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JORDANAS PASVIRO EGIPTO BLOKO LINKUN
Lietuva J. Tautų bibliotekoje

SALOMĖJA N A RKĖ LIŪNAI T Ė 
Mūsų korespondentė New Yorke

JUNGTINĖS TAUTOS. — Kai fotografijose vaizduojamos 
Jungtinės Tautos, tai pirmame plane stovi sekretariato dangoraižis, 
o paskui ir Generalinės Asamblėjos rūmai. Tačiau beveik niekur 
nerodoma to nedidelio šešiaaugščio namo, kuris riogso Pirmosios 
Avenue ir 42-osios gatvės kampe.

Tas savo išvaizda nepatrauk
lus namukas, kurį tunelis jungia 
su sekretariatu, yra vienas svar
biausių JT būstinės pastatų. Jį 
galėtum vadinti kokiais tik nori 
vardais, bet jo paprastas vardas 
— biblioteka. Šimtai žmonių — 
diplomatų, profesorių, korespon
dentų — čia kasdien pereina vie
nokios ar kitokios medžiagos jieš 
kodami, o paties sekretariato tar
nautojams reikalingos knygos 
tuneliu keliauja iš bibliotekos į 
atitinkamą augštą. Bibliotekoje, 
kaip oficialiai skelbiama, dabar 
yra per 160 tūkst. tomų knygų, 
valstybinių dokumentų ir kito
kios medžiagos apie kiekvieną 
pasaulio kraštą ir beveik 
tautų kalbomis .

Yra ir apie 40 tūkst. žemėlapių 
rinkinys, o atskirame augšte yra 
vadinama Vilsono paminklinė 
biblioteka, kurioje surinkta me
džiaga apie Tautų Sąjungą ir 
tarptautinius santykius tarą) I ir 
II Pas. karų.

Knygos ties raide L
Lietuvis lankytojas biblioteko

je pirmiausia maloniai apsi
džiaugs ir lietuviškų knygų bu
vimu ir gausiais leidiniais apie 
Lietuvą kitomis kalbomis, dau
giausia anglų. Tos knygos, tiesa, 
išblaškytos po visą biblioteką ir 
įkataloguotos ‘atskiromis temo
mis ir autoriais, bet, norint grei
tomis ką nors apie Lietuvą susi
rasti, užtenka pažvelgti į skyrių, 
kuris pavadintas Lithuania, ties 
L raide.

Skyrius įdomus tuo, kad jame 
sudėta viskas, kas tik JT turima 
apie Lietuvą, taipgi apie Lietu
vą nuo senovės laikų ligi šių die
nų, apie Lietuvą nepriklausomą, 
pavergtą ir kovojančią. Leidi
niai leisti įvairiuose kraštuose, 
daugiausia Amerikoje. Tame sky

Daugiausia yra anglų - lietuvių 
kalbų žodynų. Turėdama laiko, 
ėmiau knygas iš lentynos ir tie
siai nusirašiau jų pavadinimus. 
Pirmiausia — A. Lalio Lietuviš
kos ir angliškos kalbų žodynas, 
1915 m. išleistas Chicagoje. To
liau — 1939 m. Londone išleistas 
kunigų Pewtress ir Gėriko 
„Marlborough’s English - Lith
uanian and Lithuanian - English 
Dictionary“ ir 1948 m. Vokietijo
je išleistas V. Pėteraičio ..Lietu
viškai angliškas žodynas”.

Šalia tų laisvajame pasaulyje 
išleistų žodynų, tokio pat forma
to ir apimties kaip Pėteraičio žo- 

visų Įdynas> yra ir Vilniuje 1953 m. 
Valstybinės politinės ir moksli
nės literatūros leidyklos išleistas 
Anglų - lietuvių kalbų žodynas. 
Jo pradžioje rašoma, kad jis tu
ri apie 20 tūkst. žodžių iš anglų 
literatūros ir šnekamosios kal
bos. Jis esąs skirtas daugiausia 
besimokantiems anglų k. augš- 
tosiose ir vidurinėse mokyklose 
ir įgalinąs išversti vidutinio sun
kumo angliškus tekstus. Žodyne 
vartota lizdų sistema. Po kiek
vieno žodžio duodama ir fonetinė 
transkripcija. Redaktoriais pasi
rašo V. Baravykas ir D. šlapo- 
berskis, technikiniu redaktoriu
mi — A. Perevičius. Išleista 10 
tūkst. egz. Kaina 13,35 rb.

Antras žodynas iš pavergto
sios Lietuvos tai „Dabartinės lie
tuvių kalbos žodynas“, išleistas 
Vilniuje 1954 m., tas pats, kurį 
galima gauti nusipirkti New Yor- 
ko knygynuose. Žodyno vardas 
katalogo kortelėje įrašytas su vi
sais reikalingais rašybos ženk
lais. Kažkaip malonu akiai, kai 
tų kortelių mariose randi ir lietu
viškai užrašytą.

Amerikos generalinis štabas. — (15 kairės dešinėn žiūrini): laivyno operacijų viršininkas 
A. Burke, aviacijos štabo viršininkas gcn. Twining, štabų viršininkų pirmininkas mini. Kai 
stabo viršininkas gcn. Taylor, marinų koq»o Roman dantas gcn. f’at<\

Sudarė su Syrija sutartį dėl 
bendro sienų apgynimo

admirolas A. 
l'ord, armijos

■ (INS)

DAMASKAS, kovo 27. — Jordanas netiesioginiai įsijungė į 
Egipto organizuojamą karinę sąjungą, kai sutiko bendrai organi
zuoti prie Izraelio prieinančių sienų apsaugą._________________

Pirmoji bendro sienų gynimo __ «. v.
sutartis sudaryta su Syrija, bet Karai įailClRUS SfltlS 
manoma, kad panašios sutartys «•« • « i • *•
bus pasirašytos su Libanu, Egip-i ltkllSl be VOkieCIŲ
Lu ir Saudi Arabija, nes visos tos Pastaruoju metu į Vokietiją 
valstybės turi sieną su Izraeliu, leidžiama išvykti vokiečiams ne 

Susitarimą padarė naujasis tik į§ Rytprūsių, bet ir iš Klaipė- 
Jordano karinių pajėgų viršinin- dos krašto. Vokiečių Rytprūsių 
kas gen. Radi Inab, vadovaująs pabėgėlių organas „Ostpreussen- 
legionui anglą Glubb pašalinus, blatt“, pasiremdamas vokiečių 
Jordano — Syrijos siena su Iz- pasakojimais teigia, jog šian- 
raeliu yra 450 mylių ilgumo. Da- dien vįsa Karaliaučiaus sritis yra 
i : Įįkusį be vokįečių.

Britai labai pyksta

ant Egipto valdžios
LONDONAS, kovo 27. — Kad 

ir retai, bet ir britai sulaužo dip
lomatinius papročius ir pradeda 
kalbėti nediplomatiškai. Taip at
sitiko vakar, kai kasdieninėje 
spaudos konferencijoje užsienio
reikalų ministerijos pareigūnas i nauju kolei vinių lėktuvu, kuris 
palietė britų — egiptiečių santy- pasirodė esąs puikus sprausmi-

Sovietų civiline aviacija išeina 
lenktyniauti erdvės keliuose

bar gynimo atžvilgiu ji yra 
abiem valstybėm bendra siena, 
kas turi reikšti, jog Izraeliui ku
rią nors vietą palietus, tuojau 
veiks abiejų valstybių karinės 
pajėgos.

Britai ir jordaniečiai geruoju 
susitarė, kurie britų karininkai

1953 m. panaikinus sienos su
varžymus ir leidžiant per Nemu
ną laisvai vykti į Karaliaučiaus 
sritį ir iš ten į Lietuvą, nors ir 
palikus administracinį paskirs
tymą abejose srityse, kokį jį ru
sai buvo įvedę 1945 m., į Rytprū-

MASKVA, kovo 27. — Bolše
vikai pasiuntė į Londoną savo 
saugumo viršininką Sierovą su

kius
Egiptas buvo grubiai įspėtas 

sustabdyti propagandą prieš An
gliją Vid. Rytuose ir Afrikoje ir 
tuo būdu suderinti savo žodžius' 
su darbais, jei nenori susilaukti 
Anglijos reakcijos. Angliją įskau 
dino per Egipto radiją siunčiami 
raginimai Mau Mau teroristams 
į Keniją bei Zanzibaro ekstremis
tams. Vieni raginami tęsti tero
ristinę veiklą, o antrieji — ją 
pradėti.

* M. » v £ » — —-- J C- ±
ir kokiose pareigose pasilieka sįų šiaurinę dalį nuvyko vienas
Jordano tarnyboje, o kurie savo ........................ "
pareigas perduoda jordaniečiams
ir išvyksta namo. Komandos vie
tose nebus nė vieno anglo, bet jų 
liks techniškose ir apmokymo 
tarnybose.

kitas vokietis iš Klaipėdos krašto 
ar iš Lietuvos. Prieš porą metų 
Karaliaučiuje dar gyvenę apie 25 
vokiečiai, bet 'ir jie pastaruoju 
metu jau iškeliavo į Vakarus.

Kiek maža beliko vokiečių vi
soje Kaliningrado srityje, rodo ir 

i tas faktas, kad Tilžės mieste tė-
ra likusi viena vienintelė vokie- Bensono agitacijos tė o įr ta pati yra įtekėjusi už

WASHINGTONAS, kovo 27.—, ruso gydytojo, gi jų vaikas kal- 
Atstovų rūmų žemės ūkio komi- ba tik rusiškai. Grįžusieji pareiš- 
sijos pirmininkas, respublikonų kia nieko nežiną, kad pvz. Ragai-

masių, ypač jaunimo, nepakan 
karną švietimą. Gruzijos parei
gūnai esą iškviesti Maskvon pa
dėties aptarti.

Vakar būta čia gando, kad iš 
Gruzijos atėję traukiniai buvę iš
daužytais langais. Tuojau pasi-' 
gauta spėlioti, kad tai esąs de- 
monstrantų darbas.

Mikojanas labai gerai

veikęs Pakistane
KARACHI, kovo 27. — Mas

kvos bolševikų atstovas Mikoja
nas Pakistane sėkmingai peršąs 
Maskvos draugystę vietoje ikšiol 
buvusio didelio šaltumo ir kiek 
tik nori pagalbos Pakistano pra
monei plėsti.

Jei kaina bus teisinga, Pakis
tano vadai pasiūlymų neatstums, 
bet jei Mikojanas leis suprasti, 
kad Pakistanas turėtų pamažu 
pamiršti savo priklausymą Mani- 
los ir Bagdado paktams, tai da
bar Mikojanas tiek nelaimės.

Bet prekybos sutartis gali būti 
sudaryta ir sovietiški technikai

Unitas "nuo* pareigų “kompartijos Į Platanui įpiršti. Prekybos su
tarties su Rusija Pakistanas aiš
kiai nori. Mikojanas galantiškai

nis lėktuvas, 
nerodomas.

ikšiol svetimai akiai Komisija nebenori
Vakar atidengė visas to lėktu

vo paslaptis jo konstruktorius 
Tupolevas, pasakydamas, kad 
lėktuvas eina į masinę gamybą. 
Turima ir mažesnių sprausminių 
civilinių lėktuvų, su kuriais Ru
sija pradės varžytis su kitais 
kraštais tarptautiniuose oro ke
liuose.

atstovui pritarus, nesutiko pri
imti žemės ūkio sekretoriaus an

nėję būtų dar likę vokiečių. Įsru
tyje telikusi tik viena vokiečių

tro žodinio liudijimo žemės ūkio. šeima. Kaikur ir kaimuose vie 
įstatymą redaguojant, bet papra
šė savo pareiškimą geriau raštu 
įteikti.

Abi kongreso žemės ūkio ko
misijos dabar užsiėmusios įsta
tymo perredagavimu, nes atsto
vų rūmų ir senato priimti teks
tai yra labai skirtingi. Žemės 
ūkio sekretorius Benson dar ban
dė už savo pažiūras agituoti.

Arabijos krante britam

rengia nemalonumų
LONDONAS, kovo 27. — An

glų žvalgyba turinti pakankamai 
davinių apie tai, kad greit lauk
tina neramumų Adeno protekto
rate prie Raudonosios jūros var
tų. Jo kaimynai yra Saudi Arabi
ja ir Jemenas. Tų arabiškų vals
tybių pinigai ir agentai esą nera
mumų organizatoriai.

• 8 milionai kiaušinių iškepė 
Osakos mieste, kai ten vakar su
degė centralinis turgus.

• Ginklų embargo visiems 
Vid. Rytų kraštams siūlo įvesti 
prancūzai per Jungt. Tautas.

nas kitas vokietis yra „gavęs lie
tuvišką pasą“ ir jau tapęs sovie
tiniu piliečiu. Vienas vokietis te
likęs ir Nemunyne.

Todėl ir pats „Das Ostpreus- 
senblatt“ konstatuoja, kad Kali
ningrado srityje, kurioje 1939 
m. gyveno keli šimtai tūkstančių 
vokiečių, šiandien jų belikę ne 
daugiau kaip 10 ar 20. Lenkų 
valdomoje Rytprūsių pietinėje 
dalyje, ypač Mozūruose, esą dar 
apie 80,000 vokiečių.

• Vyliodamas Pakistaną savo 
pusėn, Rusijos viedpremjeras Mi
kojanas pakvietė parlamento de
legaciją aplankyti Rusiją. Kvie
timas priimtas.
‘ • p. Korėjos prez. Syngman 

Rhee ramiai atšventė 81-mą gim
tadienį,'nes dėl blogo oro nebuvo 
demonstracijų.

• Amerika pasiūlė pagalbą
Vengrijos potvynio aukoms, bet 
atsakymas dėl priėmimo negau
tas.

• Ant V. Vokietijos parlamen
to rūmų iškabinta Europos vėlia
va — vienijamos Europos simbo
lis.

Sierovą atvežęs lėktuvas at
skrido iš Maskvos į Londoną be 
sustojimo, gali pasiekti 500 my- 

. lių greitį per valandą ir skristi 
taiKOS Organizavimu 33,000 pėdų augštyje. Patogiai 

gali jame keliauti 50 asmenų, o 
su mažesniais patogumais — 70 
asmenų. Lėktuvo įgula 6 asmens.

Trukdo Vidurio Ryty

NEW YORKAS, kovo 27. — 
JAV planas tuojau siųsti į Vid. 
Rytus Jungtinių Tautų gen. sek
retorių Hammarskjold gali pras- 

Žinant iš patyrimo, kad tarybi- m^s netekti, jei arabams pasisek
nės leidyklos leidžia maždaug tą 
patį tik skirtingomis 'kalbomis,

riuje yra ir apie Tarybų Lietuvos įdomumo dėlei teko pasirausti 
konstituciją, Justo Paleckio pa- latvių ir estų skyriuje. Pasirodo,
rašytą, šalia tokios knygos, kaip 
pavyzdžiui, K. Pelėkio „Lithua- 
nia’s Threefold Tragedy“, Cl. A. 
Manning „The Forgotten Re- 
publics“, Lietuvos Pasiuntinybės 
Washingtone ir Vliko memoran
dumai, dr. K. R. Jurgėlos „Histo- 
ry of Lithuanian Nation“, A. Si
mučio „The Economic Recon- 
struction of Lithuania after 
1918“, E. J. Harrison „Lithua- 
nia’s Fight for Freedom“, visos 
K. Veraxo knygos iš Pietų Ame
rikos, Knygų Lentyna ir daugy
bė kitų.

ir anie turi panašius atitikmenis, 
kaip ir anglų - lietuvių kalbų žo
dynas. Ir net išleidimo datos tos 
pačios — 1953 m. ir redaguoti 
kolektyvų.

Šalia didžiulio „Dabartinės 
liet. k. žodyno“ lentynoje prišlie
tas mažytis žodynėlis, o ant jo 
nugarėlės įrašyta „Russko - li- 
tovskij slovarj“. Tai kišeninio 
formato žodynėlis, 328 psl., Mas
kvoje išleistas dar 1941 m., pa
rengtas S. J. Rozeno, redaguotas 
prof. B. A. Larino. Rašoma, kad 
jame esama apie 150 tūkst. žo-

Atskirai sudėtoje Tautų Są- džių. Iš įžangos paaiški, kad jis 
jungos byloje istorijos tyrinėto- buvęs parengtas Lietuvoje per 
jas susiras kiek tik reikia medžią pirmąjį bolševikmetį. Tenai ge- 
gos apie Lietuvą. Neseniai teko ru žodžiu prisimenami ir lietu- 
vartyti Londone Liet. Informaci- viai kalbininkai profesoriai Pr. 
jos Biuro 1924 m. išleistus diplo- Skardžius ir Ant. Salys — tie pa
matinius ir kitus dokumentus ty3, ku ’ie trėmimų dienomis bu-
Klaipėdos klausimu. Tai Lietu
vos užsienių reikalų ministerijos 
rinkinys. Apie Lietuvą daug me
džiagos ir kitų valstybių, pavyz-aas“. 
džiui, Didžiosios Britanijos ir ca
rinės Rusijos užsienių reikalų 
ministerijos leidiniuose.

vo įtraukti į išvežamųjų sąrašus. 
Žodyno įžangoje jiems dėkojama 
„už vertingas pastabas ir patai-

Lietuviški žodynai

tų klausimo svarstymą atidėti
Syrija ir Libanas (nėra Sau

gumo Tarybos nariai) paprašė 
reikalo svarstymą atidėti vieną 
mėnesį ir leisti jų atstovams da
lyvauti diskusijose. To paties pra 
šys ir Izraelis, jei balsą gaus Li
banas su Syrija.

Jei arabų pavaikščiojimas ne
pasiseks ir S. Taryba tuojau re
zoliucijai pritars, tai Hammarsk
jold per Velykas rengiasi išvykti 
ir suorganizuoti pasitarimus su 
Izraeliu, Egiptu, Syrija, Libanu 
ir Jordanu. Tam darbui numaty
ta trys savaitės.

• Maskvos Dailės teatras vyks 
vaidinti į Jugoslaviją.

Gruzijoje buvo riaušių, 

valomi pareigūnai
MASKVA, kovo 27. Paša-

atstovas Tifliso universitete už 
nepakankamą studentų politinį ir 
ideologinį įsąmoninimą. Vis tai 
ryšium su tomis studentų de
monstracijomis, kurios ten vy
kusios kovo pradžioje neva Stali
no garbę ginant.

Maskvon atėjęs Gruzijos kom
partijos organas Zaria Vostoka 
aprašo kompartijos pareigūnų 
įvykusį susirinkimą, kuriame Tif 
liso universiteto rektorius ir kiti 
pareigūnai buvę pulti už nesuge
bėjimą palaikyti discipliną ir už

Prie kiekvieno žodyno, kaip ir 
prie visų knygų, yra skolinimo 
kortelė su vieta datai ir pavardei.
Ir prie žodynų esančios kortelės 
dar visiškai švarutės: jokios da-

Jei augščiau minėtosios kny- tos, nei pavardės. Matyt, žmo- ArL-lhO
gos daugiausia anglų kalba, tai nėms dar nebuvo prireikę lietu-
žodynų skyriuje už širdies tiesiai vių kalbos. Bet negalima būtų------------
paima malonus jausmas, kad ran- sakyti, kad politinė medžiaga gos prašai. Bet 
di lietuvišką kalbą. Ir čia leidi-1 apie Lietuvą nebūtų kam buvusi 
niai maišyti: vieni leisti laisva- reikalinga. Anų knygų kortelėse 
jame pasaulyje, kiti pavergtoje! apstu pavardžių ir tarnautojai 
Lietuvoje. į nė kiek nesistebi, jei tokios kny-

piiimninkui Meany suteikiamas Ix>ng Islnnd universiteto 
teisiij mokslo garbės daktaro laipsnis. (INS)

reikėjo matyti 
bibliotekininkės veido išraišką, 
kai anądien ją paprašiau to ma
žyčio rusiškai - lietuviško žody
nėlio! Nors žodynų paprastai ne

leidžiama išsinešti, bot bibliote
kininkė šį žodynėlį paskolino net 
visai savaitei, tardama: „Jūs, 
turbūt, vienintelė visose Tautose 
tokia, kuriai jo prireikė“.

atstovavo Maskvos reikalus ir 
visi pasigedo panašaus mosto iš 
Washintgono pusės.

Tuniso parlamentę

laimėjo nuosaikieji
TUNISAS, kovo 27. — Neo - 

Destour partija su įvairių profe
sinių grupių parama laimėjo vi
sus pirmojo Tuniso parlamento 
atstovus. Savo kandidatus buvo 
pastatę tik komunistai, bet atsto
vų nepravedė.

Buv. Neo - Destour partijos 
gen. sekretorius, atskilęs nuo 
partijos vado linijos ir pabėgęs į 
Egiptą, ragino rinkimus boiko
tuoti, bet jo balso mažai kas te
paklausė — iš 750,000 turinčių 
teisę balsuoti ta teise pasinaudo
jo daugiau kaip 600,000 rinkikų. 
Tik jo gimtinės miestelyje boiko
tas buvęs aiškiai jaučiamas.

Išrinktasis parlamentas turi 
duoti Tunisui konstituciją ir pa
tvirtinti su Prancūzija naujus 
santykius.

Kalennorius
Kovo 27 d.: 3v. Jonas Damas

ku tis. Lietuviškas: Mcldnt's ir 
Rūta.

Oras Chicagoje

Dalinai apsiniaukus, kiek šal
čiau negu vakar.

Saulė teka 5:44, leidžiasi 6:11.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— JAV vidaus sekretorius McKay vakar įteikė atsistatydini

mą, nes nutarė patekti į senatą nuo Oregono valstybės. Jo varžo
vas bus spalvingas šen. Morse, pirmą kartą išrinktas kaip respubli
konas, bet paskui perėjęs pas demokratus.

— Bendrovių pajamų mokesčių ir akcizo rinkliavų dar vie
niems metams pratęsimo įstatymas galutinai priimtas kongrese 
ir pasiųstas prezidentui pasirašyti.

— Atstovų rūmų antiamerikinę veiklą tirianti komisija pa
prašė būrio sovietiškų reikalų žinovų pasakyti savo nuomonę apie 
sovietų naująją politiką, pasireiškusią stalinizmo kritika. Nuomo
nės su išvadų klasifikacija bus paskelbtos visuomenės žiniai.

— Vakar Pakistano steigiamasis seimas pradėjo posėdžiauti 
kaip eilinis parlamentas. Jo sesiją atidarydamas naujasis preziden
tas gynė Pakistano priklausymą Manilos ir Bagdado paktams bei 
užtikrino, kad Pakistanas nesirengia Indijos pulti.

— Sudano krašto apsaugos ministeris skelbia, kad Čekoslova
kija ragina paimti iš jos ginklų, tačiau Sudano vyriausybei ginklai 
tuo tarpu nereikalingi, todėl ir Prahos pasiūlymas nesąs aktualus.

— CIO — AFL pirmininkas Meany vakar teigė, kad Jugosla
vija vėl sugrįžo į Maskvos stovyklą, todėl jai nutrauktina ikšiol 
duota JAV karinė ir ūkinė pagalba.
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'Rašo DR. AL. RAČKUS'

SVEIKATA BRANGUS TURTAS
— 4342 Archer Avė., Chicago, 32 »—y*

Tyras' vandenėlis *
Vanduo žmogaus gyvybei ir Vanduo ne tik išnešioja mais- 

sveikatai yra svarbesnis negu tą, bet taip pat ir kiekvienos gy- 
maistas. Žmogus be maisto gali vos kūno ląstelės išmatas, nuo- 
daug savaičių bardmiriauti, matJ dus ir srutas atskiedžia ir pa- 
jo kūnas gerbūvio metu pajėgia | šalina lauk iš kūno per įvairius
maisto perteklių atsargon pa
krauti ir badmečio metu tą at
sargą suvartoti — po oda su
krautus savo paties taukus su
naudoti ne tik taukus, bet ir 
savo raumenų atsargą žmogaus

ekskrecinius organus.
Vanduo yra reikalingas palai

kyti kraujo spaudimą ir gelbėti 
širdžiai, kad pumpuotų kraują 
normaliai.

Kas geria pakankamai van-'

"MEILES” — daktaras įrašė "Blogiausia, kad daugumoje šau 
recepto blanke ir padavė mažo Jo- niausieji konferencijų dalyviai pa- 
nuko motinai — "duoti didelėmis prastai klausosi, o nekalba.”
dozėmis.” Toks receptas šiandien 
reikalingas tūkstančiams kitų vai-Į 
kų, neaplenkiant nei suaugusių.” j

— Dale Ahem
i-------- o----- I

“Kai Molotovas pareiškė atsive- 
žąs ‘geresnį bagažą’ į, Genevą, tuo-l 
jau vakarų optimistinis turgus ap
sidžiaugė, o Molotovo brutali lai
kysena parodė, kad "geresnis ba
gažas” susidėjo iš vienos didelės 
torpedos.” — James Marlow

— Way»e Fisher

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ

PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvcilmls su pilna up- 
drauda. Pigus ir sąžiningas 
puturna vintas.

R ŠERĖNAS
4510 8. Wood St., Chicago 9,

Illinois, tcl. VI 7-2972

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St 
Ofiso tet REllance 5-4410 

Rezid. telef. GKovehill 6-0617 
Valandos: 1-3 p. m. Ir 6-8 p. m.

Penktad. tik po pietų. 
Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

Ofiso tel. CLiffside 4-2896 
Rezidencijos: LAfajette 3-1172
DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 West 47th Street 

(Kampas 47th ir Herniltage)
Vai.: nuo 2 iki 4 ir 6 Iki 9 v. vak 

Šeštad. nuo 2 iki 6 vai., išskyr. sek

kūnas gali sunaudoti bepasnin- dens, to kraujas yra švaresnis, 
kaujant ar bebadaujant. Bet be akys ir oda yra skaistesnė. Ki- 
vandens žmogus negalėtų išgy- ti tvirtina, kad kas geria dau- 
venti nė vienos savaitės. Žmo- giau vandens, tai viduriai geriau
gaus kūnas nepajėgia didesnio 
vandens kiekio atsargoje palai-

veikia, ir iš burnos kvapas ma
žiau atsiduoda. Kas daugiau

kyti. Žmogus neturi pilve tokio vandens išgeria, tas dažniau ir 
maišo, kaip Afrikos kupranuga- daugiau šlapinasi, o tai reiškia, 
riai turi, kuriame prisipylęs van kad vanduo priverčia inkstus
dens galėtų ilgą laiką su savimi 
nešioti ir reikalui prisiėjus pa
naudoti. Vanduo nuolat ir be at 
vangos iš žmogaus kūno išga
ruoja prakaitu per odą ir alsa
vimu per plaučius. Be to van
duo nuolat sunkiasi iš žmogaus 
kūno per inkstus ir per žarnas. 
Ir gerai, kad taip yra. Jei van-

smarkiau veikti, kad iš kūno 
daugiau srutų išsrovena lauk.

Vanduo yra ne tiktai prausi- 
muisi, ne tiktai kūno švaros pa
laikymui iš viršaus, bet taipgi 
yra reikalingas ir kūno vidaus 
švaros palaikymui.

Apie tai, kokį vandenį reikia

JAV Senate respublikonų vadas Williain F. Knouland (kairėje) iš 
Kalifornijos ir .losvph W. Martin (K.), iš Massachusbetts, Atstovų 
rūmų mažumos vadas Baltuose Kūmuose. Knowland pareiškęs spaudos 
atstovams, kad prezidentas Eisenhowcr vetuos ūkio reikalams įstaty
mų, jei jum įstatymas bus pasiųstas tokioje formoje, kokioje priėmė 
Senatas. . (LNS)

gydytojo klausyti? Esu 38 m. ne veikti, jis turi atidirbti ir už 
amžiaus. pašalintąjį. Todėl yra natūralu,

. , . .. .. .. ,. ; kad inkstas pasidaro didesnis.
i Čia nėra kas tokio baisaus, 

nos straipsn.s dalinai atsako į Be to ir prakaito liaukos inks. 
tamstos klausimą. Kai tik vie- įuį pagelbsti. Tamsta nenusi- 
nas inkstas palieka žmogaus kū mink.

gerti, ar šiltą, ar šaltą, ar virin- j 
duo iš žmogaus kūno negaruo- tą, ar destiliuotą bei kitus prak- j 
tų, ir nesisuriktų, žmogus nuo tiškus apie van ienį klausimus 
karščio sudegtų, jo kraujas su-j bus kitą sykį.
rūgtų ir į-išmirštų, jo žarnose 
mėšlas į kiečiausius spirug su
keptų ir jo \)'.durius užkimštų.
Tada žmogui — jau ne gyve
nimas.

Pilni šlapybės

Ar žmogus būtų pilnas dvasi
nės tuštybės, ar pilnas moksliš
kų slaptybių, bet visi esame pil
ni šlapybės. Jei žmogų, sverian
tį 150 svarų, per gręžtuvą 
(wringer) pervarytum, tai iš jo 
išgręžtum apie 100 svarų van
dens, ir jis dar apydrėgnis lik
tų. Žmogaus kūnas netenka nuo 
2 iki 6 svarų vandens kasdien. 
Vandens netekimo kiekiu pri
klauso nuo žmogaus veiklos, 
sveikatos, aplinkumos ir oro 
temperatūros. Apytikriai pora 
stiklinių vandens sveria vieną 
svarą. Todėl, kad palaikius kū
ne tinkamą vandens balansą, 
normaliai žmogus turi suvarto
ti nuo dviejų iki aštuonių stik
linių vandens kasdien.

Kam vanduo reikalingas

DAKTARO ATSAKYMAI Į 

KLAUSIMUS

Klam Ja A. V. — Kai mano į 
vaikui suėjo maždaug 2 ir pusė 
metų, ant priešakinių viršutinių 
4 dantukų atsirado gedimo žen 
klai, pradėjo pūti. Rodos, kai 
buvau nėščia, vartojau vitami
nus bei gerą maistą aš pati;! 
vaikui gimus truputį penėjau pa 
ti, paskui rodos vėl viską, kas 
geriausia, daviau jam valgyti; 
taip pat daviau ir “liver oil” la
šus. Nuo ko tas galėjo pasi
daryti? Ir ar nuolatiniai dan
tys išaugs geri ar supuvę?

Atsakymai A. V. — Galbūt, 
kad tamstos vaikutis gavo per
daug gero maisto, o permažai 
paprasto. Perdaug gerai yra 
blogai, o perblogai irgi negerai;; 
maišytas vidurkis bent maiste j 

yra geriausia? Vitaminai? Gi 
kokius vitaminus ar pomeran- 
čius mūsų senos močiutės mus 
varge augindamos davė? Ir ar 
neužaugino? Reikia tikėtis, kad

Daugelis galvoja, kad tyras antrieji tamstos vaiko dantukai
vanduo, tai ne maistas. Tačiau 
reikia suprasti, kad maistas be 
vandens, tai ne maistas. Gyvy
bės palaikymui reikia nuolat ir 
tinkamais kiekiais teikti kūnui 
vandens.

Kiekviena kūno ląstelė yra 
vandeninga, kiekvienos gyvos 
•kūno celės sudėtis didžiumoje 
yra vanduo. Kiekvienos gyvos 
ląstelės vanduo turi eliminuotis 
ir pasikeisti šviežiu, maistą ne
šančiu ir gyvybę teikiančiu van
deniu. Tad daug vandens rei
kia milionams ląstelių, kad kū
ne cheminio kaitaliojimosi nuo
latinė eiga tinkamai vyktų. Tai 
reiškia gyvybę ir sveikatą.

Vanduo pagelbsti maisto virš
kinimui, suvirškintą maistą ištir 
pina, o ištirpęs maistas, susijun 
gęs su vandeniu patenka į krau
jo srovę. Tokiu būdu vanduo 
padalina maisto dalelytes kiek
vienai kūno ląstelei.

išdygs gražūs ir sveiki; tik ant
ruosius tai jau reikia saugoti, 
kad negestų.

Klausia V. M. — Dešimt metų 
kai gyvenu su vienu inkstu. Kas 
du metai darau patikrinimą pas 
tos rūšies gydytoją, šiemet tik- 
rinausi pas du gydytojus. Vie
nas man uždraudė vartoti daug 
skysčių, nes esąs padidėjęs ma 
no inkstas, gi antras, priešin
gai — liepė vartoti ko daugiau 
skysčių, kad gerai išsimazgotų 
visos pasitaikančios inkste kal
kės.

Inkstas yra sveikas ir norma- 
liai dirba. Prašau patarti, kurio

P&J.JOKUBKl
FV. DEIMANTAI IR LAIKROD2IA 

Pardavimas ir Taisymas 
4102 Archer Avė., «♦ Mozart 

hicaen 32 III Tel l,A 8-861

JONAS GRADINSKAS
VOKIŠKI ULTRA HI-FI 

RADIJAI-PATEFONAI 

J. G. TELEVISION COMPANY

2512 W. 47th St Tel. FRontier 6-1998
TAISYMAS GARANTUOJAMAS RAŠTU — 100% ,

AJtA«tVAAVAAAVAVVAA«AVAAAVAA\AAA\AA\A\\AAAAAA\AA\AAA*

NAUJAUSI

Seimininkės,
Savo rūpesčius, kaip pasiruošti Velykų šventėms, pali

kite mums sutvarkyti.
Atsilankykite į mūsų krautuvę ir čia rasite viską, kas tik 

reikalinga Velykų stalui paruošti. Kumpių, dešrų (virtų ii 
rūkytų) medžioklinių skilandžių, kastinis (žemaitiškas svies
tas), saldžių sūriu, varškės, riebių sūrių — pintinėlės pa
ruoštos Velykų dovanoms ir visokių prieskonių saldainių, 
medaus ir kitų,produktų.

FARM FOOD COMPANY
STASYS IR MARIJA METRIKIAI 

1804 West 47th Street, Chicago
Telefonas — YArds 7 - 8393

'IB:

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS, KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00
I R

Paskolos Duodamos Nainy Įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO i SAVINGS & LOAN ASSN.
6234 S. Westem Avė. Chicago 36, Ilk

CHANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St____________ Chicago 32, III,

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, III

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St. Chicago 8, 01.

Roosevelt Furniture Miegamo Rakandų Išpardavimas!
U gabalų — tiktai už $169.00

Į šį setą įeina lova, dreseris, ko
moda, springsai, matrasas su vidu
jinėm spiruoklem, 3 vanity stiliaus 
lempos, 2 miegamos pagalvės ir 
kilimas. Didelis pasirinkimas ir 
kitokių baldų. Galima užeiti vaka
rais. Parduodame išmokėjimais.
•Jž 6 mėnesių išmokėjimus neima- 
me jokių nuošimčių. Prieš perkant 
baldus, užsukite į šią lietuvišką 
krautuvę, apžiūrėkite baldus ir pa
tirkite kainas.

ROOSEVELT FURNITURE CO
2310 WEST ROOSEVELT ROAD Tel. SEeley 3-4711

FeUx Raudoni*, aav. Ir menadterla
KrautuvS atidaryt* sekmai)lentai, nuo 11 iki 4:10.

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAI

TAUPYKITE TVIRTAI. APDRAUSTOJ 8 M,000, OOO IŠTAIGOJE. AUKŠČIAUSIAS, NAUJAI PADIDINTAS DIVIDENDAM Už PAID IIP INVESTMEJi 
TAI ,’Y’MO SKYRIAI: OPTIONAL, BONUS. KAI.fi DŲ III VAKACIJŲ SKYRIAI. GALITE TAUPYTI IR PER LAIŠKUS. SU

TAUPYKITE I6LAIDAS IŠKEIKIANT ČEKIUS IR APMOKANT VIHOKIAUSIAS BILAM,
PARDUODAM VAID2IOS BONUS. NAMU PASKOLOS PRIEINAMIAUSI OM SĄLYGOM.
FORMACIJAS PAŠAUKIT — GKOVEHILL 6-7575.

VEI/TUI PATARNAVIMAS NARIAMS. IŠKEIOIAM IR 
SUŽINOT MCSŲ AUKŠTA DIVIDENDĄ IR KITAS IN

PIRM.
CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTERN AVĖ.

12 VAL. — 8 VAL.: ANTRAD. IR PENKT. 9 iki 4 VAK.; KET. 9 IKI 8 vai. vak.; Treč. UŽDARYTA VISA DIENA; ŠEŠT. 9 IKI 2 POPIET

Pel. ofiso HE. 4-u«u«, rez. P H- 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1957 W. Garfield Blvd.
VAU: 1—4 Ir 6—9 

Šeštadieniais nuo 1 Iki 4 vai. p. p 
išskyrus ketvirtad. ir sekmad.

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6822 So. Western Avenue
Vai.; kasdien 10-12 vai. ir 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Re* telef. UAlbrook 5-5074

OR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2300 West f’-t Street

Vai. pirm. Ir antr. 10 iki 12 ryto. 
2iki 4 Ir 6 Iki 9 popiet; ketv. Ir 

penkt. 2 Iki 4 Ir 6 iki 9 popiet Šeš
tadieniais 10 iki 2 vai. popiet.

Ofiso tel.PRospect 6-1795 
Rez. tel. GRovehill 6-5003

Tel. ofiso HE. 4-5849. rez. HE. 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vėl. Pirm., ketvlr.. penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-5, treč. ir šešt. papai sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South W ėst erų Avenue 
Chicago 29, UI. 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas REpublic 7-4900 

Rezidencija: GKovebUl 6-8101

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:80 V. 
vak. Šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutartį 
Ofiso tel. Vlrgtnia 7-0036 

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

OR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IK VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7156 South Westem Aveniu
(MEDICAL BU1LDLNG) 

Plrmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — Iv. p. p. Šeštad. 11 
vai ryto Iki S vai. popiet.

Ofice tel. RE. 7-1168
Res. tel. WAlbrook 5-S7O5

TeL ofiso YA. 7-5557, rez. RE. 7-4966

DR. FRANK C. KWINN
(KVIECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:30 
Uždara troč. visa diena ir šeštad. vak.

TeL ofiso GR. 6-5399, PR. 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEC. CHIRURGINES LIGOS 

2423 West 63rd Street 
(Kampas 63rd ir Artesian)

V AL. 2—4 p.p. ir nuo 6—8 v. vak. 
Šeštad. 2—4 popiet 

Trečiad. ir sekmad. uždaryta

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

10748 South Michigau Avenue 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 
Išskirus trečlad. šeštadieniais nuo 1
iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUlJman 5-6766 
Buto — ENglevvood 4-4979

Ofiso Ir buto tel. HEmlock 4-5818

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

6757 South Western Avenue
Valandos: plrmad., trečiad., ketvirt., 
penkt. 6:30—8:80 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. šeštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimą

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Balsted St.

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą. 
Tel. ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-6867 fOfiso tėl. Vlctory 2-1484. Resid. 2437

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spec. moterų ligos ir akušerija)

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Californla Ava 

VAL.: 2—4 ir 6—8 v. p. p. 
šešt. 2—7 vai. p. p., 
išskyrus sekmadienius.

W. 62nd St., tel. Republio 7-8818.

OR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 West 16th Street 
Vai.: kasdien 6-8, šeštad. 1-3 

Telef. TOunhall 3-0959 
2534 VVest 68th Street

Vai.: tik iš anksto susitarus. 
Telef. HEmlook 4-7080, neatsakius

skambini! CEntral 6-2294.

DR. VYT. TAURAS*
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
bendra praktika ir 

SPEC. MOTERŲ LIGOS
Ofisas ir rezid.: 2410 VV. 51st St 
rel. PItospect 8-1223 arba WE 6-5577 

Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr., 
Trečlad. ir Penktad. 6-9 vai. vak. Ir

šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

Tel. ofiso HE. 4-2123, rez. PR. 6-8484

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spe,c. chirurginčs ligos 
6255 South Western Avenue 

VAL. kasdien 2—4 p. p. Ir 7—9 vak. 
šeštad. 2—4 p. p. Trečiad. ir 

sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
Vai. 1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vah 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PItospect 6-9400
Rezid. PItospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičiūte)

GYDYTOJA IR CHIRURŲfi 
6248 South Kedzie Avenue 

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Ct., Cicero
Kasdien 10-12 vai ryto Ir 6-8 vai 

vak. šeštadieniais 10-2.
Ofiso ir buto tel. OLympio 2-1381

Ofiso t.ief. YArds 7-1166
Rezidencijos — STewart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street
(kampas Halsted ir 35-ta gatvB)

V AL. 1—4 ir 6:30—8:30 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą

šeštadieniais 1—4 vai.

Ofioe WAlbrook 5-2670.
Rea. HUltop 6-1560

Dr. Alexander J. lavoh
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MARQUETTE MEDICAL CENTER 

6132 South Kedzie Avenue 
Vai. 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 ▼. vak.

Trečlad. ir šeštad. pagal sutarti 
Tel. ofiso PR. 6-3838, rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 West 63 rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
iki 9 valz Trečiad. ir šešt. uždaryta

•Telefonas GRovehill 6-1596
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTB

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

susitarimą išskyrus trečiadienius
2422 VVest Marųuette Rd.

Ofiso telefonas — BIsliop 7-2525

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4342 Archer Avenue
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Tikrina akis: pritaiko akinius, 

keičia stiklus ir rėmus.
4455 So. Caiifornia Avė., Chicago 

šaukite YArds 7-7381
Priima: vakarais 6 iki 9; šeštad. 
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Pritaiko akiniu* 
Kreiva* aki* 

Ištaiso.
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 West 35th Street 

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8. tre
čiad. nuo 10-12, penktadienį 10-2 lt 
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šeštadieniais 12 iki 4 popiet
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neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2X68
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GYDYTOJA IR CHIRURGE 
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VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
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P. ŠILEIKIS, 0. P.
Oribopedns - 1‘roteztsta*

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

(Arch Supports) Ir t.t.
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OKTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB 
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Antradienis, ko"o 27, 1956

KO JIE NEPASMERKĖ?
Naujieji Kremliaus vadai pasmerkė Staliną. Jis buvęs des

potas, garbėtroška, žudikas, Stalino įsakymu sušaudyti geriau
sieji raudonosios armijos maršalai, tūkstančiai karininkų., daug 
komunistų vadų Sovietų Sąjungoje ir satelitiniuose kraštuose. 
Prieš Staliną drebėję Chruščevas, Bulganinas, Vorošilovas ir kiti 
dabartiniai raudonieji Kremliaus vadai ir artimiausieji Stalino 
bendradarbiai.

Bet kas gi padėjo atlikti Stalinui tuos baisiuosius nusikals
tamuosius darbus, apie kuriuos žinojo pavergtos tautos, bet ku
riuos vykdė ir gyrė Stalino bendradarbiai? Tai tie patys žmo
nės, kurie šiandien yra Kremliaus viršūnėse, kurie viršūnėse bu
vo ir Stalino laikais. Jie ištikimai bendradarbiavo su Stalinu, be 
pasigailėjimo naikino žmones ir tautas. Tik šiandien, kai Stalinas 
yra miręs jo vardu nori nusiplauti savo kruvinas r ankas.

Dabartinis komunistų partijos pirmasis sekretorius Chruš
čevas sunaikino šimtus tūkstančių ukrainiečių didžiojo Ukrai
nos valymo metu. Ligi saugumo viršininko posto iškilęs Sero- 
vag pravedė žiauriausias deportacijas Lietuvoje, Latvijoje ir Es
tijoje 1941 metais, sunaikindamas ar ištremdamas per 100,000 
pabaltiečių. Serovo įsakymu likviduota apie pusė miliono lenkų. 
Malenkovas buvo Stalino sekretorius, o Mikojanas ir Vorošilo
vas — artimiausi draugai ir patarėjai, kurie visus nusikalsta- 
muuosius darbus kartu planavo ir vykdė.

Pasmerktas tik vienas Stalinas, kad jo pasmerkimu būtų 
nubaltinti buvę jo bendradarbiai, dabartiniai Kremliaus galiūnai. 
Stal.nas pasmerktas tik dėl Rusijos ir satelitinių kraštų komu
nistinių vadų naikinimo. Pasmerktas dėl tų darbų, kurių ne
begalima atitaisyti. Naujieji Kremliaus vadai nesmerkia Stalino 
dėl paprastų žmonių naikinimo, nesmerkia dėl baisiųjų darbo 
vergų stovyklų, d'ėl laisvųjų kraštų pavergimo ir naikinimo. 
Chruščevas ir Bulganinas su savo klika nesmerkia Stalino dėl 
tų darbų, kuriuos ir dabar galima atitaisyti. Darbo vergai ir 
pavergtosios tautos vienodai reikalingi dabartiniams Kremliaus 
valdovams, kaip buvo reikalingi Stalinui. Stalino pasmerkimu 
Chruščevas tik save ir savo draugus teisina, bet Stalino baisiųjų
darbų atitaisyti nenori, apie juos nekalba, nes ir jis buvo ir yra 
tų darbų dalininkas.

Amerikos spaudos politiniai apžvalgininkai broliai Alsopai 
mano, jog Sovietų Sąjungoje ir pavergtuose kraštuose žmonių 
gyvenimas gali truputį pagerėti. Padidintu duonos kąsniu nau
jieji Kremliaus valdovai nori prisigerinti vargstantiems ir alks
tantiems žmonėms, kad nuplovus praeities kaltes, kad save pa
teisinus ir išaugštinus. Laisvės žmonės nematys, kaip jos nema
tė Stalino laikais. Darbo vergų stovyklos paliks. Beim'ėg jaus
mas bus ir toliau palaikomas. Stalino pasmerkimas nieko ne
reiškia sovietų pavergtiems kraštams. Turėti Pabaltijo kraštus, 
Lenkiją ir visą Vidurio ir Rytų Europą — sena Rusijos carų 
svajonė. Carų norus įgyvendino Stalinas-. Už tuos darbus jis 
nebus pasmerktas. Laikyti pavergtus kraštus sovietinėse rep- 
lėsi ir veržtis tolyn — sovietų noras nėra pasikeitęs.

Komunistų partijos suvažiavime Chruščevas kalbėjo, jog 
komunizmas laimės ir be karo. Naujų pergalių Maskva sieks 
naujomis priemonėmis. Pirmas taikinys — Jugoslavija. Stalino 
susikirtimas su Tito komunistinę Jugoslaviją atvedė į vakariečių 
pusę. Naujieji Kremliaus valdovai baigia atgauti Jugoslaviją 
į savo pusę, kuri tik politiškai yra neutrali, bet ideologiškai 
vienodai komunistinė, kaip ir pati Maskva. Koegzistencijos var
du sovietai sieks dar labiau prisivilioti Indiją ir kitus Azijos 
kraštus, kurių neutralumas daugiau linkęs į Maskvos pusę. 
Anglijos ir Prancūzijos kolonializmas purena komunistinę dirvą 
Afrikoje ir Artimuosiuose Rytuose.

Kapitalistinė Anglija su didžiausiu iškilmingumu ruošiasi 
priimti Bulganiną, Chruščevą, Mikojaną, Molotovą, Žukovą. Ko
kias pasekmes paliks jų apsilankymas Anglijoje, dar sunku spėti, 
bet aišku, jog pusė politbiuro narių tikins Angliją, jog reikia su
tikti su esančia padėtimi, užmiršti senus reikalus ir bendradar
biavimu jieškoti padėties palengvėjimo.

JAV kyla naujas uždavinys, kaip reaguoti į dabartinę so
vietų politiką, kaip įtikinti savo sąjungininkus Europoje, kad 
sveč’ai iš Maskvos nėra taikos balandžiai. Jie pasmerkė tik Sta
liną, bet nepasmerkė jo politikos, kurią nori tęsti kitomis prie
monėmis, kad prekybinio pagyvėjimo būdu sovietinė pramonė 
pasivytų JAV pramonės lygį. St Daunys

VANDUO ANT KOMUNISTIN., kankinama tarp 15 ir 20 milionų
MALŪNO

Dienraštis “The Gazette”, lei
džiamas Montrealyje, kovo 9 d. 
atspausdino torontiškio lietuvio 
laikraštininko Pr. Alšėno raši
nį antrašte “Pouring Water on 
the Communist Mill”, kuriame 
tarp kitko pasakyta:

“Buvau labai patenkintas per
skaitęs ‘The Gazette’ kovo 6 d. 
laidoje J. Petraškevičiaus ra
šinį ‘Criticizing Canada’s Econ- 
omic Policy’ dėl šio krašto vy
riausybės sutikimo parduoti 
kviečius Sovietų Sąjungai ir ki
tiems komunistiniams sateli
tams. Ir man atrodo, jog šitoks 
Kanados gestas — tai tik pyli
mas vandens ant raudonųjų ma
lūno. Pavergtieji žmonės ana
pus geležinės uždangos tegalėk 
pulti tik į desperaciją dėl tokios 
Kanados draugystės su komu- 
ni8tinėmis diktatūromis.

Nors labai gaila, tačiau Chruš 
čevo, Bulganino ir kitų komu 
nistinių dignitorių šypsenos a 
naiptol neatidarė priverčiamo
jo darbo stovyklų Sibire, kur

žmonių.
Vien dėl tos priežastis komu

nistiniai režimai XX amžiuje y- 
ra ne kas kita, kaip pasaulio gė
da.

Sovietų MVD (slaptoji polici
ja) ir šiandien tebėra didžiau
sias darbdavya pasaulyje, deja 
tik su vergų darbo pasiūla. Nuo 
lat ir nuolat tenai tebesitęsia 
naujų aukų gaudymas ir trėmi
mas prievartos darbams, nes 
seniai paimtieji greitai išmiršta.

Nūdien — labai gaila — jau 
atsiranda pasaulyje žmonių, ku
rie tiki, jog keičiasi sistema So
vietų Sąjungoje, ir kad, ko gero, 
bus panaikintos priverčiamojo 
darbo stovyklos. Deja, raudo
nieji negali to padaryti, nes vi
sas jų režimas tesilaiko tik te
roru ir priverčiamaisiais dar
bais. Tog stovyklos — tai so
vietinio režimo pagrindtas, jų e- 
konomikos ramstis. Be tų sto
vyklų raudonasis valdymas su
griūtų.

Sovietų Sąjunga, kaip buvo, 
taip ir tebėra demokratinio pa
saulio priešas Nr. 1. Tai tęsiasi

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

JĖZAUS KŪNIŠKOJI KANČIA
Sulietuvino DR. DOMAS JASAITIS, Tampa, Fla. 

(Tęsinys)

KRISTAUS IŠDAVIMAS

Po Paskutinės Vakarienės (Kunigystės ir švė. Sakramento įsteigimo), Jėzus, lvdimas mokiniu nuėįo 
t.etliesmnno sodą Kai apaštalai miegojo, Kristus meldėsi. Atėjo vienas iš dvylikos, Judas Iskariotas, i 
įaiųje su juo dideli- minia su kalavijais ir su vėzdais nuo vyriausiųjų kunigų, jo įdavėjas buvo jiems da.... i •' ................................. . Jo Įdavėjas buvo jiems da

vęs ženklą ir pasakęs; kurį aš pabučiuosiu, tai suim kito jį ir veskite atsargiai. Atėjęs jis tuojau prisiar- 
ino pne.įo 11 tnie: .Sveikas, Mokytojau, ir pabučiavo Jį. Tuomet jie pakėlė prieš Jį rankas ir suėmė Jį ir 

iniMie pas įkaitą, vvriaiJsįjį kunigų, kur rašto ižnov nuvežė pas Kaitų, vyriausių jį kunigą
vai ir vyresnieji buvo susirinkę išklausyti skundų prieš Jį.

Dr. Pierre Barbet

Plakimas

“Ak, galvoja jis, jei būtų kie- nesu cezari d g 
me tik riksmaujanti niekšinga 
minia, pakaktų pasiųsti kohor
tą “eum gladio”’(su kardais).
Tuojau nutiltų visi rėksniai, o 
kiti tuojau išsiskirstytų. Dar 
visai neseniai, man liepiant, bu
vo išžudyti šventykloje perdaug 
susijaudinę galilėjiečiai. Taip.

I Bet tie klastingi sanhedritai pra 
deda skleisti šmeižtus, kad aš 

O tuo
žaisti negalima. Galop, o Her- 
kulai, ką reiškia visos tos isto
rijos apie Žydų Karalių, Dievo 
Sūnų, Mesiją?”...

Jei Pilotas būtų buvęs skaitęs 
Raštą, gal jis kitu Nikodemu 
taptų, nes ir Nikodemas yra bai 
lūs. Bet tas bailumas suardys 
užtvankas. “Tasai žmogus yra 
tikrai teisus: aš liepsiu jį nunuo tada, kada Sovietų Sąjunga 

“sucementavo” savo draugystę 
su naciškąja Vokietija, tai at 
likdama Lenkijos krauju. Tuo
met ir buvo parodyta žalia švie
sa II Pasaulinio karo pradžiai 
“Taiką mylinčioji’ Sovietų Są
junga įsibrovė į Rytų Lenkijos
žemę ir sudarė tartum abipuses ZV i pretorijos kiemą ir pašau

plakti (ai, kokia yra romėniška j ilgus švininės spalvos pėdsakus,- 
logika!), galbūt tie niekšai pra-1 kurie atitinka poodiniams krau 
dės jo gailėtis?” “Tuomet Pilo- joplūdžiams. Prisiminkime,.kad 
tas liepė suimti Jėzų ir Jį nu
plakti” (Jon. 19,1).

Sargybos kareiviai išveda Jė-

reples užpulti Lenkijai: rudieji 
iš iš vienos pusės, raudonieji — 
iš kitos... ,

Toji draugystė su nacine Vo
kietija ir toliau buvo cementuo
jama sovietams padarius invazi
ją ir okupuojant Pabaltijo vals
tybes Lietuvą, Latviją ir Esti
ją-

Tuo pačiu metu Kremliaus vy
riausybė siuntė didžiulius karo 
reikmenų krovinius nacių ka
riuomenei, taip pat maistą, ben
ziną, alyvą ir kt. Demokratiniuo 
se kraštuose raudonųjų pagalba 
buvo organizuojami streikai, sa
botažo veiksmai ir vykdomas ki 
toks stabdomasis procesas. Ši
tokia raudonųjų akcija siekė ne 
tik Didžiąją Britaniją, bet ir 
JAV, Kanadą ir kitus sąjungi
ninkų kraštus”.

kia į pagalbą visą kohortą. 
Pramogos yra labai retos oku
puotuose kraštuose!

Kristus dažnai pareikšdavo 
ypatingą simpatiją kariškiams. 
Jis stebėjosi šimtininko pasiti
kėjimu, nusižeminimu, jo ypa
tingu rūpestingumu savo tar
nui, kurį Kristus išgydė. Ir la
bai greitai Kalvarijos kalno šim 
tininkas pirmutinig paskelbs Jo 
dievybę. Bet kohorta yra apim
ta kolektyvinio kliedėjimo, ku
rio Pilotas visai nenumatė. Šė
tonas buvo šalia ir įkvėpė jiems 
neapykantą. Kareiviai Jį nuren
gė ir pririšo prie kieme esančios 
kolonos. Jo rankos buvo išties
tos į viršų ir jų riešai pririšti 
augštai prie pastolų. Plakimui 
vartojami daugiagysliai odiniai 
diržai, prie kurių laisvų galų

BIRUTĖ PŪKELEVIC10TĖ

61 tęsinys
Vienas išsiima lūpinę armonikėlę ir ima groti. Da

bar aš pradedu įdėmiau juos apžiūrinėti. Veik visi ap
sivilkę žalsvais vatinukais, kai kurie net su tankistų 
kepurėm. Du kontūzyti: vienas visą laiką purto galvą, 
o kitas drebina ranką. Jų švarkų ir palaidinių ranko
vės iki alkūnių apkarstytos laikrodžiais.

— Ūrai! — šypteliu pati sau ir vėl prisimenu rūsį. 
Tėtį. Mamą. Bet veju tas mintis šalin, nes juntu, kad 
vos tik pradėsiu apie juos galvoti, tuojau pat pražūsiu. 
Tuojau pat!

Ir šitaip sėdžiu — pačiame jų vidury!i
Negaliu net ir duonos daugiau valgyti; ji labai šla

pia ir sunki, kaip akmuo.
Pagaliau vienas vyrukas pakyla:
— Tai kaip, Serioža, einam dar sykį?
Pakyla ir kitas.
— Eime...
Aš maldaujančiai pažvelgiu į Vasilijų.
— Einam ir mes, — sako jis, — dabar ten jau 

viskas bus nurimę.
Mudu vėl pereinam ilgąjį koridorių, griuvėsių krū

vas, vėl leidžiamės į rūsį.

— Mama! — sušunku aš jau nuo laiptelių ir pasi- 
leidžiu bėgti žemyn. — Mamute!

Prabėgu vokiečių lovas, įpuolu į mūsų kambarį — 
prie šulinio, prie angos, prie didžiųjų katilų...

— Mama! Mama! — šaukiu kaip be dvasios, bė
giodama po rūsį.

Visur tylu ir tuščia.
Tik vokiečių kambario kampe tebesėdi tuodu se

nukai.
Aš pripuolu prie jų.
— Moteris išvedė, — sako man senutė. — Tuojau 

po to, kai išvedė vyrus.
Man pasidaro tamsu akyse. Jie išvedė ir mamą!
Dabar aš esu viena. Viena tarp šitų... šitų...
Ir net nenugirstu, kaip prie manęs prieina Vasili

jus.
— Nesibaimink, — sako jis, — tavo motiną mes 

surasim. Moteris, turbūt, nuvedė komendantūrom Mes 
nuvažiuosim ten ir ją surasim.

akim.
— Pamatysi. Eiva, aš tuoj pakinkysiu arklius. 
Mudu vėl pasukam laiptelių pusėn. Staiga mano

koja už kažko užkliūva. Aš žvilgteliu žemyn. Perlai! 
Susegti triguba eile. Tas pats Elvyros vėrinėlis...

Ir pakeliu juos nuo žemės.
— Mesk tu šitą šlamštą! —nusijuokia Vasilijus ir 

jau stveria man juos iš rankos. — Rado ką imti!
Bet aš užgniaužiu perlus delne ir įsidedu kišenėn.
— Palauk! — staiga stapteli jis, tarsi būtų ką pri

siminęs.
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siu krauju), kertančios kančių Drobulėje, kad kirstas lazda
gyslos ištaško jį lietaus lašais,] smūgis skersai veidą paliko de- 
kUrie krenta ant ž ūrovų rau- šiniame žande baisią žaizdą, ir 
donų rūbų. B*t kankinamojo jė- Jo didelė semitiška nosis, tokia 
gos greitai mažėja saitas pra- tauri, yra deformuota, nes smū- 
kaitas išpila Jo kaktą, ftirdį piĮc gis sulaužė josios kremzles, 
tirąs svaigulys lenkia Jo galvą. Kraujas sruvena iš Jo šnervių į 
Drebulys bėga abiejose nugar- ūsus... Gana, mano Dieve! 
kauko pusėse. Jo kojos sul.nka-. Bet šta‘ jau sugrįžta Pilotas, 
ta kaliuose r, jei Jis nebūtų pri- Jis šiek tiek susirūpinęs belais- 
rištas augštai už rankų riešų, Ju. “Ką tie žvėrys iš Jo pa
lis nugriūtų į savo kraujo kla- darė? Oi, oi, jie gersi Jį su t va r- 
1*4- Į kė... Jei žydai nebus patenkin-

“Jo sąskaita yra gera, nors tij”...
niekas ir nebandė skaičiuoti. Be 
to juk nebuvo gautas įsakymas 
užkapoti Jį mirtinai... Tad re'š-
kia Jį paleisti. Dar bus progos 
pasidžiaugti auka”...

Erškėčių vainikas

• »
“Ak, tas didysis žioplys pre

tenduoja esąs karalius, tarsi jis 
turėtų romėniškų arų globą, ir 
prie to dar Žydų karalius. Tai 
juokdarystėg viršūnė! Jisai tu
ri nesusipratimų su savo pa
valdiniais. Bet tai nesvarbu. 
Mes būsime Jam ištikimi. Grei- 

knr rasto žino čiau mantiją ir skeptrą”...
Jį pasodino ant kolonos pa

pėdės. Legionieriaus senas ap
siaustas užmestas ant Jo apnuo
gintų pečių turėjo atstoti ka
rališką purpurą. Į Jo dešinę 
ranką įkišo didelę nendrę — 
tai skeptras. Bet trūko vaini
ko. Jo vieton turėtų būti su
galvota kažkas origanalaus!

yra pririšti du švininiai kamuo
liukai arba kauliukai. Žydų į- 
statymas numato tik 39 smū
gius.. Bet šiuo atveju budeliai 
buvo nepažaboti legionieriai. Jie 
plaks iki apalpimo ribų. Plaki
mą vykdo du budeliai, po vieną 
iš kiekvienos pusės. Jie yra ne
vienodo ūgio. Tokias išvadas 
galima padaryti iš ženklų, pasi
likusių Drobulėje. Jie kerta su
stiprintus smūgius.

Pirmieji diržų smūgiai palieka

Priemenės kampe greitai bu
vo surastas erškėčių šluotražis. 
Jų šakos lanksčios ir su ilgais 
dygliais, daug ilgesniais, daug 
aštresniais ir daug kietesniais 
negu akacijų dygliai. Iš jų at
sargiai nupina (oi, kaip duria!) 
savotišką krepšelio dugną, kurį 
užmauna Jam ant galvos.

Jo kraštus tempia žemyn, o 
su kaspinais iš susuktų nendrių 
juos spaudžia prie kaktos ir pa
kaušio.

Kcnč’Ų sukapotas vyras

Jis išves Jį į pretorijos balko
ną, neva karališkuos rūbuos. 
Jis net nustemba pajusdamas 
šiek tiek užuojautos tam kančių 
sukapotam žmogui. Jis svarstė 
be neapykantos: “Tolle, crucifi- 
ge” (Jon. 19,15). Oi šėtonai! 
Ir baisus prieš Jį argumentas: 
$“Jis pasiskelbė karalium: jei tu 
jį išteisinsi, tu nebūsi cezario 
draugas”. Tuomet bailys pasi
traukia ir nusiplauna rankas. 
Bet, kaip rašys apie tai šv; Au
gustinas, “tai ne tu, Pilote, Jį 
nužudei, tai padarė žydai savo 
kandančiais liežuviais. Lygi
nant tave su jais, tu esi daug 
mažiau kaltas”...

Minia nuplėšia nuo Jo legio
nieriaus apsiaustą, kuris jau bu
vo prilipęs prie žaizdų. Vėl pa
sipila kraujo srovės. Jį krečia 
šaltas drugys. Jį apvelka Jo pa
ties rūbais, kurie greitai nusida
žo raudonai. Kryžius paruoš
tas. Jį užkrauna Jam ant pečių.

Kokia stebuklinga jėga įgali
no Jį negriūti po ta našta? Tik
rumoje tai nėra visas kryžius, 
bet tik didelė horizontalinė si
ja — patibulum, — kurią Jis tu
ri nunešti iki Golgotos. Bet vis- 

į tiek ji sveria apie 50 kilogramų. 
Vertikalinė, išilginė dyba — sti- 
pes — jau įkasta Kalvarijos 
kalne.

Ir žygis prasideda. Jis basas.
Erškėtdygliai įs smeigia į j Gatvės trankios, nusėtos smul- 

plaukuotą odą, ir prasideda kįais jr aštriais akmenėliais, 
kraujavimas. (Mes žinome, mes

oda jau buvo pasikeitusi ir mi- 
lionu smulkių intraderminių he- 
morargijų įskaudinta. Švino ka
muoliukai palikdavo dar dides
nius ženklus. Vėliau oda, per
pildyta kraujo, plonėja ir nuo 
kartotinių smūgių plyšta. Krau 
jas teka čiurkšlėmis, odos ga
balai atsiskiria ir palaidai kabo. 
Visa nugarinė plokštuma yra 
kruvinai raudona, išvagota gilių 
marmorinių raukšlių. Čia ir 
ten — visur — matomos gilios 
švino kamuolėlių padarytos 
žaizdos.

Po kiekvieno smūgio kūnas 
staiga sopulingai sudreba. Bet 
Jis neatvėrė lūpų, ir tasai kant
rus tylėjimas padvigubino Jo 
budelių šėtonišką įsiutimą. Ta
sai plakimas nebuvo šaltas teis
mo sprendimo vykdymas, bet 
demonų nuo retežių nusitrauki- 
mas. Kraujas sruvena nuo pe
čių iki žemės (didelės kiemo grin 
dinio plytos užpiltos sukrešėju-

chirurgai, kai pgausiai kraujuo
ja sužeista plaukuota oda). Jau 
visas kaušas aplipęs kraujo kre
šuliais. Ilgi kraujo upeliai sro
vena kaktoje, po nendrių kaspi
nu, perdėm permerkė vėjo ir 
smūgių sutaršytus plaukus ir 
gausiai suvilgė barzdą.

Pagarbinimo pajuoka prasi
dėjo. Kiekvienas iš eilės pri
klaupia prieš Jį, padaro pašai- 
pingą veido išraišką ir kerta 
skaudų smūgį: “Sveikas, žydų 
karaliau!” Bet Jis nieko neat
sako. Jo varginga išvaizda, nu
niokota ir išblyškusi, nedaro jo
kio judesio. Tai nėra juokinga. 
Karčiai nusivylę tariamai Jo iš
tikimi pavaldiniai spjauna į vei
dą: “Tu nemoki laikyti savo 
skeptro”. Ir čakšt, smarkus 
smūgis į erškėčių kepurę, kurios 
dygliai sminga vis giliau... To
liau seka antausių kruša. Aš 
gerai neatsimenu, ar tai vienas 
legionierių, ar tai Sanhedrino 
žmogus?... bet aš matau dabar

Į Golgotą

Kareiviai tempia virves, ku
riomis Jis surištas, ir labai su
sirūpinę, ar Jis ištesės eiti iki 
galo. Du latrai seka paskui Jį 
toje pačioje eisenoje. Laimei, 
kelias neperilgas — tik maž
daug 600 metrų. Kalvarijos kal
nas yra beveik čia pat už Efra- 
jimo vartų. Bet kelias yra nely1 
gus, net šioje miesto sienų pu
sėje. Jėzus skausmingai kelia 
koją už koj<^ ir dažnai suklum
pa. Jis krenta ant kelių, kurie 
jau tapo atvira gilia žaizda. Ly
dintieji kareiviai Jį prikelia. Jie 
nėra perdaug brutalūs, nes jie 
jaučia, kad Jis gali numirti net 
pakeliui. Ir visą laiką ta sija, 
pusiausvyriškai gulinti ant pe
čių, savo aštriu, šiurkščiu pavir
šiumi marina juos ir savo svo
rio jėga tartum nori įsismeigti 
į kūną.

Jėzaus pečiuose buvo daug 
žaizdų, kurios jam žengiant at-

(Nukelta j 4 puu» •

Pasirausia vienoj kišenėj, kitoj kišenėj ir ištrau
kia didžiulę karolių virtinę. Nežinia, ar tai kvarco ak
menys, ar tik šlifuotas stiklas, bet karoliai žybčioja 
net rūsio prieblandoj.

— Na? — linksmai sušunka Vasilijus. — Ar ma
tei kada tokius?

Ir uždeda man juos ant kaklo.
Dabar jis pažvelgia ir į guminius mano batus.
— O kuo tu apsiavusi? Ar tik ne vokiški tai batai,

ką?
Aš papurtau galva. Bijau prisipažinti, kad jis ma

nęs nepalaikytų kolaborante.
— Na vistiek. Su šitokiais tau vaikščioti nepri

tinka.
Ir Vasilijus vėl paima mane už rankos.
— Eikš. Gal mes net ir čia ką nors surasim.
— Nereikia, — pratariu nedrąsiai, — nereikia... 

Man ir šitie geri.
Bet einu paskui jį — į vokiečių kambarius. Lyg

— Tu manai ?.. — atsisuku į jį dėkingumo pilnom sapnuodama. Lyg nakviša. Čia labai nejauku. Išdrai-
kytos lovos, stiklų šukės ant cemento grindų — viskas 
dar tebealsuoja žmonių išgąsčiu. Ir šviesa neaiški: lyg 
prieblanda, lyg tamsa. Vasilijus tuojau pat ima knistis 
tarp išmėtytų daiktų. Tikrai, batų jis suranda. Bet 
vieni mažučiai, kiti per dideli, trečių vėl — tik kairysis 
batas tesąs, dešiniojo niekur aptikti negalima. Paga
liau atneša jis man labai dailią porą: augštakulnius vy
no spalvos batus, smarkiai pakarpytus.

Aš atsisėdu ant kažkokios lovos krašto ir nusi
traukiu gumines savo pušnis.

(Bus daugiau)
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28 numery yra išspausd'ntas v. Brilling gyvena Gautinge, lie- 
straipsnelis — von Brilling laiš- tuvių kartotekoje užsirašęs kaip 
kas, pavadintas “Gautingo Lie- Vladas Brilingas, Lietuvos pilie, 
tuviai”. Kadangi tame v. Bril- tis ir lietuvis. Visi Gautingo lie 
ling laiške yra tvirtinimų, ne- tuviai ir pati Gautingo apyl'n- 
atitinkančių tiesą, maloniai pr<Ų kė3 valdyba V. Brilingą nuolat 
šome Jūsų, gerb. Redaktoriau, i laikė tikru lietuviu ir niekur ne- 
tuos netikslumus Jūsų redaguo- išskyrė. Priešingai: ar Balfo,

i davė jo pageidautą pažymėjimą mo), kad jis yra lietuvis; iki — To aš nežinau. Tai neįeina 
vokiečių kalba ir išbraukė iš šiol v. Brilling nėra parodęs nė mano kompetencijon 
rr. j i i... x_, vieno originalaus ir rimto dokuLietuvių Bendruomenės bei šel
piamųjų lietuvių sąrašų.

Čia aprašytų įvykių eiga pa
rodo, kad v. Brilling, pagal jo 
paties tvirtinimą, yra ne lietu 
vis, tik Lietuvos pilietis, o toki 
šelpiamųjų skaičiui nepriklauso 
(ypač, jeigu jų elgsena yra to
kia, kaip v. Brilling). Letuvos 
lydai buvo taip pat L'etuvos pi
liečiai, tačiau lietuviai Vokieti-jamame dienraštyje patikslinti, ar kitom s šalpai gautomis lė

Neteisingai v. Brilling minė- šomis valdyba ir Balfo šalpos j joje jų nešelp'ė, ir patys žydai to
tam laiške tvirtina, kad jis iš komisija V. Brilingą, kaip sun-i nereikalavo. Juo labiau lietu

mento, pagal kurį būtų galima 
nustatyti jo tautybę, pilietybę 
ir t.t. Tuomet jis vėl bus lai
komas lygiateisiu lietuviu, o jo 
ligšiolinė elgsena, atsiželgiant 
kaip į l'gonį, bug užmiršta.

PLB Gautingo Apyl. V-^a
ir

Balfo Šaipos Komisija 
Gautinge

Hm... Aš labai abejoju, ar 
mano žmona nebijos jame gy
venti...

— Kvailystė, drauge, — at
šauna pareigūnas. — Neužmirš
kite, kad dešimt kartų lengviau 
surasti naują žmoną nei naują 
butą.

Lietuvių Prekybos Namai

bendruomenės išbrauktas neva 
prieš jo norą;

Neteisingai tvirtinama, kad 
jis esąs neva lietuvis ir* turįs 
gauti iš lietuvių pašalpą;

Neteisingas yta kaltinimas, 
kad v. B. esąs nuo lietuvių at
skirtas, negaunąs lietuviškos 
spaudos ir t.t.

kiai sergantį, dažnais atvejais, viams neeelptini Vokietijoje gy- 
jei tik įstengdavo, sušelpdavo veną Lietuvos vokiečiai, nes jie 
daug didesnėmis sumomis, kaip gyvena savo tėvynėje. Be to 
kitus lietuvius lgonius. į prie geriausių norų lietuviai dėl

Tačiau jau 1954 m. V. Bri- lėšų stokos negalėtų jų visų su- 
lingas pradėjo rašinėti viso pa-

LINKSMIAU
Įkritus luboms

Vienas Lenkijos darbininkas

šaulio lietuvių spaudai, įvai
riems šelpėjams bei kunigams | rnos iš vokiečių “Landsmann- 
laiškus, kad jis esąs ligonis, lie- sehaftų”.
tuvis ir katalikas, tačiau visų T- . . . . , ..... ... . . 7 , ..... viso to tenka padaryti įs-

Netiesą rašo v. Brilling tvir- apleistas, mekeno neselpiamas vadas kad v Brillin^-
tindamas, kad ir daugiau esą ir todėl prašąs kad jį gerada- j. Sa<vO noru pasitraukė Lš Lie 
Gaut'nge išbrauktų iš L. Bend- j riai sušelptų betarpiai. Tuos tuvjy Bendruomenės-

šelpti. Von Brilling ne kartą y- atvy^ta į butų valdybą prašy
li išsreiškęs, kad gaunąs para- damas Jam Pairti naują bu-

ruomenės; yra tiktai savo noru 
iš Bendruomenės išsibiaukusių 
ar nuo šalpos atsisakiusių. Su 
šitais asmenimis nėra jokių ne
susipratimų.

JĖZAUS KANČIA
(Atkelta iš 3 psl.)

lai.-kus pasirašinėjo jau kaip, Nepriklauso šelpiamųjų lie- 
von Brilling, o ne Brilingas. tuviŲ yra

1955 m. balandžio. 13 i V. t!k. Iietuvi Uutybės asmcnys 
Brilingas kreipęsi , Gautingo (ga)i jie neturėti Lietuvos ilie. 
apylinkes valdybą prašydamas yKs aave lietuviais.
tarpininkauti jam Lietuvos uz- koki d is Mažosi Lie.
------ ------- ---------- Tam tikš

tą, ncs senajame įkritę lubos. 
Po dviejų mėnesių jis gauna 
pranešimą, kad naujas butas 
jam paskirtas. Butų. valdybos 
pareigūnas nuveda jį naują bu
tą apžiūrėti.

Ar jums, drauge, neatro
do, kad ir šio buto lubos gali 
greit įgriūti? — darbininkas 
klaus a paieigūną.

IOE3O1
siemo paso gav:me. tam tuvos)
lui per valdybą įteikė Lietuvos w v B raŠQ taį neti 
konsulatui Chicagoje pareiski- tvirtindamas kad dabar Gau.

siverdavo ir gilėdavę. Jo jėgos . una^1^. alS iaj. ’ tinge negaunąs jokios l'etuviš-
išsekę. Ant jo besiūlęs tunikos ,a. * el ina‘sl.. ,a kos spaudos ir esąs nuo lietu-
plati kruvina dėmė nesustoja- ? 7^'t r t t? vių atskirtas/ Vieto» lietuvių Tik pas mUS pirkdami gaUSH
mai plečiasi ir pradeda užlieti -U.‘' . *7 ,UVf>S P*1? 1S \r knygynu v. B. gali nuadotis ly- • Nemokamai s-jų m«n. pilną garan
nugarą Jis suklumpa dar kar- Žm,1OS PatvJrtlnt°8 dvie™ taj kai jr vjsi Uetuviai I tiją - darbas ir daiys.

gd 4. Jis SU umpa aar Kdr nmkų parašais (bet nepagrįstos r \ *■ • . 1 .. . .. . » Nemokamai vidaus anteną Ir lnata
tą. Ir šį kartą visa» kniūpsčias. . kiai r:mtais dokumentais) gah naudotls lr V1S1 kitataučiai,
Sunki siia nukrinta ir nubroz- J°kials rr”tals a° u e”as,;i jei tik moka lietuvių kalbą. Ir S ; įeė“suget 2 Uviškų laikrašėių\. B.* gali

pats atsikelti?

1956I
STATYBAI

TELEVIZIJOS FONOGRAFAI IR NAMŲ
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

jau buvo aišku, kad V. Brilin- gautj ,p a tfek nopi
gas yra arba ne lietuvis, arba jeį tįk netingi parsinešti.

Laimingu atveju ėjo pro šalį, nenori tokiu būti, nes savo irv . . . . Galima prileisti, kad v. B. nė-
liudininkų parašais tvirtina e- ra v6kietis ir vadinasi ne von 
sąs vokiec u tautybes ir pasira- Brilli o Brjlj juo labiau. 
sineja vokiška pavarde. ■ kad jr vokie4ių kalbos

Nežiūrint tokių duomenų, V. nemoka. Jo staigus pasiverti- 
Brilingas ir toliau buvo paliktas mas vokiečiu galėtų būti moty- 

. Lietuvių Bendruomenės nariu ir vuojamas noru gauti daugiau 
mą uz op 1. o eių s ausmin- ,ygjaį šelpiamas, kaip kiti lietu.j pašalpos ir iš vokiečių. Tai bū- 
gų pas angų viršūne uvo pa- vįaį iįgonįaį, jeį tįk buvo iš kur tų panaši veidmainystė į mela- 
siekta, Jėzus apalpsta. Ir nu- nors gaunama šalpai lėšų ar ki-į gingus verkšlenimug gausiais 
kryžiavimas pradedamas. tokių gėrybių. laiškais (rašytais net į Austrą -

Ak, visa tai nėra sudėtinga. 1955 m gpalio mėn viduryje liją ir Pietų Ameriką) įvairiems
V. Brilingas pradėjo naują “ata I geradariams ir spaudai, kad 
ką”. Jis lietuvių akivaizdoje' tuo būdu daugiau išgavus, pa- 
šmeižiančiai pradėjo keikti Lie
tuvą, lietuviškas institucijas, 
šalpos organizacijas ir visus lie
tuvius (toki “antpuoliai” pas V

grįždamas iš laukų, Simonas iš 
Kirenos, kaip ir jo sūnūs Alek
sandras ir Rufas, greitai taps 
geras krikščionis. Kareiviai į- 
pareigojo jį nešti tą siją. Ga
lop paliko tik Golgotos pakili-

• Iki $100.00 lr daugiau nuolaidos už 
jūsų seną. televiziją.
Be to, visokiausi radijai, rekordą

vimo aparatai, lempos, baterijos, da 
lys ir kitų firmų teievizijos

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKAS 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radic
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 South Halsted Street
Telefonas CAliupet 5-7252

PRANAS KERSIS IR 
PAULIUS E. ENOZELIS

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atidara kasdien nuo

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

3OCTOC-

DIDŽIULIS PASIRINKIMAS' 
NAUJAUSIO STILIAUS BALDŲ

VELYKŲ ŠVENTĖMS!
Kainos be užprašysiu — sąskaitos neparduodamos 

Finansų Kompanijoms.

SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI
Už $100.00 parduodamos sofos, nakčiai lovos pas mus $69.00 
Už $200 parduodamos sofos ir foteliai Nylon ar vilnos,

sofos, tinkamos kiekvienam butui pas mus ......’ $239.00
Už $000.00 parduodamai svečių kambario baldai, Karpen

naujausių stilių pas mus ............................................ $149.00
Už $300.00 parduodami 10 metų garantuotos sectional

Nart home, Pulman ir kitų geresinių Amerikos Fab- 
rikos — mes parduodam tiktai už ...........................  $400.00

Budeliai gerai žino savo amatą. 
Pirmiausia reikia nuogai išreng
ti. Viršutinius rūbus nuvilkti 
yra nesunku. Bet tunika inty
miai prilipus prie Jo žaizdų, ga
lima sakyti, prie viso Jo kūno 
paviršiaus. Ir tasai savotiškas 
oios nulupimas buvo, švelniai 

• tariant, žiaurus. Kiekvienas vil
nos siūlas yra prilipęs prie su- 
traiškinto kūno paviršiaus. Kuo 
met žaizdos tvarstis nuimamas, 
jis plėšia su savimi nesuskaito
mų nervų galūnes. Tuo būdu 
gimsta tūkstančiai skausminių 
smūgių, kur e susisumuodami ne

šalpos ir veltui lietuviškų laik
raščių. Jeigu toki mūsų spėji
mai pasitvirtintų, o V. BriL'n- 
gas vėl norėtų save laikyti lie-

Brilingą dažnai pasikartodavo) J tuviu ir gauti šalpą, tai turėtų 
ir drauge aiškino, kad jis nesąs 
lietuvis ir tokiu nenorįs būti; jis
nesupratęs, kodėl jį žmonės vis 
dar laiką lietuviu, nes jis esąs 
vokietis; jis taip pat nesupran
tąs, kodėl lietuviai jam beveik 
per jėgą bruka pašalpas — dėl 
to lietuviu jo vistiek nepadary-

vėl sugrįžti į Lietuvių Bendruo
menę, paduodamas Gautingo a- 
pylinkės valdybai atitinkamą pa 
reiškimą, paremtą aiškiais do
kumentiniais įrodymais (tokią 
sąlygą pastatė ir Ch’cagos kon
sulatas dėl minėto paso išdavi-

šią. Visą tą “litaniją” pakarto 
paprastai padidina dirksnių jaut jo ir mums — Gautingo apylin- 
rumą. Skubiną budeliai elgėsi kės valdybai —, reikalaudamas, j 
labai žiauriai. Galbūt taip ir kad jį išbrauktume iš Lietuvių | 
geriau, bet kodėl tasai aštrus Bendruomenės ir išduotume ati- : 
ir nuožmus skausmas neatveda tinkamą pažymėjimą. Po tokių j 
alpulio? Yra savaime aišku, von Brilling pareiškimų 1955 m. 
kad Jis valdo, Jis tvarko savo spalio 10 d. jo norą Gautingo

Įllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliihi,

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

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
3415 S. LITUANICA AVĖ., CIHCAGO, ILL.

Telefonas — FRontier 6-1882
dllllililIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlĮIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI
Už $150.00 parduodami 3 dalių miegamieji ąžuolo ar

riešuto medžio pas mus tik ........................................$119.00
Už $300.00 parduodami miegamieji 4 dalių pas mus tik $229.00 
Už $500 parduodami Brazilijos raudonmedžio baldai

gaunami ir su dviem pavieniom lovom pas mus tik $350.00 
Už $700.00 parduodami Europos stiliaus ir gamybos

9 dalių miegamųjų su puošimuosi stalu pas mus tik $490.00

★

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI

Už $150.00 parduodami 5 dal. valgomojo baldai pas mus $ 99.00 
Už $250. parduodami 6 dalių, ąžuolo ar raudonmedžio

baldai, su nedegamu stalo viršumi pas muš tik .... $190.00 
Už $500.00 parduodami 9 dalių valgomojo paskiausio

stiliaus iš auksčiausios rųšies pas mus iki Velykų tik $400.00

★

VIRTUVAS FORMICA STALAI
Už $69.00 siūlomi parduoti 5 dalių Formica stalai ir

4 kėdės, įvairių spalvų ir stiliaus pas mus tik .......... $.39.00
Už $ 99.00 siūlomi 7 dalių virtuvėms setai su chromo

ar juodo metalo kojom pas mus tik ............................ $ 75.00
Už $129.00 siūlomi 7 dalių Formica setai mediniai,

ąžuolo su nedegamu viršumi pas mus tik ........ $.99.00

A. TV ERA S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

Pardavimas ir taisymas
2646 W. 691h SI. REpublic 7-1941

Sukaktuvinių Metų DovanosTaupytojams

Šiais metais Crane Savings mini savo 30 metų 
sukaktį. Šia proga bendrovės vadovybė nutarė 
duoti dovanų visiems naujiems ir seniems tau- 
pytojams. Štai jos:

1. Kas atidarys naują sąskaitą arba padės į senąją $50.00 
ar daugiau, tai gaus dovanų bendroves raktą su termo 
metru atba puikią piniginę.

2. Kas padės $150.00 ar daugiau, tai gaus stipru ir paran 
kų plastikinį arba nailoninį shopping bag (krepšį pirki
niams).

3. Kas padės $500.00 ar daugiau, tai gaus saugią dėžę do
kumentams laikyti arba perlų karolius.

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

2555 West 47th Street LAfayette 3-1083
II. R. l’lPlkiruicz, prez.; t. R. PlelUculc/,, ariu*. Ir mlvakatM*

Mokame iiukMun dividendus. KeAluojatim i’rkitif, Parduodame 
\r Iftperkame valstybės bonus, ’iaupy tojams patarus viniai veltui. 

ATIDARYKITE SAMLAIT& ŠIA MII I, N. A II HiAISIA IKI »111,0(10

DARBU VALANDOS: pirmail. Ir k» Iv. nuo !• Iki S vai. vsk , 
antradlen) Ir penktadieni nuo u iki 6; treėladieuj uždarytu, 
o Aefttadienlaifl nuo 9 valandos Iki vidudienio.

ŠALDYTUVAI — VIRIMUI KROSNYS
Už $199.00 parduodami 8 Cub. šaldytuvai visų firmų

pas mus parduodami tiktai ........................................ $169.00
Už $250.00 siūlomi 9 Cub. šaldytuvai. \\ estinghousc,

Norge, Kelvinator, General Electric .ir kitų pas mus $199.00
Už $120.00 parduodami virimui parcelano pečiai pas

mus tiktai .......................................................................... $ 99.00
Už $200.00 parduodami virimui pečiai Crown, Univcrsal

pas mus tiktai .................................................................. $139.00

★

KILIMAI
6x9 kilimai parduodami tik pas mus .................................... $19.95
9x12 vilnoniai kilimai parduodami po $89.00 pas mus $49.00 
9x12 parduodami po $129.00 A. Smith, Bigelovv, Magec.ir

kitų žymiausių firmų pas mus tik ................................ $79.00

TELEVIZIJOS APARATAS
RCA, Dumoat, Wislingliou.sc, Admiral, Motorola, Zcnitli par

duodami žemiausiomis kainomis Chicagoje.
21 inco Travcler ant žemės išstatomas tiktai ............... $149.00
21 inco RCA arba Admiral tiktai ......................................... $119.00
21 inco raudonmedžio tiktai ................................................. $250.00

Kiekvienas pirkėjas pirkdamas bent už $200.00 gauna 53 
dalių poreelano setą dovanai.
9x12 linoleuni įvairiausių spalvų .................................. .......... $5.50
Kavos staliukai riešuto ar Oak................................................ $6.50
Lempom ar telefono staliukai po ............................................. $2.50

Viską pirkdami pas mus sutaupysite daug pinigų ir labai
daug bereikalingų rųpesčių ir vargų.

Išmokėjimai iki 2 mėty ir ilgiau.

ILOTliRE IMTO, INC.
3222-24-26 South Halsted Street

TEL. — VICTORY 2-4226

ĮMONE ATIDARYTA:
Pirm., Ketvirlad................................................9—9:30
Kitom Dienom............... ........................................ 9—6 00
Sekmadieniais: ..................................... 10—5 valandos
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Musų kūrinys pavergtas svetimųjų
LIRŲ LIETUVOJE TURI SCENĄ, ŽIŪROVĄ IK ALGĄ, BEI 

NETURI KCRVBAI LAISVES

NAKKEL1CNAITC, mūsų korespondentė New Yorke

Tvirtas tikėjimas, kad iš bol
ševikų vergovės atsikėlusi Lie
tuva atkurs ir savo teatrą, bu
vo persunkęs Lietuves teatro 
35-jų metinių sukakties minėji
mą.

Tokias viltingas mintis pa
reiškė viena pirmųjų Lietuvos 
operos kūrėjų—dainininkė Vla
da Grigaitienė ir literatūros is
torijos profesorius Juozas Bra
zaitis tos sukakties minėjime, 
kuris įvyko kovo 17 d. New Yor 
ko Carnegie Recital Hali. Minė
jimą rengė LB New Yorko Apy 
gardos Kultūros Taryba, talki
nama vietos menininkų.

Buvo pagerbti Lietuvos teat
ro kūrėjai ir pirmieji jo darbuo
tojai, prisiminta nueitas teat
ro kelias ir pasigėrėta to teatro 
menininkų atlikta dainos, šokio 
ir dramos programa.

Grigaitienė ryžtasi ateičiai
JAV Lietuvių Bendruomenės 

Tarybos prezidiumo pirminin
kui adv. J. Šlepečiui atidarius 
minėjimą, jį toliau vesti buvo 
pakviestas New Yorko LB Kul
tūros Tarybos pirm. Adolfas 
Dimas. Scenoje susėdo, publi
kos šiltomis katutėmis palydėti 
teatro veteranai. Jų tarpe prot. 
J. Žilevičius, VI. Grigaitienė, V. 
Birniutė-Janušienė, J. Štarka 
ir Lietuvos konsulas V. Stašinsį 
kas.

Vlada Grigaitienė, pagerbtų
jų vardu atsakydama ir dėko
dama už prisiminimą, pasakė 
nuoširdžią kaltą. Primindama, 
kad jai ka'p dainininkei sunku 
kalbėti, nes ji buvo pratusi ro
dytis su dainomis, ji, tarp kitų 
dalykų, pasakė: “Neretai min
timis skrieju į anas dienas, ka:

pakiliu ūpu kūrėme Lietuves 
operą. Šiandien tą savo kūrini 
matome pavergtą svetimųjų, ku 
rie viską, net ir prakilnųjį me
ną, yra paglemžę vien tik savo 
propagandai. Tačiau Lietuva, 
kuri kėlėsi aštuonioliktaisiais 
metais (1918), kelsis ir vėl. O 
mes, senieji kūrėjai, prisidėję 
prie jaunųjų jėgų, atstatysim 
savo numylėtąjį Lietuvos teat
rą tokį, kokis gali nevaržomai 
klestėti tiktai laisvėj ir nepri
klausomybėj”.

Visiems menininkams vetera
nams Lietuvių Bendruomenės i 
vardu buvo įteiktos simboliškos 
dovanos. Trumpai kiekvieną su
kaktuvininką apibūdino Ad. Di

mas.
Teatrinio darbo derlius

Prieš tai prof. Juozas Bra
zaitis plačiai nušvietė Lietuvos 
teatro nueitąjį kelią ir jo pada
linių nuveiktuosius darbus. Pa
tiekęs ne tik buhalterinį dar
bų balansą, bet ir giliau pažvel
gęs į pagrindinius to teatro for
mavimosi laikotarpius, Brazai
tis užbaigė viltįngai, kad “Lie
tuvos teatras atsistos ant savo 
sukurtų tradicijų”, kai Lietuva 
atgaus laisvę ir kai savo kūry
bines jėgas vienon draugėn su
jungs tiek Lietuvoje likę, tiek 
tremtyje esantieji to teatro dar
buotojai.

Dabartinę padėtį Brazaitis 
apibūdino šitaip: “Tie, kurie 
juos (teatro darbus. S. N.) kū
rė, šiandien yra perskelti. Tie, 
kurie yra likę Lietuvoje, turi 
sceną, žiūrovą ir algą, bet jie 
neturi kūrybai pagrindinės są 
lygos, be kurios neįmanoma jo
kia teatro kūryba — laisvės.

Tie, kurie atsidūrė tremtyje, tu
ri laisvę, bet jie neturi po ko
jom kitos būtinos teatrui sąly
gos —■ gimtos os žemės, kuri 
duoda žiūrovą. Dėl te jie yra de- 
greduoti į klojimų teatro padė
tį ar į koncertinį meną”,

Prieš tai priminęs, kad teat
ro sukaktis buvo minima ir Lie
tuvoje, kur keliama aikštėn te
atro ryšiai su Rusija, paskaiti
ninkas apgailestavo, kad ir 
tremtyje nėra galimybės suri
kiuoti visų teatro veikėjų su jų 
nuveiktų darbų apžvalga.

Pradėjęs “Amerika pirtyje”, 
suvaidinta 1898 m. Palangoje ir 
davusia tautinio lietuvių teatro 
istorijos pradžią, Brazaitis ap
žvelgė ne tik dramos, bet ope
ros, baleto ir operetės veiklą 
Išminėjęs kūrėjus, aktorius, dai 
nininkus, šokėjus, dailininkus,

; dirigentus, jis išminėjo ir veika
lus, kurie daugiausia buvo sta 
tomi. Ir taip: dramos teatras 
suvaidino apie 190 veikalų, ku
rių tarpe lietuviškų autorių bu
vo per 50. Opera pastatė 63 o- 
peras. Baletas, nors ir neparen
gė lietuviško su didesniu užsimo
jimu baletmeisterio, bet buvo 
vienintelė liet. teatro šaka, sėk 
mingai gastroliavusi užsienyje 
— 1935 m. Monte Carlo ir Lon
done. *

Ta prof. Brazaičio studija a- 
pie teatrą, iš kurios čia tik kai- 
kuriais duomenimis pasinaudo
jama, bus atspausdinta arti
miausiame Aidų žurn. numeryj.

siklausyti buvo susirinkę ne tik 
buvę lietuviškojo teatro lanky-| 
tojai, bet matėsi ir to teatro da» 
buotojų.

Būdami dėkingi programoje 
dalyvavusiems menin.nkams, jų1 
tarpe ir iš Philadelphijos labail 
nepalankiu oru atvykusiai Ju- 

(Nukelta į 7 psl.) 
•srajsa'cisss- eis

TELEVIZIJOS
r Radio Aparatų Taisymas
Sąžininga* ii garantuota* darbu
M. KiMKUS, 4612 S. 8awyer St. 
Tei. VI 7-0087 — VI 7-3087

iiimiiimiiimiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

. MARQUETTE GELIŲ KRAUTUVE 
korsažai, gelrs vestuvėms, laidotuvėms ir 

KITOMS PROGOMS. Atidarą vakarais ir sekmadieniais.
Savininkai: ANDRIUS ir ELENA (SANDOM) STANIULIS

2743 West 69th Street Tel. PRospect 6-0781 ■
(priešais Sv. Kryžiaus ligoninę)
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MIDLAND
Savings and toan<<u/> 

Association
. h iii s md!

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO

BE NDROVĖ

Jo Eminencija, Kardinolas 
Samuel Stritch, Chicagos Ar
kivyskupas, kalba per TT. 
Marijonų statybos fondo iš
kilmingą banketą, užpraeitą 
sekmadienį, kovo 18 d., 1953 
m., Sherman viešbutyje, Chi- 
cagoje. Savo kalboje Kardino
las sakė, “Jūsų spauda yra 
būtina šalia mokyklų ir sa
kyklų”.

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

TeL BI, 7-7075 arba 
RE 7-9842

gaitytė, operetės sol'stė Rožė 
Mainelytė, baleto artistė Aldo
na Šlepetytė pašoko, o dramos 
aktorius Henrikas Kačinskas 
recitavc Šekspyrą ir B. Sruogą.

Publika, kurios, tiesa, nebuvo 
perdaug (newyorkiečiai sako, 
kad turbūt koks prakeikimas 
yra mestas, kad lietuviai nega
li pripildyti Carnegie salių — 
nei didžiosios, nei mažosios), vė 

i vėliau ilgesingai atsiduso, kai 
viskas pasibaigė. Visi buvo nu
kelti į gimtojo krašto sceną. 
Daug pris:.m:nimų, daug pergy
venimų. Gražios programos pa-

Meninė programa

Antrojoje minėjimo dalyje 
pasirodė ir patys Lietuvos teat
ro nariai. Dainavo operos solis
tės Vincė Jonuškaitė ir Juzė An

Rūpestingai ir pigiai taisai)

TELEVIZIJOS
APARATUS

Garantuoja darbą ir dalis.
I. MIGLINAS 

Telef. — HUmbold 6 1038

NUO CZSiSENEJUSIŲ 

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IK ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie. kurie kenčia nuo SENŲ AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
negali ramiai sčdStt ir naktimis 
miegoti, nea jų užsisenSjusloa žaizdos 
niežti ir skauda. Kad padalinti tų 
uiežSjimų ir skaudėjimų senų atvi
rų ir skaudžiu žaizdų, uždekite 
LEGULO Ointment. Jos gydymo 
ypatybes palengvins jūsų skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak- 
t|. Vartokite jų taipgi nuo skau- 
ižių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niež6Ji.iių ligos vadinamos PSORIA- 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos Ir perplyšimų 
tarppirščių. Yra tinkama vartoti nuo 
Ižiūstančios, suskilusios odos dedlr- 
vtnlų, odos išbėrimų ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
si rodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų. Ji yra gera gyduole nuo iš
viršinių odos ligų. L>e
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
et., $1.25, ir *3.50.
Pirkite vaistinėse Chi 
cagoj ir apylinkėse—
Milwaukee, Wisc.,Ga 
ry. Ind.ir Detroit, Mi- 
chigan arba rašyki
te ir atsiųskite Mo- 
ney order J

LEGULO, Department D.

5618 W. Eddy St. Chicago 34, UI.

1
4038 Archer Arenu* T.l. LA3-671?

* i • I IfT Pil INI HS A C O— _

Praiičkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
i'aigi, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN !

Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,09

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius
OFISO VALANDOS:

Viniiad., antrad., penktad. ir 
šeštad. 9 vai. ryto iki 4.30 p.p.

Trečiai!. 9 ryto iki 12 vai.. 
Ketvirtai!. 9 vai. iki 8 vai. vak.

I I
SIN C LA IR Gazolino Stotis

"PAGALBA
Sav. Ant. Stanevičius

Taisome automobilių motorus. Lyginame jdaužimus ir 
įlenkimus. Dažome ir atliekame įvairius kitus pataisymus.

NEBRANGUS IR GARANTUOTAS DARBAS
Mašinai sugedus, pribūname su vilkiku į įvairias vietas. 

Parduodame akumiliatorius, padangas ir kt. automobilių dalia.

2641 West 71st St.(kampas Talman Avė.)
Tel. PRospect 8-9842, Namų tel. VVAIbrook 5-5934

-------------------------- ■------

1

NELAIKYKIT PINIGU
PASIDĖKITE SAUGIOJ ST. ANTHONY SAVINGS BENDROVĖJE - MES MOKAME SAVO TAUPYTOJAMS DIDESNIUS DIVIDENDUS

VELTUI PLIUŠINIS ZUIKUTIS VAIKUČIAMS
Įpratinkite savo vaikučius pradėti taupyti Dabar. Atidarykite sąskaitą su $5.00 ir įaukite "Taupymo Maniją"

VELTUI PERLU KAROLIAI, ATIDARANT NAUJĄ SĄSKAITĄ 
ARBA PAPILDŽIUS TURIMĄ $100.00 AR DAUGIAU.

• • •«

St. inthony Savings and Loan Association
Cicero 50, Illinois
JUOZAS GRIBAUSKAS, Vedėjas

1447 So. 49th Court
Telefonai: TOwnhail 3-8131-8132 

MALONIAI KVIEČIAME JUS, KAIP KLIJENTUS IR ESAME DĖKINGI U2 TOLIMESNĮ BENDRADARBIAVIMĄ SU MUMIS

KASTINE ATIDARA KASDIEN; UŽDARA VISĄ DIENĄ TREČIADIENIAIS

/
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TAUPYK SAUGIAI, Numesk rūpesčius,
ilgiau gyvensi.

Mtigunia Standard Taupytojų turto yra sudėta Į United 

'tėtės Gov. Bonds ir Veteranų paskolas, kurios yra 60*% 

lointuotos United States Government, kas ir padaro

'• •'Taupymo Įstaigą visoje Amerikoj*

tirtas virš ..................................$57,000,000.00

\isargos Fondas.......................... $4,500,000.00

’HARTERED AND SUPERVISED B Y THE 
UNITED STATES GOVERNMENT

Member of Federal Savbtgs and Loan Insurance Corporation 
JUSTIN MACKIEWICH, President

Įstaigos valandos: Kasdien, įskaitant šeštadienius nuo 9 vai. 
ryto iki 4 vai. po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Trečiadieniais visai neatidaroma.

AR GI NETEISYBE, 
kad Velykoms labai graži dova
na operos sol. V. Jonuškaitės 
plokštelių albumas gaunamas 
visuųse knygynuose ir pas J. 

Karvelį, 3322 So. Halsted St., 
Chicago 8, III. Tel. YA 7-0677.

P. S. Naujas lietuviškų plok
štelių, knygų ir gintaro katalo
gas tik 90 centų.

Duoną ir (vairias skoningas 
buLkutes kepa

BRUNO’S KEPYKLA
3389-41 S. Lituanica Avė.

TeL Cliffside 4-6376 
Pristatome | visas krautuves 

restoranus, taip pat 1S- 
( visus artimuosius 

miestus.

Ir
siunčia

DĖMESIO !

APSIVEDIMO TIKSLU noriu su
sirašinėti su panelėms ir našlėms 
(nadivorsuotoms) ir tik katalikėmis, 
kurios įnėgtų gerą gyvenimą. Rašy
damos laiškus prašome pažymėti am
žių ir užsiėmimą. Turtas nesvarbu, 
pinigų netruks. T. J., 7215 S. Sac- 
ramento Avė., Chicago 29, III.
MKNtNHKKNKKKiltSk— sKNOKNGKNBKKNBKNMH

GU2AUSKŲ
BEVERLY HILLS GfiLINYCIA

Į Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke 
• tų, laidotuvių ir kitų papuošimų

8443 WEHT 63RD STREET 
Tel. PRospect 8-0833 Ir PR 8-0834

A************************

Skelbtis "DRAUGE” apsimoka 

nes jis yra plačiausiai skaitoma*
I lietuvių dienraštis, o skelbimų 

kaina yra prieinama visiems.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
MISCELLANEOUS

fvairūs Dalykai

LIET. APDRAIDŲ AGENTCRA
Visų rūšių apdraudos. Automobl 

llų finansavimas. Notarlatas. Valsty 
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apd raudas kitu* 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENC1 
■>#00 S. Ashland Avė., Chicago 36, III

ŠILDYMAS
4. Stančiauskaa (r A Lapkui

ustoliuoja visų geriausių Ameri 
kos firmų gazu ir alyva kūrena 
mus pečius (furnaoes), visų dy 
džių oro vėsintuvus Air condi 
tioners) ir atlieka visus skardo# 
darbus.
1546 S. 49th COURT, CICERO 

Tel. OLympic 2-9311 nuo 8 vai
ryto iki 5 vai. vakaro.

Telef. nuo 5 vai. vak.: OLympl 
2-6752 ir OLympic 2-8492

REAL ESTATE REAL ESTATE

STANDARD FEDERAL SAVINOS
Pirkit Apsaugos Bonus! Perskaitę

kitiems!

‘Draugą”, duokit*

AND LOAN ASSOCIATION 
it.. OF CHICAGO
jjllli 4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 

—PHONE: Vlrginio 7-1 141

“Sostas nMtousryJfį
iš TOLI IR ARTI

NAUJI OI DELI TKOKAI-NAUJAUSI NNAU5TTM0 (KANK/AI 
ILSU METU MTTJNMAS-PIGUS IKSĄtlNINGAS AATAKNAV/MAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. V/Alhmok 5-9209

MOVIMO

BILL KS LIQUOR & TA P ROOM
4644 So. Paulina Street

(Town of Lake kolonijoje)

Per su virš 10 metų aptarnavo šimtus 
savo klientų įvairių rūšių gėrimais, 
kaip vietiniais taip ir užsieniniais ir 
už žemesnes kainas, negu kitur.

Prašome ir jus, jeigu dar nesate mūsų klientu persitikrinti mūsų 
kainas ir pasinaudoti mūsų lietuvišku patarnavimu, ypač dabar 
Velykų šventėms.

SAVI PAS SAVUS!
WILLIAM KAREIVA, užeigos savininkas

TELEVIZIJOS 1956
Visos geriausios, ištobulintos General 

Electric, Philco, RCA Victor, Zenith 

dabar tiktai pas Budrikę

VISŲ ŽEMIAUSIOS ŽEMOS KAINOS
24 ar 21 colio asline T. V. Aluminized Silver Screen Tūba, 

Aslinia modelis su vienu metu garantija, 
piginta už ......................................................

DUODAME JŪSŲ NAMUOSE IŠBANDYTI DYKAI.

PATELEFONUOKITE — CAIumet 5-7237 "
$200.00 bonas, kad jūsų televizijos setas 

neišeis iš mados.
Tik $5.00 tereikia įmokėti.

J

J. F. Budrik Furniture
( INCORPORATED)

3241 South Halsted Street
Krautuvė, atdara pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais iki 9:30.

Atdara 7 dienas savaitėje. Sekmadieniais 10—6. Budriko radio va
landa iš stoties WIIFS, 1450 k ii., ketvirtadieniais 6 vai. vakaro.

---------------------------------------
SVARBUS PRANEŠIMAS LIETUVĖMS 

MOTERIMS!

Pranešamo, kad Stasys Jurkūnas nusipirko moteriškų rūbų krau
tuvę “Marąuette Park Furriers”, 2438 W. 63rd St. Tel. HE 4-4321.

Krautuvė įrengta moderniškai ir joje visos moterys ras pagal 
naujausias madas visus moteriškus rūbus: paltus, kostiumus, sukneles 
ir visą kitą.

Jis ir žmona, kaip patyrę siuvėjai gerai pažįsta rūbų kokybę ir 
savo krautuvėje laiko tik geros kokybės ir neaukštomis kainomis 
visus moteriškus rūbus.

Atsilankę Stasio Jurkūno rūbų krautuvėje “Marųnette Park 
Furriers”, 2438 W. 63rd Str., tikrai įsitikinsite, geros kokybės rū
bais, neaukštomis kainomis ir sąžiningu lietuvišku patarnavimu.

P. STANKOVIČIUS
REAL ĖST. ir IN8UR. BROKERIS

LIETUVIŲ AUDITORIJA
3133 So. Halsted St.

Ph. DAnnbe 6-1793
Padeda pirkltl - parduoti namu* 
aklus, biznius. Parūpina paskolas, 
lraudimus tr daro vertimus TvarV-r 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—1.

TrTs
Carpenter and General Gontractor 
Stato naujus namus pagal užsa
kymą. Atlieka visokius senų na
mų pataisymus.

7207 So. Maplewood Avenue 
Tel. PRospect 6-9819 po 6 v. v.

BRIGHTON PARKE
Mūrinis, 3 butai po 6 kamb. centr. 
šildymas, gražios išvaizdos namas.

Medinis, 2 po 6 kambarius, cen- 
tralinis šild. gazu, garažas, 50 pė
dų sklypas, arti mokyklos.

Medinis, 5 ir angį. skiepe 3 
kmb., centr. šild., garažas, prie 
pat mokyklos.

Medinis 2 po 5 kamb., centr. 
šild., šviesūs butai.

MARQUETTE PARKE:
Mūrinis, 2 po 6 kamb. centr. 

šild., alyva.
Medinis, 6 ir 5 kamb. centr. šild. 

garažas.
KITUR:

Mūr., 6 ir 5 kamb. 56 ir Throop 
apyl., centr. šild. dideli kamb.

Mūr., 2 po 4, 53 ir Union apl. 
centr. šild., alyva, 60 pėdų skly
pas 4 auto garažas.

BIZNIO NAMAI:
Trys namai, 8 butai ir krautu

vės patalpa Brighton Parko cent
re. $500 pajamų į mėn. 150 pė
dų sklypas.

Du mediniai namai: 2 butai po 
6 kamb. ir 2 — po 4 kamib. Brigh
ton Parke. $200 pajamų į mėnesį.

Turime namų visose kolonijose.
Pildome Income Tax. Parūpiname 
paskolas.

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance

2737 W. 43 St., CL. 4-2390

MŪRINIS namas — C butai po 
kamb. 7316 S. Artesian Avė.

WAlbrook 5-4138

ATREMONTUOTAS — modem- 
ized — 2-jų butų mūrinis — 5 ir 
5 kamb. Arti 28th ir Trumbull. 
Naujas centrinis šildymas. Gara
žas. Daug priedų. Savininkas par
duoda nebrangiai. Tik $15,500. 
SVOBODA, 3739 W. 26th Street 
LAwndale 1-7038.

Pajamų mūrinis namas. 5 kamb. 
ir 4 kamb. Rūsys. Moderniškos 
spintos virtuvėje. Vonia. Alyva 
karštu vandeniu apšildoma. Alu- 
miniai žieminiai langai. Ukdari 
porčiai. 1-mą augštą bus galima 
tuojau užimti. YArds 7-1646.

Skubiai ir pigiai 
parduodama TAVERNA su 

ŠOKIŲ SALE.

Tel. LAfayette 3-9618

HELP WANTED MOTERYS

LEMONT, ILLINOIS
TAVERNA-RESTORANAS Ir didelė 
salė viršuj. Visi modernūs įrengimai 
Pajamų $6,000 j mėn. Industrijos ir 
fabrikų centre. Biznis Įsteigtas prieš 
30 metų. Namas akmeninis — 34x60 
pėdų. Kartu parduodamas ir medinis 
gyvenamas namas — 8 kamb. ir rū
sys. Apylinkėje gyvena daug lietuvių 
ir lenkų. Savininkas eina pensijon. 
Nepaprasta proga. įsigyti gerų, pel
ningų. biznį. Tavernų skaičius čia yra 
ribotas. Iš Chicagos važiuokite Ar
cher Avė. (4-A) iki Lemont. Savi
ninkas — 107 Stephens St., Lemont, 
III.

W0MEN & GIRLS WANTED
Firll or part time. For pleasant 

I)ay or evenings
counter work in Iee Cream store.

Apply —
6956 Ogden Avė., Berwyn

ACCOUNTING CLERK
Career opportunity in advertising 

agency for young lady with book- 
keeping experience. Mušt be able to 
type.

Call HArrison 7 3700
Ext. 254

VYRAI IR MOTERYS

Remkite dien.

Prieš pirkdami ar pardnodan 
namus, biznuig, sklypus ar ūkiui 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL E ST ATE-IN SURANDI 

8405 West 61 S». 
WAlbrook 5-5030 

PRospeet 8-3679 (vak. Ir

REAL ESTATE SALESMEN
Man or woman mušt be experienc- 
ed. Mušt liave ear. Full time only. 
Good eominission to produeers. 
Establisbed ofl'iee South AVest.
Call GIEREK. Hllltop 5-8941

DISTINCTIVE
POSITION

UNIVERSAL SAVINCS PASKELBĖ DIDESNIUS 
DEVIDENDUS VISIEMS INDĖLIAMS!

Mv*t»*W* * s W

g

DIDESNI DIVIDENDAI JAU BUS MOKAMI KOVO 30 D.
• Visi Jūsų indėliai yra apdrausti J. A. Valstybių agentūroje.
• Jūsų padėti pinigai tuojau yra skolinami namams pirkti, naujiems namams sta

tyti ir seniems taisyti.
• Mūsų atsargos kapitalas yra didesnis negu 10% visų sudėtų pinigų. KaJ galėtume 

taupytojams tuojau išmokėti tai laiko me virš 15% cash bankuose ir J. A. V. val
džios bonuose. Be to, Federal Home Loan Bankas, kurio nariu esame, visuomet gali 
mums paskolinti apie 2 milijonus dole rių. Todėl visi indėliai yra 100% apsaugoti 
nuo visokių netikėtinumų.

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1800 So. Halsted Street Tel.: HAymarket 1-2028
Atdara pirmadieniais, antradieniais ir penktadie niais nuo 9 ryto iki 4 vai.; ketvirtadieniais nuo 9 
ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; trečiadieniais uždaryta.

Kas, perkant arba parduodant na , w •„
tnua, norit sąžiningo Ir Uetuvižka j W įth long established Co. We Will 

train you professionally in edu- 
cational field. Age 30—55. If you

nuoširdaus patarnavimo kreipkltls
VENTA REAL ESTATF

4409 S. Fairfield, tel. LAf. 3-3881
Kasdien nuo 9—12 ir 4—7 va. 
Seštad. nuo. 9 v. r. Iki 8 v. v 
Trečladinelais uždaryta

Nejud. turto pirkimas-pardavimas 
visokių rūšių apdrauda, Notarijata 

INCOME TAKSŲ PILDYMAS
P. LEONAS 

REAL ESTATE
2735 W. 71st St. — WA1. 5-6015

BUILDING & REMODELING

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INC. 
2523 W. 69 st. Chicago 29, III.,

I’Rospeckt 8-3792 
A. GINTNERI9 — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedėjas
Lietuvių Statybos Bendrovė:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• , atlieka remonto darbus,
• įrengia aluminljaus langus Ir 

duris.

want long lasting security with 
liberal sommission and bonus.

Call Amelia BARRETT 
DE 2-6030 for appointment.

HELP U’ANTED — VYRAI

SCORER
r.xperienet‘d, for single and doubie 
seoring in set-up box. Full time. 

Vaention and exeellent salary.
EINBUND 

B0X CO.,
BROS. PAPER

VI. 2-0870

V. ŠIMKUS 

įvairūs pataisymai ir pardavimas.
Jei norite pirkti ar užsakyti namą 
kuris būtų gerai išplanuotas, pato
gus. gražus ir pigus, pirkite ar užsa | 
kykite pas

Susitarti šaukite REllance 5-8202 
nuo 6 vai. p. p. kasdien ir taipgi 
sekmadieniais nuo 10 iki 4 vai.

Adresas: 4645 S. Keating Avė.

CHICAGO 32. ILLINOIS

PROGOS — OPPORTUNITIES

MEAT MARKET CONCESSION 
IN SUPER M ART

Availablc to relinble party. Exeel- 
lent opportunity for good merchnn- 
diser. Call COmmodore 4-9207.
PADUODAMA FOODMARKET— 
Maisto krautuvė — self-service. 
Puikiausia ir judriausia vieta Chi- 
cagoje. Įsigyvenęs biznis. Parduo
da labai nebrangiai. Apleidžia 
miestą dėl silpnos sveikatos. A- 
gentai prašomi nesikreipti. Kreip
tis tiesiai į sav., rašyti: “DRAU
GAS”, Box 4125, 2334 S. Oakley 
Avė., Chicago 8, III.

ANTANAS LUKAS IR SONUS 
2717-19 West 7lst Slreei

BUILDING CONTRACTORS 
Stato naujus namus, atremontuo 
ja senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmlock 4-5881

AUTOMOB1LE8 — TRCCK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

Stato gyvenamuosius na
mus, ofisus ir krautuves pa
gal standartinius planus ar 
individualinius pageidavimus.

Jvairūs patarimai staty
bos bei finansavimo reika
lais, skiciniai planai ir na
mų įkainavimas nemokamai.

Statybos reikalais kreiptis 
J reikalų vedėja šiuo adresu:

JONAS STANKUS f
kasdien nuo 4 vai. popiet =

Tel. PRospeet 8-2013 
6800 SO. CAMPBELL AVĖ.. = 

Chicago 29. Illinois 
lllllllllllllllltlIlIltlIlIlIlIlHIIIIIIIIIIIIIIR
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VIKTORO KOŽ I C O S 
lietuviška gazolino Motis ir auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai ir keičiamos dalys.

CALL-ME-MOTORS C0.
5759 S. WESTERN AVĖ., PR 8-9533

D E M E S I O 1

Vestuvių nuotraukos ir 
augitos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė
PRECIN PHOTO STUDIO

(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav.

4058 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-2481



»

Antradienis, kovo 27, 195(5 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Mūsų kūrinys 
pavergtas

Worcester, Masąi
ALKOS TAUTOS FONDUI

(Atkelta iš 5-to psl.)
zei Augaitytei ir Aleksui Mro- 
zinskui, kuris, kad ir nebūda
mas tiesioginiai Lietuvoje su 
teatru surištas (jis buvo radio
fono akompaniatorius), pianu 
palydėjo dainininkes ir šokėją, 
minėjimo žiūrovai sunkiai bepa- 
teisino kitus teatro darbuoto
jus, kurie ne tik kad nedalyva
vo programoje, bet ir net nepa
sirodė minėjime. Felicija Pups- 
naitė-Vasiliauskienė, kuri buvo 
pasižadėjusi dalyvauti progra
moje, kaip rengėjai sako, ir net 
ligi paskutinės minutės mušėsi 
į krūtinę, užtikrindama, kad 
dainuos, dėl “nežinomų prie
žasčių” nepasirodė. Atsisakė 
dainuoti ir anksčiau buvę kvies
ti Ipolitas Nauragis ir St. Lie
pas. Taipgi koncerte nesimatė 
nei Toscos Daubaraitės, K. Va
siliausko, A. Škėmos su žmona, 
Modzeliausko, Paleček-Levic- 
kienės, Bacevičiaus, Kybartie
nės, Mačiūnienės, Adamkavi- 
čiaus ir kt., kurie Lietuvoje gra 
žiai reiškėsi ir figūravo teat
ro algų lapuose. Tiesa, niekas jų 
nekaltino, manydami, kad gal
būt vienas vienokių, kitas kito
kių priežasčių sutrukdytas ne
galėjo atvykti, bet nusivylimai 
buvo jaučiamas.

Tačiau iš kitos pusės tuo tar 
pu buvo džiaugiamasi, kad vis 
dėlto didelis būrys pirmaeikų 
menininkų atliko programą, nt

Vasario 16 minėjimo metu 
Lietuvos išlaisvinimui aukojo:

$15 — P. Mikšys;
Po $10 — E. ir L. Kačinskai, 

D. ir V. Mačiai, J. Bruožis, Br. 
Mudėnas, A. Repšys, Justinas 
S.; $7 — M. ir VI. Piešinai;

po $5 — Mgd. Marcinkevičie
nė, A. Irlikaitė, B. Grigaliūnas, 
St. Kleinas, A. Parulis, J. Ma- 
tusaitis, J. Dvareckas, J. Jace
vičius, J. Tareila, J. S., Pr. Sta- 
nelis, Pr. Kručka, B. Matulionis 
su šeima, J. Alyta, St. Raudo
nis, O. Marcinkevičienė, E. Mor
kūnienė, židžiūnai, Gailiūnai, J. 
Palubeckas, K. Zurlys, D. Vai
lokaitis, A. Garsienė, L. Venc
kus, M. Mitrikas, J. ir K. Šala- 
viejai, J. Matijošaitis, Vyt. 
Skiinskas, M. žemaitaitis, K. 
Venckus, J. Valiūnas, K. ir M. 
Čėsnai, Juškauskas;

po $3 — H. Jablonskis, A. Gir 
čys, J. Karsokas, P. ir E. Kal
vynai, B. Basiulis, E. Meilus, 
F. Keršys, J. ir O. Bertašiai, J. 
Jusys, Ancevičius, J. Pipiras, J. 
Lendraitienė, O. Šidlauskienė, 
V. Dabrila, P. Babickas, Pr. Ra- 
čiukaitis; $2.75 — V. Pajaujis; 
$2.50 — C. Spiridavičius;

po $2 — J. Maskoliūnas, L. 
Jokubauskas, J. Pupka, P. Gra
žulis, J. Brantas, Br. Gladas, J. 
Zitinevičius, S. Šurkus, M. Kil
dušis, V. Giedraitis, K. Rač
kauskas, A. Vagelis, A. ir B. 
Tamkai, V. J. Valaitis, Kiela, E. 
Reingoldas, K. Babrauskas, E.

tik jai rūpestingai pasirengę,l Sinkevičius, A. Bušmanas, N. 
bet ir tame koncerte dalyvavę; N., J. Miliauskas, Juosūnai, I.
nemokamai. Minėjimo proga iš
leistas kuklus leidinėlis su te
atro kūrėjų ir šio koncerto da
lyvių nuotraukomis.

“Vaikų pardavinėjimas nėra to
leruojamas, bet ir toliau prakti
kuojamas.” — Martha Eliot

SOPHIE BANGUS 
RADIO PROGRAMA

16 WOE8 stoties — Banga 1890 
NUO PIRMA D. IKI PENKTAD. 

8:46 Iki 9:30 vai. ryte 
SESTAD. 8:30 Iki 9:80 ryte 

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 
ŠIKAI). 8:30—0:30 ▼. r. U stoties 

WOPA — 1490 kil.
Cblcago 29, -JI. HEmlock 4-2418

7121 So ROCKWELI. ST.

Bulgarauskaitė, Matoniai, J. Ta
mašauskas, Adamkavičius, Dė
dinas, J. Mikalauskas, J. M. Ra
monas, Pajėda, Pumeris, VI. 
Bernotą vičius, St Jasutis, J. 
Pauliukonis, Pr. Pauliukonis, A.

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS

Turiu naują didelį sunkvežimį 
ir apdraudaa

2313 W. 91st St. Chicago, III. 
Tel. PRescott 9-2781

SEGHETTI TRAVEL BUREAU
2451 So. Oakley Avenue Tol. YArds 7-3278

MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GELZKELIAIS, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

Sutvarkome dokumentus norintiems atvažiuoti į Ameriką. Pa
rūpiname dokumentus norintiems išvykti i užsienį. TURIME IR 
LIETUVIŲ Skyrių. Pildome afidei vitus. Pasinaudokite.

O
INSURf 0 , " " 

UPTOa

FEDERAL 
50VING

2202 WEST CERMAK ROAD 

Tel. Vlrginla 7-7747

JOHN J. KAZA.NAU8KAS. Prea

& LOAN A8SN

Blažys, F. Damrauskas, A. Ja- skaičiui suteikti galimybę pia- 
sukevičius, A. Vedeckas, A. Pa- čiau naudotis lietuviškų biznio 
lubeckis, V. Didolikas, P. Šimu- įmonių patarnavimais. Pasta- 
konis, J. Grigaitis, V. Ilgūnas, ruoju laiku j rūmų narius įsto- 
J. Tamulevičius, V. Spirauskas, jo šie asmenys: Algirdas Bud- 
A. Šakūnas, Karazija, A. Paške- rėčkas, Real Estate brokeris, 
vičius, A. Kraunells; po $1.50— 4081 Archer Avė.; Peter M. 
Džiaugai ir Baltrušaitienė. Bieliūnas, Laidotuvių direkto-

Kiti aukojo po $1 ir mažiau, rius, 4348 S. California Avė.;
Paul M. Smith, Jr., advokatai;,
134 N. La Šalie St.; Jonas Mo
tiejūnas, tavernos savininkas. 
2638 W. 69th St.; Edmund r. 

LITHUANIAN CHAMBEm* OF MitcheU> Reaj Estate brokeris,

CHICAGOJE
SENAT. PAUL H. ?X)UoLAS

ODMMERCE METINIAME 

BANKETE
2501 W. 69th St.; Alfonse K. 
Mikšis, Real Estate broker/s,

Lietuvių Prekybos Rūmų rne 2501 W. 69th St.; Paul iiamos-
ka, Jr., namų statybos kontrak- 
torius, 7300 S. Talman Avė.; 
Helen F. Sadūnas, tavernos ir 
restorano savininkė, 13301 S. 
JVestern Avė., Blue Island, Iii.;

William J. Mironas, Empire Oil 
Co. vedėjas, 5548 S. Catherine 
Avė.,' La Grjnge, III.; ir Vladas 
Vijeikis, Vi-Vi Printing Co. sa
vininkas, 4346 S. VVestern Avė.

A. ii.

tiniame bankete, kuris ruošia
mas š. m. gegužės mėn. 20 a. 
Bismarik viešbučio sveta'nėje, 
dalyvaus senatorius Paul H. 
Douglas ir pasakys svarbią kal
bą Lietuvos išlaisvinimo reika
lu. Bankete taip pat cus pagero 
tas buvęs ilgametis Lithuanian 
Chamber of Commerce of Illi
nois prezidentas Anthony J. Ku 
dis.

Visi, kurie norėtų šiame ban
kete dalyvauti, kviečiami
anksto pas Rūmų direktorius 
užsisakyti vietas, nes jų skai
čius yra ribotas.

Dar prieš metinį savo banke
tą Prekybos Rūmai ruošiami iš
leisti Chicagos lietuvių preky
bininkų ir profesonalų, Rūmų 
narių, adresų knygą. Ryšium 
su adresų knygos leidimu, Pre
kybos Rūmų vadovybė kreipė
si per spaudą ir asmeniškais 
laiškais į visus Chicagos lietu
vius prekybininkus ir profesio
nalus, kviesdama prisidėti prie 
Rūmų veiklos, kad būtų galima 
išleisti kuo pilniausią lietuvių 
prekybininkų adresų knygą ir 
tuo būdu didjesnį&fri~liėtffV!Tį

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKOMI — Dėdė DOMI- | 

NINKAS KETURAKIS, kilęs iš 
Šiaulių apskr. Žagarės valse., Žūčių I 
km. Iš Lietuvos atvykęs 1909 — 
1910 m. apsigyveno Cliieagojc. Teta 
— krikšto motina KAZIMIERA 
KETURAKYTĖ VALKAUSKIENĖ 
(MRS. K. SILŠKO) ir ’ jos duktė 
ANTANINA SILSKO (ŠALKAUS- 
KAITE), taip pat gyvenusios Cbi- 
cago.je. Atsiliepti šiuo adresu— K.
J. Ušeckas, Kauno sritis, Vilkijos 
pašt., Vytauto gatvė, Nr. 18. Litliua- 
nia.

KAS SUKELIA

VIDURIŲ RŪGŠTIS, 
IŠPŪTIMĄ 

IR SUTRIKIMĄ?
Išpūsti viduriai, deginanti nevirškinimo

1S ; skausmai, skrandžio sutrikimas, galvos 
skaudėjimo negalavimas. Gydytojas žino, 
kad šie simptomai gali būti nuo daug Jvai 
rių priežaščių. Tikroji priežastis dažnai 
gali būti peristaltinis sulietėjimas nuo blo
go įpročio ar dietos, šiuo atveju “Gomozo” 
gali būti reikalingas. Kaip ir pagal recep
tų. gaunami vaistai. Dr. Peter’s “Gomozo” 
sąstate yra keletas mediciniškai užtvirtin
tų dalykų, kurie: 1) ramina ir šildo su
trikusi skrandi; 2) atleidžia vidurių išpū
timo skausmus; 3) suteikia neskubinantl 
palengvinimą nuo sukietėjusių vidurių, ku
rie yra priežastim ankščiau išvardytų simp 
tomų. Švelnus. Gero skonio. Išparduota 
virš 20,000,000 bonkų. Šeimos dydžio bon- 
ka $1.65 vaistinėse. Bandykite Dr. Peter’s
“Gomozo”... absoliutiškai niekas kitas taip 
nepagelbės.
Jei jūsų vaistinė neturi, tad pasiųskite $1 
už 11 oz. bonką (su jūsų vardu ir adresu) 
šiuo adresu: GO-MOZO, Dept. <>71-60 
4541 N. Kavcnsuood Avė., Chicago 40. III,

Pajieškomas
Aliukonis Vincas, nacių 1942 m. i: 
vežtas darbams į Prancūziją. Ieško 
jo žmona Elena Aliukonienė, gyve-

I nanti Lietuvoje, Barčių km., Varė
nos vis.

Žinantieji prašomi pranešti šiuo 
adresu: Vincas Kisielius, 3120-T-St.

i Omalm 7, Nebr. USA.

PAJIEŠKOMAS
Morūnas Pranas (Krank, į JAV 

atvykęs prieš 1 Pasaulinį karų. Ieš
ko jo žmona Cecilija Dnnilevičiūtė- 

l Morkūnienė, gyvenanti Lietuvoje, 
Barčių km., Varėnos vis.

Žinanti prašomi pranešti šiuo nd- 
re.su: Vincas Kisielius, 3120-T-St. 
Omaha 7, Nebr., USA.

MUTUAL FEDERAL 

S A V I N G S
pataria:
1. Nepraleiskite visų uždirbtų pinigų 

Taupykite nors dalį.

2. Pinigams padėti nereikia važinėti 
Juos galite pasiųsti paštu.
Mes apmokėsime pašto išlaidas.

3. Planingas taupymas visados moka 
gerus dividendus.

PAJIEŠKOJIMAS
KLIMAVIČIŲ Antaną, HUI1IJ Jo- 

no, Įieško brolis Sibire. Alfonsą 
Kriaucevičių, sūnų Petro, įieško se
suo Janina Adomaitienė.. Kreiptis: I 
Albina Bul vilionė, 5332 So. Dil'lin Į 
St., Gbieiigo 9, III.

T
I

Chartered and Supervised by the U. 8. Government
JSTAIOOS VALANDOS: Kasdien nuo 9-tos ryto iki 5 vai. po plotų. Ket». 
nuo 9-toa vai. ryto iki 8 vai. vak. Sešt&d. nuo 9 vai. ryto Iki 1 vai. po 
pietų. Tračlad. visai neatidaroma.

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS IR GASOLINO STOTIS
Atliekami lyginimo ir dažymo darhai. Taisomi motorai, stabdžiai 
transmisijos ir t. t. MOBILGAS benzinas, įvairių rūšių slyva, 

baterijos ir automobiliams dalys. Firestone padangos.
1934 West 59th Street Tel. GRovehill 6-9136

M. C ESĄS, patyręs sato spedsllstss

A. A.
JOHN K. KVEDARAS

Gyveno 13958 S. Green Bay 
Avė., Burnliuin, Illinois.

Mirė Kovo 24 d., 1956 m., II:- 
45 vai. ryte, sulaukęs 22 iii. 
amžiaus.

Pasiliko dideliame nuliūdimo 
tėvai M r. and Mis. Al. Kveda
ras. brolis Al. Jr., sesuo Ano, 
teta Mary JauuAonis (gyv. Ham- 
inond. Imi.), dėdė ('baries Ma
nu kas. gyvenus Calum'-t City, 
iii., ir kiti giminės bei draugai 
Ir pažįstami,

Kūnas pušarvotas Opyt. ko
plyčioje, 13350 S. Baltimoie 
Avenue.

Laidotuvės įvyks trečiadieni, 
kovo 28 d. Iš koplyčios 9:15 
vai. ryto ims atlydėtas ) šv. 
Jnozupo parap. bažnyčių ’ t RStli 
Ht. Ir Baglnavv Avė.), kurioje 
J'.vks geilnllngos pamaldos už 
velionio sielų. Po pamaldų bus 
niilydGtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame gimi
nes. draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: tėvai, brolis, sesuo 
Ir kili giminės.

laidotuvių direktorius Opyt, 
tel. Mltehell 8-1133.

A. A-
CATHERINE LAZDAUSKAS 

Rutelionytė
Gyveno 1531 S. 49th Avė. 

CICERO. ILL.
Tel. OLynipic 2-217U 
arba OLynipic 2-4853

Mirė kovo 25 d.. l«5(i, 7:25 
vai. vak., sulaukus pusės amž. 
Gimė Lietuvoje; kilo iš Vilka
viškio apskr. ir parapijos.

Pasiliko dideliame nuliūdi
mo 2 dukterys: Aunu Žuke, 
žentas l.ouis, Hernice Jupin, 
žentas Joseph, sūnus Walter, 
marti Uloria, 5 anūkai, sesuo 
Mary Stanis. švogeris Antanas 
ir jų šeima; 2 švogeriai: George 
Kadomskl ir Joseph Ta
kas ir jų šeimos, švogerka Bar
bora Lazdauskas, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. Lietuvoje 
liko sesuo Petronėlė Vabalai- 
tienė su šeima.

Priklausė Moterų S-gos 2-os 
kp. ir Sv. Kazimiero Akademi
jos Rėmėjų Draugijai.

Kūnas pašarvotas A. Pet
kaus koplyčioje, 1410 S. 50tti 
Avė., Cicero, III.

Laidotuvės įvyks trečudienį, 
kovo 28 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į Šv. 
Antano parapijos bažnyčių, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielų. Po pamaldų 
bus nulydėta j šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, žentai,
sūnus, marti ir anūkai.

Laiuotuvių direktorius An
tanas Petkus. Tel. TOwnhall 
3-2109.

A. A.
,,WILLIAM WEICK (Vaičekauskas)

(Gyveno 4617 South Paulina Street)
Milė kovo 25 <1., 1956 m., 4:15 vai. ryte sulaukęs puėčs amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskr., Tauragės parapijos 

ir miesto. Amerikoje išgyveno 44 metus.
Pasiliko dideliuuie nuliūdime žmona Kozulija (Jonušaitė), su

ims Stanislovas, marti Jadvyga, duktė Elena, žentas Povilas 
Badiįvičiiis, švogeris Stanislovas Šulcas su šeima trys anūkui, 
marti Brouislava Bro\vn, pusbrolio vaikai Petras ii- Mary su 
šeimomis ir <laug kitų giminių, dnmgų bei pažįstamų.

Kūnas pašurvotas J. F. Eudeikio koplyčioje, 4605 South ller- 
mitage Avenue.

Laidotuvės "įvyks trečiadienį, kovo 28 d. Iš koplyčios 8:36 
valandų ryto bus atlydėtas į Šv. Kryžiaus ]«aiapijos bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už vėlinio sielų. Po pamaldii 
Ims nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, vaikai, marti, žentas ir kiti giminės.
Laidotuvių direktorius J. F. Eudeikis, tel. YArds 7-1741.

LlODfiSlO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DOUKTOBIAI '

6845 S. Westem — 3 atskiros air-cond. koplyčios
?<M46 —■ 1-M61 Aatomobniams vtoto 
karte vyvena kltoee mleete dalyse: gausime

koplyčių arčiau jūsų namų.

A. A.

KAZIMIERA ROMEIKOWSKI
Gyvena 3610 W. 62nd Place. Tel. RE 5-5118

Mirė kovo 25 d., 1956, 11:15 vai. vak., sulaukus 76 m. aiuz. 
Gimė Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 8 metus. •
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys: Vanda, žentas Juo

zas Kulikauskas ir .Juzet'ina, žentas James Baley, 12 anūkų; ir 
proanūkai, pazįktami ir draugai.

Kūnas 'pašarvotas A. Petkaus koplyčioje, 6812 So. Westetu 
Avė. Laidotuvės įvyks trečiadienį, kovo 28 d., iš koplyčios 10 vai. 
ryto bus atlydėta į švenč..Panelės (riminio parapijos bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, žentai, anūkai ir proanūkai.
Laidotus iii direktorius Antanas Petkus. Tel. Gliovehill 6-2315

A. A.

BARBORA REMEIKIS
(Daugaliūtė)

(Gyveno 6932 South Rockwell Street)
Mirė kovo. 24 d., 1956. 6 vai. ryto, sulaukus pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskričio, Žvingių parapijos, 
Pauainilių kuįmo.

Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Jonas, 2 dukterys: .lose- 
phine, žentas Anlhony Suiulskie, anūk:ai: Mudeliue ir Anthony, 
ir Albinu, žsirtas Alex Navickas, anūkai: Sandra, Pairieia ir Ma
ly, brolis Antanas Dangalus, brolienė Ona, jų vaikai Aldonai Ga
gai ii 1'khvMsd Douglas ir jų šeimos, 3 pusseserės: Ona Norvilas, 
Barbora Berzuias, jos šeima, ir Kazimiera Kimusis, su šeima, kili 
giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeika Kvans kopk, 6845 S. Westi iii Avė.
Laidolmes įvyks Ireč. kovo 28 d., iš koplyčios 8:36 vai. ryto 

Ims atlydėta į Švenč. Panelės Gimimo parapijos bažnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielų. Po puuiuldij bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: vyras, dukterys, žentai ir anūkai, 
latidotmių direktoriai Ma/.ciku ir Lvans, tel. BEp. 7 8666.

PIRKITE TIESIOG KUO 
MR. NELSOR

— SAVININKO —

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO 

>914 Wesi 11 Ith StrMt
Vlouu Mokia įno kapinių.

•Idilanataa pamink lama plaaų 
pastrtnkinaa mlaate.

Talei. CEducreit 3-6335

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

T0wnhall 3-2109

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue
Tel. Yfl 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI V RA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 
IATDOTUVIV DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna- ^ee ^urime koplyčias
vlmaa dieną ir nak- visose Chicagos ir
tį. Reikale Saukite Roeelando dalyse ir
oaua. "uojau patarnaujame

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

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

PETRAS P. GURSKIS
659 West 18th STREET Tel. SEcley 3-5711,

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd., Rivereide, BĮ. Tel. OLynipic 2-5245

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. M1CH1GAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

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

” VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, Iii. TeL OLynipic 2-1003

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. HOth STREET REpnbUe 7-12L3I

2314 W. Mtd P1ACE Ylrjęinla 7-6672,

Biznieriams apsimoka skelbtis tliciir. “Drauge"

re.su
re.su


(

s DffiNRAafTTS DRAUGAS, CHICAGO, 1LLTNOTS Antradienis, kovo 27 1956

KURIANTI TAUTA NEŽŪNA
Literatūros premijos įteikimo iškilmės Chicagoje

X Sudegė saleziečiai-naujii- 
kuriai. Lietuvių saleziečių nau-> 
jai įgytoji jaunimo stovykla-! 
vietė — milionieriaus reziden
cija — prie Cedar Lake ežero 
pirmadienį ryto apie 8 vai. 
gaisro sunaikinta. Padaryta 
nuostolių apie $50,000.

Apįe gaisrą telefonu iš 
Crown Point, Indiana, mums 
pranešė kun. Antanas Saba
liauskas. Gaisras greičiausiai 
bus prasidėjęs nuo žvakutės, 
kuri buvo uždegta tą rytą ei
nant pas ligoni.

Iš lauko buvo pastebėta be- 
siveržiantieji dūmai ir liepsna. 
Kadangi namas medinis ir vis
kas buvo labai sausa, tai lieps
nos greit įsigalėjo. Namuose 
buvo kun. Antanas Sabaliaus
kas, kun. Vincas Endriūnas, 
kun. Petras Urbaitis. Jie tuo
jau iššaukė ugniagesius, kurių 
atvyko septynios mašinos iš 
Cedar Lake ir Crown Point. 
Dalis namo ir sienos išsaugotos 
nuo gaisro, tačiau kita dalis — 
sudegė. Sudegė baldai, rūbai, 
knygynas, raštinė. Visame na
me šiuo metu nebegalima gy
venti. Tėvai saleziečiai persi
kėlė į netoliese esantį sargo na
muką.

Pastatai buvo apdrausti, bet 
dar nėra žinios kurią nuostolių 
dalį apmokės apdraudos įstai
gos. Žmonių sužeistų nebuvo 
niekas. Ir išgelbėti tepasisekė 
tik šį tą iš namo rūsio, o name 
esantieji daiktai sunaikinti.

Nors ir skaudžiai gaisro pa
liesti, tėvai saleziečiai nenulei
džia rankų. Vykdys savo su
planuotas statybas jaunimo 
centrui sukurti. Dar šią vasarą 
tikimasi ten apgyvendinti 100 
berniukų.

Saleziečių adresas: Salesians 
of St. John Bosco, Crown 
Point, Ind.

X Pianistas Andrius Kupre

vičius savo fortepiono koncerte 
praėjusį šeštadienį Marijos 
Augštesniosios mokyklos salė
je pasirodė labai augštoje for
moje. Dėstydamas -muziką 
augštojoje muzikoje, nebūda
mas perkrautas pamokomis, 
pianistas turi daugiau laiko at
sidėti stropiam tobulinimuisi, 
ir tai buvo jaučiama jo šiame 
koncerte. Pianistas puik ai per- 
tiekė Bacho, Chopmo, Gaidelio, 
Jakubėno, Faure, Rachmanino- 
vo, RaveI kompozicijas. Patai
kė į klausytojų skoni, duoda
mas klasinę muziką, nors ne
vengdamas ir saik ngo impre
sionizmo kūrinių. Publikai plo
jant, pianistas priedo dar pa
skambino programoj nenuma
tytus numerius: Debussy Mė
nesieną, Chopino Lopšinę ir to 
pat kompizotoriaus Preliudą. 
Publikos buvo apie ketvertas 
šimtų. Vėliau duosime platesnį 
muzikinį koncerto vertinimą.

X Chicagos IJetuvių Futbo

lo klubas pasivadino “Vainu
tas” vardu. Šiuo metu jau yra 
nupirkta tai futbolo komandai 
uniforma ir sutvarkyti forma
lumai komandos įstojimo į 
amerikiečių pirmenybes reika
lu. Klubui labai daug pagelbė
jo M. S. Pauperas, kuris finan
savo uniformos įsigijimo išlai
das ir sumokėjo pirmenybių 
mokestį.

X V. Adamkavičius, J. Bud

rys, VI. Karpuška, A. Kikilas, 

A. lauraitis, Ed. (talaitis ir Z. 

Žiupsnys Vl-jų Š. Amerikos 
liet. sporto žaidynių, įvykstan
čių balandžio mėn. 21—22 d. d. 
Chicagoje, organizacinio ir var- 
žybinio komiteto nariai dalyva
vo jų reikalu pravestame pasi
tarime.

Praėjusį sekmadienį, dalyvau
jant prisiekusių literatūros mė
gėjų būriui, buvo įteikta litera
tūros premija poetui Hpprikui 
Radauskui už eilėraščių rinkinį 
“2iemos daina’’. Tai jau kelinta 
tokios rūšies literatūros šven
tė Chicagoje. Kaip prisime
name, Chicagoje metinės Ii- į 

teratūros premijos buvo įteiktos 
Vaičiulaičiui, P. Andriušiui, N. 
Mazalaitei, B. Brazdžioniui, J. 
Jankui, ir šįmet, po eilės metų, 
atiteko eikagiškiui poetui. Ten
ka pripažinti, kad lankymasis į 
literatūros vakarus mažėja ir 
manoma, kad metams bėgant to 
kios šventės įvyks daug mažes
nėse salėse negu ligšiol. Trem
tis nėra draugiška nei literatū
rai, nei apskritai bet kokiam lie
tuvių meno egzistavimui. 

Iškilmingoji dalis

Iškilmes pradėjo Lietuvių Ra
šytojų Draugijos pirm. B. Bab- 
rauskas, pakviesdamas svečius 
sugiedoti himną. Po to į prezi
diumą pakvietė laureatą H. Ra
dauską, literatūros premijos me 
cenatą, paaukojusį premijai 
$500 kun. dr. J. Prunskį, konsu
lą dr. P. Daužvardį, jubiliatą ra 
šytoją Švaistą, LB atstovą dr. J. 
Bajerčių ir Kultūros Fondo pir
mininką J. Kreivėną. B. Bab- 
rauskas trumpu žodžiu apibūdi
no poeto H. Radausko asmenį ir 
poeziją, aptardamas poeto lite-

X “Karys” — pasaulio lietu
vių karių-veteranų mėnesinis 
žurnalas, pasirodė naujausiu — 
4 Nr. Jame rašo: kun. L. An- 
driekus, O. F. M. — “Mes ir 
Velykos”, Ant. Kasakaitis — 
“Pamarėnai priklauso bal
tams”, O. Urbonas — “Lietu
vos senosios karinės vėliavos 
Švedijoje” (pabaiga), Romas 
Aukštaitis — “Lietuvos kariuo
menės štabo II skyr. paskuti- 

I nes dienos”, Z. R. — “Kavaleri
jos vaidmuo moderniame kare”, 
Edv. šulaitis — “Šaltasis ka
ras šaltame sporte”, J. L., — 

“Nesutarimai karinėje vadovy- 
vėje” ir kt. Be šių telpa eilė 
smulkesnių rašinių bei žinių.

X New Yorko Lietuvių At
letų Klubo sportininkai užsire
gistravo dalyvauti Š. Amerikos 
lietuvių sporto žaidynėse ba
landžio mėn. 21—22 d. d. Chi- 
cagojė. Čia yra laukiama iki 
200 sportuojančio jaunimo iš 
JAV ir Kanados vietovių.

X Juozas Polikaitis, Detroi
to at-kų studentų draugovės 
narys ir aktyvus veikėjas jau
nimo tarpe, yra taip pat ir Det
roito studentų at-kų trio na
rys. šis trio pirmą kartą pasi
rodys Chicagoje balandžio mėn. 
14 d. Lietuvių auditorijoje 
Korp! Šatrija ruošiamam va
kare.

X Kaziui Genčiui, Mokslei
vių Tautinio ansemblio tėvų ko
miteto nariui, po sužeidimo 
pralekenčio automobilio gulin
čiam Mercy ligoninėje, šiomis 
dienomis buvo įteikta Mokslei
vių Tautinio ansamblio dalyvių 
dovana-knyga su visų dalyvių 
parašais.

X Religinio meno parodos 

premijų įteikimas įvyko praė
jusį sekmadienį šv. Kryžiaus 
parapijos salėje. Reportažas 
bus vėliau ap.e premijų {teiki
mo iškilmes. Religinio meno 
paroda šiandien ir rytoj bus 
atidaryta nuo 4 vai. p. p. iki 9 
vai. vak. Šv. Kryžiaus parapi
jos salėje. Paroda uždaroma 

[ rytoj (kovo 28 d.) 9 vai. vak.
X Dr. T. Dundulis, kurio li

gonių priėmimo kabinetas yra 
4157 Archer Avė., išvyksta 
atostogų į vakarines valstybes. 
Važiuoja automobiliu. Chica- 
gon grįš apie balandžio 15 d.

X Kun. Jonas Petrėnas, 

“Ateities” vyr. redaktorius ir 
mūsų dienraščio bendradarbis, 
paaukojo “Draugo” spaustuvės 
mašinų fondui $10.00.

ratūrinį kelią. Po literatūrinio 
aptarimo LRD pirmininkas per
skaitė premijos paskyrimo ak
tą. Po to žodį tarė jau kelintą 
premiją paskyręs literatūrai 
kun. dr. J. Prunsk's, džiaugda
masis lietuvių kūryba, pažymė
damas, kad šiandien kova už 
Lietuvos laisvę yar vedama kul
tūriniais pasireiškimais. Savo 
nuoširdžiame ir nepaprastai 
klausytojus uždegusiame žodyje 
mecenatas pažymėjo, kad jis iš
bėgdamas iš Lietuvos prisiekė 
kovoti su Lietuvos priešu, ir da
bar pagrindinis ginklag yra lie
tuvio kūrybinis apsireiškimas, 
kuriam jis paskyrė savo san
taupas. Toje žūtbūtinėje kovo
je rašytojai privalo būti švie
čiančiais stulpais. Toliau mece
natas priminė, kad jo, kaip spau 
dos žmogaus, noras yra padėti 
tam rašytojui, kovojančiam už 
lietuviško kūrybinio žodžio palai 
kymą. Mecenatas taip pat pri
minė, kad jis norėdamas sutau
pyti tokias sumas turėjo kai 
ko išsižadėti, kartais net arti
mųjų draugų buvo nesuprastas, 
tačiau šios aukos kultūrai yra 
ne paskutinės.

Dr. P. Daužvardis, sveikinda
mas laureatą ir mecenatą, pa
stebėjo, kad rašytojas neša švie 
są ir savo talentu prisideda prie 
lietuvių tautos kovų už išsilais 
vinimą. Bendruomenės atstovas 
dr. J. Bajerčius priminė, kad 
tauta yra tol gyva, kol ji kuria. 
“Kurianti tauta nežūna, kurian
ti tauta išsilaiko gyva”, baigė 
savo žodį dr. Bajerčius. J. Krei 
venas trumpame sveikinimo žo
dyje priminė, kad net Sibire lie
tuviai džiaugiasi poezijos žodžiu, 
tačiau lietuvio poeto pastangos 
bus veltui, jei šios premijuotos 

knygos tiražas liks gulėti kny
gynų lentynose,,

Po sveikinimo kalbų intelek-. >/ <7 ’ t ■
tualiniai puikiai paruoštą kalbą 
pasakė pats laureatas Radaus
kas. (Ją duosime atskirai). Lau 
reatas pastebėjo, kad poeto tiks 
las būti poetu, ir jis neturi tu
rėti kitų tikslų.

Baigdamas iškilmingąją dalį 
LRD pirm. pasveikino rašyt, J. 
Švaistą, švenčiantį 65 metų su
kaktį.

Literatūros vakaras

Literatūros vakarą pradėjo su 
kaktuvininkas Švaistas pasaka 
“Pikčiausi šunys”. Mokėdamas 
gyvai perduoti žodį, rašytojas 
pagavo klausytojus. Tenka ta 
pačia proga pažymėti, kad salė
je klausytojų buvo daugiau per 
iškilmingąją dalį, o ne per patį 
vakarą, kas seniau būdavo at
virkščiai. Atrodo, kad bus pa
kenkęs, kaip ir paprastai, ilgo
kas užtęsimas. Reikėtų išmokti 
kartą visus minėjimus ir pager
bimus daryti ne ilgesnius poros 
valandų, pradėti be pavėlavi
mų ir be ilgų petraukinių užtę
simų. Po švaisto aktoriai K. 
Gandrimas ir Z. Kevalaitytė pa
deklamavo pluoštą laureato ei-j 
lėraščių. Puikus skaitymas 
kruopščiai išbaigtų estetinių ei
lėraščių atstojo tokiomis progo
mis kviečiamo solisto panašios 
šventės pap’ldymus. Vakarą bai 
gė rašyt. A. Baronas, paskaity- 
damag trumpą novelę “Atra
ma”.

Nekurti — nuodėmė

Po literatūros vakaro būrelis 
rašytojų ir literatūros bičiulių 
susirinko vakarienei, kurios me
tu pasakyta linksmesnių kalbų 
ir pasidalinta gražiais įspūdžiais. 
Tačiau ne vieno privačiuose po
kalbiuose buvo pastebėta, kad 
metamg bėgant betkoks domėji
masis literatūra mažėja ir, jei 
taip vyks toliau, rašytojas liks 
vienas. Tačiau betkoks nusivyli
mas nėra dovanotinas, kol esa
me gyvi, reikia kurti, nekurti 
būtų nuodėmė, nes Lietuvai tu
rime parvežti ne tik dolerių, bet 
ir sudėti kultūrinį palikimą, ku
ris liudytų neišsenkančią lietu
vių kūrybinę dvasią. Ir kol gy-

PASAKOJA APIE VELYKINI ZUIKIUKA

Snsanne Ijp Vieux, 3 metų, iš Aąunsco, Md., pasakoja apie velykinį kiš
kiukų Augšč. teismo pirm. Kari IVnrreniii. Angšč. teismo pirmininkas 

atsilankė į raišų vaikų draugijos patalpai \Vashingtone. Dabar par
duodami velykiniai ženklai, iš kurių gautas js-lnas skiriamas raišiems 
vaikams. (1NS)

CHICAGOS ŽINIOS
Peršovė moters užpuolėją

Detektyvai peršovė buvusį 
kalinį Hubert Locke, 25 m. am
žiaus, gyvenusį 1124 Marąuette 
rd., kurs buvo užpuolęs 57 m. 
amžiaus moterį ir ją nukriau- 
dęs. Moters riksmą išgirdę kai
mynai, pranešė policijai. Ši 
greit atvykusi į užpuolimo vie
tą atrado numestą moterišką

2 mirė nelaimėj, 2 kare
Tėvai, kurių du sūnūs žuvo 

kare, dabar vėl neteko dviejų 
sūnų, kurie žuvo čia automo
bilio nelaimėje. Nelaimė įvyko 
Harvey mieste, kai Grand 
Trunk Westem geležinkelio li
nijos traukinys trenkė į maši
ną, kuria važiavo broliai Ver- 
non (20 m. amžiaus) ir Frank-

paltą ir rankinuką, bet moters lin (18 m.) Staoy. Taipgi buvo
nerado. Pradėjo stropiai jieš- 
koti ir po kaikurio laiko išgir
do moters dejavimą užpakaly 
namo 6633 S. Aberdeen str. 
Piktadarys pamatė besiarti
nančią policiją ir bandė pabėg
ti. Policija paleido du persejan- 
čiu šūviu, bet kai užpuolikas 
bandė peršokti tvorą, šovė jam 
į petį. Sužeistas piktadarys pa
sidavė. .

Bėgo nuo policijos 
j... mirtį

Penkiolikos metų berniukas 
buvo užmuštas, kai automobi
lis, bėgdamas nuo policijos, va
žiavo 90 mylių greičiu. Kad po
licija jų bebėgančių negalėtų 
taip lengvai sekti, jaunuoliai 
lėkė užsigesinę savo šviesas.

Liko užmuštas Ričardas W. 
Sandraco, gyvenąs Palos Par
ke. Automobilio vairuotojas 
Jcseph Maeyiak, 28 m. am-

IŠARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE ,'

— Vilniaus se'mo minėjimas.
LB New Yorko apygardos val
dyta kovo 14 d. Apreiškimo 
parap. mokyklos patalpose su
šaukė organizacijų atstovų pa
sitarimą, kuriame buvo aptar
tas Vilniaus seimo 50 metų su
kakties minėjimas.

KAS KĄ IR KUR
— “Ateities” šokėjų grupes 15 

metų veikimo sukaktis bus mini
ma balandžio 15 d. 5 vai. vak. Sa
kalų salėje. Programoje dalyvaus 
‘‘Dainavos’’ ansamblis, Stasys Ba
ranauskas ir kt.

Visi kviečiami j mūsų parengi-
m4- Vincas Sanioška

—- Balys Pakštas ruošia su sa
vo orkestru naują šokių repertua
rą, su kuriuo pasordys Velykų 

Išklausius P.irm4 dieną Bridgeporto skautų 
t , -• tėvų komiteto suruoštame jauni-p, mininko J. Šlepečio praneši- mUį šokių vakare, šokių vakaras

mo, atstovai su mažais papildy
mais sutiko su pasiūlimu. Mi
nėjimas įvyks balandžio 7 d.

bus Lietuvių ouditorijoje. J.K.
— S. Velbas*o baletą išvysite 

akademikų skautų tradiciniame
r vai. vak. ApreiSkimo pavapi-
jos saleje, Brooklyn. N. Y. Pa* Pelnas skiriamas studentų šalpos 
skaitą skaitys dr. A. Kučas, iš ir skautiškiems reikalams. Stalių- 
Scranton, Pa. Po paskaitos ir HE 80 *'8319 “r
meninės dalies bus šokiai. I --------------.... ______________
< — Organizuojasi menininkai, iinilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiuii 
Kovo 11 d. Baltų Laisvės Na- Onai Miniatienei., 4237 South 
muose įvyko New Yorko Daili
ninkų sąjungos susirinkimas, o 
po jo tos pačios sąjungos su
kviestas bendras New Yorke 
gyvenančių žodžio ir rašto me
nininkų pobūvis — kavutė. Da
lyvavo apie 30 žmonių,.pasikal
bėta apie meną ir nutarta kitą 
kartą vėl sukviesti ir padisku
tuoti kokiu vienu iš anksto 
pramatytu klausimu. Tam su
sirinkimui sušaukti sudaryta 3 
asmenų komisija: Aleksandra 
Kašubienė, Henrikas Kačins
kas, Jonas Mekas.

ARGENTINOJ
— Lietuviai nutarė prašyti 

Argentinos vyriausybę, kad 

anuliuotų peroninės valdžios 

aktą, kuriuo buvo panaikintas

užmuštas 16 metų automobilio 
vairuotojas Walter Ohlfing. Du 
kiti Stasy šeimos sūnūs yra žu
vę kare: vienas II Pasaulinia
me kare, antras Korėjoje.

Jaunuoliai grįžo iš vestuvių. 
Pervažoje jau buvo užleisti 
barjerai, bet jie norėjo pasku
bėti — apvažiavę barjerus įva
žiavo į pat atlekianti traukinį. 
Sudaužyto automobilio lieka
nos buvo nutrenktos per pus
antro bloko.

Tikrins mokytojų asmenybę
Wilmette priemiesčio švieti

mo vadovybė planuoja pri
imant naujus mokytojus ištirti 
jų asmenybę. Tuo reikalu susi
rūpinęs švietimo vadovas Ro 
bert Topp spaudai pareiškė, 
kad iki šiol vis būdavo tikrina
ma busimojo mokytojo pasi
ruošimas matematikoje, anglų 
kalboje ir panašiuose dalykuo
se, tačiau, jeigu mokytoju:

žiaus ir kitas jaunuolis tame nepasiseka, tai daugiau
automobilyje, nesužeisti, gi
penki važiavusieji kitame auto
mobilyje, su kuriuo susidūrė 
jaunuolių mašina, buvo sužeisti 
ir turėjo būti nuvežti į ligoni
nę.

Tuos jaunuolius dar prieš ne
laimę bandė sustabdyti polici
jos mašina, nes jie pergreit 
važiavo. Tačiau šie bandė pa 
bėgti ir įvažiavo į mirtiną ne 
laimę. *

Truputį pabrango 
pragyvenimas

JAV Darbo biuro statistikos 
duomenimis pragyvenimas Chi
cagoje pabrango du dešimta
daliu procento nuo pradžios 
sausio iki vasario mėnesio. Pa
lyginus su praeitų metų tuo 
pačiu laiku, pragyvenimo išlai
dos pašoko vienu procentu. 
Pabrango maistas, nuoma ir 
mediciniška pagalba, atpigo 
(dešimtadaliu procento) drabu
žiai.v*-* ** •• a ■-

Susisiekimo deficitas
Chicagos miesto susisiekimo 

organizacija per vasario mėne
sį turėjo $426,730 nuostolio. Iš 
viso šiais .metais miesto susi
siekimo įstaiga jau turėjo nuo
stolių $795,927.

vuos literatūrinis žodis ir kito
kia kūryba, tol galima bus sa
kyti, kad lietuvių tauta dar ne
mirė. Al—

šiai ne dėl šių dalykų nežinoji
mo, o dėl jo asmenybės trūku
mų, dėl nesugebėjimo tinkamai 
palaikyti santykių su tėvais 
mokytojais ir panašiai.

Turėsime puikius kelius
Jau neužilgo prasidės di

džiausia kelių statyba Chicagos 
apylinkėje. Ekspresiniams ir 
apmuitinamiems greitiesiems 
keliams planai jau padaryti, 
vykdomas žemės išpirkimas ir 
prasidės statyba. Už penkerių 
metų automobilistai galės be 
sustojimo greit važiuoti ke
liais, kurių bendras ilgis 29o 
mylios ir kurių nutiesimas kai
nuos 970 milionų. Jeigu viskas 
taip vyks, kaip numatyta, tie 
keliai bus jau baigti statyti 
1958 metais. Inžinierių apskai
čiavimu, tais keliais 1965 me
tais per dieną pravažiuos apie 
972,000 automobilių.

Daktarė prigėrė vonioj
Moteris daktarė Rosanna 

Norbertine McKenney, 59 m. 
amžiaus, rasta negyva savo 
prausykloje, Winnetkoje. Kai
mynai pamatė, kad iš jos prau
syklos sunkiasi vanduo. Nuėję 
patikrinti, rado, kad daktarė 
guli vandens pilnoje vonioje 
nebegyva, veidu žemyn. Jos 
kaktoje buvo sužeidimas ir vie
nas iš kranų buvo palenktas. 
Spėjama, kad ji lipdama į vo
nią apalpo, trenkdama galva 1 
kraną.

Naujas liūdymas apie 
3 nužudytus

Chicagcs policija labai susi
domėjo liudymu kurčio neby
lio Herman Rohlfes, 52 m. am
žiaus, kurs miegojo sunkveži
my netoli vietos, kur buvo ras
ti trijų berniukų lavonai. Jis 
matė berniukų lavonus ir ma
tė dviejų asmenų grumtynes 
netoli tos vietos. Rohlfes stro
piai tardomas.

Daug bažnyčiose
Amerikiečių spauda Chicago

je rašo, kad šiemet labai daug 
žmonių dalyvavo verbų sekma
dienio pamaldose. Lietuvių baž
nyčios taipgi buvo labai pilnos 
Daugelyje vietų procesijoje su 
verbomis dalyvavo ir organiza
cijų vadovybės.
Areštavo dėl netikrų čekių

Indianapolio policija arešta
vo Fridriką Hiles, 27 m., ir jc 
žmoną Le3lie, 24 m., už tai, kad 
jie pradėjo išrašinėti netikrus 
čekius. Areštuoti prisipažino 
per pusę metų išrašę netikrų
čekių už $8,000.
iiimiiiiiiniiiiniiiiiiiHKimimimiMl.MlL1

PER PASAULI KELIAU1A 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijo 
dnkinya. Nedidelis skaičius šio> 
knygos gautas šiomis dienomi' 
‘Drauge”, 2334 So. Oakley Avė 
CHICAGO 8. ILL. Knygos kain> 
kietais vilteliais $2.
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GERAS PASISKAITYMAS

— O —
LITHUANIA, (Paveiksluose, $6.0< 

Fotografavo V. Augustinas
POPULAR LITHUANIAN 
RECIPES ................................. $2.(X

Redagavo 4. DairivardlenS

LITHUANIA THROUGH
THE AGES ........................ $3.5C

ParaAS Dr. A. Aapokas

THE STORY OF ART
and JUOZAS PAUTIENIUS, $5.0C

Parašė Ir. šlapeli*

LITHUANIAN SELF-
TAUGHT ................................. $1.25

Išleido Mnrlborough
LITHUANIAN-ENGLISH and 
ENGLISH-I ,ITHU ANIAN 
DICTIONARY ........................ $4.50

Išleido Mnrlborough

Šias knygas galima gauti dien
raščio DRAUGO knygų kioske —

2384 South Oakley Avenue, 
Chicago 8, Illinois

Washtenaw, už 16 dienų pra
leistų ligoje Leonardas Jan
kauskas įteikė $131.30 čekį.
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Pabaltijo kraštų diplomat. at

stovybių pripažinimas. Šiemet 
Vasario 16-ji Argentinoje pa
minėta labai vieningai. SLA 
6-sis skyrius minėjimą sujungė 
su nuosavų namų atidarymu. 
Per centrinį minėjimą buvo pri
imtas nutarimas prašyti Argen
tinos vyriausybę, kad anuliuo
tų peroninės valdžios aktą, ku
riuo buvo panaikintas Pabalti
jo kraštų diplomatinių atstovy
bių pripažinimas. Buenos Aires 
spauda taip.pat plačiai atžy
mėjo lietuvių siekimą atgauti 
savo nepriklausomybę. Staig
meną sudarė per minėjimą pa
sižymėjusio Urugvajaus visuo
menininko, Urugvajaus lietu
vių sąjungos pirmininko ir “La 
Vos de la Libertad” redakto
riaus J- P- Martinez-Bersetche 
pasakytoji kalba, perduodant 
drauge ir Lietuvos ministerio 
dr. K. Graužinio linkėjimus. 
Svečias iš Urugvajaus gyveno 
lietuvių klubo patalpose. “ALB” 
pradės spausdinti jo veikalą 
apie Lietuvą ispaniškai.

VELYKINĖS SVEIKINIMO 
KORTELĖS

Pieštos amerikietės lietuvaitės dai
lininkės Elenos Putris, gaunamos 
Drauge. Kortelės kelių spalvų, 
kaikurios aukso pakraščiais, su 
kiškučiais, margučiais, rožėmis, 
spalvingomis gėlėmis ir kaligrafiš
kai įrašytais specialiai parinktos 
prasmės lietuviškais teksttais. Dė
žutės su 8 spalvotom kortelėm 
kaina $2.00.

Užsakymus Ir pinigus siųskite
DRAUGAS 

2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL.

Jau išėjo iš spaudos
ANATOLIJAUS KAIRIO

4 veiksmų istorinė pjesė iš 1863 
metų sukilimo ir spaudos

uždraudimo laikų /

LAISVES MEDIS
Reikalaukite visuose knygynuose, 

kaina tik $1.00
Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS,
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, DL
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GYVOJO ŽODŽIO 
SIMFONIJA

Kazio Bradūno

Devynios Balades
Turinio skyriai: Prologus, Variael- 

los, Apeiginė, Metamorfozė, Milžln- 
tapiai, Lunatikai, Kapinės. Vitražas, 
Orabdlrbls, Apuole, Epilogas,

Tai yra poezijos knyga, kuri nori 
atslnu-rktl skaitytojui kūdlkiškn šyp
sena ir pasakyti Jam stebuklingąjį 
žo«l|.

Lietuviškos Knygos Klubo leidinys,
141 psl., dali. V. Petravičiaus aplan
kas, kaina 12.00.

Lietuviškos llteratflros ugdymas 
nėra vien rašytojų uždavinys.

Užsakymus su pinigais siųskite:DRAUGAS 
2334 So. Oakley Ava 

Chicago 8, DL
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