave. Mū
rinis pamatas. Kokline vonia. „Rub
ber tilo" grindys Ir sinkos spintele. 
, , lnlaid" linoleumas miegamuosiuo
se. Oentraltnis apSiid. Pilnas rūsys. 
Gerame stovy. Bargrenas u i $7,500. 
Skambinkite po 6 vai. vak. YArds 
7-0263. 

Savlninkt, mirus vyrui. parduoda 
tik uS $15.000 grynais pinigais: Alau 
r£s VVlsconsin: 2 namai ant to pa
čio sklypo: didelis narnos turi ge
ras nuolatines pajamas patarnauja 
dSl turistų Ir nuolatiniams pardavė
jams ( sa lesmen): susisiekite su sa
vininke, Mrs. Mornie Shields, 256 
S. 4th Avenue, Rte 18. Park Failu. 
Wisconsln. c-160-B. 
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Penktadienis, bal. 25, 1952 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 
S K 

i 

Paskęs religinis 
koncertas 

ROCHESTER, N. Y. -

Bažnytines muzikos 
koncertas 

SHENANDOAH, Pa. — Ba
landžio 27 dieną 7 vai. vak. 

S. Shenandoah, Pa., šv. Jurgio lie-

Gauna 8,500 laiškų 
savaitėle 

Plačiai skaitomas amerikiečių 
žurnalas "Time" pirmame pus-
lapyje įsidėjo vysk. F. Sheen 

Susirinkimai 
CHAMBER OF COMMERCE 

CHICAGO, 111. — Trečiadieni, 
paveikslą su plačiu aprašymu j balandžio mėn. 30 d, vakare 8 
to filosofo ir garsaus kalbėtojo, i vai. 30 m. Dariau* ir Girėno sve-

'tainėje, 4416 S. Western Avenue, 

m. balandžio 6 d. Rochesterio j tuvių bažnyčioje bus bažnytinis 
lietuvių Bendruomenės choras , ! koncertas. Programą išpildys 
vadovaujamas energingo choro!parapijos mišrus, moterų ir vy. D a b a r vysk. F . Sheen kalba t » \ S P i S i ^ ^ 7 S u ^ m ^ 

.vadovo muziko Petro Armono, r u choras. Chorą veda ir var- t e l e v i z i j ą
y antradieniais 7 vai. ' ^ J ^ T u m S ^ m£ 

talkininkaujant vargonų vir tuo-j g 0 n a i s palydi muz. J. Mačiulis, 
zui Zenonui Nomeikai, solistams Laukiama atsi lankant lietuvių 

Salnienei ir *iš apylinkės. įėjimas nemoka-J. Armonienei, J 
A. Ciemeniui, vietos šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioje suruošė 
puikų religinj koncertą. 

Programoje choras atliko 
Zdanavičiaus "De Profundis", 
J. Strolios — a) "Parveski Vieš 
patie" (solistas A. Ciemenis), 
b ^ "Aušros Vartų Marijai" ir 
C. Sasnausko "Seąuentia". Prie 
vargonų muz. Z. Nomeika. 

Muz. Z. Nomeika vargonais 
solo išpildė J. S. Bach "Tocata 
e t Fuga in D-minor", C. Frank 
"Piece Heroiąue". 

Muz. P. Armonas — violen-
cele — Frank "Andante Religio 
se . 

mas. P . M. 

Naujas lietuviškas šeimos 
židinys 

DETROIT, Mich. — Balan
džio 19 d. vyr. skautė Gražina 
Griciūtė ištekėjo už Viktoro 
Antakausko ir sukūrė naują 
lietuvišką šeimos židinj. "Gabi
jos" tunto skautės nuoširdžiai 
sveikina jaunuosius. K. 

v. Chicagos laiku. Tuo laiku y-
ra ir populiarios Berle ir Sinat
ros programos, bet t a s nekliudo 
F. Sheen laimėti daug klausy
tojų. Jo paskaitomis susidomė
j imas taip didelis, kad j is per 
savaitę gauna 8,500 laiškų. Jo 
kalbą perduoda 17 televizijos 
stočių. F. Sheen y ra profeso
riavęs VVashingtone per 25 me
tus. 

1 

rinkimas ir paskaita. Paskaitą 
skaitys Federal Home Loan Bank 
of Chicago prezidentas Mr. A. R. 
Gardner. Jis kalbės tema: „Tau
tinių grupių pažanga taupymo ir 

Henriko VIII sugyventines 
namas 

XV šimtmečio namas, kuria
me gyveno Henriko VIII antroji 
žmona Ona Boleyn, dabar at i te
ko katalikų vienuolėms, kurios 
čia dabar steigia mokytojų se-

Solistė J. Armonienė pagiedo 
jo P. B. Kahn "Ave Maria". 

Solistė J. Salnienė atliko C. 
Frank "Panis Angelicus". 

Solistes palydėjo vargonai ir Į m i n a n J % 
violenčelė. 

Choras ir solistai parinktus 
dalykus išpildė su giliu įsijauti
mu kas tikrai nainlinr* h*>«iinrti l>on t 4 dur i* »P*Womai $79.50 

U T ' 4 1 Chev. 4 d., apftlld. R. stovy 205.00 
00 
ta 

695.00 
1.195.00 

Dtdrll.s i.š|>nr<tn\ inuts 
uistatg 

mrt-ikln 

nančių Šv. Velykų religinę nuo- Į'48 nodpe 4 d., radiją. ap*Ud. 885.< 
• o.;u« * : t. ~ 1 J - . ' * s Ford 4 durų. radiju, ap.šildou 
taiką. Sis koncertas parode,] „ b u m p t l . f uatd" 
kad esant energingam v a d o v u i ; 4 9 Mfcury 4 d., piin. jreng. 

. . . 1 , . . , . , ' 4 8 Packurd 4 durų. 8 eyllnderlų ir nedidelėse i kolonijose galima baitais šonais, padangos, radiju 
s u b u r t i muz iko* mpnn nfličjrna' Šildytuvas, „overdrive" $845.oo 
buuuiu muzmos meno pajėgas ,.41 D e S o 1 0 4 ( l u n i šildytuvas 145.00 
ir pasiekti pasigėrėtinų rezul-i'^o Pontiac 4 durų b cyttnderių, ra-
f t dija. šildytuvas 195.00 
l i U 4 * I'41 Podgo b žmonių coupo. radiją. 

Tai tikrai puikus kultūrinis *!w2.tuVR^ . ... ;,7r>uo 

, . . , . i \ isi s i r i i u t o i n l i o i h a i t u r i l u i u m :ni -
maša.s į vietos lietuvių gyve-) tomobiito garunttji). 
nimą M « « MOTOK S\ I , I ;S 

. . . . . . I 3 M K Kedaic /%%«•. KtHlzie Ii A u l u r 
ix?ja, tenka su apgailestavi- ' Atdaru s. km.idi. nui* vimj .ii.ua: I 

mu priminti, kad šio puikaus ĮK i"k v i , n ? ^ . J j į ^ „ ' j ' v a l V:,K 

koncerto pasiklausyti sUHiriii.i** 
ko. palyginti, ne gausus kiaušy 
tojų būrelis. Jų tarpe matės i , 
nemaža kitataučių seselių, vie- * 
nuolių ir vietos amerikiečių, 
kas parodė, kad jiems religinė 

u z t k a ' y r a daug afciaū*'prie 
širdies, negu daugeliui mūsų 
lietuvių. 

Muziką Petrą Armoną choro 
vadovą ir lietuvių parapijos var 
gonininką šia proga tenka t iki 
pasveikinti pasiektais rezulta-1 
tais ir palinkėti suruošti dau
giau panašių kultūringų pasi
rodymų. Dr. J . St . 

f 

3 

IflrC bal. 28 d.. 1952. 9 vai. 
rytu. sulaukus scnatvŽH. 

CUmfi Lietuvoje. Kilo iŠ Ra-
įeinių apskričio, KcltuPs m. 

Amerikoje Išgyveno 41 m. 
^Pasiliko dideliame nuliūdimo 
lukte Stella Miller, žentas Tho 
mas, anūke Teresa, a. a. HC-
sers Josephine Shukis valkai: 
Uernard, Albina ir Tony (gyv. 
Grand Raptds, Mlch.). kiti gi
mines, draugai ir pa*)staml. 

• Priklausė Sopulingos Dievo 
•Motlnoa Draug., Cicero. UI., A-
Įpa&talygtSfl Maldos |)raug. Ir 
STretininku Draug. 

Kūnas pašarvotas John l«\ 
įKudelkio koplyč.. 4605 S. Her-

mltage A ve. 
Laidotuves įvyks .šeštad., bal. 

ld d., iš koplyčios 8:30 vai. 
•y to bus atlydėta j šv. Kry

žiaus parapijos bažnyčia, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už veUonBa siela. Po pa
maldų, bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiamo visus: 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti Šiose, laidotuvėse. 

Nullfidy: lMiktf\ 2entas, Anū
ke ir kiti gimines. 

Laidotuvių direktorius John 
'!•*. Išudeikis. Te) YArds 7-1741 

it. 

Wį>ĘW 

Ona Kiselius 
(GRIŠIUTE) 

Pagal pirmą vyrą Jankūnas 
Gyveno 1655 \V. 33rd (St. 

Mirė bal. 23 d., 1952, 10:15 
vai. ryto, sulaukus 76 m. 

* * 

\ 
v« 

Gražus lietuvių 
Dienų" numeris 

Jau gavome balandžio mėne
sio LIETUVIŲ DIENŲ numerį. 
LIETUVIŲ DIENOS yra vienin 
telis pasaulyje lietuvių maga
zinas (iliustracijų laikrašt is) . 
Kiekviename numeryje telpa" 
daugiau kaip 40 naujausių iliua- j 
tracijų iš įvairių lietuvių kolo-

Balandžio men, numerio vir 
sėlyje telpa lietuvė audėja. Tu-1 
rinyje Chicagos, Toronto, Phi-f 
ladelphijos, Waterburio, Wa- ' 
shingtono lietuvių Vasario 16-
tos minėjimo nuotraukos, litu
anistikos insti tuto steigėjai Chi-
cagoje, por t re ta i veikėjų prof. 
J . Kaminsko, prof. P. Joniko, 
dr. Z. Ivinskio, dr. J. Griniaus, 
kun. S. Ylos, kun. J. Bakšio, 
dr. K. Urbonavičiaus ir kt. Pa
minėtini šie straipsniai : "Lie
tuviai tebekovoja", Kongreso 
atstovų kalbos, apie lietuvių 
meno parodą Vokietijoje, "Li-
thuanian Folklore", "The fate 
of Latvia 's President" ir kt. 

"Lietuvių Dienas" galima už
sisakyti administracijoje — 
9204 S. Broadway, Los Ange
les 3, Qa.hf. Metinė prenume-
rata tik $3.00. Reikalaukite vi-
siloso spaudoH kioskuose 

Ahieįij nuomonės sutampa 
Mano žmona geriausia 

moteris pasauly. Ir tai ne mano 
vieno nuomonė, bet ir jo3-

Mirė bal. 23 d., 1952, 10:15 vai. ryto, sulaukus 76 m. amž. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Raseinių apskričio, Tytuvėnų pa

rapijos, Pavigalių kaimo. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Pranciškus, marti Mil-

dred, dvi dukterys: Stella VVenckus, žentas Paul ir Pauline 
Camcron, žentas Robert. Septyni anūkai, 12 proanūkų. Se
suo Antoincttc Shimkuft su šeima, kili giminės ir draugai. 

Kūnas pašarvotas Ant. M. Phillips Voplyč., 3307 Lituanica. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, bal. 26 d., iš koplyčios 9:30 

vai. ryto bus atlydėta į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į Sv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Sūnų*, Dukterys, Marti, Žentai, Anūkai, Proanū-
kai, Sesuo ir kiti giminės. 

Laidotuvių direktorius Antanas M. Phillips. Tcl. YA 7-3401 

— — 

PRADĖK TAUPYTI PAS 

MIDLAND SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

4038 ' Archw Avenue Chicago 32, III 
Telefonas: LAUyette 3-6719 

KIIEKVIENA SĄSKAITA APDRAUSTA 
IKI' ,$10,000.00 

MOKAME 3% DIVIDENTŲ 
AtUUST SALDLKAS, Sekretorius 

paskolų srityje". Mr. Gardner yra 
labai geras ir įdomus kalbėtojas. 
Jo pasirinkta tema liečia vieną 
svarbiausiųjų Lietuvių organizuo
tai veikiančių ekonominių sričių. 
Kaip žinoma, Chicagoje lietuviai 
turi 10 taupymo ir skolinimo ben
drovių su kelesdešimt tūkstančių 
narių ir daugiau, kaip 65 milionų 
dolerių kapitalo. Visi nariai su sa
vo svečiais kviečiami atsilankyti. 
Po paskaitos, kaip paprastai, da
lyviai bus pavaišinti kava ir už
kandžiais. —a. b. 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

AIA 
ANTANINA 

BACEVIČIENE 
Tėvų pavarde I>€tlJnalte 

Gyveno 3417 So. Kmcrald 
Ave. Tol. Vlr. 7-7726. 

Mlre balandžio 22 d., 1952, 
7 vai. ryte. aulaukus 67 m. 
umžlaun. 

Cllmo Lietuvoje. Kilo U» .sa
kių apskričio'. Sintautų para
pijos, Valtickupių kaimo. 

Amerikoje iftffyveno 2 Vi m. 
Pasiliko dideliame nuliūdi

me: vyras Jonas, sūnus Jonas 
ir marti Mary. 3 dukterys: Ele 
na Bacevičiūte, Petronėle Au-
g*ustattls, žeutaa Edvardas, Da
nute Macevičius, žentas Vikto
ras Ir anūke Vlrglnla, brolis 
Antanas Dėdinas (Sprinjjfleld, 
III.) Ir kiti KlmlnCs Ameriko
je. DuktC Antanina Vaitkcvičlc 
n£, žentas Antanas, anūkai: 
Rasa Ir Algis Ištremti ) Sibirą, 
Lietuvoje 2 .seserya: Marijona 
Zakaryzlene ir Kunigunda Jo-
kubaltlene ir kiti gimines. 

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 Litua 
nlca Ave. 

Laidotuves j vyks šeštadieni, 
balandžio 26 di, Ift koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėta J 
šv. Jurgio parapijos bažnyčią, 
kurioje Jvyks gedulingos pamal 
dos už vellončs sielą. Po pa
maldų bus nulydėta J .šv. Ka
zimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus Ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvė

Nuliūdę: Vyras, dltkterjrft, su
ims, nuirti, žentai, anūkai Ir 
gimines. 

Laidotuvių direktorius Auta 
nas M. Phillips i Tel. V Artis 
7-3101. 

A. A 
JUOZAPAS MAKARAS 

(jMakarcvieius) 
Gyveno 6 446 H. Maplevvood. 

Tel. RKpubllc 7-1830. 
Mlre bal. 2\ d/f 195a, 1Z:30 

vai. po pietų, sulaukės 69 m. 
Gimė Lietuvoje. Kilo Iš Ma

rijampolės apskričio, Kaziu Hū 
dos parapijos, Jūros kaimo. 

Amerikoje Išgyveno 50 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Marijona (Kudirkaltč), 
trys sūnūs: kun. Juovuipas (vi
karas Gimimo Paneles švcuč. 
parap.), brolis Baslį, OHl<\ Ir 
Stanislovas. marti Kleanor, 
duktė AnčlC, Žentas VVllIiatn 
Post, penki anūkai, trys bro
liai: Petras, broliene Ona, Ka
jetonas, Ir Pranciškus, brolie
ne Ona. ju šeimos, kltl gimi
nes, draugai Ir pažįstami. 

Priklausė šv, Vardo Draug. 
Marquette Pąrk. 

Kūnas pašarvotas Mažeiko-
Evans kopi.. 6845 S. VVestern. 

Laidotuves jvyks seštad. bal. 
26 d., iš koplyčios 9 vai. ryto 
bu* atlydėtas į Gimimo Pane
lės švenč. parapijos bažnyčią, 
kurioje Jvyks gedulingos pa
maldos už velionis* stelą. Po 
pamaldų bus nulydėtas J Šv. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
Rimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti šiose lalefotuveso. 

Geltų prašome nesiusti. 

Nuliūdę: •tmona, Sūnūs. I>uk 
te, Marti, centas, Anūkai. 

Laidotuvių direktoriai: Ma
žeika ir Evans. 'IVI. RE 7-8600 

. .. 
i 

PRANCIŠKUS A. NORKUS 
Gyveno 2414 W. 34th Street 

Mirė balandžio 24, 1952, 5 vai. ryto, sulaukęs 72 m. amž. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskričio, Akmenės par. ir m. 
Amerikoje išgyveno 46 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sesuo Kazimiera Kasko po 

tėvais Norkaitė-.'švogeris Dominykas ir jų vaikai: Kazimieras 
ir Steve, duktė Sophie Vinneke, gyvena Austrijoj; 4 pusbro
liai: Aleksas, Tony, Frank Kazlauskai ir jų šeimos ir Fabijonas 
Juknis. 4 pusseserės: Kazimiera Oskeliunas, Stella Einikis, Teo
dora Adumkis ir Uršulė Protapas ir jų šeimos, kiti gimines, 
draugai ir pažįstami. 

Priklausė Teisybės Mylėtojų Draugystės ir Žaganečių klubui 
Kūnas pašarvotas Juliaus Liulevielaus koplyčioje, 4348 So, 

Califomia Ave. 
Laidotuvės įvyks pirmadienį, balandžio 28 d., iš koplyčios 

8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Nekalto Prasidėjimo P. Svč. pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už ve-
lionies t irią. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: SOMIO, švogeriH, Pusbroliai, Pusseserės ir kiti gim. 
Laidotuvių direktorius Julius Liulcvičius. Tel. LA 3-3572 

yemm 
%&r 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. MELSON 
— savininko — 

St. Casimir Monument 
Company 

3914 Wesi l l l l h Street 
Vienas Blokas nuo Kapiniu 

Didžiausias Paminklams 
[Manu Pasirinkimas Hissts 

Telei. CEdareiest 3-6335 

TROOST-PACHANKIS MONUMENTS 
Chicago's Most Bcautiful Showro«n 

6819 S. Western* Ave., GR. 6-3745 

^T Chicagos Vieninteli* 
Lietuvi- Savininkai 
John W Pacsianklft 

^ (Patch) 

Žmonės Su (toru Skoniu 
Užsako Paminklus Pas 

PACHANKĮ 
Open Sundays 

9:00 to 6:00 P. M. 
Evenlngi By Appolntrnent 

Buy Direct From 
Manufacturer and Save 

Automobile trannportation to 
and from our showroom Always 

avallable. 

John F* Emleikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

460S-07 South Heimitage Avenue 
Tel. YArds 7-1741-Ž ir BIshop T-9481 
4330-34 South Califomia ftvenue 

Telefonas BIshop 7-9719 
AMRULANCE DIEN^ IR NAKTĮ 

AHTHONY B. PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 SO. WESTERN AVE., CHICAGO, ILL 
Telefonas GROVEHILJL 6-0142 

1410 SO. 50TH AVE., CICERO, ILL 
Telefonas TOWNHAM. S-2109 

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DAIA'SE 

^ 
«f7l 

UODĖSIO VALAhiDOJ 
Š*ukiu 

MAŽEIKA* EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. Western Ave. Air Condltioned koplyčia 
REpublic 7-8600 — 7-8601 Autonjobniams \1eU 

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčią arčiau Jūsų namų. 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS IJKT13VIV 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACTiOS 

A...buU»n*v paturuavi- - . - ^ ^MmMmm 

„OD, ir naktį. R..- W ^ | * ~ ™?Z 
....... bukiu. «^jF , :""'"z'!;,,",,»'.-. 

STEPOMAS C. UCH»WICZ 
2814 W. 2Srd PLACE Tsl. Vlrpuis 7-6672 
10756 S. M1C1IIOAN A V K. _?? l ! ! ! ? n 6 " 1 2 7 0 

PETRAS P. GURSKIS 
659 W. 18tb SIKKKT Tel. SEeler 8-571 

> . . 

ALFREDAS VASAITIS-VANCE 
1446 S. 60th AVE., CICERO,_UJL _ Tei OLymptc 2-1003 

POVILAS J. RIDIKAS 
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DIENRAŠTIS TlRATTflAS, HfnCAOO, ItiTitNOlB Penktadienis, bal. 25, 1952 

SUSIPAŽINKIME SU fllllIONIEMIS 

šnrflnas Peekus, antrasis to- Petras Lėlys, bosas, ..čiurlio-
noras, „Čiurlionio" ansamblio nio" ansamblio valdybos vice-
narys, dalyvauja ..Čiurlionio" pirm., atvyksta i Chicagą sek 
koncerto programos išpildyme madienio ryte ir dalyvaus kon 

certo programos išpildyme. 
Čiurlionio ansamblis pasirodo vėl Chicagoje su pilnai nauja 
programa 1952 m. balandžio 27 d., 3:00 vai. p. p., Chi-
cago Opera House, prie Madison Ave. ir VVacker Drive; 
biletus galite užsakyti asmeniškai, laišku ar telefonu, vien 
tik DRAUGO raštinėje. Bilctų kainos yra sekančios: ložės 
$3.80 (arba 8 vietų ložė $30.00); $3.10, $2.50, $1.85 ir $1.25. 

DRAUGO raštinės adresas: 2384 So. Oakley Ave., Chi-
eago 8, II!., tol. VIrginia 7-0640-41-42 

X Kun. M. Avarlya, šv. Pet
ro ir Povilo parapijos klebonas, 
vertindamas Vaikų Teatro vai
dinimą auklėjamąją jtaką jau
nimui, su visu patriotiniu nuo
širdumu pasakė, jog jis pats pa 
aiškinsiąs savo parapijos mo
kyklos mokiniams bei jų tė
vams apie Vaikų Teatrą, kai 
su juo buvo užsiminta apie nau 
jąjj ,,Karalaitės Teisutės" vai
dinimą, kuris bus gčgužes 3 d. 
7 vai. vak. Hamilton Park au
ditorijos teatrinėje salėje, W. 
72 Str. ir So. Normai ave. kam-
pa:$ {nuo Halsted trečiame blo
ke j rytus): 

/ Bronius Keturakis, žymus 
sportininkas, sporto darbuoto-) 
jas ir sporto spaudos bendra- j y Balandžio 27 d. sukanka 
darbia, šiuo metu radęs prie-j 10 metų kaip mirė žymusis Lie-
globstj Mihvaukeeje, Wisc, mi-<tuvos poetas ir dramaturgas 
ni savo 2f» m. sportinės dar- Kazys Binkis. Pagerbdamas sa 
buotea sukaktį. Sukaktuviniu- j vo krašto sūnų gegužės 4 d. 3 
kas dar ir dabar reiškiasi kaip! vai. 30 min. p.p. L. Auditorijos 
aktyvus sportininkas, dalyvau- mažojoj salėj -Hiržėnų klubas 
damas įvairiose ėjimo varžybo-- rengia iškilmingą K. Binkio mi-
se. š. m. gegužės mėn. 4 d. jis nėjimą, kurio metu biržiečiai | m o k i n i ų skaičkis, todėl reikės 
žada dalyvauti JAV Olimpinės 
ėjimo komandos dalyvių atran
kos rungtynėse Baltimorėje. 
Br. Keturakis, per sporto klu-; pildys akt. K. Gandrimas ir vie 
bų atstovų ir sporto darbuo- nas iš solistų, 
tojų suvažiavimą Chicagoje bu Mūsų kultūrininkai ir visi lie-
vo išrinktas į vyr. FASK-tą tuviai, kuriems brangus K. Bin 
JAV ir Kanadai. kio atminimas, kviečiami šiame 

minėjime dalyvauti. 

RUSAI NOMJO PAGROBTI LIETUVAITI 
Kova Ifsčsl ketverių* metus . — Tragiški naš la i tės Teresės 
SI raš i i i skahes pergyvenimai . — Paga l iau j i lftktuvu a t sk r i 

do i Chicagą.^— Šeimoje dž iaugsmas ir... mir t i s . 

JUOZAS PRUNSKIS 

United Airlines lėktuvu antra- jie lėktuve išskrido našlaitės pa 
dienio pavakare \ Chicagą is simti. Ją atrado globojamą NC 
New Yorko atskrido Tomas ii' VVC JKtagos, prie jos buvo ten 
Stella Mileriai, atsiveždami ir* tarnaujanti lietuvaitė Oerienė. 
našlaitę !>P lietuvaite Terese Teresė jautėsi labai laiminga at-
StraAinskaite, 13 metų amžiaus, radusi tokius pasišventusius glo 
kurią jie išgelbėjo nuo rusų. Bol- bėjus. Pažymėtina, kad Tomas 
sevikai ją norėjo pagrobti is IRO Mileris yra nuo Panevėžio, o 
prieglaudos Vokietijoje. Byla Stella — gimusi ir augusi Cice-
tesėsi ketverius metus ir pasibai- roję. 
gė lietuvių laimėjimu. 

J= 

Pirmas ryšys 
Tragiškoji mirtis 

Visi trys jie parskrido į Chi-
Viskas dėstėsi taip: Tomas cagą, į 4626 Dover, kur gyvena 

Milleris, kurs dirba bučeriu Fred Mileriai. Tačiau čia jų laukė 
Harvey restorane Dearbom sto- liūdna žinia: tik keletą valandų 
tyje, ir jo žmona Stella būdami prieš jų atskridimą širdies liga 
bevaikiai, panorėjo įsūnyti lietu mirė Milerienės motina Bronis-
vaitę našlaitę. Parašė apie tai lava Šarkauskienė, kuri pašar-
Ilakiams, tremtiniams į Vokie-i vota Juodeikio koplyčioje ir ku-
tiją, kuriuos šelpė ir su kuriais ri bus laidojama šeštadienį, 
susirašinėjo (dabar jie jau Chi- — Mūsų džiaugsmas atgavus 

CIURUONKCHl KONCERTAS VYKSTA 

Kadangi Chicagoje ir apylinkėje bus pakeistas lai
ka* į Daylight Savings Time, t. y. laikrodžiai bus pa
sukti pirmyn . viena valanda balandžio 27 d, ryte, tai 
(•'lurlioniečių Koncertas prasidės naujuoju laiku, 3 va
landą popiet, Chlcagos Operos Rūmuose, prie VVacker 
Drive ir Madison Str. 

••Draugo" raštine bus udara šeštadienį* balandžio 
2<J d. iki « valandos vak. ir bus galima gauti biletus iki 
tos valandos. Koneerto dienoje, sekmadienį, balandžio 
27 d., biletus bus galima gauti Operos kasoje nuo 12 vai. 
popiet iki koncerto prady/ics. 

Pasirūpinkite biletus iš kalno; pirkite juos "Drau
go" raštinėje, 2334 S. Oakley Ave., arba šaukite telef. 
VIrginia 7-6640. 

^ i ^ 

DOKUMENTAI PRIEft 
KOMUNISTUS 

Jungtinių Amerikos valsty
bių vyriausybė rengia, Vengri
jos komunistinės valdžios prieš 
žmogaus teises ir pagrindines 
laisves įvykdytus nusikaltimus 

. v M, ,, .. , „ . *• . .x. . . . liečiančių, dokumentų rinkimą, 
cagoje). Šie nurodė jiems prie- augintinę susimaišė su mirtinu. . ; ' 

X Blaise Studio, Melrose 
Park, 111., persikėle į naujas pa 
talpas, 1800 West Lake Str., teitininkų susirinkimas saukia

mas balandžio 26 d. 5:30 vai. Melrose Park, 111., ir nuotrau 
kas pradės daryti balandžio 26 v a 

I S A R T I I R TOLI 
A. J. VALSTYBĖSE 

Padidėjo mokiniu skai-
ėius. Omanoje, Nebr., lietuvių 
pradinėje mokykloje padidėjo 

- dr. K. Sruoga ir rašyt. Al. | a t i d a r y t i d a r v i e n ą kambarį ir 
Baronas kalbės apie K, Binkį į p a k v i e s t i d a r v i e n ą s e s e i ę m o -
ir jo kūrybą, o meninę dalį iš-1 k y t o j ą s t a l i u s J u o z a s G a r k e . 

vičius jau ruošia naują kam
barį. 

— Jonas Perlabaeh, atvykęs 
iš Vokietijos, baigęs V. D. uni
versitete, Kaune, teisių skyrių, 
Omahoje vairuoja autobusą. 

— Žiemos metu kaikurie 0-
kininkai dirbo Omahos skerdyk 

X Chieagos Moksleivių A-

Tėvų Jėzuitų namuose, i *_' lose. 

glaudoje esančią Teresę. 
j Sušalusi našlaitė Kybartų stoty 

Jos istorija — tragiška. Ją 
j prieš 11 metų. teturinčią tada 2 
metus, lietuviai Strašinskai at
rado Kybai-tų stotyje. Jos tėvus 
bolševikai buvo likvidavę. Stra
šinskai sušalusią mergaitę parsi
gabeno į namus. Kadangi netu
rėjo savo vaikų, tai nutarė ją 
primti už augintinę. Artėjant 
bolševikams antru kartu į Lie
tuvą, Strašinskai išbėgo ir kar
tu pasiėmė ir Teresę. Taip ir gy
veno iki 1948 m. Vokietijoje. Ta
čiau tais metais Strašinskienė 
susilaukė savo kūdikio, bet labai 
tragiškai: mirė ji ir naujagimis. 

IRO prieglaudoj 

liūdesiu, — pratarė Tomaą, Mi
leris. 

Milerienė tą nelaimę skaudžiai 
pergyvena. Ji ir kalbėti negalė
jo, tik pratarė: 

— Mano džiaugsmas ir gedu
lo ašaros — tuo pačiu kartu. Ma
no motina taip labai norėjo pa
matyti tą našlaitę. Tik kelias va 
landas pervėlai parskridom... 

Kadangi Mileriai gyvena to
liau nuo lietuviškos kolonijos, 
tai Teresę leis į Liurdo Dievo 
Motinos (Our Lady of Lourdes) 
parapijos mokyklą. 

kuris galės būti panaudotas su 
visomis juridinėmis pasėkomis. 
Valstybės departamento teisi
nis patarėjas Klaus paskelbė, 
jog pirmasis šių dokumentų to
mas netrukus bus parengtas 
įteikimui Jungtinėms Tautoms. 

Neseniai Jungtinėms Tau
toms buvo įteiktas antrasis to-

Chicagoje 
— The International Amphi-

theater, 43 ir Halsted Str., kur 
liepos mėnesyje vyks demokra 
tų ir respublikonų suvažiavi
mai, pereitą trečiadienį gavo 
naują vardą: „Chicago Conv-
ention Building ir International 
Amphiteather". ši salė gerokai 
atnaujinta ir pagerinta. 

— Vakar prasidėjo Illinois 
mokytojų ir tėvų konferencija 
Conrad H ii ton viešbutyje. Dau 
giau kaip 4,000 asmenų daly
vauja konferencijoje. 

— Gaisrininkas \Vilbert Col-
mas dokumentų, kuriais įrodo- \\niif 45 m e tų , susižeidė koją, 
mi Rumunijos komunistinės vai j kai gesino gaisrą name, 2148 
džios įvykdyti nusikaltimai. Do j vVashington blvd. 50 asmenų 

ugnis išvijo iš namo. 
Serbų Taryba Amerikoje 

Po kurio laiko Strašinskas ve
dė antru kartu. Tikėdamiesi su-

d. Blazėjus Kazlauskas yra s a ' 5 5 4 1 S a P a u l i n a - P a s k a i t a - » P o | ū . k l U 8 , , T ° d ė l d a b a r . r a n d a s i d a u į * v 6 J ^ 2 ^ ^ ^ A 5 i a _ ? 1 . 5 ? 
vininkas Blaise Studio per «. piežius ir jaunimas' skaito sve-
gus metus ir yra Cicero l i e tu - i č i a s i š R o m o s k u n ' K r l 8 t o n a v i -
vių kolonijos gyventojas. č l u S S ' J ' B ° t 0 ' S ' R a z m a U S 

! referatas ,,Kas yra ateitinm-
X Elvyra sikšniūte, Cleve- j k a s " - Programą paįvairins ju-

lando LSK Žaibo narė, buvo [moristinis laikraštėlis „Chica-
atvykusi į Chicagą ir dalyvavo | g o s Dūda", kuris vanoja kiek-

nanų su ledais. 
Nebijojai, kad bolševikai pa 

imtų Jus? 
Dabar jie grįžta į savo laukti savos šeimos Teresę ati-( —Vokietijoje bijojau, bet kai 

į laivą įsėdau — buvo saugu, 
kių nurodymu, ir pradėjo susira- . Kuo būsi, kaip užaugsi ? 
šinėti su chicagiečiais Mileriais. 
Per Balfą Mileriai pradėjo rūpin 
tis mergaitės atgabenimu į JAV. 

giau darbo skerdyklose. 

PRANCŪZIJOJ 

vieną nenaudėlį. Į susirinkimą 
kviečiami ir neateitininkai. 

X Enciklopedinio pobūdžio 
anglų kalba knygą ,;Lithuania" 
ruošiasi išleisti Patariamoji 
Lietuvių Grupė, veikianti prie 
Laisvosios Europos komiteto. 
Toje knygoje norima trumpai 
apimti Lietuvos ūkio, valstybės 
gyvenimo klausimus ir visa ki
ta, kas yra susiję su tautos kū
ryba. Knygai leisti jau sudary
ta redakcinė komisija ir pakvie 
sti bendradarbiai. Knyga spau
dai bus atiduota birželio mėn. 
viduryje. 

X Chieagos Lietuvių Suval
kiečių draugijos choro pamo
kos, vadovaujamos Janinos 

ZJJ: ^ . " " f , **&£. .Grieg, įvyks balandžio 25 d. 
Hollywood svetainėje, 2417 W. 
43rd St. Visi nariai prašomi 
atvykti į pamokas. L. Suval
kiečių choras rengiasi prie va-

Šiaurės Amerikos lietuvių spor 
to klubo atstovų ir sporto dar
buotojų suvažiavime. Elvyra 
stipriai reiškiasi lengv. atleti
koje, o taip pat pasižymi ir 
krepšinio bei stalo teniso šako
se. 

X „Dainavos" ansamblis, va 
dovaujamas muz. Step. Sodei
kos, po sėkmingų gastrolių Wil 
kes-Barre ir New Yorke, grįžo 
į Chicagą ir dabar ruošiasi ki
tiems žygiams. VVilkes-Barre 
net verkė kai kurie angliaka
siai, kai išgirdo „Dainavos'* an 
samblį dainuojant. Visur daina 
viečiai buvo šiltai sutikti. 

balandžio 27 d. 10 vai. ryte 
(per lietuvišką sumą) susituo
kia Bernice Ruddy, Illinois se
natoriaus duktė, su Chester 
Chowamec. Bus iškilmingos pa L , . . « «.**., „„ 

, , , a i karo, minint choro 12 metų gy-
maldos. X Ikonas Kačinskas, mūsų 
vyresniosios kartos sportinin
kas, ypatingai pasižymėjęs fut
bolo fronte, gyvena Chieagos 
pašonėje esančiame Ciceros 
mieste. Nuo pat atvykimo 11 r o n t o L S K Vyties pirmininkas, 
JAV jis žaidžia Chieagos augšt. į a t s t o v a v o K a n a d o 8 l i c t u v i u 3 

vavimo sukaktį. Vakaras įvyks 
gegužės 10 d. Marąuette Park 
Hali, 6908 S. VVestern av. 

X Kazys šapockinas, gyve
nantis Toronte, buvęs laik. FA-
SK-to narys ir dabartinis To-

lygos Hansos futbolo komando 
je, kurioje užima vidurio sau
go poziciją. Keletą kart,ų yra 
atstovavęs Chieagos- ir JAV 
Vid. Vakarų futbolo rinktines. 

— Vlta-Rafaele Sruogyte, ži
nomo visuomenininko ir kul
tūrininko dr. K. Sruogos duk
tė, susituoks su inž. Modestu 
Kevalaičiu balandžio 26 d. šv. 
Antano bažnyčioje, Cicero, 111. 

X „Čiurlionio" ansamblis į 
Chicagą atvyksta tik šio sek
madienio 8 vai. ryte. 

sportininkus sporto klubų at
stovų ir sporto darbuotojų su
važiavime Chicagoje. 

X Viktoras Janus susituokė, 
su Ann Marie Malakauskas ba
landžio 19 d. Aušros Vartų baž 
nyčioje. Vestuvių puota buvo 
Veterans Hali. Vaišėse dalyva
vo daug giminių bei draugų. 

X Šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčioje nuo šio sekmadienio 
(balandžio 27 d.) šv. Mišios 
bus nauju laiku (vieną valan
dą anksčiau). 

L 

— Lietuvio darbas modernio 
jo meno muzėjuje. Paryžių sa
vo gyvenamąją vietą pasirin
ko keletas lietuvių dailininkų, 
kurių darbai ir garsas daug pri 
sideda prie lietuviškojo reika
lo išpopuliarinimo. 

Vytautas Kasiulis, kuris 
prieš keletą metų turtingas, 
kaip stovi, iš vienos Vokietijos 
stovyklos atvažiavo į Paryžių, 
šiandien gali pasigirti garbe, 
kuri iki šiol dar neatiteko nei 
vienam lietuviui. Paryžiaus Mo 
dėmiojo Meno Muzėjus įsigijo 
V. Kasiulio paveikslą, kuris 
liks kaboti visą laiką. Sakoma, 
kad pakliūti į Moderniojo Me
no Muzėjaus sales yra tikrai 
sunku. V. Kasiulis ir jaunas, 
bet jau spėjęs pasireikšti skulp 
torius A. Mončys su savo kūri
niais dalyvauja vad. „Nepri
klausomųjų Menininkų" paro
doje, kuri' bus atidaryta ba
landžio mėn. gale ir užtruks 
keletą savaičių. Už poros sa
vaičių įvyks penktoji V. Kasiu
lio kūrinių paroda, kurią ruo
šia viena geresnių Paryžiaus 
galerijų. 

KOLUMBIJOJ 

— Kaikurie lietuviai Kolum
bijoje įsikūrė gana gerai, kiti 
silpniau. Norinčiųjų išvykti į 
JAV yra nemažai. Didelė3 pa
dėkos verta J. Totoraičių šei
ma, kuri daug padeda mūsų 
tautiečiams. 

Medellino lietuviai džiaugia
si, kad čia gyvena keli lietuviai 
dantų specialistai. . 

Medellino LB vadovybė su
rengė vasario 16 d. proga šven 
tę. 

kumentų įteikimu yra vykdo 
ma praėjusiam lapkričio mėn. 
Jungtinių Tautų Pilnatyje pri- j pereitą antradienį Chicagoje jj&ss^g ir* r e z r c ? • ku

T
riat r ! p a s i s a k § prieš' kad

T
 Amcrikos 

- Kaip Jums patTnka Ameri-! k v l e Č l a m . 1 J u n g t m ! U T ^ . 0 r " žurnalai garsina Jugoslavijos 
ka? - paklausiau Teresę. ! S a n i z a c l J 0 S f ™ P f ? k t l *» diktatorių Tito. 

- G e r a i . Jau daug valgiau ba-'i ^ u n m u s i r ^ y m u s , liečiančius , 8 p a n u kįao v e t e r a n a i . A . 
Vengrijoje, Rumunijoje ir Bul- p i e 1 5 0 į s p a i l ų . a mer ikiečių ka-
garijoje vykdomą žmogaus tei- j r o v e t e r a n ų suvažiuos balan-
sių laužymą, kuris yra ne t ik - | d ž i o 2 6 d j C h i c a g a t Posėdžiai 
nusikaltimas prieš Jungtinių j b u s K d g e w a t e r Beach viešbu-
Tautų chartą, bet taip pat ir t y ^ e 
prieš taikos sutartis su šiomis | 
valstybėmis. — Man patinka balete šokti. 

— Kur išmokai lietuviškai? 
— Vokietijoje mokėjau, bet 

trejus metus mažai kalbėjau, ap 
miršau. 

— Ar jau esi priėmus pirmą 
Komuniją? 

— Taip. Prieglaudoje kunigas 
mane paruošė. Buvo smagu. Ir 
bažnyčioj buvo smagu, saldai
nių, dovanų daug gavau. 

—Kaip patinka nauji tėve
liai? 

—Labai gerai. Man atsiųsda
vo į Vokietiją suknelių, batukų, 
dolerių... 

Bolševikų klasta 

Kadangi našlaitė buvo IRO 
prieglaudoje, o IRO įstaigose 
buvo ir sovietinio sparno žmo
nių, tai sužinojo rusai apie pa
stangas mergaitę įsūnyti Ameri
kos lietuvio šeimoje. Tuojau jų 
pareigūnai iškėlė reikalavimą, 
kad ji būtų repatrijuota į sovie
tų 'okupuotą Lietuvą, meluoda
mi, kad jie atrado mergaitės 
motiną ir kad ji reikalauja mer
gaitę grąžinti. 

Ilga teismo byla 

Reikalas atsidūrė amerikiečių 
teisme Muenchene, nes mergaitė 
buvo netoli to miesto esančio
je prieglaudoje Bad-Ablinge. 
Teismas keturis sykius išnešė 
sprendimą, kad Mileriai gali naš
laitę Strašinskaitę pasiimti už 
augintinę ir atsigabenti į JAV. I Tautinį Turizmo kongresą. Ta 
Tačiau bolševikai vis darė kliu-.proga pasakytoje reikšmingoje 
čių. Vienu metu buvo atvykęs kalboje popiežius Pijus iškėlė 

Trumpai Iš Visur 
POPIEŽIAUS ŠILTAS ŽODIS 

PABĖGĖLIAMS 

Pastaruoju laiku šv. Tėvas 
specialioje audrjencijoje priėmė 
apie 2,000 asmenų, kurie buvo 
suvažiavę į Romoje įvykusį 

specialus rusų pasiuntinys iš Ber 
lyno, protestuodamas prieš teis
mo sprendimą. 

Laimėta 

Paskutiniu kartu byla buvo 
kovo mėn. 6 d. Teisėjas dar ru
sams davė mėnesį laiko patiekti 
įrodymus, kad jie tikrai atradę 
našlaitės motiną. Tačiau net ir 
pratęsus terminą rusai neprista
tė įrodymo, nes jų tvirtinimas 
apie atrastą motiną buvo eilinis 
sovietinis melas. Tada teisėjas 
Doodman paskelbė ilgą, moty
vuotą, 48 puslapių sprendimą 
(kurio nuorašas yra Balfo cen
tre) ir pranešė, kad mergaitė 
gali važiuoti. Mileriai Vokietijo
je turėjo pasemdę advokatą dr. 
Fritz Schmoller - Haldy. 

Našlaitė JAV-se 

I r taip Teresė, katalikų įstai-

dvasinę turizmo prasmę. Šalia 
įvairių rūšių turistų ir maldi
ninkų Popiežius neužmiršo pa
minėti ir tuos mūsų nelaimin
gų laikų klajūnus, įvairius pa
bėgėlius bei tremtinius, kurie 
išstumti iŠ savo žemės yra pri
versti keliauti po pasaulį, jieš-
kodami naujos tėvynės. Šiems 
šv. Tėvas parodė ypatingą sa
vo palankumą ir ragino visus 
panaudoti turizmą kaip prie
monę gilesniam tiesos bei tei
singumo įgyvendinimui ir žmo
nių tarpusavio meilės ugdymui. 

KOMUNISTŲ „ROJUJE" 

Pastaruoju laiku satelitinių 
Sovietų Sąjungos kraštų eko
nomistai pabėgėliai paskelbė 
3tudiją, iš kurios paaiškėjo, 
kad Vengrijoje po septynerių 

LYGYBES FORMA 
Vengrijos nepriklausomybės 

šventės proga buvęs laisvosios 
Vengrijos ministeris Peyer pa
reiškė, jog komunistinėje Veng 
rijoje yra įgyvendinta patj ryš
kiausia lygybės forma, t. y. visi 
yra įstumti į tą pačią mize
riją. 

TIK ŠIMTAS 
Kaip yra pranešama, iš 3,000 

iki 1949 m. Kinijoje dirbusių 
protestantų misionierių šiuo lai 
ku yra palikę apie šimtas. Kai
kurie iš jų buvo ištremti, kiti 
turėjo palikti savo misijas dėl 
jiems daromų nuolatinių sun
kumų iš komunistinės Kinijos 
vyriausybės. 

M0VIHG & EXPRESSINC 
Perkraustau baldus vietoje 

ir iš toliau. 
ANT. MACKEVIČIUS 

4408 So. Hermitage Ave. 
Telef. FRontier 6-4057 

Tuck Pointing Biznyje 
I 0 K 3 S C O N R A D 

AtnauJ< ur.rnd nual.lfiv«iu*J namą. pri* 
pildom j UotAUH Išplautu* plytų tar
pus. Taip pat pataisome kaminus Ir 
apie lanirus. Per daug metu gerai 
patyręs darbe lietuvis. Reikalui pri
ėjus kreipkitės- J. CONUAI). 5349 
So. Arteslan ave. OKt retiffl 6-417T. 

Visi įsigykite ką tik išleistą 
žinomo rašytojo Stasiaus Bū
davo apysaką 

• m 

•įfo LIETUVIUI •« ^ 
mŠS TEATRAS 

Stato du naujus veikalus 
INTERNATIONAL HOUSE 

SAL&JE 
1414 East 59th Street 

lEITAMENf, GEGUŽĖS S D. 
7:30 vai. vakare 

SEKMADIENĮ, GEGUfcfcS 4 D. 
4 vai. popiet 

PIRMĄ SYKI AMERIKOJE! 

N A U J I E J I 
Ž M O N Ė S 

Petro^ Vaičiūno 5 veiksmų 
komedija 

Pastatymas ir režisūra — 
STASYS PILKA ir 
BRONIUS VESOTA 

Dailininkas — Algis Kurauskas 

Vaidina: St. Kielaite, J. Mon-
kutė, P. PetraviČiūtė-Miller, O. 
Trečiokiene, J. Balutis, J.Kelečius, 
A. Mironas, K. Oželis, J. Raudo
nis, G. Velička, Stasys Pilka ir kt. 

PLATINKITE "DRAUGĄ0 

gos globoje, balandžio 10 dieną'komunizmo viešpatavimo metų 
laivu „Gen. Stewart" išplaukė į darbininkų gyvenimo lygis nu 

V a r p a i S k a m b a 
JAV. Kai Mileriams buvo praneš 
ta, kad ji pasiekė New Yorką, 

Galima gauti „Draugo" admi-
krito iki puses to, kas buvo tu- j nistracijoje. Kaina $2.50. 
rimą prieš karą. , 1 

ŠEŠTADIENI, GEGUŽfiS 10 D. 
7:30 vai. vakare 

SEKMADIENĮ, GEGUŽES 11 D. 
4 vai. po piet 

Pirmą kartą lietuvių kalbioje 

A N N A 
C H R I S TIE 

Eugene O'Neill 4 veiftsmų drama 

Pastatymas ir režisūra — 
JURGIS BLEKAITIS 

Dailininkas — 
ALBINAS BIELSKIS 

Vaidina: I. NivinskaitS, Z. Venc-
lauskaitė, V. Juodka, V. Macieža, 
V. Valiukas ir kt. 
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