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SIAURĖS AFRIKOJ VIS DAR LIEJASI KRUAJAS
Kaip atrodo didžiojo pasaulio veidas?

1954 m. buvę 2 bil. ir 652 mil. gyventojų
SALOMĖJA NARKĖLIONAITĖ,

Mūsų korespondentė Jungt. Tautose
JUNGTINES TAUTOS. — Čia ką tik išėjo iš spaudos JT pa

rengta Demografijos knyga, kurioje sukaupta įdomių žinių apie 
abiejų žemės pusrutulių gyventojus.

Tai iš eilės septintas toks statistinių žinių rinkinys, leidžiamas 
kasmet nuo 1948 m. Aštuonis su puse dol. kaštuojanti ir 782 psl. 
turinti didžiulio formato knyga neduoda jokių pasiskaitymų, išsky
rus skaitlines. Tačiau tos sausos skaitlinės mokantiems jas su
prasti daug pasako.

Smulkesnių paaiškinimų ry- “ 
šium su ta knyga suteikė patys 
JT specialistai. Jų pastabomis 
čia ir pasidalinama.

Pagrindinė išvada iš tų statis
tikų yra ta, jog per pastaruosius 
penkerius metus, tai yra nuo 
1950 iki 1954 metų, demografijos 
istorijoje pastebimas dar ligi šio
lei nebuvęs gyventojų prieauglio

Bendrai pastebėta, kad prie
auglio mažėjimo tendencija Eu
ropoje ir Šiaurės Amerikoje pa
sikeitė nuo 1945 m. O tuo tarpu, 
kai gyventojų prieauglis nuken
tėjo karo metais ir po jų Euro
poj, Sov. Sąjungoj, Lotynų Ame
rikoj, Okeanijoj ir Afrikoj jis ne
palyginti pašoko.

Prie augščiausio prieauglio ša-didumas. 1954 m. viduryje visa- . rrie augsciausio prieaugi 
me pasaulyje buvę 2 bilicnai irr^ priskaitoma Venezuela su 3
652 milionai gyventojų. Apie 55 
proc., vienas bilionas ir 451 mi- 
lionas iš jų gyvenę Azijoje (iš
skyrus Sovietų Sąjungą), 404 Eu 
ropoję, 357 mil. Amerikose, 214 
mil. Sov. Sąjungoje, 210 mil. Af
rikoje ir 14.4 mil. Okeanijoje 
(Australijoje ir N. Zelandijoje).

Pagal tuos duomenis, daugiau
sia gyventojų turėjusios šios ša
lys: Kinija (komunistinė) 583 
mil., Indija 377 mil., Sov. Sąjun
ga 214 mil., JAV — 162 mil., Ja
ponija 88 mil., Indonezija — 81 
mil. ir Pakistanas — 80 mil.

Skaitlinės kitėjo

proc. metinio prieauglio, Panama 
su 2.9 proc. ir Ceilonas su 2.8 bei 
Meksika su 2.7. Mažiausias prie
auglis buvo užregistruotas Irlan- 
dijoje — su keturiom šimtojom 
procento, paskui seka Ispanija ir 
Pakistanas su aštuoniom dešim- 
tojom proc. ir Lenkija bei Por
tugalija su devyniom dešimtojom 
procento.

51 miestas su daugiau kaip 1 mil.

Tuo tarpu, kai Siame, Pakista
ne, Haiti, Ceilone ir Jugoslavijo
je didžiausias gyventojų procen
tas gyvena kaimuose, Islandijo
je, Anglijoje ir Wales bei Škotijo
je daugiau kaip 70 proc. gyvena 
miestuose. JAV miestuose gyve
na 64 proc. bendro gyventojų 
skaičiaus, o Prancūzijoje mies
tiečiai sudaro 56 proc., tuo tarpu, 
kai Rumunijoje 23 proc., o Ja
ponijoje 38 proc.

Tos pačios skaitlinės rodo, kad 
Amerikos ir Europos miestuose 
gyvena daugiau moterų nei vyrų, 
gi Azijoje — atvirkščiai. Dani
joje, Švedijoje ir Anglijoje vie
nam šimtui moterų vidutiniai 
tenka 73 vyrai, o, pavyzdžiui, to
kioje Indijoje ar Ceilone viduti
nio didumo miestuose šimtui mo
terų tenka nuo 127 iki 173 vyrų.

Vedybų ir skyrybų statistika 
rodo, kad ypač arabų šalyse ir 
daug žmonių veda ir skiriasi. 
Daugiausia vedybų, imant tūks- 
tanties gyventojų pagrindu, per 
pastaruosius penekerius metus 
buvo užregistruota Europoje ir 
Šiaurės Amerikoje, gi mažiausia 
Irlandijoje ir Lotynų Amerikoje.

rnpi • < — •
I eike žinių

sovietų agentams
WASHINGTONAS, geg. 10. — 

Amerikos chemikas prisipažino 
senato vidaus saugumo pakomi
tečiui, kuriam pirmininkauja 
Watkins (ft., Utah), kad jis vo
gęs technines paslaptis Sov. Ru
sijos šnipams 17-kos metų laiko
tarpyje.

Tas chemikas huo 1933 m. iki 
1950 m. Sov. Rusijos agentams 
teikęs įvairiausių žinių, paimtų 
iš Amerikos korporacijų, kur jis

karo laivo „Ordžonikidze“, kuriuo buvo atvykęs Sov. Rusijos prem- dirbo. Senato vidaus saugumo pa 
jeras Bulganinas ir komunistų partijos bosas Chruščevas.

JAV Apaugos sekretorius Charles E. IVilson (kairėje) kalbasi su ad
mirolu Artinu* Riiill'ovd, jungtiniu vadų štabo viršininku. IVilson pa
neigė, kad Sov. Rusija viršija JAV oro jėgų srityje. (1XS)

Britų spauda ir parlamentas
nerimsta dėl naro žuvimo

LONDONAS, geg. 10. — Anglijos spaudoje vis dar rašoma 
apie dingimą komand. Lional Crabb, 46 metų, išėjusį į atsargą Bri
tanijos laivyno narą. Jis dingo balandžio 19 d. netoli Sov. Rusijos

Tuose skyriuose, kur paduotos 
žinios apie gyventojų suskirsty
mą tarp miestų ir kaimų, randa
me žinių, kad pasaulyje yra 51 
miestas su daugiau kaip vienu

Arabai vis dar beraščiai

. milionu gyventojų. Devyniolika 
Lyginant dabartini gyventojų, jų E j aštuoniolika

pasiskirstymą salinus su padėti- Am„rikose dvylika Azijoje ir du 
mi, kuri buvo prieš 30 ar 40 metų, Okeanijoje.

Prie penkių didžiausių miestų
. , pasaulyje priskaitomas Newmi, mirtingumu ir žmonių nugra- ,Yorkag su 12 mi, .p 30fl tak 

cija Tai tie svarbūs faktoriai, ku su aStuoniais mil ir
ne buvę tiek pat Įtakingi, kaip ir 300 tak Tok mU

galima pastebėti ,kad skaitlinės 
kitėjo ryšium su gimimų skaičiu-

karai ar politinio įtempimo lai
kotarpiai.

Per pastaruosius penkerius 
metus, kaip nurodoma, Azijos gy

ir 300 tūkst., Šanhajus su šešiais 
mil. ir 200 tūkst. ir Paryžius su 
keturiais mil. ir 800 tūkst. Su
prantama, kad šiems miestams

ventojų skaičius padidėjo 21 mi-i priskaitoma ir jų artimiausių 
lionu, Lotynų Amerikoje — 4 apylinkių gyventojai.
mil., Šiaurės Amerikoje, Afriko
je, Europoje ir Sov. Sąjungoje 
padidėjo po 3 milionus, o Okeani
joje 325,000.

Lyginant gyventojų skaičiaus 
didėjimą Amerikos žemyne, pa
stebimas būdingas dalykas. De
vynioliktojo amžiaus pradžioje 
gyventojų už Šiaurės Ameriką. 
Lotynų Amerika turėjo daugiau 
Tačiau dalykai keitėsi veikliai. 
Jau apie 1920 m. toje pačioje šiau 
rėje buvo 117 milionų gyventojų, 
kai tuo tarpu pietuose tik 91 mil. 
Tai įvyko todėl, kad į Šiaurės 
Ameriką padidėjo imigracija.

Bet vėliau Lotynų Amerika vėl 
ėmė vytis Šiaurės Ameriką, ir tai 
daugiausia todėl, kad pastarojo
je gimimų skaičius ir mirtingu
mas buvo labai lėtas, kai tuo tar
pu Lot. Amerikoje mirtingumas 
sumažėjo, o gimimų skaičius vis 
didėjo. Todėl šiuo metu tų maž
daug 26 mil. skirtumas, buvęs 
1920 m., ląbai numuštas, bet loty
nai viršija šiauriečius vistiek ko
kiais 2 ar 3 milionais.

Didiiausias prieauglis

Tačiau ne Lotynų Amerika, 
bet Okeanijos kraštai turėjo di- 
džiausį gyventojų prieauglį pas
tarųjų penkerių metų laikotarpy
je. Tenai užregistruota 2.6 proc. 
šimtui gyventojų, kai tuo tarpu 
Lotynų Amerikoje — 2.4 proc. 
Mažiausias prieauglis buvo Eu
ropoje, o Šiaurės Amerikoje už
registruota 1.6 proc., Sov. Sąjun
goje —1.5 proc.

Trūksta duomenų iš Sov. Są
jungos ir iš Havanos, Manilos ir 
Montevideo, tačiau manoma, kad 
ir tie trys miestai turi per mil. 
gyventojų.

Mokančių skaityti ir rašyti gy 
ventojų. proporcija pasaulyje pa
siskirsčiusi kraštais. Ir taip pa
vyzdžiui, tuo tarpu, kai 51 kraš
te, jų tarpe Bermuduose, Belgi
joje ir Prancūzijoje, priskaitoma 
nuo 3 proc. ir daugiau beraščių, 
Alžire muzulmonų tarpe randa
ma net 99.7 proc. beraščių.

Indija vis dar tebeturi 82.1 
proc. beraščių, o Haiti — apie 
89.4 proc. Žymių pagerėjimų per 
pastaruosius metus yra įvykę Ar 
gentinoje ir Kostarikoje. Argen
tina dabar turi 13 proc., o Kosta- 
rika per 20 proc.

Bendrai paėmus, viso pasaulio 
statistika rodo, kad moterų be
raščių skaičius yra didesnis už 
vyrų, tačiau jaunų moterų raš
tingumas didėja spontaniškai 
ypač civilizacijoje atsigaunan- 
'čiuose kraštuose.

Lional Crabb žuvimas sukėlė di
delę audrą britų spaudoje, o par
lamento atstovai jau klausia vy
riausybės apie buvusio karališ
kojo laivyno komendanto Crabb 
dingimą Portsmoutho uoste po
vandeniniuose pratimuose.

Vieni spėlioja, kad Crabb spe
cialiai buvo pakviestas pašnipi
nėti apie sovietų laivą. Kiti skel
bia, jis turėjęs būti sovietų laivo 
įgulos pastebėtas ir nužudytas. 
Dar kiti priduria, kad jis galėjęs 
būti sugautas ir išvežtas į Rusi
ją, kad išgautų iš jo karines An
glijos laivyno paslaptis.

Sovietų laivyno attache pava
duotojas prasitaręs, kad „Ordžo
nikidze“ laivo sargybinis matęs 
netoli laivo ką iškylant iš van
dens, bet tik keliom sekundėm, 
paskui vėl nugrimzdę.

Britanijos premjeras Edenas

gegužės 9 d. pareiškė, kad Brita
nijos vyriausybė nėra sankciona
vusi Lional Crabb pratybos veiks 
mų netoli rusų-laivo ir nebuvusi 
jį pakvietusi atlikti bet kokio ten 
uždavinio.

Britanijos premjeras Edenas 
neatsakė į Hug Gaitskellio, Dar
bo partijos vado, paklausimą, kai 
šis klausė, ar Crabb, o gal kiti 
pareigūnai buvę užangažuoti šni
pinėti Sov. Rusijos vadų vizito 
metu.

Admiralitetas balandžio 29 d. 
paskelbė apie Crabb dingimą. 
Dėl Crabb dingimo nerimsta 
spauda ir britų parlamentas.

Kalendorius
Gegužės 11 d.: šv. Mamertas 

ir šv. Anastazijus; lietuviški: 
Skirgaudas ir Budonė.

Saulė teka 5:37, leidžiasi 7:59.

Prancūzija dar šaukia 50,000 
vyrų prie ginklų Alžiro kovai

PARYŽIUS, geg. 10. — Prancūzijos vyriausybė nutarė sumo
bilizuoti dar 50,000 vyrų iš 1952 m. klasės kovai prieš Alžiro suki
lėlius. Birželio 1 d. armija turės 330,000 vyrų; vienas kareivis teks 
kas trims prancūzų gyventojų šiaurės Afrikos teritorijoje. Ten 
taip pat yra 120,000 kareivių Maroke ir 45,000 Tunise.

Reikalaujant Alžiro rezidentui 
ministeriui Rene Lacoste, Pran
cūzijos ministeris pirmininkas 
Guy Mollet ir jo kabinetas prita
rė pilnam karui Alžire, kad būtų 
nuslopintos 15,000 muzulmonų 
partizanų kovos už nepriklauso
mybę.

Lacoste atskrido iš Alžiro į Pa 
ryžių ir Prancūzijos ministerių 
kabinetui pasakė, jog jo planas 
pilnu tempu bus pradėtas vyk
dyti birželio 15 d. ir jis įsitikinęs, 
kad vasaros metu sukilėliai bus 
nušluoti.

Jis įtikinėjo, kad Prancūzijos 
garnizonai turi būti sustiprinti 
Tunise ir Maroke, protektoratuo
se neseniai garantuotuose „tar
pusavinę nepriklausomybę“. Jis 
pavadino šias apylinkes „dviem 
užpakalinėmis durimis į Alžirą“, 
per kurias Fellaghos sukilėliai 
gauna ginklų, reikmenų, ir kar
tais sustiprinimų.

Lacoste pareiškė, jog naciona
listai desperatiškai kovoja, kad 
priverstų Prancūziją su jais tar
tis dėl jų nepriklausomybės.

Kubos prezidentas Batistą neigia, 
kad jis sėdėtų ant politinio vulkano

HAVANA, Kuba, geg. 10. — Kubos prezidentas Fulgencio Ba
tistą apkaltino buv. prezidento Carlos Prie Socarras draugus už 
priėmimą finansinės ir ginkluotos pagalbos iš Domininkonų res
publikos, kad jį nuvertus. Tuo reikalu pasiųsta nota Domininkonų 
respublikai.

Jis tai pareiškęs spaudos at
stovams. Bet Batistą netiki, kad 
prezidento Trujillo vyriausybė 
įsibrautų ar pultų Kubą. Jis ne
galįs patvirtinti pranešimų, kad 
lėktuvai su Kubas spalvomis bū
tų paruošti Domininkonų respu
blikoje pulti Kubą. Buv. preziden 
tas Prio Socarras buvo areštuo
tas balandžio 29 d., kai trumpas 
sukilimas išsiveržė. Tada Matan- 
zas tvirtovė buvusi užpulta ir 15 
žmonių žuvo. Po kelių va’andų 
Socarras buvo paleistas iš kalė
jimo.

Batistą pareiškė: jei Kuba ne
gaus patenkinamo atsakymo iš 
Domininkonų respublikos, gali 
būti nutraukti diplomatiniai san
tykiai.

Batistą paneigė, kad jis sėdi 
ant politinio vulkano. Jis įsiti
kinęs, kad karinės jėgos yra jam 
ištikimos. Jis taip pat atvertė 
Prio Socarras nuvertimo 1952 m.

kovo 10 d. istorijos puslapį ir pa
neigė, kad tai buvęs politinis nu
sikaltimas. Jis paaiškino, kad jis 
taip veikęs, kad nebūtų politinio 
nusikaltimo. Tačiau praktiškai 
jis pripažįsta, kad 1952 m. nebū
tų rinkimų laimėjęs.

Batistą nepaiso opozicijos rei
kalavimų, kad jis sutrumpintų 
savo terminą.

„Aš buvau išrinktas ketve- 
riems metams prezidentu ir aš šį 
[terminą atliksiu“ — jis pareiškė.

MIAMI, Fla., geg. 10. — Car
los Prie Socarras, buvęs Kubos 
prezidentas, atvyko čia lėktuvu 
gegužės 9 d. Jis čia atvykęs tik 
su ekstra vienais marškiniais ir 
pora batų. Socarras pareiškęs, 
kad policija jį išmetusi iš Kubos.

• Naujas Viennos arkivysku
pas. Vatikanas paskyrė vyskupą 
Franz Koenig Viennos arkivys
kupu. Jis užims mirusio kardino
lo Innitzer vietą.

Prezidento Eisenhowerio pnskian-

Sėnatorius Walter E. George (D., 
Georgia), 78 metų, nebekandidatuos 
į JAV senatą. Jis buvo Senato už
sienio reikalų komiteto pirmininkas. 

; Prezidentas Eisenboweris jam pa-

komitetis to chemiko pavardės 
dar neskelbia.

Britai Kipro saloje

pakorė du graikus
NICOSIA, Kipro sala, geg. 10. 

— Britanijos pareigūnai šian
dien pakorė du 23 metų Kipro sa
los graikus už politinius šaudy
mus. Mirties sprendimas buvo 
įvykdytas, nors buvo prašyta pa
sigailėjimo ir nepaisant grasini
mų sukelti kruvinas riaušes Kip
ro saloje.

Britanijos pareigūnai pakorė 
Michael Karaolis ir Andreas De- 
metrious Nicosia kalėjime.

Austrija ruošiasi
parlamento rinkimams
VIENNA, Austrija, geg. 10. — 

Austrija gyvai ruošiasi parla
mento rinkimams, kurie bus sek
madienį. Rinkiminė kova vyksta 
tarp Liaudies partijos ir Socialis
tų partijos kandidatų.

Dvi didžiosios partijos ginči
jasi dėl pramonės nacionalizavi
mo. Liaudies partija yra prieš 
dar daugiau pramonės suvalsty- 
binimą.
. Stebėtojai mano, kad abi šios 
partijos gausiančios beveik ly
giai balsų ir turėsiančios suda
ryti kompromisinę koaliciją. Se
nas koalicijos kabinetas suiro dėl

Augštų diplomatų
šaltiniai kalba

MASKVA, geg. 10. — Vakarų 
diplomatai Maskvoje pareiškė, 
kad Sov. Rusijos vyriausybė ruo
šiasi patiekti pranešimą apie nu
siginklavimą. Augšti šaltiniai sa
ko : Sov. Rusija galbūt sumažins 
savo karines jėgas ir apkarpys 
karinį biudžetą. Girdi, Sov. Rusi
jos valdovai dabar nebijo karo 
kaip bijojo Stalinas. Be to, Sov. 
Rusijai labai reikalinga darbi
ninkų kolchozuose — augštų dip
lomatų šaltiniai kalba.

Karo veteranai
prie senato

ROMA, Italija, geg. 10. — Ita
lijos policija nukreipė gaisrines 
švirkštynes į 2,000 raišų karo ve
teranų, kurie bandė įžengti į se
natą su reikalavimais, kad būtų 
padidintos ‘pensijos. Nė vienas 
nebuvo sužeistas. Veteranams 
buvo leista pasirinkti delegaciją,

sia nuotrauka, padaryta balandžio 1 siūlė nmbasadoi iaus jMistą Šiaurės 
16 d., prieš pradedant kalbų per te- Atlanto Sutaities organizacijoje 
leviziją žemės ūkio įstatymo veta- j (Nato). George senatoriumi išbuvo 
vimo klausimais. (1NS) 33 metus. (INS)

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Jungtinės Amerikos Valstybės vakar turėjo numesti pirmą

ją vandenilio bombą Namu saloje, Marshall salyne, Pacifike, bet 
vėl buvo atidėtas bombos bandymas. Vandenilio bombos numeti
mas bus bandomas rytoj, jei bus palankios oro sąlygos. Jau ket
virtą kartą buvo atidėta vandenilio bombos numetimas.

-— Graikijos karalius Povilas pasišaukė užsienio reikalų mi- 
nisterį Spyros Theotokį ir paklausė, ką Graikija mananti daryti dėl 
dviejų Kipro salos graikų pakorimo.

Ir vėl šaudosi 
prie pasienių 

Vidurio Rytuose

nacionalizavimo naftos laukų ir
fabrikų, grąžintų Austrijai jos kur* buvo įleista į senatą, 
sąjunginių nugalėtojų.

Trumpai iš visur
• Pasitrauks maršalas Voroši- 

lovas? Londono „Daily Mail“ ko
respondentas vakar pranešė, kad 
Augščiausiojo sovietų prezidiu-

JERUZALĖ, geg. 10. - Trys mo Paridentas šią vasarą pasi- 
nauji ginkluoti susirėmimai įvy- |trauks iš Paridento posto. Spė- 
ko palei Izraelio- Arabų pasie- Jama- kad užsien,° re,kah* ml* 
nį. Izraelio vyriausybės pranešė- ^ria a^isės i Podiumo pre- 
jas teigia, kad Izraelio sargybinį
apšaudė arabas Jeruzalės pietuo
se. Apsišaudymo metu arabas žu-

zidento kėdę.
• Izraelio kovos lėktuvas va

kar privertė nusileisti Britanijos 
vo. Egipto vyriausybės pranešė- keleivinį lėktuvą Lydda areodro- 
jas sako, jog Izraelio sargybinis me, netoli Tel Aviv. Vėliau britų
šaudė 10 minučių į arabų kaimie
čius, bet jis įtikinėja, kad egip
tiečiai neatsišaudė.

Izraelio pranešėjas tvirtina,
Graikijos ministerių kabinetas vakar svarstė Kipro salos an^raa Izraetlio sargybinis 

padėtį, kuri paskutiniu metu smarkiai įsitempė, ypač po to, kai buvo apšaudytas iš Jordano teri
torijos vakaruose nuo SamaroBritanijos pareigūnai pakorė du graikus Kipro saloje.

— Siaurės Afrikoje vyksta smarkios kovos tarp Aliiro sukilė
lių ir prancūzų kariuomenės.

— Iš sprausminio lėktuvo F-86D Sabre netikėtai buvo išmes
tos raketos netoli Selfridge oro jėgų bazės, Mich., ir suicidė tris la
kūnus.

kalnų.

Oras Chicagoje

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėje rytoj bus dali
nai apsiniaukę ir šalčiau.

lėktuvui leista skristi, kai Izrae
lio pareigūnai apklausinėjo lėk
tuvo įgulą. Pulk. Nehemia Brosh, 
Izraelio karinis pranešėjas, pa
reiškė, jog britų lėktuvas pažei
dęs Izraelio orines taisykles.

• Nebėra mirties! Varšuvos 
radijas praneša, kad naujame 
bausmės kodekse „principe“ pa
naikinta mirties bausmė.

• 1,200,000 Europos kolonistų 
Alžire valdo derlingiausią žemę 
pajūryje.
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Redaguoja JONAS ŠOLICNAS, 1218 W. Main Street, 
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Atgarsis dėl krepšinio žaidynių Chicagoje
Kaip praėjusiame “Draugo” 

sporto skyriuje buvo paminėta, 
kad Detroito Kovas taip greitai 
suradęs du puikiai žaidžiančius 
Amerikos lietuvius šioms VI Š. 
Amerikos lietuvių žaidynėms. 
Šie du žaidėjai, kurie būtų su
kėlę dar daugiau triukšmo, jei 
Kovas būtų laimėjęs baigmines 
krepšinio rungtynes Chicagoje 
taip dramatiškoje kovoje, Kove 
jau pradėjo žaisti anksčiau. Ir 
tai būtų galėję Chicagos Neries 
I ir II komandų krepšininkai 
•patirti Vidurio Vakarų krepši
nio pirmenybių rungtynėse Det
roite š. m. balandžio 14 ir 15 d. 
d. Be deja, kai Kovas pagal su

dėjus. Nieko panašaus. Nespren 
džiau, kas jie, buvo ar bus. Tik 
paminėjau, k ad ateityje ir kiti 
penketukai turės tokių žaidėjų. 
Kas jie yra, palikime spręsti 
sporto vadovybei.

Turbūt keisčiausias P. M. pa
sakymas yra dėl amerikiečių »lie 
tuvių. Savo aprašyme pažymė
jau, kad Neries pirmasis pen
ketukas buvo išimtinai sudary
tas iš č'a gimusių lietuvių. Taip 
pat ir antrasis vienetas turėjo 
du čia gimusius lietuvius. Tai 
nieko stebėtino. Ir P. M. teigi
mas, jog to klausimo “...niekas 
nedrįsta... kelti”... yra nereikš
mingas, kadangi nematau visai

PO SUSITIKIMO TeL ofiso HE. I-«PW, rez. PR. 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1957 W. Garfleld Blvd.
VAL: 1—4 Ir 6—# 

Šeštadieniais nuo 1 Iki 4 vai. p. p. 
lSukyruu ketvlrtad. Ir sekmad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NUSIES IB 

GERKJLfiS LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 So. Western Avenae
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. \VAlbrook 5-5078

DR. JUZE IR KĘSTUTI} 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2S00 YV’est 51 -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, 
tadieniais 10 iki 2 vai. popiet.

Ofiso tel.PItospect 8-1795 
Rez. tel. GRovehill 6-5603

DR. VL. BLAŽYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4701 South Damen Avenae 
(Kampas 47-tos ir Damen Avė.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

Šeštad. 2—4 vai. vak.
Taip atrodo kovos laivas Wisoonsin po susidūrimo Atlante su nai- i ' ofbi^LAfaveite^Loo^^1

sitarimą laukė čikagiečių abiejų ’> reikalo dėl ko jis turėtų būti
komandų atvykimo tomis die
nomis į Detroitą, dėl nežinomų 
priežasčių nei Neris I, nei Neris 
II neatvyko ir tuomi ne tik ap
vylė Detroito lietuvius žiūrovus, 
bet kartu ir judriuosius Kovo 
sportininkus, kurie, nežiūrėda
mi jokių sunkumų, stengdavosi 
nuvykti į visas ar tai pirmeny
bių, ar draugiškas rungtynes, 
nors ir vykdami su keliais at
sarginiais.

Toliau, kažinkodėl tame straip 
snyje taip pat buvo paminėta, 
kad sekančiose žaidynėse jau 
net kiekviena komanda turės po 
kelis tokius puikius žaidėjus. 
Argi nėra žinoma, kad jau se
niai, ar tai Chicagos, ar Toron
to, ar net tolimojo New Yorko 
krepšinio komandos turėdavo ne 
po kelis, bet po visą komandą 
tokių žaidėjų. Kodėl tai buvo 
galima daryti anksčiau, o kai iš
drįso ir D. -Kovas nebesnausti, 
o irgi panaudoti amerikiečius lie

keltinai.
Kitas dalykas yra jaunių da

lyvavimas vyrų varžybose. Ta
čiau ir čia nebūtų buvę ginčų 
ir net reikalavimų, kaip vienas 
mūsų sporto rašytojas pasakė 
Toronto savaitraštyje, jei jų 
penketukai nebūtų pralaimėję 
prieš jaunius. J. šoliūnas

TRUMPAI Iš AUSTRALIJOS

— Melbourno Varpo krepši
ninkai laimėjo A klasės “Busi- 
nes House” grupėje 1955 — 56 
metų nugalėtojo vardą. Tam at
žymėti Varpo valdyba surengė 
krepšininkams pobūvį, kurio me 
tu klubo pirm. J. Motiejūnas lai
mėtojus pasveikino ir įteikė žai
dėjams po taurę. Jas gavo A. 
Bacevičius, S. Dargis, S Gin- 
čiauskas, A. Kaladė, J. Kuncai-

kintuvu Eaton. (INS) Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rez.: WAlbrook 5-3048

Dr. Nina KRIAUČELIONAITE
(Gydytoja Ir Ghlrurgč) 

MOTERŲ LJGV IR AKUŠERIJOS 
SPECIALISTE 

1760 West 71«t Street 
(Kumpai 7 lot Ir Callfornla)

Tel. ofiso Ir rez. REpublio 7-4148 
Vai. 11-1 Ir 6-9 v. v. šešk 1-8 p. p 

PriDmlmas tik pairai susitarimą.

DR. j. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujag adresas: 4255 W. 63rd St 
Ofiso teL REliance 5-4410 

llezld. telef. GltovchiU 6-0617 
Valandos: 1-3 p. m. Ir 6-8 p. m. 

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

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurge) 

KttDIKlŲ IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTO

T166 South Westem Avenae
(MEDICAL BUILDINO) 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 V. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Sėštad. 1) 
vai. ryto iki S vai. popiet.

Ofioe tel. RE. 7-1168 
Res. tel. R'Albrook 5-3765

Ofiso tel. OLlfrside 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 471 h Street 
(Kampus 47th Ir Hennltage) 

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

Tel. ofiso YA. 7-5557, rez. RE. 7-496F

DR. FRANK C. KWINN
(KV1EC1NSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 Weet 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 
vai. liti 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:8C 
Uždara treč. visa diena ir fiefitad. vak

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 West 16th Street 
Vai.; kasdien 5-8, šeštad. 1-3 

Telef. TOwnliall 3-0959 
2534 West 68th Street 

Vai.: tik iš anksto susitarus. 
Telef. HKmlock 4-7080, neutsakius 

skambino CEntral 6-2294.

NAUJA SPORTO VADOVYBE

Š. Amerikos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto Komitetui 
ir revizijos komisijai korespon- 
denciniu būdu rinkti buvo pa
siūlyti du kandidatų sąrašai — 
Clevelando ir New Yorko apy
linkių. Pagal rinkiminius nuo
status Faskas išrenkamas iš 
daugiausia balsų surinkus o są
rašo, gi revizijos komisija iš 
pagal balsų daugumą sąrašo.

Balsavimo terminui pasibai
gus, š. m. balandžio 17 d. Cent
rinė Rinkimų Komisija, suside-

bickas — 66, Jonas Puškorius — 
66, Aleksas Liutkus — 64, Me
čys Aukštuolis — 63, Vytautas 
Raulynaitis — 57 ir Kostas Pau 
lauskas — 48.

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

DR. KTER T. DRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pinn., ketvir., penkt. 1-4 Ir 7-9

ŠIO Sąrašo' pirmieji penki pa- Antr. 1-u, treč. ir šešt. pagal sutarties 
gal balsų daugumą asmenys iš
rinkti Fasko nariais, o sekantie
ji du — kandidatais.

New Yorko sąrašo kandidatai 
balsų gavo:

Tėvas Pranciškus Giedgau- 
das, OFM, — 97, Kazys Bra
zauskas — 89, Aleksandras Vak 
sėlis — 88, Jaroslavas Kepe-

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Wester» Avenue
Chicago 29, 111’. 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas REpublio 7-4900 

Rezidencija: GRovehill 6-8161

TcL ofiso PRospcct 6-2240
PItospect 6-4732

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

5700 S. Wood Street
Pričmimo vai. tik pagal susitarimą ’ 
nuo 2—4 vai. kasdien ir nuo 6 iki S 
vai. pirmad. ir penkt. Trečlad ir sek. 
uždaryta

DR. JULIJA M0NSTAVI6IUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

10748 South Michigan Avenue
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 
išskiriu trečlad. Šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUUman 5-6768 
Buto —- ENglewood 4-4979 

Ofiso ir buto tel. HKmlock 4-581B

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

6757 South Western Avenae
Valandor: pirmad., trečlad., ketvlrt., 
penkt. 6:30—8:80 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. šeštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimų.

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 
SPEC. MOTERŲ LIGOS 

Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st Si
Tel. PRospcct 8-1223 arba WE 0-5577

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

šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. PR. 0-8184

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South Western Avenae
VAL. kasdien 2—4 p. p. Ir 7—9 vak

Trečiadieniais, šeštadieniais 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 ▼. vak 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

danti iš Alekso Laikūno — pir- ■ nis — 72, Vytautas Banelis — 
mininko ir Liudo Sagio bei Le-; 58, Vacys Steponavičius — 33, 
ono Kazėno — narių, patikrinus: Juozas Vilpišauskas — 32, Al-
ir suskaičiavus atsiųstus balsus, 
nustatė:

Pagal Fasko ir sporto apygar 
dų pristatytus balsuotojų sąra 
šus balsavimo kortelės buvo ištįs ir V. Socha.

— Garsusis Australijos lietu-!siuntinėtos 523 
,vių stalo tenisininkas V Slrja-Į ūkimuose dalyvavo . 268 as- 

tuvius, tai jau nebegerai. Gi tuo tavičius, būdamas taip’pat ir menys, taigi 51.24% visų balsa- 
tarpu šiose žaidynėse Neries Igeras krepšininkas, žaisdamas vimo teisę turinčiųjų, tačiau ga 

krepšinio pusiaubaigmines rung l o'jančiais užskaityta tik 260 
tynęs nusilaužė koją ir šiuo me- balsų- kadan^ 8 balsai buv° k°'

ir II komandos turėjo daugumą 
žaidėjų amerikiečius lietuvius, o 
Neris II, dabartinis nugalėtojas, 
žaidė net ir už jaunius, ir už 
vyrus, ir tai niekas nedrįsta pa
sisakyti ar to klausimo kelti.

p; m.
PASTABA DĖL ATGARSIO

Yra visai natūralu, kad po kai 
kurių pastabų vienu a,r kitu klau 
simu yra gaunama kitokių pa
sisakymų. Tačiau šis detroitie- 
čio P. M. pasisakymas yra dėl 
vieno dalyko įdomus. Straipsne 
lyje P. M. dėl kaikurių klausi
mų, iškeltų mano aprašyme a- 
pie krepšinio varžybas (žiūr. 
“£p. Apžv.” 1956.IV.27), pasi-

tu guli ligoninėje.
— Balandžio 7 d. Sydnėjuje

įvyko augštesniųjų mokyklų lai
velių (rowing) lenktynės. Pir
mąją vietą po įtemptos kovos 
laimėjo katalikų St. Joseph’s rno 
kyklos aštuoniukė, kurios tar
pe buvo du lietuviai J. Gru
žauskas ir V. Jarašius. J. Gru
žauskas, nors būdamas tik 17 
m., pasižymi ka'p geras sporti
ninkas. Jis žaidžia australišką 
rugby ir krepšinį, o taip pat yra 
geras vandens sportininkas.

— Sydnėjaus Kovo krepšinin
kai pradėjo žaisti australų A kl. 
krepšinio turnyre ir jau iškopė

girdas Ruzgas -— 25, Vytautas 
Laugalis — 21 ir Edvardas Stak 
nys — 17.

Šio sąrašo pirmieji trys asme
nys išrinkti revizijos komisijos 
nariais, sekantieji du — kandi
datais. , , į

Centrinė Rinkinių Komisija

FUTBOLAS DETROITE

Antrosios lygos futbolo pir
menybės Detroite dėl blogo oro 
ir tvarkraščio .sudarymo sunku
mų vis dar užsitęsia, štai sek
madienį Detroito Kovas vietoj 
pirmenybių suąaidė draugiškas 
rungtynes su praėjusių metų pir 
mosios lygos Michigan taurės 
nugalėtoju — vokiečių Sport

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. VIrginia 7-0036

Rezidencijos tel. BEverly 8-8944

Tel. ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-6867

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Speę. moterų llgoft Ir akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Callfornla Ava. 

VAL.: 2—4 Ir 6—8 v. p. p, 
šešt. 2—7 vai. p. p.,
Išskyrus sekmadienius

sako “a priori’

Štai P. M. sako, kad “...Šie du i® F<'siaubaigmę. Šieme turnyre 
žaidėjai, kurie būtų sukėlę dar I K°v4 daugumoje atstovauju 
daugiau triukšmo,* jei Kovas Jaulyai. Netrukus/us pradėtos
būtų laimėjęs baigmines krep 
šinio rungtynes Chicagoje”... 
Taigi kartais mes mėgstame bū
ti pranašais, ir nemanau, kad 1

augštosios lygos pirmenybės, ku 
riose dalyvaus iš 230 Sydnėjaus 
komandų geriausios devynios. 
Kovas jau gavo pakvietimą da-

šitas rūpestis dėl būsimo triukš iy2T.UV.?r ^abar smarkiai ruo 
mo būtų reikalingas.

Toliau P. M. gailisi, kad Neris 
neatvyko į Detroitą ir tuo ap
gavo Kovą. Labai gaila, kad 
Neries krepšininkai taip pasiel
gė. Tai neatsakingumo ir nesu
pratimo ženklas, kuris jokiu bū
du nepateisinamas. Žinant, kad 
Kovag visuomet sąžiningai vyk
do savo pasižadėjimus ir yra 
vienas aktyviausių sporto vie
netų, gaila, kad Neris pasielgė

siasi šiam turnyrui.
— Sydnėjaus Kovo meno mė

gėjų grupė, kuri praėjusių metų 
pabaigoje buvo sėkmingai su
vaidinusi V. Alanto “Buhalteri
jos klaidą”, pradėjo repetuoti 
“Pirmąjį skambutį” ir numato 
jį suvaidinti apie spalio mėn.

— Birželio 30 d. Kovas šven
čia savo pirmojo penkmečio su
kaktį. Numatoma suruošti penk

taip ir tikėkimės, kad taip dau- mečio ba,ių su didelc- Pažių 3Pnr* lt M 1 Iri, r, I 1 1 r, lrr, A X-.giau nebeatsitiks
Betgi negalima sutikti su P.

M. pasakymu, kad Neries krep
šininkai būtų tikrai pralaimėję. 
Kas žino, gal ir būtų pralaimė

tininkų atliekama programa 
Penkmeč'ui atžymėti bus išleis
tas vienkartinis Kovo leidinys.

— Kovo mėnesį Australijos 
LB Krašto Valdyba gavo iš “A- 

ję. O gal būtų laimėję? Juk ka merikos Balso” įkalbėjimui juos 
muolys apvalus ir krepšys a- tų. Tarp kitų organizacijų buvo 
biems komandoms yra vienodas, pakviestas ir Australijos Lictu- 

Savo straipsnyje apie krepši- vių Fizinio Auklėjimo ir Sporto 
nio varžybas esu užsiminęs, kad Valdybos vicepirm, A. Laukai- 
Detroitas lygos pirmenybėse bu tis, kuris įkalbėjo į juostą apie 
vo silpnas. Žaidynėse dėka dvie Australijos lietuvių sportinį gy- 
jų naujų žaidėjų pasiekė net venimą. Šios juostos jau yra pa 
baigmę. Konstatavau tik faktą, siųstos į Ameriką ir bus trans- 
gi P. M. teigia, jog aš kaltinu liuojamog “per “Amerikos Bal- 
Kovą, kam jie susirado tuos žai- są” j Lietuvą. Ant Laukaiti*

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Whipple Street
(Arti Archer Avė.) 

Valandos: nuo 10 iki 12; 2—6; 7—9. 
šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta.

LAfayette 3-4949 
Nainį} — CEdarcrcst 3-7786

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
8259 South Halsted St.

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

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

I'el. ofiso PItospect 6-9400
Rezid. PItospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškcvičlūtč)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue 

Vai. kasdien 1-3 p.p. ir nuo 6-8 vai. 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečladlenlala
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. OLympic 2-1381

misijos pripažinti kaip prasilen 
kę su rinkimų nuostatais ir inst
rukcijomis.

Už paskirų kandidatų sąra
šus paduoti balsai pasiskirstė 
taip:

Clevelando sąrašas — 144 b.,
New Yorko sąrašas — 116 b.
Tuo būdu Faskas buvo išrink-' Club 24, prieš kurį pralaimėjo 

1:4 (0:1). Aikštė buvo dar šla
pia, ir rungtynės vyko purve. 
Vokiečiai sužaidė geriau už k o- 
viečius, kurie yra naujokai Mi
chigan II lygoje. Už D. Kovą 
įvartį įkirto an(;ro puslaikio pa
baigoje J. Idzelevičius.

Ateinantį sekmadienį D. Ko
vas žais II lygos pirmenybių ant 
rąsias rungtynes su ispanais. 
Šios rungtynės įvyks 3 vai. p. p. 
Patton- parke. P. M.

tas iš Clevelando kandidatų, o 
revizijos komisija iš New Yorko 
kandidatų sąrašo.

Clevelando sąrašo kandidatai 
balsų gavo:

Algirdas Bielskus — 132, Al
girdas Nasvytis — 114, Vytau
tas Valaitis — 67, Rytas Ba-

KAS SUKELIA

VIDURIŲ RŪGŠTIS, 
IŠPŪTIMA 

IR SUTRIKIMĄ?
Išpūsti viduriai, deginanti novh šktnirno 
skauHinai, sklandžio sutrikimas, galvos 
skaudėjimo negalavimas. Gydytojas žino, 
kad šie simptomai gali būti nuo daug Jvai 
rių priežašėių. Tikroji priežastis dažnai 
gali būti peristaltinls suiletėjimas nuo blo
go įpročio ar dietos. Šiuo atveju "Oomozo” 
gali būti reikalingas. Kaip ir pagal recep
tą gaunnmi vaistai. Dr. Poter’s “Gomozo” 
sąstate yra keletas mediciniškai užtvirtin
tų dalykų, kurie: 1) ramina ir šildo su. 
trikusį skrandi; 2) atleidžia vidurių išpū
timo skausmus; 3) suteikia neskubinant| 
palengvinimą nuo sukietėjusių vidurių, ku
rie yra priežastini aukščiau išvardytų slmp 
tomų. švelnus. \ Gero skonio. Išparduota 
virš 20,000,000 'bonkų. šeimos dydžio bon- 
ka $1.05 vaistinėse. Bandykite Dr. Peter’s 
“Gomozo”.., absoliutiškai niekas kitas taip 
nepagelbės.
Jei Jūsų vaistinė neturi, tad pasiųskite $1 
už 11 oz. bonku (su Jūsų vardu ir adresu) 
šiuo adresu; GOMOZO, Dcpt. (171-79 
4M1 N. Hftvwmwon(i Avė., Cliiciigo 40. III.

Ofiso Uief. Y Artis 7-116R
Rezidencijos — 8Tcwart 3-4514

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 85th Street 
(kampas Halsted ir 35-ta gatvD) 

VAL. 1—4 ir 6:30—8:30 p. p. kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. IVAlbrook 5-2670
Res. Hllltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marųuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

VAL. 2—( p. p. ir nuo 7—9 v. vak.
Trečiad. ir žeštad. p^gal sutartį

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GYDYTOJAS)

2500 West 63rd Street
VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
iki 9 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta

Duoną Ir įvairias skoningas 
bulkutcs kepa

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

Tel. Oliffside 4-6376
Pristatome Į visas krautuves 
ir restoranus, taip pat iš
siunčia 1 visus artimuosius 

miestus.

rot

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

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

ausitarlma išskyrus trečiadienius
2422 West Marųuette Rd.

Telefonas REliance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
8925 West 59th Street

VAL. 1—4 popiet, 6:89—8:80 rak 
Trečiad. pagal sutarti

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue

(Kampas Kedzie Ir Archer). 
Vai. kasdien nuo 2 Iki 9 vai. 

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublio 7-2290 
SPECIALYBE chirurgines ir 

ORTOPEDINES LIGOS
2435 West 69th Street

VAI,.: Pirm., antr., Ketv., penkt. 
nuo 2:00 — 4:00 ir nuo 6:00 — 8:00. 
šešt. nuo 2:00 — 4:00. Trečiad. Ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

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

keičia stiklus ir rėmus.
4455 So. California Avė., Ohicago 

šaukite YArds 7-7381 
Priima: vakarais 6 Iki 9; šeštad. 

10 vai. ryto iki 4; trečlad. Ir sekmad. 
tik susitarus.

TeL ofiso CL. 4-0253, rez. GR.6-8876

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 

4645 So. Ashland Avo., Ghicago 
Pirmad., antr., ketv. Ir penk. 

6:30—8:30 vai. vakare 
šešt. nuo 2 Iki 4 popiet.

Rez. 8053 S. Campbell Avė.

Tel. ofiso YA 7-4787, rez. PR 8-1930

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 S. Ashland Avė. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 ir 6—8; trečlad., šeš
tad. Ir sekmad. tik pagal sutarti. 

Jeigu neatsilieps viršmlnštl telefonai
Kaukite MIdway 3-0001

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

956

Tel. ofiso Ir boto OLympic 3-4159
DR. P. KISIELIUS

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

Kasdien 1—3 v. Ir 6—8 ▼. vakare. 
Išskyrus trečiadienius

Butas 1536 So. 49th A ve. 
4«štjidi«*nlnitt 12 Iki 4 nnpl««

¥

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West 31st Street 
Kamp. Halsted ir 81-mos gatvių.) 

Pričmimo valandos kasdien: 1-4 p.p. 
ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet.

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marųuette Rd.
VAL nuo 2 iki 4 p. p.; 6 Iki 8 vak.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 0-6659

DR. P. Z. ZALATORIS
1821 So. Halsted Street

Tel. ofiso CA 0-0257, rez. PR 6-6659 
Rezid. 6600 S. Arteslan Avė. 

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 ▼. ▼.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Viri 25 metq patyrimo
Tel. YArds 7-1829 
Pritaiko akiniu*. 
Kreivas akis 

Ištaiso.
Ofisas Ir akinių dirbtuve 
756 U ėst 85th Street 

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki 8, tre
čiad. nuo 10-12, penktadieni 10-8 ir 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

»in zo

W0e,

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS IJTWINAS, Prez.
3039 So. Halstod St.

Tel. Vlctory 2-1272
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai
Raštini Atidarą kasdien nuo 

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

TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pat mus pirkdami gausit
■ Nemokamai 3-jų m6n. pilnį garan 

tiją — darbas Ir dalys.
* Nemoknmal vidaus anteną Ir lnsta

llavtmas.
• Iki 8100.00 Ir daugiau nuolaidos ui

Jūsų seną televiziją.
Be to, visokiausi radijai, rekordą 

vlmo aparatai, lempos, baterijos, da 
lys Ir kitų firmų televizijos

NUOŠIRDUS LIET4TV1ŠKAS 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAIKYMAS

3240 South Maisteli Street
Telefonas CAlumet 5-7252

PRANAS KERŠIS IR 
PAULIUS F. ICNDZELIH

'=301301

Ofiso telef. LAfayette 8-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KRdzie 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA TR CHIRURGĖ

4146 S. Archer Avė.
VAL Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak. pirm., antr., ketvlrt. 6-8:80 vioni tik •iiNilArn*

Jei turite parduoti ar linuomo 

tl, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduot) 
telefonu: VIrginia 7-6640.

REMKITE “DRAUGI ’

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - ProtezLstas 

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

(Arch Supports) ir Lt.
Vai.: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
OKTHOPEDI JOS TECHNIKOS LA B. 

2850 W. flJril St. Chicago 29, III. 
Tel. PHosp«x« 6-5084. PLATINKITE “DRAUGĄ”

2384 H.

DRAUGAS 

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
Oakley Avė., Clilcaso 8, III. Tel. VIrginia ’ 7-6641; 7-6643

Entered s* Second-Clasa Matter March 81, 1916, at Chloago. Illinois 
Undev the Act of March 8, 1879.

Member of the Cathollc Press Ass'n 
Publlshsd dally, piept Sundaya, 

by the
Ltthuanlan Cathollo Press Boclety
PRENUMERATA: 
Chlcagoj Ir ClceroJ 
Kitur JAV ir Kanadoje 
Uiatenyje

Metams
>9.00
>8.00

>11.00

8UBSCRIPTION RATE8 
>8.00 per year outslde of Chicago 
>9.00 per year ln Chicaro A Cicero 
>8.00 per year ln Canada 
Forelgn >11.00 per yean
H metų 

5.00 
>4.50 
>6.60

8 mfln.
>8.71
>2.50
>>.09

S. m6n 
•1.86 
• 1.60
>1.14

Redakcija stralpenios taiso savo nuožiūra. Neeunaudotų straipsnių ne
saugo, Juos grąžina Ilk iš anksto susitarus. Redakcija už skelbimų tūriai 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą
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FRATERNALIZMAS
Birželio mėnesio viena savaitė yra skiriama fratemalizmo 

idėjai išpopularinti. Ją organizuoja fraternalinės apdraudos or
ganizacijos, kurių dauguma yra įsijungusi į savo rūšies fede
raciją — Fraternal Congress.

Ką mes šiuo atveju vadiname fratemalizmu?
Fraternalizmas tai nėra tuščia frazė. Ir jis nėra tik ap

draudos institucija. Fratemalizmą lietuviškai vadinkime bro
lybe, kurion įjungiamas supratimas vieni kitiems padėti nešti 
gyvenimo naštą, jei kada toks reikalas iškyla. O tokių atvejų

bMASflS MtAtttAŠ, CffiČAftO, K

"AŠTUONI PUNKTAI"
DR. I. M. BAJORAS

IV
Šiandien yra atsitiktinumas, 

kad yra užsilikusios Lietuvos 
Respublikos keletas pasiuntiny
bių. Pati valstybė okupuota, 
bet štai atsirado kelios valsty
bės, kad jos šios okupacijos ne-

soma! Tr kas nors turės ir to
liau tą kovą už pilną laisvę ves
ti ir jai vadovauti. Tuo tarpu 
mūsų laisvosios Lietuvos dabar
tinių atstovybių gali ir nebūti, pažjsta, su jomis skaitosi ir lei- Nebua nei -efo Tad su jų pa. 

džia zavo teritorijose veikti, 'naikinimu turi išnykti ir lietu- 
Mūsų dabartinis šefas m t gi- vjų tautos kova už Lietuvos 

no gauti tokios egzilinės vyriau išiajsvjnįmą ?
sybės galvos titulo pripažinimą,; Kiekvienam aišku, kad ne. 

: bet iš to nieko neišėjo. | Vliko nieks nesugebės panai-
Taigi šiuo metu jis nėra net k nti> Jig vicna ar kita forma

GIMTADIENIO TORTAS

v i
•asjąBBl■Si?" J

kiekvieno žmogaus gyvenime labai dažnai pasitaiko. Ir todėl ži Ir t nasekoi mūsų ir faktinas bent vienaj valstV- savo kovas turės tęsti ir to-tno -m—, ----- pripažino. ir to paseKoj musų pripažįntas kaipo Lietuvos liail
atstovybėms neliepė užsidaryti. ,, r v,-* nau‘Bet ir tai vyko mūsų lietu- | ’ 7 S1 Taigi reikalavimas Vlikui už‘
iškai emigracijai padedant. auktb kad J1S lsltviftins ^tah: sidaryti, nustoti “Lietuvą atsto

tos fraternalinės organizacijos yra daug milionų dolerių supy
tosios į savo narių (ir ne narių) namus tais laikais, kai tie na
mai buvo aplankyti ligos, mirties angelo ar kitokių nelaimių 
sukrėsti.

Tų organizacijų certifikatai duoda finansinę protekciją sa
vo nariams, o jų skyriai bei apskritys savo veikla paskatina na
rius kilniems artimo meilės darbams.

Fraternalistai, dažnai rinkdamiesi į susirinkimus, arčiau su- 
s'pažjsta, susidraugauja ir į bendrus artimo meilės darbus įsi
jungia. Į tą gražų ir kilnų sąjūdį įtraukia jaunimą ir net 
vaikus.

Žinoma, čia kalbama apie fratemalizmą ir tos rūšies or
ganizacijas bendrai.

Kadangi ir mes lietuviai turime tos rūšies organizacijas, 
apie tai verta ir, mums rodos, reikalinga atskirai pakalbėti.

Tokią progą mums duoda organizuojama Fraternalinė sa
vaitė ir taip pat LRKSA centro sekretoriaus Vinco Kvetkaus 
lankymasis Chicagoje ir jo dalyvavimas šios organizacijos ap
skrities susirinkime ateinantį sekmadienį. Jo, kaip ir visų veik- i ka7p" Britanija’ kurios pripaži- 
lesmų Susivienijimo veikėjų, noras yra labiau išjudinti kuopų1 nQ okupacįją de facto, 
veiklą, paraginti lietuvius katalikus jungtis į LRKSA, kad 
tuo būtų įrodyta kitiems, jog ir mūsų tarpe .farternalizmas yra 
gyvas.

Mes nė kiek neabejojame, kad fratemalizmo idėja ir pas 
mus yra gyva. Tačiau turime pripažinti, kad ji yra pusėtinai 
apsnūdusi. Juk ir visas mūsų fraternalinės apdraudos orga
nizacijas sudėjus krūvon, mes surasime, kad joms tepriklauso 
apie 25,000 narių. O kur tas milionas lietuvių? Kodėl nė de
šimtoji dalis lietuvių Amerikoje nėra apsidraudusi savose fra- 
ternalinėse apdraudos organizacijose?

Į tą klausimą turime atsakyti mes patys. Mes nuoširdžiai 
norėtume, kad atsakytume teigiamai: susidomėtume savomis 
lietuviškomis organizacijomis, susirastume LRKSA kuopų sek
retorių adresus ir nedelsdami prisirašytume. Šitam reikalui lai
kas yra labai patogus, nes tuo pačiu paremsime mokslus einantį 
jaunimą, duosime galimybę jaunamečiams pabuvoti vasarinėse 
lietuvių stovyklose. Mat, dabartiniu vajumi siekdami prirašyti 
didesni naujų narių skaičių, norime laimėti lietuviams mokslei
viams ar studentams stipendijas ir jaunesniesiems stovyklavi
mo privilegiją (LRKSA apmokamą).

Tuo atžvilgiu mums reikėtų pasekti kitas. tautines grupes 
Amerikoje. Ir lenkai, ir ukrainiečiai, ir slovakai, ir čekai, ir 
Karpatų rusai — visi turi išauginę gausias fraternalinės ap
draudos organizacijas su dideliais kapitalais, kurių pagalba jie 
gali išlaikyti labdaros, kultūrines ir net švietimo įstaigas (pvz. 
lenkai savo kolegiją). Mes to viso padaryti negalime, nes mūsų 
fratarnalinėse organizacijose nariai nėra gausūs. O turėtų ir 
galėtų būti. Ne vėlu to siekti. Galimybės ir pagrindas (ir tai 
labai stiprus) yra padėtas. Toks LRKSA, šiemet minėdamas 70 
metų sukaktį, patyręs šilto ir šalto, šiandien jau visai moder
niškai sutvarkęs savo certifikatus, įvedęs tikrai pavyzdingą ir 
modernišką administravimo tvarką, sukaupęs nemažą kapitalą, 
valdžios įstaigose turįs labai gerą vardą, padedąs kiekvienam 
geram lietuviškam reikalui ir prisidedąs prie Lietuvai laisvinti 
darbų, ištiestomis rankomis laukia, kad prisirašytų prie jo kiek
vienas sveikos dvasios ir kūno lietuvis, įsijungtų į fratemaliz
mo sąjūdį ir per jį ne tik pats apsidraustų, bet ir į platesnio 
masto Amerikos lietuvių veiklą įsijungtų.

viškai emigracijai padedant 
Pav. JAV-se lietuviai — JAV joj. Bet tas nepavyko. Taigi vautj tarpvalstybiniame gyve-
piliečiai, — susiorganizavę į dabar llk0 tlk sefaB Bu v%ka‘ nime” yra ne tik drąsus šiose 
Amerikos Lietuvių Tarybą, šo- i? "lyg“*., bet kenksmngas iš
ko protestuoti ir prieš Lietuvos kaB.ir.tai !ab?? .neda“.S‘‘lls. esmės sąlygoms pasikeitus. Tai
okupaciją, ir pareikalavo savo lomlS » pr,paz!sta ka,p0 tik “vadas- vali tain nerealiai
valdžios, kad ši okupacija nebū
tų pripažįstama.

Bet atsiminkime, kad dauge
lis valstybių ir toj pačioj Eu
ropoj, okupaciją pripažino, už
darė mūsų atstovybes ir net nu 
ėjo toliau atiduodama Sovie
tams ir Lietuvai priklausančius 
fondus, namus etc.

Buvo ir tokios valstybės, 
paži- 
nors

buv. Lietuvos valstybės atsto
vybę paliko, bet statusą žymiai 
apkarpė ir pilnų teisių ir šian
dien ji neturi.

Lietuvos Diplomatijos šefas, 
kaip jis pats save vadina, ir 
kaip jį kiti mūsų pasiuntiniai 
pripažįsta, yra institucija nei 
Lietuvos įstatymams žinoma, 
nei tarptautiniame gyvenime 
praktikuojama.

Yra žinomos egzilinės vyriau 
sybės. Tokias, kada susidaro 
palankios politinės konjunktū-

( tik “vadas“ gali taip nerealiai 
prisimenant vieną kitą paskyri- gvajoti, pasitikėdamas savo per 
mą. Bet šitas pripažinimas re
miamas ne jo autoritetu, bet
esamos vietoje eilinės Lietuvos 
Pasiuntinybės, jei ji tokį reko- 
menduioj'a. Taigi pripažirtjmas 
labai silpnas.

Tai dabartinė padėtis.
Atsižvelkime į padėtį

Dabar įsivaizduokim, kad 
tarptautiniai santykiai eina 
mums' nepageidaujama prasme, 
Vakarų valstybės sutaria su So 
vietais, pradeda gyventi koeg
zistencijos nuotaikomis, sudaro 
mos kokios nors nepuolimo ar 
draugingumo sutartys dvide
šimčiai ar daugiau metų, ir to 
visko pasėkoj mūsų atstovybės 
naikinamos.

Tai nejaugi ir lietuvių tauta 
su panaikinimu mūsų atstovy
bių turi sustabdyti kovą dėl 
Lietuvos atstatymo? Jeigu mes 
neteksime paskutinių mūsų val-

, , . dininkų, tai neteksime jau irros, tam tikros valstybes pn- vjsko?

Kur tada dings šefas ir kas

sona.
Vlikas šiandien nėra nei vie

noj valstybėj formaliai pripa
žįstamas. Bet jį žno visur ir 
visi — kam reikia. Jo atstovai 
neoficialiai yra priimami i vi 
sur, su jais tariamasi, jų išklau 
soma, su jais skaitomasi. Žino
ma, Lietuvos bylai nepadeda
ma, kad atsiranda iš lietuvių 
tarpo tokių “vaduotojų”, kurie 
rašo raštus tam tikrom vyriau
sybėm, niekinant Vliką, jį ni-

Buvęs prezidentas Truman prieš išvykdamas į kelionę pjauna tortą 
72 m. gimtadienio proga. Trumanas su žmona aplankys Europą.

(INS)

Ir dar kaip diktuoja?! Užsi
darykit! Susilikvįduokit! Nusto 
kit domėjęsi užsienio politika, 
nes čia monopolis vieno as
mens!

Reikia skaityti, kad ir gerai, 
kad vieną sykį viskas paaiškė
jo.

Ligi šiol visuomenei nebuvo 
veliuojant, užginčijant jam tei-! aiški ginčo esmė. Visuomenė

Neužmirškime, kad Amerikos lietuviams katalikams Susi
vienijimas buvo, yra ir bus reikalingas.

£Rimficė. balandai

vienam chorui. Talentingo aust 
ralų kompozitoriaus H. J. Per- 
kinso paruoštų ir mums pado
vanotų liaudies dainų eilėje ran 
dame labai originalių ir iki šiol 
dair niekur nepaskelbtų melodi
jų. Visos jos, palyginus, trūni

jo retus raštus skaitys?
Arba kita padėtis. Jau ir lie

tuviškoje spaudoje buvo rašy
ta, kad patys Sovietai projek
tuoja suteikti 3 Baltų valsty
bėms, taigi ir Lietuvai, “demo
kratiškos darbo respublikos”

sės Lietuvių tautą atstovauti 
ir panašiai. Tai yra jau nusi
kaltimas šių dienų sąlygose. 
Nei viena vyriausybė nenorės 
būti teisėju mūsų vidaus gin
čuose. Ji visiškai nustos domė
tis Lietuvos reikalais. Nepri
ims skundeivos, bet bus atsar
gi, kad ir su rimta lietuvių or
ganizacija ar institucija kaip 
Vlikas. O mūsų tremties istori
ja tokių raštų-skundų jau žięo.

Taigi Vlikas, vykdydamas 
savo misiją, susiduria ne tik su

reikalavo, kad būtų taika. Ko
kia ta taika bus, nesvarbu. 
Svarbu, kad būtų vienybė ir 
taika, kad lietuviai tremty ne- 
siėstų, nesipjautų ir dirbtų šven 
tą Lietuvos darbą išvien.

Dabar paaiškėjo, kodėl tos 
vienybės nebuvo. Ir be reikalo 
tos priežastys anksčiau nebuvo 
keliamos aikštėn. Gal nebuvo 
jos aiškiai formuluotos ? Ar dar 
buvo viltis kaip nors patenkinti 
šefą? Dabar yra gerai, kad yra 
aišku. Visuomenė tokių reika-

Duomonys ir ateitis

Dabartnlu metu visam pašau 
ly per parą gimsta 80,000 nau
jagimių. O per ištisus metus — 
30 milionų!

Spėjama, kad 1980 metas iš 
dabar esamų 2,5 miliardų žmo
nių bus 3 miliardai 628 milionai. 
Ar pakaks maisto šitam vieno 
mlliardo priedui?

Praeitais metais žmonijos 
kongreso paskelbti statistiniai 
duomenys apie ateities proble
mų komentavimą gan įdomūs. 
Pavyzdžiui, apie kaikurių tautų 
gigantišką d dėjimą:

pos, gražios ir nesunkiai išpil- titulą, t. y. tokį statusą, kokia-
domos. Tai nepamainoma me- 
lyvaujantiems liet. radijo valan 
dėlių programose. VI. Jakubė- 
džiaga mūsų dainininkams, da
no “Tremtinių ir išvežtųjų gies 
mei” skirtinas ypatingas dėme
sys. Galima drąsiai tvirtinti, 
kad tai viena stipriausių ir ryš 
kiaušių chorinių kompozicijų 
parašytų tremtyje. Jeigu ji' bū
tų radusi vietos artėjančios Dai 
nų šventės repertuare, turėtu
me didingą visos programos 
apvainikavimą.

Visa tai suėmus krūvon, ky
la mintis: iš kokių aruodų tas 
Kreivėnas semia dolerius, kad 
už vieną jų apdalina tiekų ver
tybių?. J. Z.

kliūtimis, kurias stato pats ob- lavimų Vlikui, kad jis susitaiky
jektyvusis gyvenimas, kada nė
ra laisvos tautos, ir kada su 
mūsų krašto okupantu tik bo

tų su šefu, nestatys. Kitaip 
sakant, nelieps jam pačiam lik
viduotis. Bet dėl šefo užmačių

vijamasi ir skaitomasi, bet su-1 tenka pagalvoti. Tenka pasvars

me yra šiuo metu Lenkija, Ven 
grija, Čekoslovakija ir kt. Tai 
būtų taip vadinama satelitinė 
valstybė.

Sovietai tokiai Lietuvos “res
publikai” stengsis išgauti tarp
tautinį pripažnimą ir įvesti į 
Jungtinių Tautų Organizaciją. 
Ar taip bus, ar ne, šiandien mes 
nežinome. Bet tokių galimybių 
gali būti.

Lietuvių tauta liktų už gele
žinės uždangos ir tuo nepasi
tenkins nei ji pati, nors jos ir 
nesiklaus niekas, nei lietuviška 
emigracija.

Mūsų reikalavimas pasiliks ir 
toliau tas pats — Lietuva turi 
būti visiškai laisva h* neprikllau

siduria su kliūtimis iš grynai 
mūsų vidujinio gyvenimo, ku
rių galėtų ir nebūti.

Reikalui paaiškėjus

Ir kalbėkim atvirai. Kur kliū
tys mūsų lietuviškoms institu
cijoms susitarti? Kodėl veiks
niai — laisvinimo veiksniai, ne
galėtų sutarti ir gražiai bend
radarbiauti ?

Atrodo, ir taip yra, kad tik 
asmeninės ambicijos stovi sker
sai kelio! Buvo kaltinami seni 
Vliko vadovai, kad su jais ne
buvo galima susikalbėti. Bet 
stojo nauji ir pirmo vizito pro
ga pas poną šefą jau gauna 
ultimatumą? Nesišnekama, ne
vedama derybų, nejieškoma bū
dų bendradarbiauti, bet diktuo
jama!

tyti, ką reikia daryti, kad jį 
atsodinti į jam prideramą vie
tą.

Bet tai jau tolimesnių stralps 
nių tema.

Turėjo Turės
1950 m. 1980 m.

Kinija 500 mil. 691 mil.
Indija 362 „ 580 „
Pakestanas 76 „ 118 „
Sov. Sąj. 200 „ 290 „
Brazilija 52 „ 107 „

U.S.A. 158 „ 203 „
Prancūzija 42 „ 48 „

Ir vėl nauja mada
Kultūringiems ir civilizuo

tiems žmonėms nusibosta mo
dernus gyvenimas ir jo mados; 
jie retkarčiais pasiilgsta lauki
nių papročių bei įpročių ir ima 
su /dideliu pasigėrėjimu juos 
praktikuoti. Pvz., kultūringas 
ir civilizuotas žmogus didžiuo-

50 milionų kacetuose
Komunistinėje Kinijoje dabar 

tinto metu yra per 2000 kace- 
tų. Kiekviename kacete dirba 
5,000 — 80,000 kalinių. Viena . Jasi praktikuodamas laukinių
tų stovyklų gamina plytas. Tvir S PaPrct! — rūkymą, o civilizuo- 
tinama, jog priverčiamųjų dar-1 tos moterys karštligiškai pa- 
bų stovyklose yra per 50 toilio- mėgdžioja laukinių dažymąsi ir 
nų kalinių, dirbančių privers-• apsikarstymą įvairiais blizgu-
tinus darbus.

Iš visų Amerikos valstybių 
daugiausia pieno duoda Wis- 
consino valstybės karvės, net 
daugiau kaip 13% visos Ame
rikos produkcijos.

čiais. Pastaruoju laiku, ypač 
europiečių moterų tarpę ima įsi
galėti dar viena nuo senų laikų 
laukinių praktikuojama mada: 
nosies pervėrimas ir blizgučiais 
papuošimas.

NAUJOS “MUZIKOS ŽINIOS”
Šiomis dienomis pasirodė žur 

nalo “Muzikos Žinios” šių metų 
pirmas numeris (26 psl.). Skai
tytoją maloniai nuteikia žurna
lo nauja išvaizda. Vietoje bu
vusio griozdiškai piešiniu ap
krauto viršelio, žurnalą puošia 
stilingas dail. P. Augiaus už
rašas. Žurnalo turinyje taip pat 
randame šio to naujo. Anksčiau 
žurnale labai stokojo tarptau
tinės muzikinės kronikos, ta
čiau šiame numeryje pasirodęs 
skyrelis “Garsų pasualyje” šią 
spragą jau užpildo. Paskutinia
me puslapyje duodama šiek 
tiek ir pramoginių dalykų, k. 
a. didžiųjų muzikų anekdotinių 
nutikimų žiupsnelis ir originali 
mįslė “Atspėk juos”, kurioje 
tam tikra kryžiažodine tvarka 
reikia atspėti dešimties lietuvių 
kompozitorių, visų Juozų, pa
vardes.

Įprastoje tvarkoje randame: 
Iz. Vasyliūno straipsnį apie K. 
V. Banaičio reikšmę lietuvių 
muzikai, A. C. Beckerio paskai
tos santrauką apie liturginę mu 
ziką, Balio Chomskio pluoštą 
atsiminimų apie kun. T. Bra
zį ir J. Kreivėno vertingą bib
liografiniais daviniais straipsnį

BIRUTĖ PUKELKVIOIŪTĖ

apie Brazio muzikinį palikimą.
Kaip ir visad, talpinama plati 
liet. muzikinė kronika iš trem
ties ir okupuotos tėvynės (ta
čiau gal kiek ginčytinas talpi
namų tarybų Lietuvos muzi jauną, reikalaujančią jėgą visose gyslose... Ir turiu pra- 
kų atvaudy dydao rmtolmgu-.^yu duon, paU. Pirm, kartą savo gyvenime, 
mas), spaudos apžvalga, pra- Priešais mane eina dvi senos vokietės. Viena jau, 

turbūt, arti septyniasdešimties. Antroji nešasi ant nunešimai ir itin aktualus skyre
lis “Mūsų .skobs svetimie
siems .

“Muzikos Žinių” priedai — 
tai labai svari šio žurnalo dalis. 
Prie šio numerio Redakcija jų 
nepagailėjo. Štai jie: 1) J. Ži
levičiaus redaguojamas “Liet. 
muzikų vardynas” (tąsa, api
ma 58 asm. pavardes, su 14 at
vaizdų, — 8 psl.); 2) Kun. T. 
Brazio “Giesmės” (4 mišr. cho
rui ir 1 lyg. balsams, — 4psl.);
3) H. J. Perkinso “Liet. liau
dies dainos” (tąsa, 6 dainos bal 
sui su fortepijonu, — 4 psl.);
4) VI. Jakubėno “Tremtinių ir 
išvežtųjų giesmė" (mišriam cho 
rui, 6 psl ). Kiekvienas šių prie 
dų yra aktualus gyvenamajam 
momentui. Brazio “Giesmės 
turėtų rasti kelią į mūsų bažny 
tinių chorų repertuarą, — jos 
taip gilios religine nuotaika, o 
kartu ir lietuviško charakterio, 
— visos labai prieinamos kiek-

Kitoj pusėj tęsiasi tarsi kokia plati pieva. Ten sto
vi sunkvežimių eilė. Kažokoks raudonarmietis, užsivil
kęs guminį apsiaustą, plauna jų ratus, laistydamas van
denį ilga žarna.

Graudžiai saldus man šitas pavasaris... Aš tokio 
niekad nemačiau.

97 tęsinys ^ta' ...
Yra stalas ir pirmapradė duonos palaima: žemės 

Juntu dabar, gerą, sveiką alkį — dantų aštrumą, šaknys, grūdų branduoliai, gyvulio ir augalo pašventin-

garos pritvirtintą maišelį, pertemptą dviem diržais, lyg 
kuprinę. Ir aš matau pro drobę išsišovusias bulves...

O rankoj ji laiko mažą aliuminijaus ąsotėlį. Tik
riausiai, ten yra taukai.

Prisiveju tuodvi senes ir be jokios įžangos užšne
kinu:

— Aš gerąi kalbu rusiškai. Jei jūs duotumėt man 
valgyti, galėtumėm eiti kartu.

Pasirodo, juodvi esančios motina ir duktė. Einan
čios į Graudencą, pas savo gimines. O kur aš einanti ?

— Kur?..
Aš neturiu joms atsakymo. Neturiu jo ir sau. Tik

rai, kur gi aš einu?
Atgal ?...
Imu joms pasakoti apie tai, kas įvyko per paskuti

nes dienas, kaip netekau savo tėąų, kaip šį rytą išėjau 
iš Dancigo...

Netoliese stovi kažkoks namiūkštis ir jaunesnioji 
pastveria mane už rankos:

— Eikš. Pasidarysim pusryčių. Vargšas vaikas, 
tu, turbūt, visai išalkai!

Ir mes pasukam iš kelio į namuką. Viduje nėra nei 
gyvos dvasios. Viskas sujaukta, išdaužyta. Aš susiran
du kibirą ir nusileidžiu prie upokšnio vandens.

ta duoklė, čia miega mano kaulų baltumas ir nenu
trūkstantis kraujo ratas. Kad alsuočiau, kad regėčiau, 
kad geisčiau ir ilgėčiausi. Kad iš žemės pasiimčiau ir 
kad atiduočiau žemei.

Po pusryčių mes vėl einam tolyn. Vokietės pasa
koja man apie Dancigą: kaip viskas mieste sugriauta, 
kaip rusai išplėšė net Marienkirchės grindis, atlupo 
kriptas ir nutraukė brangenybes nuo sutrūnijusių kaulų.

Kelias veda pro augštą atkrantę; jos pakraščiais 
pristatyta mažų namukų. Ir aš matau, kad ten visur 
pilna raudonarmiečių. Jie guli žolėj, išsirengę iki pu
siaujo, šildydamiesi saulės atokaitoj. Vėl tas pats ama
ras — ožio, jaučio, eržilo ženklas...

Ir mano džiaugsmas dingsta.
Kas iš to, kad iš Dancigo išėjau? Kur aš dabar pa

sidėsiu? Kur nakvosiu? Šita šviesi diena baigsis taip 
pat naktim...

Vidurdienį mes susėdam ant griovio krašto pailsėti. 
Priešais mus matosi kažkoks miestelis — aš palieku sa- 

1 vo vokietes ir paeinu priekin.
Dar nepriėjus miestelio, šone, driekiasi kapinės: 

tirštai apaugę medžiais, su mūrinėm koplytėlėm ir sar
go nameliu.

Gal man čia pernakvoti?
Bet prisimenu, ką pasakojo tuodvi vokietės apie 

Marienkirchę ir mane nukrečia šiurpulio pagaugos...
Miestelis visai tuščias. Aš pavaikštau didžiąja gat

ve, apeinu uždarytą paštą ir sustoju kryžkelėje, prie 
paminklo, žuvusiems per pirmąjį pasaulinį karą. Ant

pastovo užkelta granito statula: jaunas kareivis, par
klupęs vienu keliu žemėn, ranka užsiėmęs žaizdą krūti
nėj. Apačioj pristiprintas metalinis šalmas — vilhel- 
miškoji kaskė, su styrančiu viršugalvyje smaigaliu. 
Skaitau įrašą, žuvusiųjų vardus — turbūt, jie buvo šio 
miestelio vyrai.

Aš žinau, kad šitai tautai atėjo teisinga ataskaitos 
valanda. Kodėl gi man gaila trempiamos jų žemės, 
griaunamų miestų, prievartaujamų moterų? Kur pra
sideda ir baigiasi mano šalies sienos? Argi net iki čia 
siekia mano tėvynė, kurios bausmei ir karčiai daliai aš 
juntu tą pačią pusininko priedermę?...

Tamsus yra mano palikimas:
Šimtmečių neapykanta ir šimtmečių klasta — met

raštininkų melas, kreivos karalių priesaikos, brolžudžių 
ir susimokėlių apmaudas. Sulaužytų sutarčių priekaiš
taujančios raidės, skerdynių naktų geltoni mėnuliai, 
jauni vėliavnešiai ii jaunos jų mirtys...

Mūsų kūnai brandina karo sėklą, negeras mūsų 
vaikų kraujas — nuo pat gimimo valandos.

Tačiau tai mūsų žemynas, kur vėjas drungnas ir 
dangaus spalva švelni; kur žiedai išauga ant grakštaus 
ir plono koto, kur miestai mėgsta marmurą ir žydrus 
tvenkinius, kur moterų ir deivių šypsenos vienodai ne
išskaitomos.

Ir huno rimbas plaka dabar bendrą mūsų motiną. 
Europą.

Už parko stovi kažkokia mokykla ir aš įeinu pro 
jos vartus. Prie sienos, ant suoliuko, sėdi senis, įsikan
dęs pypkę. Tabako, matyt, joje nėra — žarija visai iš
gesusio.

Mudu imam šnekėtis. Jis esąs mokyklos sargas. 
Mokyklos langai išdaužyti, durys išlaužtos, bet senis 
sėdi ant suoliuko ir ją tebedaboja senovišku prierai
šumu...

(Bus daugiau)

*
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MOTINŲ EPOPĖJA
T. B. MIKALAUSKAS, Brooklyn, N. Y.

Vėlesnių laikų istorija taipgi 
turi šviesių motinos vardų. Ma- 
dama Roland, prancūzų revoliu
cijos auka, geriau sutiko mirti, 
negu išduoti savo vyrą. Prieš 
mirdama išsitarė: — O laisvė, 
kiek pras Valtim ų vardan tavęs 
papildoma!

Buvo jaudinant's Nęžinomos 
1 motinos atsišaukimas 1943 m.I
iš Bostono radijo stoties į kovo
jantį sūnų: — Mano sūnau, kur 
tu bebūtum: laivyne, aviacijoje 
ar fronte, tepasiekia tave mo
tinos meilė. Mes, motinos, tvir
tos ir ramios, didž uojamės ta
vimi ir visais sūnumis, kurie esą 
te mūsų sūnūs. Dievas telaimina 
tave, mano sūnau; Dievas te- 
gelbsti tave; Dievas tesuteikia 
tavo gražiai jaunatvei pergalę. 

Felicita, apkaltinta už Kristaus, Dievas savo begaliniame geru

Gegužės 13 švenčiame Moti
nos dieną — visų motinų dieną, 
meilės ir poezijos dieną.

Senojo Testamento istorija 
prasidėjo moterimi: Jieva. Nau
jojo Testamento istorija mote
rimi: Marija. Jieva pagimdė A- 
belį, kurį nužudė Kainas. Mari
ja pagimdė Jėzų, kurį išdavė 
Judas.

Tarp tų dviejų motinų — nu
sikaltimo autorės ir nusikalti
mo išpirkėjos — yra įterpta 
žmogiškoji ir dieviškoji drama, 
apimanti nuo pasaulio sutvėri
mo aušros iki atpirkimo šviesos. 

Nemirtingieji vardai

Istorija yra nuženklinta auk
siniais motinų vardais, kurios 
gyveno čia žem'Bje kaip angelai

mokslo išpažinimą, hero škai per 
nešė savo septynių sūnų mirtį, 
pagaliau pati mirdama nuo bu
delių rankos. Kada Sinforinas 
buvo vedamas mirti, motina šau 
kė: “Mano sūnau, pakelk akis 
į dangų; tau neatimamas gyve
nimas, tik pakeičiamas į geres
nį!” Elena, imperatoriaus Kons
tantino motina, surado Kristaus 
kryžių, brangiausią mūsų tikė
jimo relikviją.

Heroizmo žiedai

Senovės istorijoj užtinkame 
nepaprastai nuostabių motinų. 
Barbarams bandant užimti Eu-

me tegrąžina man tave!
Moters idealas

Moters psichologija nepaisi- 
keitė ir niekados nesikeis, nes 
jos siela yra dominuojama am
žinųjų įstatymų, ne žmonių pa
diktuotų, bet pačos prigimties.

Šių dienų moteris atrodo nuo
širdesnė už praeitų laikų, nes 
visi tie buvę prietarai jos ad
resu yra dingę. Ji šiandien jau
čiasi laisva, nepriklausoma, ga
linti pareikšti savo valią, ga
bumus, energiją. Į ją žiūrima 
kaipo į grožio ir meilės sutvė
rimą, apdovanotą dvasine jėga,

li MICHIOAN | OREGONĄ

Vyras ir žmona King joja iš Temperance, Mich., j Pendleton, Ore. Kartu bėga ir jų šuo Bruno. (INS)

ropą, vienas karalius buvo įsa- kurios pakalba gali pakilti, ko-
kęs moterims pasitraukti nuo
šaliai. Viena motina pasiprieši
no, sakydama: “Sudraskyk savo 
negarbingą įsakymą; mus pa
žemini, laikydamas bejėgėmis 
ginti tėvynę. Mes norime laimė
ti arba mirti kartu su visais”.

Vienai motinai pranešus, kad 
jos sūnus kritęs kovos lauke, 
ji atsakė: “Žinojau pagimdžius 
mirtingąjį”. Kita motina pasi
tikusi grįžtantį iš mūšio, užklau
sė: “Kokios žinios?” Šis jai at
sakė: “Visi penki tavo sūnūs 
yra žuvę”. Moteriškė jam atsa
kė: “Ne to aš klausiu: klausiu 
ar tėvynė išgelbėta?” Užklaus
tasis pareiškė: “Taip”. Tada to
ji motina tarė: “Bėgu padėkoti 
Augščiausia jam! ”

Minėtos televizijos progra
mos visą išpildo gana vaizdžių 
būdu, su atitinkamomis dekora
cijomis, montažais, daina (jei 
yra žodžiai) ar šokiu. Gražu, 
skoninga ir miela ausiai ir akiai.

Priedui, turbūt ir aiškinti ne
tenka, kad j<i kas inscenizuo
jama kas l estų Paryžių ar Lisa
boną, daug geros propagandos 
ir reklamos tenka ne tik tiems 
dviems miestams, bet ir pran
cūzų ir portugalų tautoms. Vie
ną kartą matome Paryžiaus gat
vės sceną, kitą kartą prancūzai 
ar portugalai savo tautiniuose 
rūbuose pasipuošę šoka, vėl .ei
tą kartą parodomas žemėlapis 
ar tų kraštų ar miestų vaizdai 
ir t.1į Visais atvejais, aplinka 
rišama su dainos ar šokių melo
dijos pavadinimu.

Ir taip, galvoji, kiek daug bū
tų pasitarnauta lietuviškajam 
reikalui, jei kas iš mūsų gabių-

voti, laimėti. Tačiau jos kelio 
galas visada tas pats: motinys
tė. Ir iš tikrųjų, moterei, kad 
ir moderniškiausiai, motinystė 
yra visada švenčiausias daly
kas, nes tik tada ji pasijunta 
visoje savo didybėje, kada ji y 
ra motina.

Prie lopšelio ji tampa švelnu 
mo, gailestingumo, pasiaukoji
mo sutvėrimas. Su motinyste 
prasideda naujas gyvenimas,
turtingas žvaigždėto dangaus! jų kompozitorių bandytų trupu- 
gražumu, kur lopšelis yra jos ti nus'leisti žemyn ir suKompo-
altorius. Visa kita yra tik pa
saka. Prie lopšelio jos daina 
virsta giesme, gražiausia mal-

nuotų lengvesnio turinio ir nuo
taikos dainelę ar vien tik melo
diją ap'e Vilnių, Kauną ir ap
lamai Lietuvą. Kas žino, jei me-da. Ten jos akys ir širdis, ten

visa jos siela. Vaikutis ne tik■ lodija bus vykusi ir pagautų 
J jos kūno dalelė, bet visos žmo-i amerikinę ar kanadinę ausį, jei 

Kada Asdrubalas nusilenke nįjos dalis. Ji pasijunta lyg vi- ją niūniuotų ar švilpautų gim-
sų motina.nugalėtojams romėnams, jo 

žmona, nenorėdama matyti Kar 
tagenos griuvėsių ir savo silp
navalio vyro, apsirengusi gra
žiaisiais rūbais, užlipo ant pa- 
gon'škosios šventovės ir, pa-

Moteris, kuri nėra motinys
tės pašvęsta, lieka pažeista in- 
timiausiuose jausmuose. Jos gy

nazistai ir studentai, autorius 
būtų atlygintas materialiai, o 
ir Lietuvos vardas skambėtų 
mėnesius, ne tūkstančių, bet mi- 
lionų šio kontinento gyventojų

venimas lyg būtų tuščias, bepras mįntyse
Hollywoode yra toks rusų kil-smerkusi dezertyrą vyrą, nušo- m*s. Tik iš savo kraujo gimusio 

ko su sūnumis į ugnį, mirdama^ kūdikio semiasi energijos tar 
heroiškai už tėvynę. į tum naujam gyvenimui.

LIETUVIŠKAISIAIS REIKALAIS
AI- GI MANTAS

Tapau latviu , galėjo tiesą patirti), kad esu
............... ..... latv:s. Teko daryti išvadą, kad

Tikriausiai, ka p ir daugumas: |aikotarpi rodant lietu-
mūsų tautiečių, taip ir sis bend-j vjškuosiug leidintas, jfc „epavei- 
radarbis darbovieteje stalčiuje
laiko vieną kitą leidinį anglų kė svetimtaučio skaitytojo tiek, 

kad jis atsimintų Lietuvą ar 
lietuvius. Gi latviškasis antibol- 
ševikinis leidinukas tą atsiekė 
iš karto, latvių ir Latvijos var
das 1 ko skaičiusiojo pasąmonė
je. Kaip ten bebūtų, tarnyboje 
dabar jau tenka aiškinti skirtu
mą tarp lietuvių ir latvių.

Vilnius

v.u, melodijos? mėgsta labai dažnai rašyti apie
Aišku, niekas su išskėstom Nepriklausomoje Lietuvoje bu- 

rankom nelaukia lietuviškos dva vusią spaudos cenzūrą ir auto
sios dainų ar kitų kompozicijų, rių laisvės varžymą, nesiskaity- 
bet tas nereiškia, kad negalima Į mą su autorių te'sėmis. Blogi pa 
bandyti. Šiame krašte žmogaus j vyzdžiai, atrodo, įstengia atsi-
iškilimą neretai lemia pažintys liepti net po dešimtmečių.
ir pinigas, bet neretai prie to 
prisideda tik sugebėjimas, ta
lentas ir pasiryžimas. Mums, lie
tuviams, atrodo tų dorybių tik
rai neturėtų stigti.
Kaip kas supranta laisvąjį žodį 

Palaikant nuolatinį ryšį su ei
le mūsų spaudos bendradarbių, 
tenka kartais patirti beveik įdo 
mių dalykų iš mūsosios spaudos 
užkulisinio gyvenimo. Štai, bi- 
čiul’s rašęs vienam ryt. krašto 
dalyje išeinančiam laikraščiui 
nusiskundė, kad iš vieno savo 
straipsnio, kai jis buvo išspaus
dintas, teatpaž no tiktai... pavar-

Jarnhra stovyklos reikalai 
ALRKF didysis užsimojimas 

— jaunimo stovykla, atrodo, 
gan gražiai rieda į priekį. Tę
siamas aukų rinkimo vajus. Ne
paprastai gražu, jog aukojančių 
tarpe esama visa eilė viengun
gių, kuriems šeimos ir vaikų 
reikalai dar yra tolimi, bet su
prasdami d džiąją lietuvybės iš
laikymo svarbą mūsų priaugan
čiam jaunimui mielai prisideda 
prie šios lietuviškos ir katali
kiškos pareigos. Savaime su
prantama, stovyklos rėm mas 
pirmoje eilėje būtinas tiems, ku- 

dę. Beveik nei vieno žodžio ne- r*c Jau ^ur/ 3aV3 vaikučius ir,

Giedrininkės Ciceroje
,Vyr. giedrininkės, suslirih- 

kusios š. m. balandžio 29 d. 
sesės Stefos Kisielienės bute, 
Ciceroj, kaip visuomet, pradė
jusios susirinkimą malda, iš
klausė pirmin. Emilijos Vili
maitės pranešimą apie nuveik
tus darbus, kurių ypač verti 
dėmesio ir pasigėrėjimo Mari
jos Pečkauskaitės-Šatrijos Ra
ganos sukaktuvinis minėjimas, 
suruoštas drauge su “Šatrijos”) 
korporantėmis ir kurio pelnas! 
atiduotas remti “Eglutę” ir Į 
žurnalą “Moterį”, pravestos , 
priešvelykinės rekolekcijos mo-, 
terims bei mergaitėms inteli-Į 
gentėms, Oak Fcrest senelių, 
prieglaudos aplankymas su pa
ruoštomis dovanomis, kai ku
rie šalpos darbeliai ir moralė 
parama nelaimėje esančioms 
giedrininkėms ir daug kita. 
Valdybos rinkimai atidėti se
kančiam susirinkimui. Toliau 
susirinkimas dalyvaujant dr. P. 
Kisieliui buvo tęsiamas jaukio
je vienos didelės šeimos nuo
taikoje prie puošnaus ir turtin
go stalo, sesės Stefos paruošto. 
Kai praėjus 6 vai. reikėjo ap
leisti tuos draugiškus namus, 
visos garsiai galvojo, kad dide
lė laimė ir garbė giedrininkėms 
turėti tokius gerus bičiulius, 
kaip dr. P. Kisielius su šeima, 
o Chicagos lietuviškai apylin
kei tokį energingą ir aktyvų 
rėmėją visų kultūrinių lietuviš
kų reikalų. * S. T.

— ★ —

Skijlikitės "Drauge”!

Skriauda
Jonukas ir Kaziukas dvynu

kai. Mamytė jiems abiems nu
pirko po taupomąją dėžutę. Jie 
sutarė kiekvienas į savą kasą 
kas savaitę įmesti po 10 centų, 
o už sutaupytus pinigus Kalė
doms vienas kitam nupirkti do
vanėlę.

Po kurio laiko Jonukas atbė
ga pas mamą ir raudodamas 
skundžiasi:

— Mamyte, žiūrėk, Kaziukas 
vis meta pinigus į mano dėžu
tę...

MARIJOS MĖNESI PRALEISKI-
ME GEGUŽINIU PAMALDŲ 

DVASIOJE
Gegužinių pamaldų dvasia yra to

kia gili, tokia maloni ir tokia 
lietuviška

Ši dvasia yra puikiai išreikšta 
Jo Ekscelencijos

• Vyskupo Vincento Brizgio 
gegužiniuose skaitymuose:

MARIJA DANGUJE 
IR ŽEMĖJE

Tai yra trisdešimt vienas skai
tymas, pritaikintas kiekvienai ge
gužio mėnesio dienai. Mąstymai 
parašyti atsižvelgiant ne tik j di
džiąsias marijines tiesas, bet ir į 
mūsų laikų rūpesnius.

Knyga papuošta puikiu dail. J. 
Pilipausko viršeliu. Ji turi 144 
psl. ir kainuoja tik $1.50. Ją iš
leido Lietuviškos Knygos Klubas.

Užsakymus ir pinigus siuskite:

DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė.,

CHICAGO 8. ILL.

buvo palikta iš originalo. Na, 
sakykim, kad jau to rašinio to
kio silpno būta, bet kuriam rei-

pasiekus reikiamo amžiaus ribą, 
siųs juos vasaroti lietuviškon 
aplinkon. Šuo metu jau pradeda

kalui tuomet buvo palikta pa-1 mi konkretūs darbai pačiame 
varde, nes juk rašinio autorius stovyklos plote. „

W0RK NEAR HOME!
This is your chance to save time!

Needed at once:
POTTERY WORKERS, 
CASTERS & GLAZERS

MES PRISTATOME ANGLIS BEI 
PEČIAUS ALIEJŲ

DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS lį*
Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą blo-l 

kų ar keliasdešimts mylių. Reikale šaukite mus. j
Vieno kambario baldus arba Viso namo — kreipkitės pae 

mus. Turį daug metu patyrimo perkraustymo darbe.

STASYS FABIJONAS
2146 Sa. Noyne Arenus Tel. Vlrginia 7-7097|

jau buvo pats redaktorius, gi 
redakcijos raš n'.ai dažniausiai 
nežymimi jokiais parašais. Ar
ba, kitas laikraštininkas sakosi, 
nusiunčiąs straipsnį vienam laik 
raščiui, o jį pamato išspausdin-. , .. . i,- .. i Good starting salaiy, 5 day 40 hr.
tą k.tame žurnale, kuriam jis week. Apply:
nebuvo skirtas. Viskas atlikta CHICAGO PORCELAIN ART 
neatsiklausus autoriaus. Tegu

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

mės muzikas Dimitrijus Tiom- 
kinas, kuriam pasisekė savo me 
iodijomis patraukti filmų gamin 
tojų dėmesį. Šiandien jis rašo 
muziką visai eilei filmų, jis už 
tai jau gavęs eilę Oscar pripa
žinimų, o ir materialnį pagrin
dą turi gausų ir užtikrintą. Pa
klauskite tik kas antro ameri
kiečio, kino teatrų lankytojų, 
ar rasis bent vienas kuris nežino 
tų jo vardo ar -nemokėtų bent 
vienos jo, su slavišku atapal-

NUO UŽSZSENRJUSIŲ
Si RAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT

VIRŲ Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, 
legali ramiai afiditl Ir naktimis 
Ttlegotl, nes Jų užsinenSJuslos žaizdos 
įležti Ir skauda. Kad paftallntl tą 
įležSJimą ir skaudftjlmą. senų atvl- 
ų Ir skaudžių žaizdų, uždtklte 

LEOUIZ) Olntment. Jos gydymo

iš to ir nebūna jokios tragedi
jos, bet įdomiausia tai, jog mi
nėti spaudos leidiniai kaip t k

COMPRNY
1142 West 63rd Street 

Tel. — PR 6-1866
MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, G ELŽ KELIAIS, 

AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.
Sutvarkome dokumentus norintiems atvažiuoti į Ameriką. Pa

rūpiname dokumentus norintiems išvykti į užsienį. TURIME IR 
LIETUVIŲ Skyrių. Pildome afideivitus. Pasinaudokite.

15-kos m. sukakties specialus išpardavimas!

Westwood Liąuors
2441 WE$T 69TH STREET — Tel. PR 6-5951

vieną
kalba apie Lietuvą, Pabaltijį, so 
vietus. Nežinai gi kada gali iš
kilti diskusijos, pokalbiai apie 
mums svarbius reikalus, tad 
visais atvejais yra gera turėti 
po ranka ir atitinkamos medžia
gos. Čia puikiai tinka “Litua- 
nus”, Beliajaus “Vilties” kaiku-
rie numeriai, “Liet. Dienos”, na Paryžius, Lisabona ir 
ir, kad ir rečiau sutinkama vic- ar Kaunas
na kita knygelė ar brošiūra apie Per transkanados
Lietuvą. Atvirai kalbant, nela- MWniuiwi»ig .r pv. , n,Pt8J1i<ią l)gOB va,imamos psoria
Lai amerikiečiai domisi ilgais NBC tinklą šeštadieniais, per- sis. Taipgi pasalina porftejimą ilgo. 

rasiniais, dėstymais ar neaiskio- duodama programa Hit para- ,tab,lo dJ!mvinimą odos ir p.rpiyiims
mis nuotraukomis, neretai kitas; dc” vardu, kurios metu sekant į ’arppirMių. Yra tinkama vartoti nuo 

. .. , , Ižlūstančlos, suskilusios odos d.dlr-pavarto tik iš mandagumo. Bet paskutiniąsias tuo reikalu sta- ,tnių, odos iiMrtmų ir t. t., taipgi 

kai anądien kcletai teko parody- tistikas, perduodamos pačios po Į '^XmrtąuX\ftMdmasmnuSa^rtr8 
ti (šiame dienrašty atskiru pulariausios melodijos per pas- <ių. ji yra gera g/duoiR nuo ti
straipsneliu jau minėtą) latvių kutiniąsias septynetą dienų duo virtinių odos ilgų. Lo 

išleistą propagandinį leidinį, įs- tos per radiją, televiziją, sekant pard„oda^enpO 
pūdis buvo visiškai kitoks. Na- išparduotas patefono plokšteles 28 ,r 80-
riai skaitė, žiūrėjo ir vartė, nes ar daugiausiai išgrotas melodi- Pirkite vaistinRseChi 
tas sugaišino neilgiau trijų mi- jas iš “muzikinių dėžių”. ca«°J lr apylinkėse—

nučių laiko. Taip pat, atitinka- Turį progą ar mėgstą sekti ^y'7nd m^DetrZt ° M* 
mą dėmesį rado ir paskutinė tas dvi programas, galėjo pas-
“Viltis”. Visa būtų gerai, bet, tebėti, kad pastarųjų keletos 
jau gerokai laiko praėjus dar mėnesių bėgy, pačios išk.liau- 
vis tenka išgirsti kalbant aph į jios melodijos buvo “Poor peop- 
Latviją ar galvojant (nors jai. le of Paris” ir “Lisbon Anti- 
per eilę metų kiekvienas aplink į,rja”-

ypatybe* palengvina Jūsų akaudBJI- 
... mą ,r galSnltn ramiai miegoti nak- televiZlją tj. Vartokite ją taipgi nuo nkau 

Atvirai kalbant, nela- trečiadieniais ir per amerikinį Į J1 u,p^ pate,lna

cblgan arba raly ki
tę lr atsiųskite Mo- 
ney order |

FLOR D’ALPĘ, Desscrt Lięueur, 
originalus Milano likeris $5.89

LEMON - ICE, gaivinantis likeris 5th $3.89
WESTW(K)D LIQUOR, 5 metų senumo

Kentucky degtinė, 3 bonkos už $ -| Q 00

CHERRY BESTLE, Danijos vyšnių likeris 
buvo $6.50, dabar didelė bonka $4.45

JULĖS HENRY, 3 star prancūziškas 
konjakas / $4.85
IZAKRA, nepaprastas likeris, Benediktino 
skonio. Buvo $8.50, dabar parduodamas už $5-50

VERMOUTH, itališkas vynas, didelė bonka $1.30
SCHWARZTE KATZE, vokiškas vynas $.90
GKAINBEI.T, Minnesotta alus, 24 butelių dėžė $3.39
FOX HEAD 400, Waukesha, Wisc. alus

24 kenų dėžė $3-69
Prie čia pažymėtų kailių, taksai priakaitoini atskirai, šiame 

skelbimo yru išvardintu tik mu/.ii dalis gėi'inių. Per 15 metų Įaitiir- 

nnvoin .sųžiiiiiigiii lietuviams nelik iš vietos apylinkės, bet ir iš lo- 
limcaiiių vielų. Stikuklii* proga pa;rixitiom gėrimus netik ėia išvar
dintus, bet taip pat ir kitus. Yra gaunama krautuvėje: Zubrouka, 
importuota iš Europos; Pranei'izijo.s, Italijos, Ispanijos, Vokietijos 

ir kitų kraštų vynai ir kiti gėrimai. Yra vyno virš 50 metų senumo. 
Užsakant didesnį kiekį, pristatnme į namus.

ALEKSAS ŠIMKŪNAS (Joniškietis)

IŠ TOLI IR ARTI

NAUJI OI DEL! TUO KAI- NAUJAUSI KRAUSTYMO (RANK/At 
ILGU METU PATYRIMAS-PIGUS IRSĄŽININ6AS PATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 S+. CHICAGO 36, ILL. Tel. UAItaok 5-9209

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

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

tolimų distancijų. Saukite sekančiai:

'ANTANAS VILIMAS
8415 S. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL.

Telefonas — FRonticr 6-1882
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllIllIllinilllllllllllii

LEGULO, Department D. 
5618 W. Eddy SL Chlcago 84, III.
ONKJtfKiMBaa

Pradiikit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAYINGS AND LOAN !
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Plrmad., antrai,., penRtad. ,r TreCtad. 9 ryto lkl 12 vai.. 

Geštad. 9 vai. ryto Iki 4:30 p.p. Kctvirtad. 9 vai. Iki 8 vai. vak.

I
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Chicagoje
JAV LB TOWN or LAKE 

APYLINKES VEIKLA

rot'K<'n"r«',o d'dyvinms pagerb-Į gietės įvertino ižd. P. Gudins- Daukantas, Nakutis, Panevėžys
ii. į t(į banketą LB iown of La
ke apyl. valdyba yra gavusi 20 
pakvietimų. Valdyba in corpore 
juos įsigijo. Tautiečiai, norintie 
ji šiame bankete dalyvauti, pra
šomi pakvietimus įsigyti pas vai 
dybo pirm. Jeron mą Iganatonį, 
telef. FRontier 6-6897.

PAVASARIO VAKARAS

Gegužės 19 d., šeštadienį, 7 
vai. vak. Clevelando ateitinin
kai lietuvių salėje suvaidins nuo 
taikingą Antano Gustaičio “Sek 
minių vainikas” vaidinimą. Pa- 
vasaro džiaugsmo ir lietuviško 
gyvenimo vaizdelis, kurį suvai
dins clevelandiečiai teatro mė
gėjai, nukels atsilankiusius į 
netolimą ir gražią praeitį.

Po trumpo vaidinimo svečiai 
turės progą smagiai pasišokti, 
pasivaišinti turtingame bufete. 
Biletų jau šį sekmadienį galima

— Motinos dienos minėjimas, 
kurį rengia ateitininkiškasis jau 
nimas, įvyks gegužės 20 d. lie
tuvių salėje.

— Jaunimo Peticijos parašų 

rinkimas vyksta sėkmingai. 
Kiekvieną sekmadienį galima pa 
sirašyti Spaudos kioske. S. G.

ALTO METINIS 

SUSIRINKIMAS

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Clevelando skyriaus visuotinis 
metinis organizacijų atstovų su

LB Town of Lake apylinkės 
valdyba septintame posėdyje, 
kuris rvyko gegužės 6 d., ap
tarė eilę svarbių reikalų, su ku
riais būtų pravartu susipažinti 
ir vietos lietuviškai visuomenei..
Ypatingai pastaruoju la ku iški
lo eilė skubių ir būtinai gyveni
mo praktikoje įgyvendintinų . .•i i . j i t u rp__ p t 1941 birželio 11 — 13 d. prade-reikalų, todėl LB Town of Lake _ . . ,
apyl. valdyba nutarė sušaukti ““ kruvmua :rmasmus lietu-
informacinį sus rinkta,, kuris *«“»? 1 Ru81Jos( 
įvyks gegužės 27 d. 11:15 vėl. 7“ lstorWe negirdėtas musų 
A. Ramonio salėje. 1820 W. 46 tau‘os nTalkl?lraas jau tęstas. 15 

Str. Bus aptarta Lietuvių Stu-'met,ų' liaunų mmėjunas Du
dentų Sąjungos leidžiamo leWj.! “atomas pravesf Town of Lake 
nio “Lituanus” materialiniu at-. lll’tUV"‘ lll>1TJ0Je.SV' S5“.*“ 
žvilgiu parėmimo klausimas,
spaudos platinimo vajaus rei-

Birželio išvežimų minėjimas

Visi gerai prisimena ir niekad 
neužmirš okupanto bolševiko

kalas, Kultūros Kongreso ir ki
ti svarbūs LB Tovvn of Lake a- 
pylinkę l.'ečią klausimai. Ypatin

parapijos salėje. Apie tai smul 
kiau bus painformuota ateity
je. J. J-tis

. . ____  _____ sirinkimas yra kviečiamas at- avarb.us ChĮcago-
įsigyti Spaudos kioske ir pas einantį sekmadienį, gegužės 13 ie iyyksianctos Dainų šventes
klubo narius, o šeštadienį — lie
tuvių salėje prie įėjimo. Rezer
vuoti biletus galima telefonu 
KE 1-5264 vakarais. Mokiniams 
biletai pusė kainos.

Ilgoką šio pavasario sezoną 
salėse užbaikime linksmai ir nuo 
taikingai gegužės 19 d. Visi e- 
sate kviečiami ir laukiami.

JAUNŲJŲ KONCERTAS

Praėjusį sekmadienį Šv. Jur
gio parapijos salėje įvyko mū
sų jaunųjų, besiveržiančių į už
burtus meno slėpinių pasaulius, 
metinis koncertas. Gana gausiai 
publikai klausantis, jaunieji pia
nistai P. Dautartas, A. Kalvai
tis, V. Dailidė, D. Čiurlionytė, 
R. Vaitėnas, G. Stuogytė, V. Be 
nokraitis, D. Bružaitė, L. Obe- 
lenytė ir J. Kavaliauskaitė at
liko gana įdomią ir įvairią prog
ramą. D. Bružaitė padainavo J. 
Brahmso “Smėlio žmogelis 
Pergalėsi “Nina”.

Akordeonais solo ir visi kartu 
programoje dalyvavo B. Rut-

d., 11:30 vai. lietuvių salėje. 
Šiame susirinkime bus tvirti

namos metinės darbo ir pinigi
nės apyskaitos ir renkama nau
ja Alto skyriaus valdyba. Vi
sos Clevelando lietuvių organi
zacijos maloniai prašomos į šį 
susirinkimą deleguoti savo at
šovus ir pasirūpinti, kad jie me
tiniame susirinkime tikrai da 
lyvautų.

Minėju Motinos dieną

Tovvn of Lake Moterų Sąjun
gos 21 kuopa minėjo Motinas

rengimas ir jos aukomis parė- d en4 &e&u“ės 6 d.
tnunas.

Valdyba tuo reikalu yra ga
vusi aukoms rinkti lapus. Pagal 
šiuos aukų lapus aukas rinkti 
posėdyje buvo įgalioti J. Lit
vinas, P. Menkeliūnas ir P. Šeš
takauskas. Malonūs tautiečiai, 
nors ir
per šiuos asmenis paukoti šiam 

Skyriaus Valdybai svarbiam didžiulės Dainų šven- 
.1 tės sėkmingam surengimui. Tik 

PASKAITA visų darnia parama graž'ai su
skambės lietuviška daina mūsų
“sostinėje” Chicagoje, o tos dai- " 
nos aidai nuaidės per visą lie
tuvišką pasaulį.
Lietuviškos knygos platinimo 

vajus

Visos sąjungietės, gėlėmis p i 
sipuošusios, in corpore įėjj į 
Šv. Kryžiaus parapijos bažny
čią, vargonų maršu palydėtos 
muz. Stp. Sodeikos.

Po šv. Mišių visos sąjungietės 
susirinko į parap’jos svetainę

kuklia auka,įprašomi Purins. 7° ^kandžių pir
mininke J. Čepulienė sąjungie- 
čių vardu pasveikino iždininkę 
Pauliną Gudinskienę, kuri jau 
15 metų eina tas pare'gas. Jai 
buvo įteikta ir dovana. Sąjun-

kienės darbą. Susirinkime pa
aiškėjo, kad turime sergančių 
narių, tai Ang. Norbutienė, Ma
rija Sudeikien'ė ir Sofija Stau- 
tienė. Narės apsiėmė jas aplan
kyti ir pasimeldė už jų sveikatą. 
Taipgi prisimintos a. a. Morta 
Petrošaitė ir a. a. Barbora Alu-

ir Prunskis.
— o —

— Kapų puošimo dienos pro
gą turėtume atsiminti mūsų 
jaunus vyrus, kurie paaukoję 
dėl šios šalies savo gyvybes pra 
ėjusiame kare. Kare žuvo mū-

S 0 P H I E BARČUS
RADIO PROGRAMA

16 WOE8 stotie* — Banga 1890
NUO PIKMAO. IKI PENKTAD. 

8:46 Iki 8:80 vai. ryte 
SESTA D. M: 80 Iki 9:80 ryta

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 
SEKAI). 8:30—9:30 v. r. U stoties 

WOPA — 1490 kll.sų kolonijos lietuviai Joseph A- Chicago 29, ji. HEmiock 4-2411
zienė, kutios praėjusią Motinos domaitis, Jonas Butėnas, Jonas 7121 80. rockwgli. st
d'eną dar buvo kartu su mu
mis. Narės pasimeldė už jų sie
las.

Gardner, Mass.
Lietuvių Bendrovės šventė

L etuvių Bendrovė rengia sa
vo metinę šventę gegužės 26 ir 
27 dienomis bendrovės vasarna
myje prie gražaus ežero. Bus 
skanių namie gamintų valgių ir 
programa. Rengėjai kviečia vi
sus iš arti ir toli atvykti. V'e- 
ta: Ruote 2, prie lauko kino W. 
Broadway.

Rengimo komisiją sudaro SarĮ 
gotas, Vyšniauskas, Dapkantas,;

“m’ovj n <T
A. BENIULIS atlieka įvairiu) 

perkraustymus ir pervežimui 

iš tolimų ir artimų atstumų. 

x TeL BĮ, 7-7075 arba

PR 8-9842

Dubažinskis, Vladas Kačenas, 
Laurynas Lukaševičius, Eduard1 

Sąjungietėį pįikausky, James Stomber ir 
Antanas Žekonis.

— Serga kun. Petrausko mo
tina Apolonija Petrauskienė ir 
Gardnerio seniausias lietuvis

iJurgis Kazinskas. V. V

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PREC1N PHOTO STUDIO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav,

4058 Archer Avenue 
Telefonas Vlrginia 7-2481

SS 1

RADIO SU!
[ (lempos-dalvs-baterijos) j
/V TAISYMAS^ 
įnamuosedirbtuvėsej

—100% -----
LGARaNTIOĄ-

di-DOm

ILU TELEVISION
Į C sav. inž. A. Semėnas) I
3130$.Hatsted-DA6-6887

MIDLAND
Gegužės 13 d. 11:30 vai. lie

tuvių salėje įvyks LB apylinkės 
ruošiama dr. D. Degėsio paskai
ta “Vėžys, cigaretė ir atomas”.

Prelegentas patieks pagrindi
nes vėžio ligos priežastis ir ko
vą su jomis. Paskaita bus pa
įvairinta filmais. Visuomenė 
kviečiama atsilankyti.

— o —
— LB apylinkės susirinkimas

ir įvyko balandžio 29 d. Susirin
kimas sutraukė arti 100 narių. 
Apylinkės pirm. J. Virbalis re-

Šis vajus tęsiasi visą gegužės 
mėnesį. Dėl knygos mūsų tėvai 
su caro valdžia taip žūtbūtinai 
kovojo ir savo kaulais Sibiro 
taigas išklojo, todėl tinkamiau
siai bus pagerbtas jų atmini
mas, jei kiekvienas gegužės mė
nesį įsigysime nors po vieną lie 
tuvišką knygą,. Tovvn of Lake 
apyl. valdybos narys J. Janulai

feravo valdybos darbo planus,
kauskas, A. Rutkauskas, V. Au-5 kuriems susirinkimas pritarė.
gustauskas, V. Darnusis, K. Ste- Bendruomenės solidarumo mo[ tis š'o vajaus proga jau yra iš- 
ponavičius, K. Butrimaitis, A. kestis jau yra renkamas ir bus 
Beržinskas, R. Vaitėnas, R. Žy- tęsiamas iki gegužės 31 d. 
lė, J. Vyšniauskas ir V. Šlape-

BUDŽIŲ ŠVIENTĖ

****i«^*:**:*i1«l««aaim*^***<»

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 
Atsakymą rasite J. Budzeikos kny
gutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centų

Ją galite gauti

“D R A U G E”

2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8. ILL.

TELEVIZIJOS
ir Radio Aparatų Taisymas
Sąžiningai ir garantuotai darbai 
M. RIMKUS, 4617 S. Sawyar St 
Tel. VI 7-0087 ~ VI 7-3031

Rūpestingai ir pigiai taisau
TELEVIZIJOS

APARATUS
Garantuoja darbą ir dalis.

]. MIGLINAS 
Telef. — HUmbold 6-1038

lis.
Visi šie mokiniai, uoliai bedir

bą su savo mokytojais muz. Pra 
nu Ambrazu ir sol. Juliumi Ka
zėnu, yra padarę didelę ir gra
žią pažangą nuo jų paskutinio

platinęs 37 knygas. Pirmoji kol 
kas yra U. Jauniškienė, kuri lie
tuviškų knygų nupirko už 24 
dolerius. Tai malonus pavyz-

Š. m. balandžio 29 d. lietuviai’ dys’ kur* turčtų ?asekti ir kiti
budžiai atšventė savo metinę’mūsų tautiečiai’ kur™ ™P> 
šventę. 10 vai. Šv Jurgio baž- lietuviškos kultūros klestėjimas
nyčioje buvo atlaikytos pamal

koncerto. Jų pasirodymas vi-! dos už kenčiančią Lietuvą. Bu- 
suomenei buvo graži tiek kon- džiai dalyvavo su vėliavomis ir 
certantų, tiek kito jaunimo šven uniformuoti. 7 vai. vak. Cleve- 
tė. Malonu pabrėžti, kad tiek ^and Music School Settlement, 
Pr. Ambrazas, tiek Jul. Kazė- dalyvaujant tėvams, svečiams ir 
nas be tiesioginių darbų atran- organizacijų atstovams, įvyko 
da 1 aiko padirbėti su jaunaisiais iškilmingoji ir meninė dal s. Į
mokiniais ir jiems suteikti gali- giję patyrimo laipsnį 9 jaunu-
mybes pažinti gražųjį muzikos! ^jai būdžiai prie lietuviškos vė 
pasaulį. Iš koncerte dalyvavu-Į kavos davė įžodį. Pritaikintą 
šių jau daugelis yra toli pažen-Į Laį dienai kalbą pasakė inž. P. 
gę mokiniai ir galima tikėtis ^iūrys. Sveikino JAV Lietuvių 
puikių pianistų bei akordeonis-Į Bendruomenės Valdybos pirm 
tų. Programos pabaigai “Ąžuo-iSt. Barzdukas, LB Clevelandc 
lai”, vadovaujami Juliaus Kazė- .......
no, padainavo tris lietuviškas 
dainas.

Prano Ambrazo ir Juliaus Ka 
Zeno surengtasis jų mokinių kon

apyl. pirm. J. Virbalis, Alto sk 
pirm. J. Daugėla, Tautinės Są
jungos ir neolituanų vardu adv. 
J. Smetona, Dramos studijos 
ved. J. Braziulis, tėvų vardu

certas buvo geru akstinu jauni- Kudukis ir raštu sveik no Cle- 
mui dar uoliau savo pamėgtą ša velando ateitininkai. j
ką gilinti ir tėveliams pasidžiaugi Meninėje dalyje Vytautas Ma* 

tulionis padainavo Beethovcno 
“Adelaide”. Jam akompanavo 
labai progresuojąs ir ateityje 
daug žadąs muzikoje A. Smeto
na, Jr. Vėliau budys A. Smeto-

ti jų vaikų pasiektais laimėji
mais.

TRUMPAI

— N. Vedegytė - I’alu-

hinskienė ir šiemet dalyvauja 
“May Show” parodoje, kuri ati
daryta nuo š. m. gegužės 1 d. 
iki birželio 12 d. Clevelando me
no muzėjuje. Iš čia gimusių lie
tuvių parodoje dalyvauja A. 
Vaikšnoras su akvarele ir alie
jumi ir A. Baltrukonis su foto 
nuotraukomis.

— A d oi f. ir Jadv. Damusiai,
auginą du sūnus ir dukrą, pra
ėjusią savaitę susilaukė nauja
gimės dukrelės Gintos Bernade
tos.

— Gegužinės pamaldos šv. 
Jurgio bažnyčioje būna kiekvie
ną trečiadienį 7:30 vai. vak.

— Kun. J. (eka.'vičius, vika

raująs Brooklyne, lankėsi Cle- 
velande ir šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje pasakė pamokslą.

Rūkstą 1 Sdvirtgs and Loari „.j 

Association
gįmSUREO

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA IR 

, PELNINGIAUSIA 
I TAUPYMO 

BE NDROVĖ

4038 Archer Avenue Tai. LA3-6719 

AUGUST SALDUKAS Prazldentoa

£

JONAS GRAŪINSKflS
Kambarių vėsintuvai, vėdintuvai: radio: vokiški, kišeniniai, nešio

jami, automobiliams; televizijos; patefonai, varomi baterijomis
J. G. TELEVISION COMPANY

2512 W. 4-7th St. Tel. FRontier 6-1998
TAISYMAS GARANTUOJAMAS RAŠTU ♦— 100%

r*, -c—,*

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO

ir lietuviškos knygos leidimo su
stiprėjimas.

Liepos 1 d. 6:30 vai. vakare 
Sherman viešbutyje rengiamas 
banketas JAV ir Kanados Lie
tuvių Dainų Šventės ir Kultū-

“dainuoti savo. pavasario dainą, 
gert stovyklos saulę, liepsnojan
čia ugnim įkvėpt tėvynės tylią 
giesmę, o vakaro sapnuos tekė
tų jų širdin laukų mielas kva
pas”.

Suprasdami tai, štai Kazimie
ras Ga'žutis ir ponia paaukojo 
100 dol. Jonas Krikštolaitis — 
10 dol.

Mieli lietuviai, remkime, kiek 
išgalės leidžia, o pasižadėjusie
ji pradėkime įmokėjimus Supe- 
rior Savings banke šiam reika
lui atidaryton sąskaiton Nr. 
14833, arba Jaunimo Stovyklos 
Globos Kimitetui.

B-VTŲ LYGOS, KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namu įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

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

CRANE SAVINGS A LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32, M.

DISTRICT SAVINGS t LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, UI

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

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

SINCLAIR Gazolino Stotis

"PAGALBA"
Sav. Ant. Stanevičius

Taisome automobilių motorus. Lyginame įdaužimus ir 
{lenkimua. Dažome ir atliekame įvairius kitus pataisymus.

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

Parduodame akumiliatorius, padangas ir kL automobilių dalis.

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

i i Į . ■ .i—. į

I

31

A. TVERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 

Pardavimas ir taisymas 
2646 W. 69th St. REpublic 7-1941

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
MARQUETTE GELIŲ KRAUTUVE

KORSAŽAI, GĖLĖS VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS IR 
KITOMS PROGOMS. Atidarą vakarais ir sekmadieniais. 

Savininkai: ANDRIUS ir ELENA (SANDOM) STANIULIS
2743 West 69th Street Tel. PRospect 6-0781

(priešais fiv. Kryžiaus ligoninę)
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

na pianu paskamb'no Chopino I j 

baladę, artistas I. Gatautis pui- į 
kiai paskaitė keletą patriotinių | 
eilėraščių ir J. Gailiušytė gra-1 
žiai padeklamavo “Sopulio sva
jonę”.

Po meninės dalės įvyko vai-' 
sės ir šokiai. Vaišes organiza-' 
vo P. Jarašūnienė ir Rutkaun-j 
kas. Lietuviai budžiai taip pat 
yra dėkingi už vaišių ruošimą 
Bartušk'enei, Gailiušienei, Zyda- 
vičienei, Motiejūnienei, Gcležie- 
nei ir visiems budžių tėvams, pri 
sėdėjusiems prie šventės paruo-Į 
širro.

NAUJI AUKOTOJAI

ALRKF spartina pagrindinius 
stovyklos įrenginio darbus, kad 
jaunieji, anot R- Spalio, galėtų

fioiai ir SArr.m 
PERkRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IK M TOMUI

K. EIDUKONIS
tunu naują didel} sunkvežimi 

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

Tel. PRescott 9-2781

14 ARTI IR TOIJ BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
NaiiJaM Aprvlalufl didelis 

mink težlmls mi pilna ap- 
drauda. I'lgna k aąžlnlnsaa 
patnrna vlinaa.

R ŠERĖNAS
4A4A 8. Wood St., Chicago O,

IIIlnolM, tel. VI 7-2972

Roosevelt Furniture Miegamo Rakandų Išpardavimas!
II 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.
Už 6 mėnesių išmokėjimus neima- 
me jokių nuošimčių. Prieš perkant 
baldus, užsukite į šią lietuvišką 
krautuvę, apžiūrėkite baldus ir pa
tirkite kainas.

ROOSEVELT FURNITURE CO
2810 WEST ROOSEVELT ROAD Tel. SEeley 8-4711

Pella Itaiidonis, aa». Ir menadžerls 
Krautuvą atidaryta aekmadlentala nuo U Iki 4:1(1

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

_____

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IK PEININGI PATARNAVIMAI.

TAUPYKITE TVIRTAI, APDKAIJHTO.I 816,000,000 IŠTAIGOJE, AVR Mtl AVM AS, N Al J Al PAI»I PI \TAS l»l VIl»EM»As I Z PAI I> V|» 15 VLHTMKN 
Tli SĄSKAITAS. KITI TAL'PYMO SKYRIAI: OPTIONA1., IlONCS, KAI,8. I»V IR VAKAtlI.IV SKYRIAI. GALITE TAI'PYTI IR PER LAIŠKUS. SU
TAUPYKITE 161,AIDAS IAKI,IflANT ČEKIUS IR APMOKANT VISOKIAUSIAS BILAS. YEI/TUI PATARNAVIMAS NARIAMS. IftKKICIAM IB 
PARDUODAM VALDŽIOS BONUS. NAMŲ PASKOLOS PRIEINAMIAUSI OM SĄLYGOM. SUŽINOT MCSŲ AUKŠTĄ DIVIDENDĄ IR KITAS IN
FORMACIJAS PAŠAUKIT — GROVEH1LU 6-7675.

CHICAGO SAVINGS tad LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTENN AVĖ.
PIRM. 19 VAU —H VAI,.s ANTRAI). IR PKNKT. 8 Iki 4 VAK.{ K ET. • IKI 8 vai. vąšui Trr*. UŽDARYTA VISĄ DIENĄ; ŠF.ŠT. • IKI • POPIET
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MBMftASTTs BRAV6AS, CfflCAGO, ILLtNdtS

NEW YORKO ŽINIOS
— Algis Vetleckas išrinktas — Alekso Mrozinsko piano 

pirmininkauti jaunimo sekei-1 studijos mokiniai gegužės 26 d.
jau trečiu kartu pasirodo vie
šai New Yorko lietuvių publi
kai. Pirmieji du metiniai kon
certai yra įvykę 1954 ir 1955 
m. Koncertuos apie dvidešimt 
studijos mokinių, pradedančių 
ir pažengusių.

Koncertas įvyksta Apreiški
mo par. salėje. Jo pradžia 5 
vai. popiet. Programoje, tarp 
kitų dalykų, bus atliekami Ru- 
binsteino piano koncertas D 
minor, Griego koncertas A 
minor ir amerikiečio, kompozi- 

1 toriaus Addinsell — Warsaw 
koncertas. Tie kūriniai bus 
atliekami dviem pianinais, pa
lydint pačiam studijos moky
tojui Mrozinskui.

Piano klasė yra tik viena iš 
Alekso Mrozinsko studijos. Be 
jos, dar veikia akordeono ir 
dainavimo skyriai. Pati stu
dija veikia jau nuo 1951 m., o 
nuo 1954 metų pradėta rengti 
metinius mokinių pasirodymus 
viešuose koncertuose.

Studijos vedėjas Mrozinskas, 
kuris pats yra baigęs muzikos 
mokslus pas žymiuosius mūsų 
pianistus B. Dvarioną ir A. 
Ružickį, šalia darbo studijoje, 
dar plačiai reiškiasi ir visame 
New Yorko muzikiniame gy
venime. Dabar jis pradėjo da
lyvauti ir Brooklyno Operetės 
Choro gastrolėse, statant “Jo
nių burtus”, kuriems jis yra 
parašęs muziką kartu su J. 
Stankūnu, to choro dirigentu.

jai, kuri pereitą savaitę oficia
liai pradėjo veikti New Yorke.
Si sekcija apjungia kelių tau
tų jaunimą ir veikia prie Cen
trinės ir Rytų Europos Krikš
čionių Demokratų Sąjungos. 
Vedeckas New Yorke studijuo
ja ekonomikos mokslus. Su juo 
iš lietuvių j valdybą išrinktas 
ir A. Trimakas, Jr.

Jaunimo sekcijos centras yra 
Paryžiuje, kur iš lietuvių ypač 
gyvai darbuojasi Ad. ir Birutė 
Venckai.

— Prof. K. Pakštas, Pr. Vai
nauskas, d*r. VI. Viliamas ir St. 
Lūšys pereitą savaitgalį su ki
tų tautų atstovais dalyvavo me
tiniame Krikščionių Demokra
tų Sąjungos Tarybos suvažia
vime. Buvo peržvelgta ligšio
linė veikla ir aptarti ateities 
planai. Priimta ir atitinkamų 
rezoliucijų. Krikščionių demo
kratų Sąjungos būstinė šiuo 
metu jau veikia naujose patal
pose, 18 E. 60 St., New Yorke.

— Prof. Juozas Žilevičius, 

vienas Dainų šventės dirigentų, 
gegužės 5 d. lankėsi Philadel- 
phijoje, susipažindamas su 
Kaulėno vedamu choru, kuris 
rengiasi dalyvauti dainų šven
tėje. Profesoriaus nuomone, 
Philadelphijos choras, jei tik 
dirbs, turi galimybių iškilti į 
pirmaujančius JAV lietuvių 
chorus. Jis ypač gyrė choro 
disciplinuotumą ir gerą balsinę 
medžiagą.

— Antanas Škėma, dramos 
aktorius ir rašytojas, neseniai 
laimėjęs “Darbininko” dramos 
veikalų konkursą už sav0 kūrinį 
“Žvakidė”, gegužės 11 d. New 
Yorko kultūrininkų diskusijų 
vakare kalbės apie poeziją pro
zoje. Bus diskutuojama ir 
Henriko Radausko premijuoto
ji poezijos knyga “Žiemos dai
nos”. Diskusijos vyks Baltic 
Freedam House patalpose. 
Pradžia 8 vai.

— Pranė Lapienė šiemet sa
vo vasarvietės sezoną atidaro 
kartu su didžiule lietuvių daili
ninkų paroda. Jau dabar žino
ma, kad parodoje dalyvaus dai
lininkai Povilas Puzinag, Cešlo-. 
vas Janusas, William Vitkus, 
A. Rūkštelė, S. Plechąvičienė, 
E. Kulbokienė. Su kitais vyks
ta susirašinėjimas. Viso bus iš
statyta apie 50 paveikslų.

Ta proga bus išleistas gra
žus katalogas. Paroda vyks vi
są vasarą. Lietuviams paro
dos ir vasarvietės atidarymo 
iškilmės įvyksta birželio 9 d., 
šeštadienį, o po savaitės numa
tytas atidarymas ir amerikie
čių visuomenei.

Prie vasarvietės dailininkai 
numatę nupiešti gražią didžiu
lę iškabą, kuri bus iš abiejų pu
sių ant įkastų stulpų su užra
šu “Welcome to Art Exhibit. 
Admission Free.”

Užpereitą savaitgalį New 
Yorko dailininkų atstovai buvo 
nuvykę į Lapienės vasarvietę 
apžiūrėti patalpų ir aptarti pa
rodos rengimo detalių.

— Mln. St. Lozoraičiui, bir
želio mėn. atvykstančiam į 
JAV, New Yorke sudarytas 
apie 50 asmenų komitetas 
rengti priėmimą, kuris bus vie
name didžiųjų New Yorko 
viešbučių.

— Pabaltijo Moterų Tary

ba, kurios būstinė yra New 
Yorke, paskelbė, kad Vokieti
joje Miuncheno moterų klubas 
perrinko savo valdybą. Pirmi
ninke yra St. Vyšniauskienė, 
sekr. R. Veršelienė, ižd. V. Ma
tiukienė ir kandidatės — O. 
Kuraitienė ir S. Ribinskienė. 
Revizijos komiaijon išrinktos: 
V. Mykolaitienė ir K. Šatienė. 
Ši valdyba kartu eina ir tary
bos regioninės valdybos parei
gas.

IŠARTI IR TOLI
1

KANADOJ
— Lietuvių Namai Toronte 

daro pagrindinį remontą: vie
noje namo pusėje pristatytas 
vienas augštau, o pastato vidu
je padaryta daug reformų. Vi
sais perstatymo darbais rūpi
nasi kontraktorius J. Strazdas, 
kuris yra lietuvių namų pirmi
ninkas. Šiuose namuose veikia 
Toronto liet. kredito unija “Pa
rama”, savo repeticijas nuola
tiniai daro choras “Varpas” ir 
dauguma liet. organizacijų ran
da priebėgą savo kultūrinei 
veiklai.

— Kanados Lietuviai siunčia 
daug siuntinių savo artimie
siems Lietuvoje ar Rusijos gi
lumoje. Esant persiuntimui 
augštiems muitams, daug tau
tiečių aukoja didžiąją savo pa
jamų dalį, kad sušelptų vargs
tančius savo artimuosius.

Remkite dien. Draugą!
REIKALINGAS BUTAS

Vienam asmeniui (vyrui) reika
lingas Marąuette Parke butas be bal
dų iš: dviejų kambarių, virtuvės ir 
prausyklos (su vonia). Pageidauja
mas garažas. Rašyti šiuo adresu: 
“Draugas”, Box 4704, 2334 S. Oak- 
ley Avė., Chicago 8, III. «

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka 

nes jis yra plačiausiai skaitomas 

lietuvių dienraštis, o skelbimu 

kaina yra prieinama visiems.— New Yorke nugirsta per 
Vilniaus radijo pusvalandį, ski
riamą užsienių lietuviams, kad 
pereitą savaitę Kaune lankėsi 
“užsienių korespondentai” iš 
Švedijos, Vokietijos ir Suomi
jos. Kronikos žinioje buvo dar 
pridėta, kad jie buvę ir krepši
nio rungtynėse. Nieko nepasa
kyta apie pačius žurnalistus ir 
kokius jie laikraščius atstovau
ja. Jei tai nebus komunisti
nių laiktaščių atstovai, tai, be 
abejo, netrukus tų kraštų 
spaudoje galės pasirodyti ir 
lietuviams įdomių jų rašinių 
apie gyvenimą Lietuvoje.

— Dailės kursus jaunimui ir 

sjfąųgusięms planuojama ati
daryti Brooklyne. Per trumpą 
laiką 'būtų išeita kondensuota 
programa. Entuziastų tokiems 
kursams pradžia jau yra, bet 
dailininkai — tų kursų inicia
toriai šiuo metu nori patirti, 
kiek tokių asmenų atsirastų iš 
viso. Registraciją veda dail. C. 
Janušas, kuriam pranešama 
šiuo adresu: 107-33 117th
Street, Richmond Hill 19, L. I., 
N. Y., Tel. Vlrginia 8-1385.

— Žurnalo Ateities metinis 
koncertas Brooklyne įvyksta 
šį šeštadienį, gegužės 12 d. A. 
Mrozinskui akompanuojant, 
dainuos Aid. Stempužienė ir 
Vacį. Verikaitis. Solo skambins 
Julija Rajauskaitė-šušienė. 
Linksmosios programos metu 
dainuos Audronė Gaigalaitė iš 
Philadelphijos.

skip’s irRFVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE 

ALL PHONES — WALBROOK 5-8202
GEGUŽES 10, 11, 12 d. d.

1X1Iii

GRAND MARNIER LIQUEUR Fifth $5-95

BENAI LIQUEUR OF

BENAI LIQUEUR & BRANDY Fifthi $3-99
CREME DE BANANA LIQUEUR . .. . Fifth $3-59
GRAIN ALCOHOL, 190 PROOF USP Fifth $4.-89
KIJAFA WINE 5th $1.69
CINZANO VERMOUTH

Sweet or Dry Fifth $1.39
MARQUITA PORT WINE Fifth $1.29
CREME DE VANILLE LIQUEUR Fifth $3-39
PEPPERMINT SCHNAPPS Fifth 2-79
LOWENBRAU, IMPORTED BEER 

Case of 24 bottles Case

ENGINEERS
REFRIGERATION
AIR-CONDITIONING
SERVICE

Apply
Employment Dept. 
Read & Morgan Sts 
Evansville, Indiana

WELDNG 
PLANT LAYOUT 
LIAISON

Relocation expense 
Salary plūs bonus 
Co. paid Insurance 
and retirement plan

WHIRLPOOLSEEGER CORPORATION
. Evansville, Indiana Division

“Aida”, “Rigoletto”, “Tra
viata”, “Carmen”, “Madame 

’ Butterfly”, “F 1 e d e r m a u s”, 
"l.and of Smiles” ir visos kitos! 
operos ir operetės, o taip pat ir 
jų ištraukos, kaip albumais, 
taip ir atskiromis ilgo grojimo

BRIOHTON PARKE
Mūr. 2 po 5 (3 mieg.), eentr. du

jomis karšt. vand. šilil. 50 pėdų 
plokštelėmis, gaunamos Terrosi sk,yi’ns,
knygyne, 3333 So. Halsted Str.,
Chicago 8, III. Pasirinkimas di
delis. Ten pat visos lietuviškos 
knygos, tautodailės audiniai, 
medžio drožiniai, vokiečių ir 
švedų kristalas, keramikos dir
biniai ir d. kt., kaip dovanoms, 
taip ir namų papuošimui.

PAJIEŠKOJIMAS

Pajieškomas ANTANAS RIM
KUS, turintis brolį Juozą ir seserį 
Oną Lietuvoje. Prašomas atsiliepti
— Charles Buksnys, 10500 South 
Indiana Avė., Chicago 28, Illinois, 
telefonas PU 5-5169.

IŠNUOMUOJAMA

Išnuomojamas butas 2440 W. 62 
str. Kreiptis tel. DAnnbe 6-4240 po 
5 vai. vak.

Išnuom. gražus didelis kambarys,
1 Marąuette Parke. Kreiptis po 6 v.
Į vak. 6841 S. Washtenaw Avė.

Išnuom butas su baldais 2435 W.
46th Street, šeimininkas gyvena 
viršuje.

AUTOMOBILE^ — TRUOKS 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KO2ICOS 
lietuviška gazolino stotis ir auto 

taisymas
atliekami motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai Ir keičiamos dalys.

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

Perskaitę “Draugą” duokite 
kitiems!

$8*55
5 3$

GAGE PARKE
Miir. bung. 6 kamb. ir vienas pa

stogėje, kabinet virtuvė. Centralinis 
karšt. vnnd. stokeriu šild. 33 p. skly
pus, garažas.

MARQUETTE PARKE
Naujas, mūr. 2 po 5 (2 miegam.) 

Centr. karšt. vand. šildymas. Graži 
apylinkė.

Mūr. bung. 5 knmb. (3 mieg.) ir 
3 knmb. skiepe, garažas, namas 4 
metų.

Mūrinis, 4 butai: 2 po 4 ir 2 po 3 
kainb., eentr. šildymas alyA, 300 
pajamų ir sav. butas.

Turime dar daug kitų namų. 
Parūpiname paskolas

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance

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

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkiu3 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

2405 West 51 St 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir sekmad.)

Nejud. turto pirkimas-pardavimas, 
visokia apdrauda, notarijatas

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 W. 71st St. — WA1. 5-6015

PARDUODAMAS DIDELIS 
MŪRINIS NAMAS

Trijų augštų mūrinis namas su 
4 butais po 7 kambarius ir dvie- 
jom krautuvėm; yra didelis mūri
nis garažas; lietuviškame rajone 
prie lietuviškos bažnyčios ir mo
kyklos; virš $700.00 pajamų į mė
nesį; prieinama pirkimo kaina. 
Skambinkite BIshop 7-7864 arba 
rašykite DRAUGAS Box 4641, 
2334 S. Oakley Avė., Chicago, III.

. BUILDING & REMODEIJNG

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INO. 
2523 W. 09 st. Chicago 29, III.,

PRospcckt 8-3792 
A. GINTNERIS — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedėjas
Lietuvių Statybos BendrovB:
* stato namus pardavimui,
* priima užsakymus,
* atlieka • remonto darbus.
* Įrengia aluminijaus langus Ir 

duris.

V. S I M K C 8

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 REltance 5-8202 
nuo 5 vai. p. p. kasdien ir taipgi 
sekmadieniais nuo 10 Iki 4 vai.

Adresas: 4645 S. Keating Avė. 

CHICAGO 32. ILLINOIS

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Street
* BUILDING CONTRACTORS 
Stato naujus namus, atremontuo 
ja senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmlock 4-5881

ĮĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU  
= LIETUVIU STATYBOS = 
= BENDROVE =
I MORAS I

= BUILDERS, INO. =
= Stato gyvenamuosius na- = 
= mus, ofisus ir krautuves pa- =• 
s gal standartinius planus ar E 
= individualinius pageidavimus. = 
= Įvairūs patarimai staty- = 
= bos bei finahsavimo reika- E 
S lais, skiciniai planai ir na- E 

1 = įkainavimas nemokamai. E 
E Statybos reikalais kreiptis E 
E i reikalų vedėja šiuo adresu: E
|JONAS STANKUS !
E kasdien nuo 4 vai. popiet, s 
s TeL PRospect 8-2018 =

= 8800 SO. CAMPBELL AVĖ, =
Chicago 29. Illinois = 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll?
VIKTORAS ŠIMAITIS 

General Contractor

Stato rezidencinius Ir komercinius 
namus: pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus: išrūpina statybos kre
ditus, Skambinti vak.: VI 7-4229 
arba rez. tel. III 7-3340. Kreiptis —

ŠIMAIČIAI 
Realty - Builders - Insurance 

2737 Wcst 43rd Street

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

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

PLU M B I NG
Llcensed, bonded plumbera

Joks darbas nėra didelis ar mažas, 
šaukite dabar. Kalbame lietuviškai 

Tel. REpubllc 7-0844 

WAIbrook 5-8451

MARQUETTE PARKE
23-Jų butų mūrinis aiuii-tamenll- 

nis, kampinis namus pu įduodamus 
už G Mi metines nuomas. Dideli butui. 
Gera proga.

Geras kumpinis mūrinis 4 butų. 2 
po & ir 2 po 4 k. Centralinis išldy- 
mas, stokeris. Visi butui šviešūs. Ga
ražus. Kuinu $42.500.

BRIGHTON PARKE
Mūrinis — 2 po 4 kum h. Centra

linis šild. alyva. Rūsys ir pastogė.
Mūrinis — 2 po C kamb. ant pla

taus sklypo. Centralinis šildymas — 
stokeris. Kaina $23,000.

Mūrinis — 2 po 4 kamb., krautu- 
vė ir didžiulis garažas. 5 pėdij skly
pas. Nuomos $240 j mėnesi. Kaina 
$20,900.

GAGE PARKE
Didelei Seimai! Ant plataus skly

po 8 kamb. mūrinis su rūsiu ir Šil
dymu. Kaina tik $13,7 00.

VENTA 
4409 S. Fairfield Avė. 

LAfayette 3-3881

SPECTAL LAWNDALE BAR-
GENAS. Mūrinis 3-jų butų 5, 5, 
ir 3 kamb. rūsy. Karštu vandeniu 
alyva apšild., 2 autom, garažas. 
Mokeščiai tik $118. Gerame sto
vy. Nepaprastai pigiai tik $16,900; 
įmokėti $4,000. SVOBODA, 3739 
W. 26th St. LAwndale 1-7038.

NEW BUFFALO, MICHIGAN
65 mylios nuo Chieagos parduoda

ma 10 akrų žemės, arti U. S, 12 ke
lio ir Lake Michigan. South Shore 
autobusas eina kas valandų. Į t kam
barių moderniškas visiems metams 
gyventi namas. Geneva virtuvė. Au
tomatiškai alyva apšild. Taipgi yra 
atskiras 4 kamb. namas su 24x28 
pėdų garažu. Savininkas turi parduo
ti. Vienų namų bus galima tuojau 
užimti, su baldais ar be baldų. Kaip 
važiuoti: Ant U. S. 12 sukite i deši
nę, privažiavus J’s Cafe, antras na
mas dešinėje pusėje. Niek Budink, 
tel. Iiakeside 4134 ar SP 2-0091 po 
C v. v.

HELP WANTED — VYRAI

Reikalngi

VYRAI
iki 40 m. amž.

kurie gali naudoti rankinius 
įrankiui. Išmokysim PLASTER 
MODEL MAKING (Gipsinių 
modelių gaminimą). Devynias^ 
dešimts septyni doleriai į sa
vaitę pradžiai.

2-ra pamaina. Antvalandžiai. 
Gera ateitis. Reikia kalbėti ang
liškai. Atdara šeštad.

NATIONAL LEAD 
COMPANY 

1710 So. Peoria
CAnal 6-3710 

MR. WALTERS

PUNCH PRESS
EXPERIENCED HEAVY PUNCH 

PRESS OPERATORS.

$2.00 per hour 
7:30 A.M. to 4 P.M.

5 day week

LIBERAL EMPLOYEE 
BENEFITS

BORG 8C BECK 
DIVISION 0F 

BORG WARNER CORP.
5950 W. 66th St.

LABORERS
GENERAI. SIIOP LABORERS

Sweeping, Hauling Machine Chips, 
Collecting Scrap Material, 40 hr. 
Week. Liberal Employee Benefits. 

$1.69 Per Hour to Start.

BORG & BECK 
DIVISION 0F 

BORG WARNER CORP.
5950 W. 66th St.

Savininkas parduoda 2-jų augštų 
mūrnį namą. 2 butai po 4 km. ir 
pastogė Gazu apšild. Karštas van
duo. Susitarimui skambinti BI- 
fihop 7- 5966.

BRIGHTON PARKE 
Pardavimui medinis namas, tinka

mas bet kokiam bizniui (dabar yra 
Dry Cleaner). Centralinis apšild. aly
va, 5 kamb. butas prie biznio ir 5 
kamb. butas viršuj, ir 2 autom, ga
ražas. Butų tuoj galima užimti. Kai
na $13,300. Taip pat yra pardu<xla- 
ma maisto krantinė už prieinamų 
kainų. Savininkas — 3953 S. Bock- 
vell St. Y Arda 7-A934.

Penktadienis, gegužė*? 11, 1956

Daugiausia sutaupysite pirkdami ir 
parduodami per šių įstaigų, nes čia 
rasite pigių ir vertingų namų visoj 
Cbicagoj. Teiraukitės:
AL G. BUUDRECKAS 

REAL ESTATE
4081 Archer Avė. (Prie Californijos) 

Telef. LAfayette 3-3384

BERWYN SOUTH, 2-jų butų 
“shlngle”. 5 kurni), ii- 4 kiliui), pas
togėje. 2 autom. garažas, "sid»» 
drive”. 42 pėdų sklypas. Arti 35tli ir 
Kidgelund. $19,51)0. SVOHODA, 0013 
t eiinak Ril. OLympic 2-0710.

Kas nori namų, farmų ir biznių, 
pirkti bei parduoti, kas nori biznių 
knygas suvesti,

JUOZAS STANAITIS
COOK COUNTY BUSINESS 

BROKERS
9018 S. Cottage Grove Avė., Chicago 

Tel. HUdson 3-7828
Namų PRospect 8-2530

PROGOS — OPPORTUNITIES

Parduodamas namas su sklypu, ir 
gerai einančiu maisto ir gėlimų 
bizniu. Dėl informacijų skambinti
Vlrgtnia 7-8492.___________________

Valgykla,. nerūdijančio plieno 
įrengimai, gerame stovy. Biznį 
galima pirkti su namu ar be na
mo. Gyvenimui patalpa užpakaly. 
Kreiptis — 2649 W. 43rd St. 1-as 
augštas, po 4:30 vai.; savaitga
liais visą dieną.

GROSKRIŲ krautuvė. Labai švari, 
moderniška self-service krautuvė, 

judrioje biznio gatvėje. Labai daug 
prekių. 4 kamb. butas užpakaly. Pri
einama nuoma. Teisingai įkainuota. 
Pltnspeet 0-3020.

PARDUODAMA TAVERNA. Pri

einama kaina. Išsimokėjimo sąlygos.

3517 S. Halsted. Virgin Iii 7-8112.

PARDAVIMUI TAVERNA IR RE
STORANAS. 4 kamb. butas užpaka
ly. Gerai einąs biznis liet. kolonijoje. 
Parduodama dėl ligos. POnunnilnre 
4-0598.

MiMlerni.ška taverna, pilnai įreng
ta su virtuve ir 5 tonų air-condi- 
tioner. Kampinė vieta ant 63rd St. 
Įrengimai verti $11),0(>0. Pajamų 
$3,5<)(riį mėn. Tilna kaina $6,500, 
nebrangiai. Galima tik pusę įmokėti. 
PKospect 8-0240.

HELP WANTED MOTERYS

WANTED

Housekcei>er and cook for Rec- 
tory in Peoria Dioeese — 2 priests. 
Referenccs reąuired. Apply —

815 Schuyler St., Peru, Illinois 
TeL La Šalie 718

Reikalinga moteris namų valymo 
darbui bei skalbimui. 3 dienas sa
vaitėje. $8.00 į dienų ir kelionpini
giai. WHitehall 4-1188.

SECRETARY
For exciting job in a busy 

executive’s office. Mušt be effi- 
cient in shorthand, electro-ma- 
tic typing and the ūse of the 
dictaphone. An excellent oppor- 
tunity for a giri who likęs res- 
ponsibility and who is able to 
handle a good amount of detail. 
Please, send a complete resume 
to —

DRAUGAS,

Box 4750,

2334 S. Oakley Avė., 

Chicago 8, III.

MISCELLANEOUS 

Įvairūs Dalykai

LIP7T. APDRAUDŲ AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. No taria tas. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAIbrook 5-5871

INTERSTATE INSURANCE AOENCV 
5900 S. Ashland Avė., Chieago 38. III.

P. STANK0VI5IUS
REAL ĖST. ir IN8UR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 

8183 So. H&lsted St 

Ph. DAnnbe 6-17M 
Padeda pirkltl ■ parduoti narnua, 
Oklus, biznius. Parūpina paskolas, 
draudimus Ir daro vertimus. Tvarko 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7.

ŠILDYMAS
A. StančiauakM Ir A. Lapkna 

inatoliuoja visų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mu* pečius (furnaces), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi- 
tioners) ir atlieka visus skardos 
darbus.
1546 S. 49th OOURT, CICERO 

Tel. OLympic 2-9811 nno 8 vai 
ryto iki 5 vai. vakaro. 

Telef. nuo 5 vai. vak.: OLympi 
3-rr5« Ir OLpmąie 2-84*2
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SO. BOSTONO ŽINIOS
RENGIASI KLEBONO 

JUBILfiJUI
Parapijos klebono kun. Pr. 

Virmauskio 40 metų kunigys
tės jubilėjaus iškilmės įvyks š. 
m. birželio 10 d. Bus pamaldos 
parapijos bažnyčioje 10 vai. ry
to, o iškilmingas banketas bus 
tą dieną 6 vai. vak. Blinstrubo 
svetainėje. Laukdama, l'tad 
bankete dalyvaus apie 1,000 da
lyvių. Yra sudarytas iškil
mėms rengti specialus komite
tas su kun. J. Žuromskiu prie
šaky. Tas komitetas susideda 
iš kelių dešimtų asmenų ir da
ro posėdžius kas dvi savaitės. 
Komitete labai uoliai reiškiasi 
jaunoji karta — čia gimę ir 
augę lietuviai parapiečiai. Da
lyvauja nemažai senųjų ateivių 
ir naujosios imigracijos atsto
vų.

Komteto vardu yra išleistas 
lietuvių ir anglų kalbomis atsi-

Ketvirčiui, aukojusiam net 151 
dalykų .širdingai dėkojama. 
Tai ppat dėkoja St. Grabliaus-' 
kui, V. Minkienei, J. Stoniui, 
Aleknai, J. Arlauskui ir visiems 
mokyklos mokinių tėvams, sa
vo dovanomis parėmusiems va- 

vasaros sezono pradžioje. Tiki-J jtarą
Specialiai dėkojama oslis-

( levičiūtę. Tas susirinkimas 
turėtų būti birželio pradžioj. 
Paskutinis susirinkimas įvyks 
V. Norvaišienės vasarvietėje

masi, kad tame susirinkime 
dalyvaus ir kalbės Bern. Braz 
džionis, žadąs vasaros atosto 
goms sugrįžti į Bostoną.

Gražios vestuvės

Gegužės 5 d. 11 vai. liet. pa
rapijos bažnyčioje sujungti 
moterystės ryšiais Danutė Pe- 
tronytė, dr. Juozo Petronio ir 
Rozalijos Petronienės ! duktė, 
su Lionginu Izbicku, aktyviu 
visuomenininku, bostoniškiams 
gerai pažįstamu ypač iš jo uo
laus vadovavimo vyrų choro 
valdybai dvejis metus. Jungtu
vių apeigas atliko kun. St. Yla 
ir pasakė jautrų reikšmingą 
pamokslą. Vestuvių pokylis į- 
vyko taut. namuose. Dalyvavo

šaukimas, kuriame visi para- aPie. 100 žmonių- Buv« svcčl'1 
piečiai kviečiami dalyvauti iš- ,r is vietų. Pokyliui

vadovavo jhunavedžljj brolis 
inž. Vyt. Izbickas.

— Br. Paliulis, dipl. miški
ninkas, ateitininkas sendrau
gis, įsigijo namus 5 Pleasant 
St. Dorchester, Mass. ir ten jau 
gyvena. Jo buto telefonas 
AV-2-6827.

— Dr. J. Petronio buto tele
fonas yra AN-8-2069.

— Pr. Razvadauskas jau il-
rapijos choras giedos naujas i 8esni laiką serga. Paskutiniu 
mišias, o banketo metu tas j metu sveikata yra .kiek page

rėjusi ir jis jau gali išeiti iš na
mų.

GERAI PASISEKĘS 
LITUANISTIKOS 

MOKYKLOS VAKARAS

Tėvų komitetas ir pobūvio 
rengimo komisija jau baigia 
tvarkyti buvusio lituanistikos

kilmėse. Taip pat kviečiame 
prisidėti prie atminimo knygos 
išleidimo. Tie, - kurie aukos 10 
dol. ar daugiau, bus įrašomi 
kaip garbės nariai, kurie aukos 
5 dol. ar daugiau, — bus na
riai, o dar mažiau aukojusieji 
bus aukotojai. Knygai taip pat 
renkami skelbimai ir sveikini
mai.

Iškilmingų pamaldų metu pa-

Ta proga tenka paminėti, jog 
šiemet Brocktono Balfo 72 sky
riaus valdybą sudaro M. Gofen- 
sas, K. Plonys, J. činčys, V. Ja
kimavičius, J. Venčkauskas, O. 
EikinienJ ir S. Gofensienė. J. C.

Amerikos karvės tiek duoda 
pieno, kad per metus primelž
tam pienui sutalpinti reiktų 
3000 mylių kanalo, kuris būtų 
40 pėdų pločio ir 3 pėdų gylio.

tams J. Adomavičienei ir St. ’ 
Liepui, rašytojui Ant. Gustai
čiui, muz. VI. Adomavičiui, ne
mokamai atlikusiems gražią 
programą. Taip pat dėkojame 
visiems, kurie darbu ar atvyki
mu į vakarą prisidėjo prie jo 
pasisekimo.

Brockton, Mass.
Balfo pobūvis

Balfo 72 skyrius š. m. gegu
žės 12 d. 6:30 vai. Sandaros sa
lėje rengia didelį pobūvį — ka
lakutų vakarienę. Pobūvį links
mins garsus Brocktono studen
tų orkestras. Atsilankiusieji ga 
lės susitikti su savo senais pa
žįstamais ir bendrai linksmai 
praleisti laiką. Įėjimas tik 2 
dol. Balfo valdyba kviečia visus 
Brocktono ir apylinkių lietuvius 
prisiminti dar tremtyje esančius 
Vokietijoj ir kitur vargstančius 
mūsų brolius ir seseris ir gegu
žės 12 atvykti į pobūvį. Tenka 
pažymėti, kad šio pobūvio pasi
sekimas ar nepasisekimas pri
klausys nuo visų lietuvių geros 
valios. Visas pelnas skiriamas 
šalpos reikalams.

VERA PtlI.VANSkAS 
(Rutkauskaitė)

.Gyveno 5608 S. Laflin St.
Tel. GRovehiil 6-5935 ar 6-4449

Mirė geg. 10 d., 1956, 6 vai. 
ryto,

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kė
dainių apskr., Poeenėlių para
pijos, Gasčiūnų kaimo.

Amerikoje išgyveno 46 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

4 dukterys: Albina, Josephine 
Lukus, žentas Julius, Florence, 
ir Lillian Allard, žentas Mar- 
vin. podukra Berta Stoškus, 3 
posūniai: I ,<■<>, marti Ethel,
Jurgis, marti Mary ir Augus
tas, marti Miriam, 8 anūkai, 
brolis Domininkas Rutkauskas, 
kiti giminės, draugai ir pažįs
tami.

Priklausė Chicago Lietuvių 
Draugijai.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 S. Li- 
tuanica Avė.

Laidotuvės įvyks pirmad., 
geg. 14 d., iš koplyčios 8:30 v. 
ryto bus atlydėta į Šv. Jurgio 
parapijos bažnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
veliones sielų. Po■ pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Dukterys, sūnus,
IMMlukra, įtosūniai, marčios, 
žentai ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Anta
nas M. Phillips. Tel, YArds 
7-3401. !

A A.

SALOMĖJA AUŠKALNIS
(Skipitytė)

Gyveno 2433 W. 46th l’lace 
Tel. LA 3-2187

Mirė geg. 8 d., 1956, 8:55 v. 
vak., sulaukus pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kė
dainių apskr., Kidabravos pa
rapijos, Miškių kaimo.

. Amerikoje išgyveno 46 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Jonas, 3 dukterys: Mari
jona, žentas Antanas Lausas; 
Adelė, žentas Juoz. Hojdlk, ir 
Helen, žentas James Asselborn; 
2 sūnūs: Jonas ir Antanas, še
ši anūkai. Brolis Augustas Ski
pitis su šeima, švogerka Uršulė 
Baltikauskienė su šeima, kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 4 330 S. 
California Avė.

Laidotuvės įvyks šeštad., geg. 
12 d., iš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėta į Švenč. Pane
lės Nekalto Prasidėjimo para
pijos bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. I*o pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuliūdę: Vyras, dukterys,
sūnūs, žentai ir anūkai.

laidotuvių direktorius John 
F. Eudcikis. Tel. LAfayette 
3-0440.

A. f A.

GENOVAITEI MATULIONIENEI 

mirus, velionies vyrui, Dr. Baliui Matulio

niui ir šeimai gilią užuojautą reiškia

Dr. Z. Sabataitis su šeima

Z

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių.
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

5 Teief — CEdarcrest 3-6335

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

T0wnhall 3-2109

pats choras atliks koncertą.
Taip pat banketo dalyviai ma
tys- tai dienai skirtą Blinstru
bo programą.

Yra pakviesta daug augštų 
svečių iš miesto ir valstybės 
valdžios. Numatoma, kad da
lyvaus 25 kunigai.
Moksleivių ateitininkų šventė
įvyko š. m. gegužės 6 d. para-' mokyklos vakaro apyskaitą, 
pijos salėje po bažnyčia. Iškil-' kuri rodo, kad pasisekimas bu- 
mės pradėtos giesme “Marija, į vo geras- i rkad mokyklos kasa 
Marija” ir vėliavų įnešimu. A-! galės padengti bent dalį defi- 
tidaromąjį žodį pasakė kuopos i eito. Rengėjai konstatuoja, 
pirm. Sigitas Leimonas. Po to
sveikinimo žodį pasakė visi 
kviestieji prezidiumo nariai — 
kleb. kun. Pr. Virmauskis, 
feder. vadas S. Sužiedėlis, 
sendr. pirm. K. Mockus, stud. 
pirm. Alg. Keblinskas, Brock-

kad buvo ištisa eilė žmonių, ku
rie labai uoliai prisidėjo prie 
to vakaro surengimo ir pravė
dinto. Pirmiausiai reiškiama 
padėka lietuvių laikraščiams 
“Draugui”, “Darbininkui”, 
“Dirvai”, “Keleiviui”, “Vieny-

tono moksl. at-kų pirm. Birutė bei”, radijo valandėlių vedė
jams A. Kniežiui, P. Viščiniui, 
Stp. Mjnkui už nemokamą va
karo reklamą. Prekybininkams 
O. Ivaškienei, P. Likui, I. Ada- 
moniui ir ypatingai duosniam

Duobaitė. Worcesterio moksl. 
at-kų pirm. Vidm. Matusaitis, 
Putnam moksl. at-kų pirm. 
Aurelija Kucinaitė. Kiek ilges
nį šventei pritaikintą žodį pa
sakė kun. V. Paulauskas.

Kun. V. Martinkus kvietė vi
sus rengtis stovyklai, kuri bus 
Marianapolyje š. m. liepos 28 
— rugpj. 12 d.

Į Bostono kuopos jaunes
niuosius narius priimti: Rim
vydas Barūnas, Ramūnas Gir
nius, Gediminas Kuodis. Į vy
resniuosius narius priimti — 
Saulutė Brazdžionytė, Valenti
nas Mockus, Aloyzas Mučins 
kas, Vytautas Vasaitis, Rai
mundas Žičkus. Jaun. mokslei
vius šiais metais globojo Jadv. 
Barūnienė, o vyresnius — Ant. 
Vasaitis.

Susirinkimas baigtas ateiti
ninkų ir tautos himnais.

Po to buvo graži meninė

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINYCIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 UEST A3RD STREET 
Tel. PRospect 8-0833 ir I*R 8-0834

Popiežius dovanoje
Teresei Neumannaitei 
šv. Kryžiaus relikviją

Popiežius Pijus XII dovanojo 
šv. Kryžiaus relikviją šių laikų 
stigmatizuotojai Teresei Neuman- 
naiteb

Apie Teresės Nenmanait&s gy 
programa. Įdomų poetinį vaiz- i senimą— kaip ji pergyvena Kri- 
... . ... į ataus Kančias, kaip jai pasidaro

delį parode vyr. moksl. ateiti-|anĮ rankų ir kojų stigmos (žai- 
ninkai, vadovaujami St. Leo-.dos), iš kurių teka kraujas —
nipnėfi laimpsnieii atliko me- i plačiai aprašyta kun. J. Rurkaus menes, jaunesnieji atliko me parašytoj knygoj TERESfi NElJ. 
tų pavaizdavimą pagal Bern. MANAITft. Knygoje yra daug 
Brazdžionio kūrinį. nuotraukų su Teresės Neuman

__  __ i„s naitės pergyvenimais. Gražus J.Vakare buvo pasilinksmini- Eeiegįaug viršelis. Knyga didelio
mas Strand Hali, kur prisirin- formato, 268 pus. Kaina $3.00.
ko gražaus jaunimo ne tik iš 
Bostono, bet ir iš visų apylin
kės vietovių.

Kultūros Ktuho sum rinkimas
įvyko gegužės 6 d. 3 vai. p. p. 
intern. instituto patalpose ir 
buvo skirtas diskusijoms ben
druomenės klausimais. Tarta
si, kokiu būdu sustiprinti ben
druomenės veiklą, kaip išrinkti 
nario mokestį ir pan.

Numatyta kitam susirinki
mui kviesti rašytoją B, Puke-

Pinigug su užsakymais siųsti: 

“DRAUGAS”,
2334 S. Oakley A v ei. 

Chicago 8, III.

A. A.
JUOZAS LIUBINSKAS
Gyveno 927 W. 18th PI.

Mirė gegužės 9 d., 1956, 9 v. 
vak., sulaukęs 72 m. amžiaus. 
Gimė I.ietuvoje: kilo iš Virba
liu parap., Pajavonių km.

Amerikoje išgyveno 6 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Ona, sūnus Juozas, Jr„ 
2 dukterys: Elena, žentas Sta
sys Rimkevičius ir Aldona, žen
tas Adolfas Yablonskls, gyv. 
Australijoje, 3 anūkai, brolis 
Vincentas' ir jo žmona, gyv. 
Canadoje, kiti giminės, drau- 
kai ir pažįstami.

Priklausė Filatelistų Drau
gijai.

Kūnas pašarvotas Pet. Gurs
kio koplyčioje, 659 W. 18th St.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
gegužės 12 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Dievo 
Apvaizdos parapijos bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, sūnus, duk
terys, žentai ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Pet
ras Gurskis. Tel. SEeley 3-5711

A. A.

JIEVA MOCKEVIČIUS 
(Ccrkauskaitė)

Gyveno 1 2405 S. Union Avė.
Mirė geg. 9 d., 1956, 5 vai.

vak., sulaukus senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Me

telių parapijos, Buckūnų km.
Amerikoje Išgyveno 50 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime

2 sūnūs: John McKay, marti 
Phyllts ir Joseph Mockevleh, 
marti Ann, 2 dukterys: Ann 
Chapkin, žentas I’eter ir Shir- 
ley Paliliūnas, žentas Felix, 6 
anūkai: Denis Ir Konlta Mc
Kay, Mlchaet Moekevich, I’e- 
ter, Jr. ir Evelyn Chapkin ir 
Leoną Paliliūnas. Brolio sūnūs 
č'crkauskas ir jų šeimos, kiti gi
minės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Apaštalystės Mal
dos Draug., Tretininkų Draug., 
S.L.A. ir HLRKA. Buvo amži
na narė šv. Kazimiero A kad 
Rėmėjų Draug.

Kūnas pašarvotas Bukausko 
koplyčioje, 1082 1 B. Miehigan.

laidotuvės įvyks šešt., geg. 
12 d., Iš koplyčios 8:45 vai. ry
to Ims atlydėta į šv. Petro ir 
Povilo parapijos bažnyčių, ku
rioje (vyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnūs, dukterys,
marčios, žentai Ir anūkai.

laidotuvių direktorius I.. 
Bukauskas. Tel. COmmodorc 
4-2228.

A. a. JUOZUI LIUBINSKUI mirus, 

jo žmoną, sūnų ir dukteris giliai užjaučiame

Pranė ir Juozas Gudaičiai

Viešpaties Dievo pašaukta pas Save 1956 m. gegužės 8 d. nu
traukė vargingą žemės kelionę

A. a. Emma Švediene (Burokaite)
Gyv. 4035 S. Rockwell St.

Antrame Pasauliniame Kare nustojusi savo abiejų sūnų ir atvykus 
į Ameriką 1950 m.

Kūnas pašarvotas Petro Bieliūno koplyčioje, 4348 S. California 
Avė. Laidotuvės įvyks šeštad., geg. 12 d., 9:39 vai. ryto iš koplyčios 
bus nulydėta į Švenč. Panelės Nekalto Prasidėjimo parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines. .

Kviečiame^eraširdžius lietuvius dalyvauti vienišos motinos lai
dotuvėse. ...;"

Laidotuvėmis rūpinasi Ksavera ir Alfonsas Pimpė. Informaci
joms skambinti CLiffside 4-6986.

Laidotuvių direktorius P. Bieliūnas. Tel. LAfayette 3-3572.

LIŪDESIO VALANDOJ

MAŽEIKA & EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Western Avė. Air Conditioned koplyčia 
REpubiic 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
* koplyčių arčiau jūsų namų.

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS
JOHN F. EUDEIK1S

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮA. A.

JOHN T. ZAYNER
1908 — 1955)

Sekmadienį, gegužės 13-tą dieną, 1956 m., sueina 
vieneri metai, kai Visagalis Dietas išskyrė iš mūsų tarpo 
pavyzdingą, mylimą vyrą ir tėvą, JOHN T. ZAYNER, 46 
metų amžiaus. Palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse, gegu
žės 16-tą dieną, 1955 m. Lai Geraširdis Viešpats suteikia 
jam ramų ir amžiną poilsį Dangaus Karalystėj.

Laikas niekad neišdildys iš mūsų atminties jo meilę 
ir pasišventimą savo šeimai.

Nuliūdę: Žmona Genovaitė, sūnūs Robertas ir Jonas, 
ir kiti giminės. "

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patams- Mes turime koplyčias
rimas dieną Ir nak- MT visose Chlcagos Ir (
t|, Reikale šaukite Roselando dalyse Ir
mus. kuojau patarnaujame

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

3307 S. LITUANICA AVĖ.
ANTANAS M. PHILLIPS

Tel. YArds 7-3401

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

ALFREDAS VANCE
177 VVOODSIDE Rd., Riverside, ŪL TeL OLympic 2-5245 ,

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. IIALSTED STREET TeL YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MIC1IIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228,

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, m. TeL OLympic 2-1003 (

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

STEPONAS C. LACKAWIOZ
2424 W. 69th STREET RBpuMle 7-12151

2814 W. 28rd PLACE Vlrgtab 7-0672,

Skaitykite ir platinkite dienraštį "Draugą”.
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Penktadienis, gegulės 11, 1956

/mus
X Chicagoje gyvena beveik 

pusė visų lietuvių tremtinių, 
atvykusių į šį kraštą, bet reta 
knygų, kurių Chicagoje par
duodama daugiau, kaip iki 100 
egz. Proporcingai imant, Chi
cagoje lietuviškoji knyga rei
kalinga mažiau, negu bet ku
rioje kitoje kolonijoje šiame 
krašte, ir čikagiečių lietuvių 
abejingumas savai knygai yra 
tikroji lietuviškosios knygos 
mirties priežastis. Knygų pla
tinimo vajaus organizatoriai 
yra tikri, kad net tuo atveju, 
jei bent Chicagoje vajus duotų 
vidutinius rezultatus, dar porą 
metų didesnės mūsų knygų lei
dyklos pajėgtų atlikti savo už
davinius.

X Chieagos lietuviai yra,tuvil* kaIbos istorijos paskai-
prašomi priimti nakvynėn at- tas- Kursai vVksta -T- 
vykstančius choristus iš visų inamuose, 5o41 So. Paulina. 
JAV ir Kanados į Dainų šven-1Lltuanistlkos Institutas kviečia 
tę liepos 1 d. Kas galėtė vieną V1SUS studentus lankyti A. L.

X Choro pobūvis. Šv. P. Ma
rijos Gimimo parapijos choras, 
vadovaujamas varg. Ant. Gied
raičio, gražiai atlikęs savo už
davinį per visas 40 vai. atlaidų 
dienas, paskutinį vakarą po 
mišparų, kuriuos giedoti padė
jo ir kviestieji svečiai vargo
nininkai, o vargonais grojo var
gonų virtuoze Marijona Mon- 
deikaitė, parapijos salėj turė
jo pobūvį su svečiais vargoni
ninkais ir parapijos komitetu. 
Svečių kalbose pasigerėta cho
ro skambiu giedojimu, kuris 
sekančiais metais naujoje baž
nyčioje prie naujų vargonų bū
siąs dar įspūdingesnis. Pobūvį 
chorui iškėlė parapijos klebo
nas kan. J. Paškauskas, o vai
šes paruošė vargonininko žmo
na Alvina su savo talkininkė
mis,

X Ben. Ralrauskas apie Jo
no Aisčio poeziją kalbės šį šeš
tadienį 2—4 vai. Augštuosiuo- 
se Lituanistikos Kursuose, 4—6 
vai. dr. P. Jonikas skaito Lie-

MEmiAms išaugas, čttiCAGo, rLtmots

MOKOSI (iOI.FO

Prezidento anūkas 8 m. David Eisenhower mokosi lošti golfo, golfo klube Gettysburg, Pa.

Taverna sumokės $10,000
Našlei Karolinai Kiriluk, gy

venančiai 3027 N. Kostner avė., 
trijų vaikų motinai, Chieagos 
teismas priteisė gauti iš taver
nos Northvvestern Liąuor Co., 
2706 Division str., $10,000. To-

KAS KĄ IR KUR
Amerikos l.ietuvių Bendruo

menės Cicero, III., apylinkės na
rių metinis susirinkimas šaukia
mas gegužės mėn. 13 d. — sek
madienį 3:30 vai. po pietų šv. 
Antno parapijos salėje. Bus ren- 

. . . ... . karna nauja apylinkės valdyba ir
je tavernoje prisigėręs minėtos revizijos komisija.
našlės vyras parėjęs namo gir-i _ Krikščioniškos demokratijos 

1 tas pradėjo siautėti, ją mušti studijų klubo susirinkimas įvyks 
ir .moteris jį nušovė. Ji nebuvo A m- gegužės mėn. 13 d. sekma-
bausta teismo, nes įrodė, kadlSykS^u.',wX 
g rtą vyrą nušovė gindamosi.
Paskiau ji, pasinaudodama įsta
tymu, jog saliūnų savininkai 
atsako už veiksmus tų žmonių, 
kurie pas juos nusigėrė, iškėlė 
bylą ir jai buvo priteista minė
ta suma.

Dienotvarkėje Stasio Rauckino pa
skaitos tęsinys ir diskusijos. .

Kviečiame vyr. krikščionis de
mokratus, klubo narius ir sve
čius susirinkime dalyvauti.

Klubo valdyba

(INS)

Širdies smūgis ir mirtis 
automobily

Michael Kehoe, 55 m. am
žiaus tavernos savininkas, gy
venęs 7001 N. Wolcott avė., va
žiuodamas Chieagos mieste au
tomobiliu, gavo širdies ataką.

arba kelis asmenis, vyrą ar mo
terį, priimti pas save į nakvy
nę, prašomi pranešti Midwest 
krautuvės savininkams Janu- 
šaičiui ir Mažeikai šiuo telefo
nu: PRospect 8-9259. Jų adre
sas: 2515 W. 69 St. Priimdami 
iš kitur atvykstančius svečius, 
dirbančius svarbų tautinį dar
bą, atliksime ir patys, pareigą 
lietuviškai dainai.

Kursų paskaitas
X Moksleivių Tautinio a-n- 

samblio, taip gražiai pasiro
džiusio Motinos dieną, veiklai 
vadovauja Tėvų komitetas, ku
rio pirmininkas yra J. Valaitis, 
o nariai: A. Acalinienė, K. Gen- 
čius, V. Prunskienė, S. Visčius, 
B. Zeikuvienė. Sekmadieni, bai
giant nusisekusį Moksleivių 
Tautinio ansamblio parengimą,

X Amerikos Raudonasis Pirm- J- Valaitis iSreiska didel! 
Kryžius nesiima siųsti bet ko- j ^ingums. dainų, šokių, kan- 
kių siuntinių Į Sibirą ar į kitas kh"!nk>i vadovams uz nepa- 
Sovietų valdomas vietas, kur mainomą jų talką.
yra mūsų tremtinių. Apie tai 
mums paaiškino, kai kreipėmės 
į Raudonojo Kryžiaus įstaigą 
Chicagoje. Yra žinomi atsitiki
mai, kada lietuviai iš JAV 
kreipėsi į savo pažįstamus Vo
kietijoje ar Šveicarijoje, nu
siuntė jiems reikiamą pinigų 
sumą ir iš ten Raudonasis Kry
žius pasiuntė į Sibirą siunti
nius, kuriuos gavo lietuviai 
tremtiniai.

X Stasė Gronskiene, gailes
tingoji sesuo, vėl susirgo ir pa
guldyta Cook County seserų 
ligoninėje (kampas 1900 W. 
Polk ir Wolcott gatvių), 15 
augšte, 6 kamb. Liet. Gailest. 
Seserų S-gos valdyba prašo vi
sas nares aplankyti ligonę ir 
paguosti ją sunkioje ligoje. 
Lankymo valandos: 2—4 vai. 
ir 6:30—8:30 vai. kasdien.

X Adolfas Norvaiša iš Ed- 
vvardsville, Pa., LRKSA 5-tojo 
apskrities (Wyoming klony) 
veiklus pirmininkas, lankosi 
pas savo gimines Chicagoje. Jis 
yra atvykęs drauge su V. T. 
Kvetkum. Sekmadienį, geg. 13 
d., dalyvaus LRKSA Chieagos 
apskirties susirinkime.

X Aušros Vartų parapijos 
auksinio jubilėjaus banketas 
įvyksta gegužės .mėn. 26 d. pa
rapijos salėje.

X Visų pareiga dalyvauti 
rinkėjų tarpe Balfo rinkliavoj, 
kuri įvyks gegužės mėn. 12 d. 
Cicero mieste.

Dabar knygos mėnenuo, to
dėl neužmirškit bent pusvalan
džiui stabtelti Terros knygyne, 
3333 S. Halsted St., Cihcago 8, 
III. Ten visos naujausios lietu
viškos knygos, kaip Jurgio Sa
vickio “Žemė dega”, V. Ramo
jaus “Lenktynės su šėtonu”, 
Andriaus Valucko “Nemuno 
sūnus” ir kt., ten taip pat dide
lis pasirinkimas jaunimui kny
gų, kaip “Grimų pasakos”, 
“Naktys Karališkiuose”. Jurgio 
Jankaus “Senas kareivis Mata- 
tutis” ir d. kt., jau nekalbant 
apie šimtus anksčiau išėjusių 
leidinių, kaip čia. taip ir Euro
poje.

X Vincas Sandargas, 3429 
S. Parnell st., Chicago 16, III., 
kaip buvęs vienas pavyzdingų 
šimtamargių ūkininkų Sintau
tų parapijoje, Šakių apskrityje, 
jau pastoviai ir gražiai apsigy
veno pas savo dukterį ir žentą. 
Juodu su žmona jau yra senes
nio amžiaus, todėl sutartinai 
yra išlaikomi visų jų vaikų ir 
žentų, kurie gyvena Kanadoje 
ir JAV. Kiti jų sūnūs Lietuvo
je ir Sibire.

X Lietuviškos Knygos Klu
bas verbuoja naujus narius. 
Knygų platinimo mėnesio pro
ga jis išsiuntinėjo prašymą sa
vo nariams surasti naujų kny
gos rėmėjų. Į šį kvietimą jis 
gauna palankių atsiliepimų. 
Vieni žada naujų narių surasti, 
kiti jau jų atsiunčia. A. Kižys 
iš Milwaukės, Wis., įrašė naują 
narį Vitaliją Tolmačienę.

X Lietuvių Futbolo Klubas 

“Vainutas” Lietuvių auditori
joje gegužės 19 d. rengia didelį 
vakarą su menine programa ir 
šokiais. Kitą savaitgalį po šio 
parengimo šio klubo futbolo 
komanda turės išvyką į Detroi
tą, kur susitiks su vietos lietu
vių sporto klubu Kovu.

X Whitney Staples (Stepu
lis) iš Miami, Floridos, lankėsi 
“Draugo” redakcijoj. Svečias 
yra namų pardavinėtojas, pla
nuojąs ir statybą pradėti. Be
silankydamas Chicagoj, tarsis 
su lietuviais architektais ir ran
govais.

X Vytautui Valskui Draugo 
redakcijoj yra laiškas iš Lietu
vos.

X Juozas Liubinškas, Filate
listų Draugijos “Lietuva” iždi
ninkas ir vienas' pavyzdingiau
sių narių, užvakar netikėtai mi
rė. Velionis buvo Lietuvos paš
to ženklų specialistas, neprikl. 
Lietvuoj Kaune turėjęs pašto 
ženklų prekybą, kuri buvo pla
čiai žinoma ne tik savo krašte, 
bet ir užsieniuose. Tremtyje Vo 
kietijoj buvo vienas redaktorių 
Pabaltijo pašto ženklų katalo
go. Liko žmona ir sūnus Juo
zas, kuris, neseniai baigęs JAV 
karinę tarnybą, lanko Illinois 
universitetą ir yra veiklus skau 
tų sąjūdyje.

X Chieagos Lietuvių Futbo

lo Klubo “Vainutas” futbolo 
komanda, po dviejų savaičių 
pertraukos, gegužės mėn. 6 d. 
buvo išvykusi į Hammond, 
Ind., ir čia tolimesnėse “Na
tional Soccer” lygos pirmeny
bių rungtynėse įveikė vietos 
rinktinę 7:3. Mūsiškiams įvar
čius pasiekė J. Linartas 3, R.

CHICAGOS ŽINIOS
Nesuranda berniuko

Eileen Rausch, 32 m. mote
ris, labai susirūpinusi kur din
go jos 8 m. sūnelis, kurio na
muose nebėra nuo pat balan
džio mėn. 30 d. Policija jo 
stropiai jieško. Buvo daug sy
kių policijos sulaikytas kitas 
berniukas, labai panašus į jieš- 
komą, bet ne tas. Policijos va
dovybė jam net išdavė raštelį, 
kuriame pasakyta, kad jo ne
sulaikytų, jis ne Leo Rausch.

Stebės miesto pareigūnus

Chieagos Miesto taryba 47 
balsais prieš vieną nutarė 
įsteigti specialų investigacijos 
departamentą, kurs seks kitų 
departamentų pareigūnų veiki
mą, kad nebūtų ryšio su krimi
naliniu elementu. Naująjį de
partamentą sudarys komisio- 

Koženiauskas 2, A. Martinkus nierius- su atlyginimu $20,000 
1, Libus 1. Sekantį sekmadie-1 Pe^ būti advo
nį mūsiškiai rungtynių neturės,
kadangi Chicagoje tuo metu' 
žais viena Meksikos komanda.

Miestas perka žemę
Chieagos meras Daley įsakė 

nupirkti 850 akrų žemės, esan
čios prie O’Hare aerodromo. 
Čia norėta įrengti lauko teatrą 
su augštu ekranu, kurs suda
rytų pavojų lėktuvams. Dabar 
ta žemė numatoma įgyti, kad 
ateityje galėtų plėstis aerodro
mas. Žemė kainuos apie milio- 
ną dolerių.

Mažesnės įtampos šviesa
Chieagos miestas gatvių ap

švietimui numato panaudoti 
mažesnę elektros įtampą. Tai 
sumažins budėtojų skaičių ir 
bus galima uždaryti 13 pagal 
binių elektros stočių, naudotų 
gatvių apšvietimui. Persitvar
kymas galutinai bus pravestas 
1960 metais ir tai miestui su
taupys apie milioną dolerių per 
metus.

katas. Toliau — bus du jo pa
dėjėjai ir keletas investigato- 
rių.

X Kaip kiekvienais metais, 
taip ir šiais, Chieagos lietuvių 
jūros skautai ir skautės ruošia 
savo tradicinį vakarą “Jūros 
Dugne”, šį šeštadienį, gegužės 
12 d., 7:30 vai. vak. Šiais metais 
ypatingai daug laiko buvo pa
švęsta naujoms dekoracijoms 
vaizduojančicm jūros dugną. Va
karas įvyks Lietuvių Auditori
joj. Šokiams gros Balio Pakšto 
kapela. Norintieji staliukus už
sisakyti iš anksto prašomi skam
binti tiesiog į Lietuvių Audito- 

| riją VIctory 2-6172.

X Tėvų Saleziečių darbams 
paremti prie Cedar Lake, Ind.,
Juozas Stragauskas paaukojo 
$600 (įrašydamas visus šeimos 
narius); vysk. Vincentas Briz- 
gys $100, prel J. Balkūnas 
$100, prel. K. Bičkauskas $100, 
kun. K. Balčys $50. Visiems 
TT. Saleziečiai yra nuoširdžiai 
dėkingi.

X Teresės Snarskaitės su 
Paul Shiman vestuvės įvyks 
rugsėjo 1 d. Šv. Joakimo para
pijos bažnyčioje, 700 East 91 
st., su šv. mišiom 12 vai. Mo
terystės sakramentą suteiks 
kun. S. Saplis. Jungtuvių puota 
bus Evergreen Golf Club salė
je, 9140 S. Western Avė.

X Cicilija ir Romualdas Sta

siūnai, buvę chicagiečiai, dabar 
gyvena Phoenix, Arizona, šiuo 
metu svečiuojasi Chicagoje.
Lanko savo gimines, pažįsta
mus, kurių čia daug turi. Da-1 kalteliais 
lyvavo ir Šv. Kazimiero akade
mijos rėmėjų seime.

X l.ietuvių akademinis jau

nimai Amerika je ruošiasi 

skaitlingai dalyvauti pirmame 
Amerikos ir Kanados lietuvių 
Kultūros kongrese. Akademi
nio jaunimo sekcijos posėdžių 
metu numatomi trys kalbėto
jai.

X Jurgis Paltarokas, vysk.

Moters užpuolėjas — 
visam amžiui kalėjiman
Hubert Locke, 23 m. am

žiaus; Chicagoje nubaustas vi
sam amžiui kalėjimo už tai, kad 
jis užpuolė ir nuskriaudė 57 m. 
amžiaus policininko motiną, jai 
ginantis sulaužydamas jos ran
kas ir taip sužalodamas, kad 
jos fizinė ir protinė sveikata 
gali nebepasitaisyti. Nelaimin
gąją jis taipgi dar apiplėšė.

Nepilnamečių vagių lizdas
John Clark, 35 m, amžiaus, 

gyvenąs 2854 W. 21 str., Chi
cagoje, nubaustas po .metus 
kalėjimo už kiekvieną iš šešių 
nusikaltimų — prisidėjimą prie 
nepilnamečių vagiliavimo. Jo 
namuose pabėgę nuo tėvų va
gišiai buvo sudarę savo bazę, 
iš kur jie išvykdami grobė mo-

Miesto susisiekimo 
nelaimės

Miesto susisiekimo priemo
nės per 1955 m. turėjo 13,861 
nelaimingus atsitikimus, ir tai 
buvo 14.6% mažiau, kaip 1954 
metais. Atmenant, kad per 1955 
metus, apskritai paėmus, kelei
viai buvo pervežti 119,127,734 
mylias, nelaimių skaičius nėra 
baugus.

IŠARTI IR TOLI
ARGENTINOJ

— Įteikus pabaltiečių memo
randumą Argentinos respubli
kos prezidentui gen. Arambu- 
ro, prašant, kad Argentina 
grąžintų pripažinimo teisę es
tų, latvių ir lietuvių diplomati
niams bei konsulariniams at
stovams, svarbiausieji Buenos 
Aires dienraščiai palankiai ko
mentavo šias Argentinoje gy
venančių pabaltiečių išeivių pa-

Atsigabeno žmoną iš 
Lenkijos

Michael Wrobel, 48 m. am
žiaus, gyvenąs 4928 S. Wolcott 
avė., septynerius metus daręs 
didžias pastangas, pagaliau lai- T .
mėjo - jo žmona su sūnumi. 3° mas,na trenke 1 . Jls

15 m., ir dukra, 11 m., iš Len- V° raStas ne?yvas' Vaz,av0 
, kijos lėktuvu atskrido į Chica- 
gą. Wrobel ir kiti trys jo vaikai 
buvo gimę Amerikoje ir jis 
1949 m. su jais galėjo pasiekti 
JAV, tačiau Lenkijoje gimusi 
žmona (kurią jis ten buvo ve
dęs 1929 m.) ir du vaikai —
buvo pasilikę.

Iš JAV jis parašė tuzinus 
laiškų naujiems Varšuvos pa
reigūnams, jam padėjo Valsty
bės departamentas, kaikurie 
senato nariai bei kongreso at
stovai, ir jis laimėjo.

Parduos boniĮ už 
$40.000,000

Ccmmonvvealth Edison ben
drovė padavė prašymą Secu- 
rities and Exchange komisijai, 
kad jai būtų leista parduoti bo- 
nų už $40,000,000, vykdant sa
vo plėtimosi programą, kuri per 
ketverius metus iš viso parei
kalaus $600 milionų.

Komunistų kalinys 
televizijoje

Iš Kinijos kalėjimų sugrįžęs 
misionierius tėvas Harold Rig- 
ney per 13 savaičių, pradedant 
birž. 7 d. 7 vai. v., ketvirtadie
niais, pusei valandos pasirodys 
per WBKB televizijos stotį 
(kanalas 7), kalbėdamas apie 
savo patyrimus komunistų ka
lėjime.

187 mirtinos nelaimės
Šiemet Cook apskrity auto

mobilių nelaimėse jau žuvo 187 
žmonės, iš jų — Chicagoje žu
vo 110. Sužeistų per tą laiką 
buvo 11,583.

vienas.

PROF. J. BALČIKONIO 
ŽODYNO REIKALU

Prof. J. Balčikonio “Lietuvių 
kalbos žodyno” paruošiamieji 
spaudai darbai baigiami ir žody- 
nos jau spausdinamas. Knyga 
mums neįprasto dydžio, virš 1,000 
psl., paruošiamojo darbo daug, to
dėl vėlavimo nebuvo galima iš
vengti. Manome, kad iki vidurva
sario žodynas bus prenumeratorių 
namuose.

Leidykla dėkoja visiems užsi
prenumeravusiems už kantrybę, 
žodyno belaukiant. Už tai prenu
meratoriai bus kompensuoti gra
žiu veikalo išleidimu ir tvirtu įri
šimu. Yra daug prenumeratorių, 
kurie iki šiol dar nesumokėję pre
numeratos mokesčio. Toki prenu
meratoriai prašomi paskubėti.

žodyno prenumeratą priimsime, 
kol paskutinis lankas su prenume
ratorių sąrašais bus atiduotas 
spausdinti, todėl dar nesuspėju- 
sieji žodyną užsiprenumeruoti pra
šomi padaryti tai dabar. Prenu
meratoriams žodynas visu trečda
liu pigiau. Be to, vengdami dides
nės rizikos, žodyną spausdiname 
labai ribotu tiražu, todėl tik pre
numeratorius galima užtikrinti, 
kad žodynų jiems nepritruks. Žo
dyno prenumerata — $8.00.

Visais žodyno ir visų lietuviškų 
knygų reikalais kreiptis į knygų 
leidyklą Terra, 3333 . Halsted St., 
Chicago 8, III. Tel. LA 3-0427.

stangas. Apie tai palankiai at- 
terų rankinukus, dark dalino- siliepė «Buenos Aires Herald”, 
si grobiu su tais jaunais nusi- <.Noticias Graficas”. “La Pren-

sa”, “La Nacion’ ir kiti. Palan-

Nubaudė namą savininką
Už nusikaltimus neprižiūrint 

namų ir laužant statybos tai
sykles Bernard Distenfield, 38 
m. namų savininkas, sumokėjo 
pabaudos $660.

GEGUŽES MENESIO 
PASISKAITYMAS 

APIE MARIJA
PAŽVELKIME l MARIJĄ. Nuo

stabus švč. Marijos gyvenimas, pa
rašytas pasiremiant Dievo apšviestų-

Marijos apsireiškimų Fatimoje 
1917 metais aprašymas 

128 pusi. Kaina $l.C0 
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

‘‘DRAUGAS’’ 
2334 S. Oakley Avė., Chicago 8, UI.

Mokesčiai už nuosavybes
Jau pradėtos išsiuntinėti są

skaitos mokesčių už nuosavy
bes. Iki birž. 1 d. bus jų išsiųs
ta 1,462,000.

Visiems verta perskaityti Istorini 
romanu

KRAŽIŲ SKERDYNES
Romanas parašytas pagal Istorinius

Paltnrnlrn hrnlią knin crimi- dokumentu*’ paflų KrftžtlJ Skerdy- raitarOKO orons. Kaip gimi-Inlų dalyvių pasakojimus Ir vietoje 
nes praneša iš Lietuvos,
miręs.

yi*a autoriaus surinktą, medžiagą. Gražūs 
J Žemaitijos gamtos vaizdai, stipri ro-

mano lntryga ir vaizduoja žemaičių 
meilę savajai šventovei Ir gimtajam 
kraštui. Visas romanas skaitytojui 
telkia gražių prisiminimų, vaizdų.

Pažymėtina, kad J. Marcinkevi
čiaus Kražių Skerdynes Lietuvoje

X Don Varnas Amerikos 

Legiono Postas Chicagoje savo 
susirinkime priėmė nutarimą
pasirašyti ir remti Lietuvių *uov8° ,r «>laC,a‘ "kalt°-
Jaunimo Peticiją.

X Ružancovas, Knygų Len
tynos leidėjas šiomis dienomis 
aplankė mūsų redakciją ir ta 
proga kiek ilgiau pasikalbėjo 
su Alto pirmininku.

I tomas 324 pusi., kaina $3.00. 
Užsakymus adresuokite:

DRAUGAS 

2334 So. Oakley Avė...

Chicago 8, IU.

kus prezidento atsakymas atė- MS.
jo pirmoj vietoj pasirašiusio Emmerleh Ir kt.). 260 pusi. Knyga 
........ , . talpina 81 pasakojimą su 'nepapras-“Estonia” pirmininko vardu J tai . puikiais spalvotais paveikslais.

Patrauklūs kieti viršeliai Ir tekai
nuoja tik $3.00. fllą puikią knygą 
paraše prel. dr. F. Bartkus.

MARIJA MUMS KALBA. švč. Ma
rija laiko bšgyje apsireiškė įvairiose 
pasaulio vietovėse, šios knygos au
torius Kun. J. Kuzmlckts, šalia mū
sų lietuviškų šventovių aprašo ir ki
tur žinomus. Dievo Motinos apsireiš
kimus, kaip: I,a Salette, Lurde, Pa
tintoje; apie Stebuklingąjį MedallkR- 
IJ Ir kt. įžangoje ir pabaigos žodyje 
autorius svarsto švč. Marijos Nekal
čiausios širdies kultą Ir Iškelia Ma
rijos kaip malonių Tarpininkes vaid
menį. Knyga turi 159 psl., paveiks
luota, Įrišta J kietus viršelius Ir kai
nuoja |2.00.

AUŠROS ZVAIGZDft. 15 tautų (r 
58 didžiųjų pasaulio poetų dailiausi 
žodeliai mūsų dangiškajai Motinai 
Marijai pagerbti. Tuos per 600 m. 
žybtelėjusius rašytojų perlus iš (vai
rių kalbų surinko Ir sutvarkš A. Ty- 
ruolls. Tat knyga apie Mariją, kuri 
turėtų rastis kiekvienuose namuose. 
110 psl. Kaina $2.00,

Pabaltiečių komiteto centrą.
— Lietuvių Centras paskelbė 

savo veiklos apyskaitą. Iš jos 
paaiški, kad centras 1955 m. 
turėjo gryno pelno 26,407,64. 
Be to, įsigyta daugiau turto ir 
dar sudėta naujųjų rūmų sta
tybos fondan.

— Lietuvių savišalpos ir kul
tūros draugija “Mindaugas” 
Berise atšventė 25 m. sukaktį.

Baigiančiam mokyklą ge
riausia dovana — nešiojamas 
radijas. Nuo galingiausio 6 
lempų iki paties mažiausio — 
telpa .marškinių kišenėje — 
įvairių firmų, spalvų ir kainų 
— pas Gradinską, J. G. Televi- 
sion Co., 2512 W. 47 St. FR 

6-1998.

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

"DRAUGAS"
2334 So. Oakley Avenue
CHICAGO 8, ILLINOIS

Sveikinimų Korteles 

visoms progoms!

•>’ F

e

io
Puikių spalvotų kortelių lietuviškai 

vaizduojančių 4 metų dalis
M ,00

Pagerbkite savo brangiuosius meniš
ku sveikinimu. Užsisakykite dabar, 
siųsdami $l adresu:

DRAUGAS

2334 So. Oakley Avė.

CHICAGO 8, ILL.


