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Prezidentas Nasseris paskelbs Suezo taisykles
Vengrijos laisvės kovotojai

nubrėžė veikimo gaires
BUDAPEŠTAS, Vengrija. — Vengrų laisVės kovotojai tęsia 

savo prieškomunistinj pasipriešinimą pogrindyje.
Budapešte paskleistoje prokla

maeijoje skelbiami šie 10 įsaky
mų laisvės kovotojams:

1. Lik ištikimas revoliucijos 
dvasiai, išlaikyk idealus, tikėk 
pergale ir laisve.

2. Nemeluok nei žodžiu, nei 
darbu ir stiprink svyruojančiuo
sius.

3. Neišduok savo tautiečių ne
apgalvotom kalbom arba skun
dais.

4. Padėk skriaudžiamiesiems, 
prireikus net sutelktiniais veiks
mais.

5. Nepadėk valdžiai skriausti 
žmonių.

6. Kovok prieš visus mėgini
mus palaužti mūsų dvasią. Ne
sidomėk komunistų mokslais,

‘ klastojamais menu ir literatūra.
7. Kovok už tikrą demokrati

ją darbininkų tarybose, profesi
nėse sąjungose ir kitose renka
mose institucijose. Kovok už kal
bos ir kritikos laisvę.

8. Gink ūkininkų žemdirbių in
teresus ir jų nepriklausomybę.

9. Įtikink padoresnius milici
jos karininkus, prokurorus, tei
sėjus ir šiaip valdininkus, kad 
jie savo galią panaudotų liaudies 
interesams, kad būtų sumažintos 
teroro ir išnaudojimo aukos.

10. Įtikink į laisvę linkstančius 
komunistus, kad jie nepasidary
tų stalinistinės reakcijos įran
kiais, bet padėtų tiems, kurie 
yra ištikimi tikrajam socializ
mui.

Lėktuvui nukritus
TUNIS, Tunisas, bal. 4. — Va? 

kar astuoni asmenys žuvo ir ke
turi sunkiai sužeisti, kai Pran
cūzijos karinis lėktuvas nukrito 
prie Djanet aerodromo vakarinė
je Saharoje.

Žaibas smogė

į parako sandėlį
RIO DE JANEIRO, Brazilija, 

bal. 4. — Vakar žaibas trenkė į 
ginklų parako sandėlį, 15 mylių 
pietuose nuo Rio de Janeiro. Spro 
girnas sugriovė šimtus namelių 
trijų mylių apylinkėje. Penki as
menys žuvo ir daugiau kaip 300 
asmenų sužeista.

Pilotas žuvo
TERRE HANTE, Ind., bal. 4. 

— Pilotas Raymond Johnson, 46 
metų, iš Valparaiso, Ind., skris
damas namo iš Floridos, vakar 
žuvo ir jo trys vaikai buvo su
žeisti, kai lėktuvas susitrenkė į 
elektros stulpą prie Hulman 
aerodromo.

Paskola Izraeliui
PARYŽIUS, bal. 4. — Izraelio 

finansų ministeris l^evi Eshkol 
vakar pranešė, kad Prancūzija 
paskolins 30 milionų dolerių Iz
raeliui.

Gaudomi visi įtariamieji
Kadaro stalinistinis režimas 

Vengrijoje siaučia toliau. Kad 
nebūtų skleidžiami nelegalūs at
sišaukimai, visos rašomos maši
nėlės ir rotatoriai suregistruoti 
ir nuolat kontroliuojami. Nenau
dojamos mašinėlės turi būti po 
užraktu, o naudojamos atsakin
go asmens priežiūroje. Viešbu
čiuose, restoranuose, kavinėse 
vykdomos vad. „oblavos", gau
domi visi įtariamieji. Budapešte 
veikia apgulos padėtis. Unifor
muota ir neuniformuota politinė 
policija nuolat rodosi gatvėse, 
tikrindama įtariamus praeivius. 
Policininkai turi paruoštus au-" 
tomatinius šautuvus. Ypač sau
gojamos pramonės ir šiaip svar
besnės įmonės ir įstaigos. Kariuo 
menė kareivinėse laikoma pa
rengtyje.

Sovietų įgulos Vengrijoje
Atrodo, kad sovietai savo įgu

las yra dar sustiprinę Vengrijo
je. Studentams, negyvenantiems 
pastoviai Budapešte, įsakyta iš 
miesto kuriam laikui išsikraus
tyti. Matyti, kad komunistinis 
režimas ir jo globėjai sovietai 
bijojo, kad gali prasiveržti nau
ji neramumai, ypač ryšiumi su 
vengrų tautos švente kovo 15 d. 
Tačiau toji diena praėjo ramiai.

Jordanas užmezga

santykius su Rusija
AMMAN, Jordanas, bal. 4. — 

Jordano ministerių kabinetas ne
paprastame posėdyje vakar nu
tarė pripažinti Sovietų Sąjungą 
ir užmegzti diplomatinius santy
kius, paskelbė oficialūs Jordano 
šaltiniai.

Sunkiai serga
MADRIDAS, Ispanija, kovo 4. 

— Kardinolas Pedro Segura y 
Saenz, 77 metų, Sevilijos arki
vyskupas ir buvęs Ispanijos pri
mas, vakar priėmė paskutinius 
sakramentus. Kardinolas sunkiai 
serga.

Eden į Bostoną
OTEHEI BAY, Naujoji Zelan

dija, bal. 4. — Buvęs Britanijos 
premjeras Anthony Eden vakar 
išskrido iš N. Zelandijos į Bosto
ną, Mass., gydytis. Eden sveika
ta susilpnėjo.

Irano premjeras lluNsein Ala at
sistatydino ryšiumi su mirtimi tri
jų amerikiečių, kuriuos nužudė I- 
rano banditai. (INS)

Viesulas smogė j Dalias, Tex. Devyni asmenys žuvo viesulo metu Dalias mieste, Tex*

Opus klausimas: kas bus su 

arabais pabėgėliais?
JUNGTINĖS TAUTOS, N. Y. — Prasidėjus laivininkystei 

Suezo kanalu, liko dar vienas labai opus politinis klausimas Vidu
rio Rytuose, būtėnt: Palestinos arabų pabėgėlių klausimas.

. Skaičiuojama apie 900,000 pa- ■ ■ —
bėgėlių, kurie gyvena Izraelio
kaimyninių valstybių stovyklo
se. Daugiausia iš jų gyvena Jor
dane, apie 500,000. Daugiau kaip 
200,000 gyvena Gazoje. Likusie
ji kitose kaimyirtnėse arabų vals 
tybėse. Tik Jordanas sutinka 
duoti pabėgėliams pilietybę. Ki
tos valstybės, kaip Egiptas, ne
rodo jokio linkimo klausimą švel 
ninti.

mos Amerikos. JAV duoda 70 
proc. visų' išlaidų. O kartu su An
glija jos padengia 94 proc. išlai
dų. Praėjusių metų pabėgėlių šel 
pimo biudžetas siekę 20 milionų 
dolerių.

Reikia jicškoti sprendimo

(INS)

Stalino šalininkai

grįžta Lenkijoje
VARŠUVA, bal. 4. — Lenki

joje Stalino šalininkai atgavo 
augštąsias vietas. Gomulkos pa
reiškimai apie Vengriją pasikei
tė : anksčiau sveikino vengrų su
kilimą, dabar jį vadina kontrevo- 
liucinėm jėgom. Redaktoriai, ra
šę už Lenkijos nepriklausomybę, 
yra išstumti. Kalbos apie Lenki
jos „tautinį komunizmą" nebe
girdimos.

Pusė vaikų
Būdinga, kad pusė visų pabė

gėlių yra vaikai, nesulaukę dar 
15 metų amžiaus. Kai jie buvo 
išvežti iš Palestinos 1948 m., jie 
buvo dar tik kūdikiai.

Amerika nori nutraukti 

derybas su Egiptu
WASHINGTONAS, bal. 4. — Autoritetingi šaltiniai šiandien 

pasakė: Jungtinės Amerikos Valstybės beveik pasiruošusios nu
traukti derybas su Egiptu Suezo kanalo tvarkymo klausimu, nes 
Kairas nenorįs nė kiek nusileisti.

Pagal prezidento Nasserio pla
ną Egiptas vienas tvarko Suezo 
kanalo reikalus.

JAV nusistatymas

pasakė: Egipto atsakymas, at
siųstas antradienį valstybės de
partamentui, nepatenkina Ame
rikos.

Jungtinių Amerikos Valstybių 
nusistatymas dėl Egipto ir Sue
zo kanalo yra toks: Suezo kana
las turi būti naudojamas tarptau 
tinės organizacijos su puse paja
mų Egiptui ir kita puse kanalui 
gerinti; Jungtinių Tautų kariuo
menės pašalinimą iš Gazos ruo- , .
žo turi spręsti JT, o ne Nasseris; I Nors VakarV valstybes, besi-
Izraelis turi turėti laisvą išėjimą nau<i“Ja"či<>» kanalu, dar nepa- 

sakė, ką jos mano daryti, bet spė 
jama, kad jos kreipsis į JT Sau
gumo tarybą.

21/—36 valandų laikotarpyje
Diplomatiniai sluogsniai spė

ja, kad Nasseris 24 ar 36 valan
dų laikotarpyje paskelbs, kad jis 
Suezo kanalą tvarko pagal savo 
taisykles.

iš Akabos įlankos.
Pareigūnų nuomonė

Augšti JAV pareigūnai įsiti
kinę, kad Nasseris nemanąs nu
sileisti dėl Suezo tvarkymo ir nu
sistatęs vienas tvarkyti strategi
nį vandens kelią.

Valstybės departamento parei

Autobusas į griovį
KARS, Turkija, bal. 4. — Au

tobusas vakar įskrito į griovį ne
toli Kars miesto, kuris yra Tur
kijos ir Rusijos pasienyje. Vie- 

gūnai laukia žodžio iš JAV am- nuolika keleivių žuvo ir šeši su-
basadoriaus A. Hare, kuris Sue- Į žeisti.
zo kanalo tvarkymo reikalu va
kar vakare kreipėsi į Nasserį.

Hare įtikinėjo Nasserį priim
ti Amerikos pasiūlymą, kuriuo 
būtų apsaugojami kanalu besi
naudojančių interesai.

Bet diplomatiniai sluogsniai

Siūlo amerikiečiams gintis 

per šiaurės ašigalį

Grįžęs iš Afrikos vicepreziden
tas Nixon pareiškė, kad pabėgė
lių klausimo sprendimo reikia 
jieškoti kaip galint greičiau. Pa
bėgėliai iki šiol atsisako kur 
nors emigruoti ir nori grįžti į se
nas savo nuosavybes. Izraelis, ži
noma, negali jų priimti. Tačiau • .... ~ -------  r-
jis buvo sutikęs tį klausimą tvar “ ‘S "U° g ° kU UŽpl"’lim" I“ šiaur«

Australas tyrinėtojas H. VVilkins, daugiau kaip prieš 20 metų 
su amerikiečių povandeniniu laivu „Nautilus" vykdęs mokslinius 
tyrimus antarktyje, pasiūlė amerikiečiams gintis atominiais po-

Išlaiko JAV ir Anglija

Pabėgėlių išlaikymu dabar rū 
pinasi Jungtinės Tautos, padeda- ti.

kyti, jei jis nebūtų buvęs privers 
tas pasitraukti iš Gazos Kaip iš ' 
tikrųjų padarytų pabėgėliai, jei, bazi Ten vanduo
jiems butų pasiūlyta galimybe, nėra per šaltas, vasaros metu ja 
emigruoti, mokas negali pasaky- ,jma . *

Tam tikslui antarktyje turėtų

metrų dangą būtų nesunku pra-

Rusij

11 vengrų areštuota
BUDAPEŠTAS, Vengrija, bal. 

4. — Vengrijos komunistinės vy 
riausybės žinių agentūra MTI va
kar pranešė, kad 11 vengrų areš
tuota. Jie kaltinami „šnipinėję" 
Laisvos Europos radijui.

• JAV ambasadorius Pakista- 
nui Horace A. Hildreth, buvęs 
Maine valstybės gubernatorius 
pasitraukia iš ambasadoriaus pa 
reigų.

• Japonijoje sumažėję gimt 
mai.

os rublių neima už 

pravažiavimų Suezo kanalu
KAIRAS, Egiptas, bal. 4. — Egiptas, kuriam labai reikalingi 

užsieniniai pinigai, priima iš 13 valstybių pinigus už pravažiavimą 
Suezo kanalu, bet neima Rusijos rublių.

Nepaisant Egipto draugystės 
su komunistiniu bloku, Egiptas 
nenori sovietų satelitinių valsty
bių pinigų.

Vandens kelią apibrėžtai ati
darius kovo 8 d., šešiasdešimt 
keturi laivai sumokėjo $106,000 
už plaukimą Suezo kanalu.

15 tūkstančių Amerikos dole
rių įplaukė į Suezo kanalo kasą.

Britų sterlingas ir prancūzų 
frankas atstumiamas, kai nori
ma mokėti už pravažiavimą ka
nalu.

Neįsileis laivų
KAIRAS, Egiptas, bal. 4. — 

Egiptiečių žinių šaltiniai vakar 
pranešė, kad Egiptas neleis Iz-

sigręžti šildytuvu. Tokie antark-' raelio laivų į Egipto teritorinius 
čiai skirti povandeniniai laivai vandenis, kadangi Izraelis ir 
turėtų lėktuvus, kurie padėtų iš- i Egiptas yra karo stovyje.
žvalgyti apylinkes, o patys su po -------------
vandeninių laivų bazėmis priešo • Nerono laikų kapinės. Sta- 
būtų sunkiai susekami. Kadangi tant požeminį garažą Vatikane 
Sovietų Sąjunga turi didelę Šiau- surastos gražios Nerono laikų 
rėš ledjūry kranto liniją, tai iš kapinės.
tokių povandeninių laivų bazių j ============================
ji būtų lengvai pažeidžiama.

Didžiulis laivynas 
Tuo tarpu Vakarų sąjunginin

kai šiuo metu Atlantui ir Didžia
jam vandenynui ginti turi di
džiausią pasaulyje laivyną. Jau 
ir dabar antarkčio erdvėj kas
dien skraido lėktuvai.

Kadangi per antarktį eina

Trumpai iš visur
• Teherano mieste, Irane, pa

naikintas karinis stovis. Gen. 
Teimour Bakhtiar, Teherano ka
rinis gubernatorius, karinį stovį 
panaikino netrukus po to, kai 
Menoucheir Eghbal, Irano nau
jas provakarinis premjeras, pa
tiekė savo kabinetą šakui.

• Japonijos mineralų šaltiniai 
išsisems beveik 10 metų laikotar
pyje, paskelbė tarptautinės pre
kybos ir industrijos ministerija. 
Auksas bus gaunamas per aš
tuonerius metus varis — mažiau 
kaip 5 metus, švinas ir cinkas — 
per 9 metus, blėka — mažiau 
kaip per dvejus metus.

• Praneūzų kanadiečių dabar 
yra 4,300,000, pareiškė Ontario 
provincijos viešosios gerovės mi
nisteris L. P. Cecile.

Kanados kolonizacijos pradžia 
je tebuvę 5,000, o 1767 m. jau — 
65,000. Per šimtą metų britams 
valdant jų skaičius pasiekė mi- 
lioną. šiandien jie pasiekė penk
tąjį milioną. Ontario provincijo
je 46 proc. esą anglosaksų kil
mės, 11 proc. — prancūzų.

KALENDORIUS

Balandžio 5 d.: šv. Vincentas 
Ferietis; lietuviški: Rinbaudas ir 
Žygintą.

Saulė teka 5:29, leidžiasi 6:20.
ORAS

Oro biuras praneša: Chicago- 
je ir jos apylinkėje šiandien — 
šilčiau.

13 valstybių pinigai
Priimami šių valstybių pini

gai: Norvegijos, Danijos, Švedi
jos, Belgijos, Šveicarijos, Ame
rikos, Kanados, Lebano, Vakarų 
Vokietijos, Olandijos, Indijos, 
Italijos ir Egipto.

Egipto kanalo pareigūnai jau 
sulaikė ispanų laivą, kuris ban
dė mokėti pezetomis, ir nepralei
do laivo su britų vėliava Suezo 
kanalu už britų svarus.

Du rusų laivai mokėjo šveica
rų frankais. Vienas bulgarų lai
vas mokėjo doleriais.

• Egipto prezidentas Nasseris 
pakvietė Maroko sultoną Mo- 
hammcd V į Kairą.

Armijos vado

duktė susižeidė
TEL AVIV, Izraelis, bal. 4. —

Yael Dayan, 18 metų, Izraelio 
armijos štabo viršininko duktė,
nusilaužė ranką karinėse' praty- ■ trumpiausias kelias iš Azijos į 
bose. Miss Dayan, kadete, par-1 Ameriką, tai Wilkinsas reiškia 
krito nešdama automatinį šautu- į nuomonę, jog su laiku bus visai 

įmanoma palaikyti normalų po
vandeniniais laivais susisiekimą 
tarp žemyno ir minimųjų juda
mųjų bazių. z

Ir civiliams reikalams 
Atominę energiją amerikiečiai 

yra numatę pritaikyti ne tik pa
saulio saugumui užtikrinti, bet 
ir civiliniams reikalams.

Ateityje atominė energija ga
lės lenktyniauti su akmens ang
lies, nafta ir kt. kuro šaltiniais. 
Amerika atomine technologija

vą.

Franrk Sylvain, trečias Haiti

žada dalintis su visais taikingais tatoriai kurstė riaušes.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Jordanas nepriima JAV ekonominės pagalbos, bet priims 

Rusijos, jei Maskva pasiūlys.
— Britanija smarkiai sumažins 1957 - 53 metų apsigynimo iš

laidas.
— Izraelio premjeras Ben - Gurion įsitikinęs, kad Sovietų Sų- 

junga masiniai leis išvykti žydus į Izraelį.
— Keturi vokiečiai žuvo ir 11/ sužeista, kai amerikiečių kari

nis traukinys susidaužė į greitojo traukinio užpakalį Kasselyjc, 
Vokietijoje. Amerikiečių nėra tarp žuvusiųjų.

— JAV vyriausybė gegužės mėnesį pradės naujus atominius 
bandymus Nevadojc.

— Kanados ambasadorius Egiptui E. Herbert Norman vakar 
nusižudė Kairo mieste. JAV senato pakomitetis įtarė, jog jis buvo 
komunistas.

— Kipro salos ortodoksų arkivyskupas Makarios šiandien iš
vyksta iš Seychelles salų, Indijos okeano, į Atėnus. Britai arkivys
kupų paleido iš tremties.

— Čilės kariuomenė numalšino riaušininkus Santiago mieste. 
700 asmenų areštuota. Kaltinami dalyvavę žudynėse, namų pade
gimuose, ir plėšimuose. Apie 11/ asmenų žuvo ir daugiau kaip 21/0 
sužeista riaušių metu. Riaušės prasidėjo su studentų demonstraci
jomis prieš 50 proc. pakėlimų susisiekimo biletų. Koihunistų agi-

pasaulio kraštais.

Atomo planas
PARYŽIUS, bal. 4. — Prancū-

laikinis prezidentas nuo 1956 m. zjjos ministerių kabinetas pasiū- 
gruodžio mėn., pasitraukė iš pre
zidento pareigų, 
vo.

Armija jį nrešta- 
(INS)

lys antrą penkerių metų planą 
plėsti atominę energiją.

— Teatro magnatas John Balaban. 62 metų, Balaban and 
Katz Corp. prezidentas, vakar mirė Chieagoje.

— JT generalinis sekretorius Dag Hammarskjold vakar pa
sakė spaudos'konferencijoje, kad jis esąs patenkintas pasitarimais 
su Egipto prezidentu Nasscriu.

— Minncsotoje, S. Dakotojc ir Ncbraskoje vakar siautė dide
lis viesulas. Daug nuostolių.



Redaguoja J. ŠOLIC N AS, 518 E. Green Str., Champaign, III.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAGO, TLIJNOTS Penktadienis, balandžio 5, 1957

Apie juodę ir baltę
J. stfMJCNAS

Ką gi jau padarysi. Reikia 
nusileisti. Aną kartą šnekėjo
me apie įvykusias Vidurinių Va 
karų apygardos jaunių kamuo
lio žaidynes. Tačiau šitos ap- 
gardos vadovybė tikrai yra gai-

meniškai nematau jokio malo
numo žaisti prieš priešininką, 
kuris čiužinėja apie stalą, kak
laraiščiu šluostosi prakaitą ir 
kiekvienu momentu gali užvirs- 
ti ant stalo, nes “nespėjo įsigy-

lestinga. Mat jinai, nors ir sku- ti sportinių batų”. Tai dalykai,
botai, bet pranešė Detroitui, gir 
di, priimkite ir stalo tenisinin
kus. Paprašė, kad detroitiečiai 
surastų kokį tinkamą kampelį 
tiems “pimpininkams”. Detroi
to vyrai geri. Nors negalima 
buvo apskritai ir detrotiečių vai 
šingumu skųstis. Kas teisybė, 
tai ne melas. Taigi buvo suras
ta nebloga, nuošali parko salė, 
kurioje visą šeštadienio dienelę 
stalo tenisininkai kaip ūkinin
kai prakaitavo. Pasekmės?
Pirmosios vietos — garantuota

Manding, jei Detroitas būtų 
turėjęs daugiau laiko, tai mo
teriškosioms žaidėjoms būtų pra 
nešę, kad stalo tenise joms meis 
terystė beveik kaip ir užtikrin
ta. Na, o jau apie antrą, tre
čią vietą, tai ir kalbos negali

kuriuos galima sutvarkyti ir to
dėl tvarkytini.

Dėl tvarkos yra ir daugiau 
problemų, bet vieta neleidžia 
šnekėti. Tačiau pasakytina, 
kad dėl blogo stalo, vietos ar 
nevykusio tinkliuko buvimo ar
gumentuoti, kad šitie dalykai y- 
ra vienodai blogi abiems prieši
ninkams, pasiteisinimas neišlai
ko kritikos, kadangi analogiškai 
galvojant tą patį būtų galima 
sakyti ir apie krepšio nebuvimą 
prie abiejų krepšinio lentų. Ir 
šit3s dalykas tvarkytinas.

Rungtynės, bet ne varžybos
Žvilgterėjus prie stalų pama

tome, jog iš tikro ten buvo ne 
apygardos varžybos, bet rung
tynės tarp vietinių stalo tenisi-

, ninku ir Neries atstovų. Gai-buti. Tai tikra Dievo dovana. , . .. ..... . _ __ , „_ , . . , . , * x la. tačiau nesiteike į pirmenybesIr laimingos tos moterys! At- .... . ™ , _& .. . \ • atvykti nei Clevelando geresnie-važiavo, pastovėjo prie stalo ir, nej Rochesterlo Sa,
laimėjo. Kadangi moterų buvo ka,as pirmenybėse da-
susinnkę vos vidutiniškai - , 16 km, 9 buv0
net trejetas, ta, laba, aršių ko- dftroitiečiai Komandinėse var- 
vų nebuvo. Varžybas laimėjo
detroitietė B. Jociūtė. baigmėje 
skubiau surinkusi 21 tašką, ne
gu jos priešininkė V. Valaitie
nė. Pasekme 2:0 (21:16,21:19)

Tačiau trys paskutinieji se-. priešinimo ir per visas varžy-, Nežinau tik, kaip vieną daly
tai priklauso Avižieniui. Atro-ibas tepralaimėjo tik vieną se-Į ką išaiškinti. Ne tik Detroite, 
do, kad su rekordiniu seto lai-| tą. Baigmėje Avižienis — Šoliū bet ir kitur esu dažnai girdė,-
mėjimu išskrido ir Kleizos kir- nas įveikė Misiūną — Butvilą | jęs, kai mūsų vyresnieji 
timas, ne^ per paskutiniuosius 3:1 (21:15, 21:13, 19:21, 21:18). 
tris setus jis nebepajėgė palauž Gerai kalba, bet nemoka

Apskritai šios žaidynės palikoti kantriai besiginančio priešinin
ko. Tris paskutinius setus Avi- ... ,, . ...
iienis laimi 21:15, 21:12, 21:1X. Ž‘T™n'" neblo.g^'

stalo teniso varžybas tai tema-
Kitoje lentelės pusėje į pu- j tė vos keliolika žiūrovų. Gražu 

siaubaigmę patenka detroitietis buvo, kad per uždaromąjį aktą 
A. Banys, sunkiai įveikęs kai- į net LB apylinkės pirmininkas
myną P. Misiūną 3:2 ir žai- 
bietį Johansoną 3:2. Betgi pu-

palinkėjo tą patį, ką mes visi ir 
visur linkime jaunimui — išlik-

spor-
tininkai su jaunaisiais bando 
šnekėti svetimu liežuviu. Skau
du, kad blogas pavyzdys yra 
jaunimui ir graudu, kaip tie 
vargšai bando kalbėti kalba, ku
rią jie supranta labai paviršuti
niškai. Ir nesistebėčiau, jei jų 
to mišinio nesuprastų ne tik jau 
nimas, bet ir jie patys.

Visas žaidynių pravedimas gu 
lė ant daugelio Detroito sporti-

relefonas GRovehilI 6-1596

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALIST® 

PRITAIKO AKINIUS
(■landos 9--12 Ir 7- -9 » »

MtlHrlnuj , išekyrue I rečls llenle-
*4W W Mnmnstt* RnaA

Tel. RElianoe 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

GYDYTOJAS IR CHIRURGAP 
i .lETirVIS GYDYTOJAM)

8925 West 59th Street 
v» -4 p 6:10—8:8* *«*

*1. pntral autai-*

žybose buvo ketvertas vienetų: 
dvi Kovo, Žaibas ir Neris. Žino
ma, kaip ir buvo tikėtasi, Ne
ris (Avižienis, J. Šoliūnas. Klei-

, , . , . , za) lengvai laimėjo varžybas.
Jociute pelne garbingą pergalę. pirmjausia Neris ,ėjo žai.
A n 4- ana 1 9 XX -1 - » ra a Z-J l I r 1 r, r, X-* V-u a m w T Z-v **

siaubaigmėje Banys regimai bu- S ti lietuviais ir išlaikyti sveiką 
vo pavargęs ir turėjo pasiduo- sielą sveikame kūne. žodžiai. (ninku pečių. Jie šventę prave

dė gražiai, o kaikurie jų net ir 
dovanas nupirko. Jiems priklau 
so visų sportininkų didžiausia 
padėka, tačiau didžiausias ačiū 
visgi pasakytinas šventės vado
vui, energingajam mūsų Pet
rui Petručiui.

ti J. Šoliūno kirtimui 3:0 (21:- nors ir pasenę, bet teisingi. Taip
13, 21:15, 21:15).

Baigmės rungtynės priklausė
Avižieniui ir jis neturėjo didelio 
vargo susitvarkyti su Šoliūno 
kirtimu. Avižienis savo aštriu 
gynimu laimi gana lengvai 3:0 
(21:19, 21:17, 21:19).

Vyrų dvejeto varžybose Ne
ries dvejetas Avižienis ir J. Šo- 
liūnas nesutiko didesnio pasi-

pat buvo malonu, kad Clevelan 
do Žaibas turėjo vyresniuosius, 
kurie rūpinosi jaunimu sporto 
aikštėje ir už jos ribų. Nesvar
bu, kad kaikurie minios nariai 
viešai treneriui reiškė pastabas 
Tokia jau minios psichologija, 
per mikrofoną dėl jo skrybėlės. į 
kad kiekvienas nori pasirodyti,1 
jog ir jis salėje beesąs.

Tel. ofiso Ir buto OLympic 2-415*
DR. P. KISIELIUS

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

Rez. 1634 S. 49th Are., Cicero
Kasdien 1-3 vai. Ir s-s vai. vak. 

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet, 

i

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortho|tedas - l’rotezlalas

Aparatai-Protezai, Med. ban
dažai. Kpoc. pagaliu. kojom

(Areli Supports) Ir t. t. 
Vai.: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAIt.
2850 W. 68rd St. Chicago 29, III 

Tel. Pltospeet 6-5081
6132 South Kedzie Avenue 

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

Nuo kovo 25 d. iki bal. 11 d. ofisas

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. C8rd St
Ofiso tel. RElianoe 5-4410 

Rezld. telef. GRovehlU. 6-0017 
Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p. m.

Penktad. tik po plotų. 
Trečlad. Ir šeštad pasai sutarti

TRYS KNYGOS

DR. J. ir K.
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2800 We»t Slst Street

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, gaukite KEdzle 8-2868
DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80

, Ofiso tel. CLlffslde 4-28*6
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street
(Kampas 47tb ir Hermitage) 

Vai.: nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak
šeštad. nuo 2 Iki 6 vai., išskyr. sek

v.
Priima ligonis pagal susitarlma. 1 Vak. pirm. antr., ketvlrt 6-8:80 v.

Moteriškoji žaidimo klasė buvo 
tokio lygio, kuris įdomus yra 
stebėti tik pačiam žaidėjui.

Ką gi darysi nežaidęs
Pasirodo, kad ir mūsieji jau

niai nelabai taip jau toli yra 
pralenkę moteris. Blogiausia, 
kad visiškai nėra jokio susido
mėjimo. Dėl žaidimo žemos kla
sės būtų jau galima nutylėti.
Nusisukti ir taip pražiopsoti ne1 Žaibo komandai, 
tik keletą rungtynių, bet net ir Kleiza + Avižienius = rekordui 
pačią baigmę. Tik graudu, kad Tarp daugelio paprastučių 
jaunių irgi dalyvavo vos pen- rungtynių vyrų grupėje, žinoma, 
ketas. Čia ir pasirodo visa pro- įdomiausiomis rungtynėmis ten- 
blema. Nebėra jaunių ir tiek! ka laikyti Kleizos ir Avižienio 
Paspruko gatvėn. pusiaubaigminį susitikimą.

Varžybos buvo pravestos, nes Avižienis, pirmose rungtynė- 
buvo skirtos dovanos laimėto- se nugalėjęs 3:0 savo buv. mo
jams ir galbūt detroitiečiai ne- kytoją But-vilą. toliau nesunkiai 
benorėjo sau pasilikti tų su- įveikė kitus priešininkus ir pu- 
pirktųjų dovanų. Taigi sukvietė siaubaigmėje rado belaukiantį 
atvykusius Rochesterio Sakalo, savo seną pažįstamą Kleizą, 
krepšininkus, surado kažinkur1 Kaip ir buvo tikėtasi, kova bu- 
dar vieną nuosavą jaunį ir pra- vo dėl kiekvieno taško. Pirma- 
vedė jaunių pirmenybes. Tik me sete Kleiza savo smarkiu 
baigminėse rungtynėse du sa- kirtimu išpeša setą 24:22. Ant! 
kaliečiai parodė šiek tiek gere- rasis setas buvo pats įdomiau-, 
lesnį žaidimą, tačiau ir jų klasės sias. Kleiza, vedęs visą setą, 
negalima visiškai lyginti su a- netikėtai, turėdamas 20:17 sa- 
merikiečių to amžiaus žaidėjais, vo naudai, sukiša tris taškus į 
Staigmeną baigmėje patiekė A. tinklą ir setas baigiamas paga- 
Mackevičius, netikėtai nugalė- j liau rekordine Š. Amerikos lie- 
jęs P. Grėbliūną keturių setų tuvių stalo teniso pusiaubaigmi- 
kovoje. Pasekmė — 3:1 (21:8, nių rungtynių pasekme 34:32 
20:22, 21:18, 21:14). (Kleizos naudai!
Raitas sportas — juodi baltiniai

Vyrų grupės varžybose vyko 
didžiulės kovos. Vieni žaidė sta
lo tenisą, kiti, pasikaustę odi
niais puspadžiais batus, slidinė
jo, kaip, nesakysiu kas, ant le
do. Kad neprabėgtų minėtas da 
lykėlis, reikia jį dabar paminėti, 
nes pagaliau vieną kartą turime 
susitvarkyti.

Turėjau laimės ir progų gana 
dažnai pabuvoti amerikiečių sta 
lo tenisininkų pirmenybėse. Ei
linio amerikiečio žaidimo lygis 
yra kuklus. Tačiau jų tarpe bū
damas jauti, kad esi stalo teni
sininkų tarjie, bet ne žmogėnų,, 
atsitiktiniai susirinkusių iš gat
vės. Kalbu apie sportinę apran
gą ir bendrai stalo teniso tai
sykles. Man atrodo, kad, jeigu 
rašome raštus, tai ir laikykimės 
to, ką ten parašome. Jeigu rei
kalaujama, kad sportininkai tu
rėtų sportinę aprangą, tai pa
galiau baikime juokus ir neleis
kime minios prie stalo. Stalo 
teniso uniformą gali kiekvienas 
įsigyti. Labai jau paprastas da 
lykėlis. Ir pasakysiu, kad as-

bą 5:0 (J. Šoliūnas 3 taškai, po 
vieną — Avižienis ir Kleiza). 
Toliau Neris baigmėje laimėjo 
prieš Kovą I 5:2 (Avižienis 3 
taškai, Kleiza ir J. Šoliūnas — 
po vieną). Kovui abu taškus 
pelnė gerai sukovojęs P. Misiū
nas, nugalėjęs Kleizą ir J. Šo- 
liūną.

Trečioji vieta teko sulipdytai

IS ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis ra pilna ap
draudė. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67th PI., Chleago,

m. WAlbrook 5-8063

NEMOKAMAI
Kiekvienas, kuris dabar tiesiog iš leidyklos pirks sukaktuvinį 

literatūros metraštį GABIJA, gaus tris knygas nemokamai. Met
raštis, kuriame išspausdinta 70 autorių proza, poezija, drama ir 
straipsniai, skirtas spaudos atgavimo 50 metų ir tremties 10 m. 
sukaktims paminėti, įrištas į kietus viršelius, 552 psl. ir kainuoja 
$6.50. Prisiuntęs šią sumą leidyklai, kiekvienas gali pasirinkti ne
mokamai tris knygas iš šio sąrašo:

Anoj pusėj ežero. Pulgio Andriušio apysakos ...............$1.50
Audra Žemaičiuose. Vlado Andriukaičio apysaka ........... 2.20
Gyvačių lizdas. Francois Mauriac romanas ....................... 2.60
Konradas Valenrodas. Ad. Mickevičiaus ist. apysaka .. 1.50
Mėnuo, vadinamas medaus. Nelės Mazalaitės apysaka .. 2.50
Moters širdis. Guy de Maupassant romanas ......................  2.60
Pabučiavimas. Juozo Grušo novelės .................................. 1.50
Paklydę paukščiai. Jurgio Jankaus romanas I d...............2.20
Paklydę paukščiai. J. Jankau romanas II .d...................... 2.60
Per Klausučių ūlytėlę. Liudo Dovydėno apysaka............... 2.20
Petras ir Liucija. Romain Rolland romanas .................. 1.20
Po raganos kirviu. Jurgio Jankaus pasaka ......................  1.50
Tipelis. Pulgio Andriušio humoristinis romanas ...............3.00
Uždraustas stebuklas. Stasiaus Būdavo romanas .......... 2.60
Vaikų knygelė. Vysk. M. Valančiaus apsakymai ...........1.80

•8
Mokėdamai tik $6.50, Jūs gaunate didžiulį metraštį ir tris kny

gas iki $14.70 vertes, taigi iš viso knygų už $21.20. Nei C.O.D.nei 
skolon knygos nesiunčiamos. Užsakymus su pinigais siųskite šiuo 
adresu: V’.i *

G A 13 I <1 A**1-
P. 0. Box 355

Wyandanch, N. Y.

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

f

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugumą 
ir gražų pelną.'

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

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės į:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

D81 valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1795 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdian išskyrus trečiad Ir 
šeštad.

Res. tel. GRovehlU 6-5603

Tel. ofiso HE 4-66**; rez. PR (1-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šeštadieniuis nuo 1 iki 4 vai. p.p., 
išskyrus ketvirtad. ir sekinai!.

DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES rp 

G^'RKLfiS LIGOS
Pritaiko akinio: - 

6822 South Western Avenue
j»i. kasdien :o-l2 ,al i. "-9 vai 
vak. šeštadieniais 10 . vai Trečia 
dieniais uždaryta Kt. laiku susitarus

Ofiso ‘elefonas: PR 8-322*
Res tPKif. WAIbrook 5-5076

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

'Kampas 47-tos Ir Daman Avė) 
Vai kasdien nuo 6—8 vai. vak 

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

Telef. ofiso LAfayette '3-6048 
Rez.: YVAIbrook 5-3048

~il. ofiso HE.4-5849. rez. HE 4-2824

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2484 West 7 lst Street
Vai. Pirm., ketvir., penat. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6. treč.lr šešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6817 South Western Avenue 
Chleago 2*. UI

oasiraatymai pagal sutarties 
telefonas REpubllo 7-4*00

Reatdenda; GRovehlU 3-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrglnla 7-0036.

Rezldend Jos tel. BEverly 8-8244

Trečiad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7156 South Western Avenue 
(MEDICAL BUILDING) 

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

Office tel. RE 7-1168
Res. tel. WAIbrook 5-3765

Tel. ofiso Pltospeet 6-2240
Pltospeet 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 So. VVood Street 

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

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-»700 
Rez. l’R 0-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybe — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Vat.: HasdientlnuoO v. v.'jlciš v, v<4 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v.,

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

Tel,: Ofiso — PUlIman 5-6764
Buto — BEverly 8-3946

Ofiso HEmlock 4-5815 
Rez. HEmlock. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 West 69th Street 
(priešais šv. Kryžiaus llgonln*) 

Priima pagal susitarlma

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-0700 
1U‘Z. RE 7-0867

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

2454 West 71st Street 
(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak. 
Šeštadieniais 1—4 p. p. Trečiadie
niais uždaryta.

Ofiso telef. VArds 7—1166
. Residencljoa — STewart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

' 756 We*t S5th Street
(kampas Halsted Ir 85-ta gatv*)

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

šeštadieniais 1—4 vai.

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

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 Iki 12; 2—6; 7-9. 

šeštad. 10—12. Trečlad. uždaryta
LAfayette 3-4*49.

Namų — CEdarcreet 3-7786

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
8259 South Halsted Street

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Victory 2-1484. Resld. 2487 
W. 62nd St., tel. Republlc 7-8816.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Wacker Drlve 
(Clvtfc Opera House, kamb. 858) 

Vai. kasd. 12—4 
TeL CEntral 0-22*4 

5002 West 16th Str.. Cicero
Vai. kasdien 6-8. šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOwnhall 3-095*
Kitu laiku ir trečiad. susitarus 

Rezld. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika ir moterų ligos)
Ofisas ir rez.: 5100 S. Westem Avė. 
Tel. PRospi-et 8-1223 arba WE 6-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr.. 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak.. šeštad. 
2-4 vai. popiet ir sulig susitarimu.

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. Gib. 8-61*5

DR. V. P. TUMASONIS
2454 West 71st Street 
(71st Ir Campbell Avė.)

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

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. ofiso: DAnube 6-1125
DR. A. VALIS-LAROKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p

Tel. ofiso PRoapect 6-94OO
Rezld. PRoapecl 6-»4OO

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
( Vaškevičiūte)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street
Kamp. Halsted ir 31-mos gatvių

Pri8mlmo valandos kasdien: 1-4 p.p 
Ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet.

Tel. oriso PR. 1-6446, rez. HE.4-3150

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 We8t Marųuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 Iki 8 var 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA. 6-0257, rez. PR. 6-6658 

Rezld. 6600 S. Artesian Avė. 
VAI. 11 v. v. iki 8 p. p.: 6—9 v. v

JONAS GRflūINSKflS
J. G. TELEVISION CO. Pardavimas ir taisymas

Televizijos, radijai, patefonai, kamb. vėsintuvai

TeL WAlbrook 6-2670
Res. HUltop 6-1560

Dr. Alexander J. Javais
(JOVAIŠA8)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center

Ofiso telefonas — Rlshop 7-2526

DR. AL RAUKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie Ir Archer)

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. VArds 7-182* 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas ir akinių dirbtuvė 
756 West S5th Street

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 iki 8, tre
čiad. nuo 10-12, penktad. 10-2 ir 
šeštadieniais nuo 10 Iki 2 vai. p.p

44KALBA VILNIUS”
Tel. ofiso PR. 6-3838. rez. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 Weet 6Srd Street

VAL. kasdien nuo 1—4 p. p. ir 7:10 
Iki 9 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINftS IR 

ORTOPEDINftS LIGOS
2745 West 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpubllo 7-22*0 

VAL.: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 Iki 11 ryte Ir nuo 6:00—8:00. 
šešt. nuo 2:00—4:00. Trečlad. Ir
kitu laiku susitarus telefonu.Kasdien 4 vai. 30 mln. popiet. Ateikite įMisiklausylI.

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
ATIDARĄ Ilt HEKM. nuo 11 vai. ligi 8 vai.

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Cbicagos Savings Bendrovės praeitimi, nno pat jo* įsikūrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau- 
pomns pinigus. Pasidėję tanpinius pas mus gausite ne tiktai saugumų — jų 
ajidraudimą iki $10,009.00, augštą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, už kuriuos kitosė įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Cbicagos Savings Bendrovės įstaiga yra viena iŠ gra
žinusiai ir moidemiškiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

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

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

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

keičia stiklus Ir rėmus 
4455 S. Oalifornia Ava .YA 7-7881
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečlad. Už
daryta), šeštad. 10 ryto iki 8 v. p. p. 

uždarytas

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų {tempimą., kuriB 

yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo ir skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
Instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
1 mokyklos valkus.

4712 South Atdiland Avė.
Tel. VArds 7-1873 

Vai. 10:30 iki 7 v. vak. AeAtad. 10:30
iki 6 vai. Bekmad. ir treč. uždara.

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

4545 W. 68rd 8fc, Chicago 29, Illtnola,__________Tel. LUdlow 5-9500
Rntered as Seeond-Class Matter March 81, 1916, at Chicago. Illinois 

Under U>e Act of March 8. 1879

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 So. Western Avė. Tel. GRovehilI 6-7575 Chicago, Illinois

Atdara: pirmadienį nuo 12 iki 8, antradienį Ir penktadienį nuo 9 Iki 4, ketvirtadienį nno 9 Iki 8.
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o žeAtadienį nno 9 Iki 2 Tmląndit* po plotų

M r n. be r of the Cathollc Press Aas’n 
Published dally, ezept Rundayn. 

by the
l-lthuanlan Cathollo Preas Boelety 
PHENi'MERATA: Metams
Ckleagot Ir Clcerol |9.0o
Kl»ur JAV Ir Kanadol 83.00
Utslenyjs i 111.0*
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88.00 per year outslde of Chlcagr 
89.00 per year In Chicago A doerr 
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8.00
84.60
86.60

t mln 
81.76 
82.60
|s oe

m*n
|1.86
|1 60 
61 ■»

Bedek ei ja straipsnius taiso savo nuožtOra Neannaudotų straipsnių na- 
J.MUBO, Imas Krutina tik U anksto susitarus Redakcija aš skelbimų turini

asatsakn. Skelbimų talone prisiunčiamos gavus prašymą.
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Penktadienis, balandžio 3, 1957

EKONOMINIAI REIKALAI
Ekonominiai krašto reikalai visada yra įdomūs ir svarbūs. 

Jais visi rūpinasi — ir vyriausybė, ir pramonininkai, ir prekybi
ninkai, ir darbo žmonės. Mūsų dienraščio skaitytojus retkar
čiais painformuoja apie ekonominius dalykus finansinių ir eko
nominių klausimų žinovai. Tiek skaitytojai, tiek redakcija už tai 
yra jiems dėkinga.

Šių metų trejetas mėnesių praėjo ir todėl ekspertai jau gali 
bent daliniai nuspėti, kokios bus likusios iių metų dalys. Jie 
galvoja, kad padėtis ekonominiu atžvilgiu visai nedaug tesikeis 
nors prekybininkai ir pramonininkai jaučia, kad daugiau pelno 
bus sunku gauti. Pirmieji trys mėnesiai parodė, kad pramonės 
ir prekybos vadovai yra linkę būt) taupesniais ir tai, žinoma, 
bent šiek tiek turės atsiliepti į bendrąjį ekonominį būvį. Tai 
reiškia, kad bus kiek sunkiau ir darbininkams, nes nedirban
tiems bus sunkiau gauti darbus. Todėl dirbantiems yra patartina 
laikytis dabar turimų darbų, nes juos mesdami galime susidurti 
su keblumais. Kaikur gali pasireikšti ir aštresnis nedarbas. Mat 
darbdaviai rodo tendenciją mažinti savo dirbtuvių Išlaikymo iš
laidas. Tai reikštų ir dalinį gamybos sumažėjimą. Nepaisant 
šitų prileidžiamų galimybių, daugelyje sričių biznio reikalai eis 
normalia vaga. Nenumatoma, kad ir žmonių pajamos kiek ryš
kiau sumažėtų. Pinigų apyvartoje bus pakankamai.

Nenumatoma, kad ir prekių kainos keistųsi. Jos net gali 
šiek tiek pakilti. Dolerio defliacija nenumatoma. Jis laikysis to
kiame pat lygyje. Pinigo įvairios rūšies paskoloms .neturėtų pri
trūkti. Net ir namams statyti ar pirkti pinigus bus galima gauti 
lengvomis paskolos sąlygomis. Net ir nuošimčiai už paskolas 
gali būti truputy sumažinti.

žvelgiant į netolimą ateitį, konstatuotina, kad šiais metais 
ekonominis ir finansinis gyvenimas savotiškai ilsėsis. Kaikurio- 
se srityse bus bandoma pravesti ir šiokių tokių korektyvų. Kiti 
(1958) metai gal pasižymės biznio augimu ir plitimu. O po jų 
gali sekti dveji tikrai geri metai, kaip mes esame pratę sakyti — 
geri laikai. Pavyzdžiui^ šie mėtai automobiliams nebus perdaug 
geri, bet jau kitais metais padėtis pasidarys kitokią. Toje pra
monės srityje sekantieji metai būsią tikrai geri. Ir rezidencinių 
namų statyba, kiek susilpnėjusi šiemet, 1958 metais žymiai spar
čiau pajudės ir praplis. ■ ■/, ,

Jei kuri pramonės sritis šiemet ir sušlubuotų, tą spargą 
papildys valdžia ta prasme, kad ji bus gana išlaidi įvairiems vie
šiesiems darbams pravesti. Taigi, kaip atrodo, krašto ekono
minis ir finansinis gyvenimas nėra linkęs kiek radikaliau keistis. 
Jis eis maždaug normaliu keliu.

Pavojai Korėjoje
Korėjos padėtis nėra pasikeitusi. Ji tebėra suskaldyta (Ačiū 

JAV vyriausybės politikos nuolaidumui) ir dideliame pavojuje 
būti visai komunistų paglemžtai, šiomis dienomis generelainio 
štabo viršininkas admirolas Radford, darydamas pranešimą prez. 
Eisenhoweriui, aiškiai pažymėjo, kad komunistai Šiaurės Ko
rėjoje kariniu atžvilgiu yra labai įsistiprinę, apsiginklavę ir tik
rai gerai pasiruošę galimai kitai agresijai. Jis rekomendavo, 
kad būtų daugiau dėmesio atkreipta į Pietų Korėjos padėtį, pri
statant jai ir Jungtinių Tautų ten laikomai kariuomenei daugiau 
ir moderniškesnių karinių ginklų. Reikalus yra rantas ir labai 
skubus. r -

NUOTRAUKOS IŠ SIBIRO 
Tarp mielos, visada laukia

tuvai ir daug vilčių dėl nepri
klausomybės atgavimo.

Apie juridinius Lietuvos ne
priklausomo gyvenimo ir saugu
mo pagrindus rašo Pr. Dailidė, 
uagripėdamąs taikos ir nepuoli
mo sutartis su. Rusija, Pabalti- 
jos santarvės kūrimą ir reiškia 
vilčių, kad ilgainiui bus prieita 
prie tokios pasaulio organizaci
jos, kurioje tarptautinė organi
zacija turės jėgos garantuoti sa 
vo sprendimų vykdymą ir vals
tybių saugumą. Pr. Dailidė yra 
parašęs savo atsiminimus apie 
raudonąją ir rudąją okupaciją 
Lietuvoje ir juos ketina išleisti 
atskira knyga.

mos lietuviškos spaudos ryškią 
vietą užima turtingai Iliustruo
tas žurnalas “Mūsų Dienos”, iriu 
sų pirmaujančio poeto, rašyto
jo Bern. Brazdžionio redaguo
jamos. Beveik kiekviename nu
meryje tas žurnalas duoda ko
kią malonią staigmeną, šiuo kar 
tu mums itin įdomūs vaizdai iš 
Sibiro: Krasnojarsko plotai, 
tremtiniai prie savo trobelių, 
Sibiro, miškuose prie nukirstų 
sienojų, miręs tremtinys atvi
rame karste ir netgi Sibiran iš
tremtųjų vaikų piešiniai.

Iš dailiosios literatūros šiame 
numeryje vienas gabesnių mūsų 
feljetonistų — Jeronimas Igna- 
tonis — aprašo krikštynų nuo
tykius. Dedami Petro Sakato 
eilėraščiai. Meną mėgstantieji 
ras Alg. Gustaičio aprašymą dai 
lininko Max Band, kilusio iš Lie 
tu vos. Jis dabar yra pasaulinė 
garsenybė. Gimęs Kudirkos 
Naumiesty 1900 m., penkertų 
metų liko visišku našlaičiu. Jau
nystėje daug vargęs, 1920 m. 
pasiekė Berlyną, kur ėjo meno 
studijas. Jas tobulino didžiuo
siuose meno centruose ir yra pa 
siekęs didelių laimėjimų. Lie
tuvą lankė kelis kartus. Lie
tuvai atsikūrus, rengiasi ją vėl 
aplankyti ir yra pasiryžęs bend
radarbiauti su lietuviais daUinin 
kai meno parodose. Laikrašty
je įdėtos kelios Bando reproduk 
cijos, ryškios savo tragizmu.

PABALTIJYS GYVENS

Juozas Lingis naujausiame 
“Lietuvių Dienų” numeryje pra 
neša, kad Švedijoje prof. Birger 
Nerman išleido naują knygą 
“Pabalti jys gyvens”. Knygoje 
reiškiama daug simpatijų Lie

SMUIKININKO SUKAKTIS

“Lietuvių Dienos” pamini 50 
m. amžiaus sukaktį mūsų smui 
kininko Iz. Vasyliūno, kuris pir 
mosis yra plačiau organizavęs 
instrametinės kamerinės lietu
viškos muzikos koncertus Lietu
voje. Smuikininkas Vasyliūnas 
yra buvęs Kauno operos kon
certmeisteriu, Kauno valstybi
nio radiofono koncertmeisteriu, 
turėjo smuiko klasę Cauca uni
versitete Kolumbijoje, šiuo me
tu yra varg&ntntakas ir chorve
dys Sv. Pranciškaus lietuvių pa 
rapijoje Laamenee, Mass.

Iz. Vasyliūnas augštai verti
na kūrinius smuikui lietuvių, 
kompozitorių Gruodžio, Banai
čio, Račiūno, Jakubčno, Budriū- 
no, Gaidelio, Nabažo ir Užpole- 
vičiaus. Jo akompaniatofė vo
kietė Horta Wieser taip pat tei
kia didelę vertę tiems lietuvių 
kūriniams.

Tame pačiame "Lietuvių Die
nų” numeryje įdėti vaizdai ir 
aprašymai saleziečių kuriamo ne 
toli Chicagos kultūros centro — 
Šiluvos; taip pat nuotraukos iš 
W. P. Lear kelionės lėktuvu į

DTFNRASTTS DRAUGAS. CKTCAOO. TLLTNOT8

KOVOTOJAS IR VALSTYBININKAS
Darbai ir jėgos— tautai

Pasaulyj esama daugiau dvie darbus su meile. Prezidentu bū 
jų bilionų žmonių. Iš jų tarpo damas, vadovavosi teisingumu, 
paprastai atsiranda tokių žmo-i Politikoje visiems taikė laisvės 

ir savistovumo dėsnį. Jis saky-nių, kurie savo dirbus, kovas, 
vargus ir aukas skiria savo tau
tai, o taip pat laisvei, tiesai ir 
pasauliniam teisingumui. įgyven 
dinti. Vienas iš tokių asmenų 
buvo kovo 17 d. lėktuvo katast
rofoje žuvęs Filipinų preziden
tas Ramon Magsaysay. Jis bu
vo tas, kuris dėl savo tautos lai 
svės vedė partizaninį karą prieš 
japonų okupaciją. 1945 metais 
buvo savo gimtosios apygardos 
Zambales kariniu gubernatorių. 
Kovą pradėjo autobuso šoferiu, 
mechaniku, transporto firmos 
vedėju. Suorganizavo vakarų 
Luzonoje partizanus, kuriems 
vadovavo ir drauge su jais bai
gė karinę tarnybą. 1946 m. ir iš 
ėjo atsargon majoro laipsniu.

įkvėpė jo krašto prezidento dar z 
bai ir atsidavimas laisvės idė
jomis, kurias saugojo savo kraš 
te, o taip pat troško matyti vi
sose pasaulio tautose. Už tai ir 
užuojautos suplaukė iš visų pa
saulyje laisvę mylinčių tautų. 
Tik komunizmo blokas liko ty
lus arba veidmainiškai siuntė 
užuojautas filipiniečių tautai, 
prezidento šeimai ar giminėms.

Magsaysay pavyzdys tinka ir 
mums.

Filipinai yra toli nuo mūsų 
pavergto krašto. Jie džiaugiasi 
demokratine laisve. 22 milionai 
žmonių liūdėdami palydėjo am-

davo, kad visos tautos, kokio di 
durno jo3 bebūtų, turi teisę į 
laisvę, savistovumą ir daugumos 
norimą valdymosi santvarkos 
formos pasirinkimą. Jis Azijos 
žemyne buvo tikruoju laisvės 
švyturiu; už ją pats kovojo, į- 
pareigojo ir savo diplomatus tai 
daryti. Kaip S. Rhee Pietų Ko
rėjoje, kaip Diemas Pietų Viet
name,taip Magsaysay Filipinuo į žinybėn savo mylimą preziden- 
se vedė kietą kovą prieš komu- tą. Net ir jo politiniai priešai 
nizmą. Su baisiu komunizmo ma rodė užuojautą, vertino jo dar- 
ru jis kovojo ne tik ginklu, bet bus, kovą už krašto laisvę. Šio 
ir reformomis, gyvenimo page- atsitikimo akivaizdoje tenka 
rinimu, turimų krašto išteklių kreiptis į lietuvius ir pateikti
sutvarkymu. Buvo didelis Ame
rikos draugas—ypatingas JAV 
santvarkos entuziastas bei kopi-

1946 met. liepos 4 d. filipinams juotojas. Patiko kam ar ne, bet 
sukūrus nepriklausomą valsty- prezidentas, remiamas didžiau- 
bę, Magsaysay išeina į politinį sios krašto gyventojų daugu- 
lauką. Jis du terminus buvo iš- mos, buvo suplanavęs Filipinų 
rinktas į kongresą; 1950 m. pre; respubliką padaryti Azijos Ame 
zidento Elpido Quirino buvo pa-1 rika, kad visiems būtų gera gy- 
šauktas krašto apsaugos minis-, venti. Šis jo darbas susilaukė ir 
tro pareigoms. Jam teko vesti priešų iš tos pačios tautos žmo- 
kovą su komunistų partizanais, [ nių. Nors jų buvo mažuma, bet 
pasivadinusiais Hukbalahap. Iki jie kovojo. Tos grupės vadu bu- 
1953 m. iš 10,000 partizanų teli- vo senatorius Claro Recto. 
ko tik 3,000 asmenų. Vėliau, Į
jau būdamas prezidentu, ir tą

Žuvęs Filipinų prezidentas 
Ramon Magsaysay išaugo į di
delius žmones ir pateko į gar

is mažo — į didelius

skaičių išbraukė.
Mažojo žmogaus draugas

Jo tėvas buvo kalvis. Ir tapęs šiųjų vyrų eiles tik savo darbu, 
prezidentu, tą faktą gerai prisi- teisingumu, tėvynės ir laisvės 
minė. Laimėjęs rinkimus į prezi meile. Jis visus rėmė, kas tik

kovojo už laisvę. Dažnai ir mū
sų pavergtos tėvynės padėtį pri
minė jo diplomatas Washingto- 
ne ir Jungtinėse Tautose — Car

dentus, 1954 metais pradėjo va 
dovauti jaunai respublikai. Ra
do netvarką bei korupciją. Per 
labai trumpą laiką pasiekė 
daug. Pripažįstama, ~ kad jis to 
pasiekė tik savo darbu, meile ir 
pasiaukojimu. Jis savo pavaldi
niams sakydavo, kad reikia pa
dėti “mažam žmogui”, gi didės 
nieji patys moka sau padėti ir 
jie išsilaikys. Filipinuose buvo 
labai popularus posakis: “Prezi 
dentas valgo paskutinis, nes žiū
ri, kad visiems būtų ką valgy
ti”. Jis suorganizavo Filipinų 
pramonę, išplėtė prekybą ir aps 
kritai pastatė Filipinų respubli
ką į kultūringos tautos kelią. 
Kaip valstybės galva, tautai tar 
navo trumpai (vos nepilnus 3 
metus), bet padarė daugiau, 1 
kaip per 15-20 metų.

Laisvė ir teisingumas
Dėl savo krašto laisvės kovo

jo su ginklu. Dirbo visokiausius

Vilnių, kur jis buvo sustojęs 
skrisdamas j Rusiją.

“Lietuvių Dienos” praneša, 
kad yra pasiryžusios išleisti 
plokšteles — lietuvių kompozi
torių kūrinius, kurių žodžiai yra 
parašyti Bern. Brazdžionio.

Dr. J. Daugailis

los P. Romulo. Tiesa, Romulo j mas yra vienintelė tikra laimė 
tai darė savo vardu, bet tai jam žemėje. —Masillon

MtUAI LUiTtVU IA1IF IK sMHJiMMt 
B-VIŲ LYGOS, KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki $10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namy Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

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

GRANE SAVINGS A LOAN ASSN.
2555 W. 47th St.. Chicago 32, III

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

ST. ANTNONY SAVINGS A LOAN ASSN.
1447 S. 49thCt., Cicero 50, UI., tel. TO 3-8131-32

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

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELĖ
PREMIJUOTAS ROMANAS

70 tęsinys
25

— Dabar kas kita: išilsėjęs ir galingas, įrudęs 
lyg čigonas! — džiaugiasi kunigas Senkus vikaru. — 
Nepykstu, kad atostogom pritrupinai daugiau dienų. 
Pas mane vistick buvo tvarka. Gyvenimas, trumpai 
drūtai, normaliai buriuoja. Dabar, kunige Jonai, mo
kyklos, reikės subrusti.

Klebonas pamažu sėdasi į foteliuką, o vikaras 
meta savo kombinzoną, pagautas įkvėpimo, sklaido
si rankomis.

— Puiku, klebone, kad ir jūs nutarėt nesnausti! 
Idėjų, sumanymų parsivežiau marias. Draugams įpir
šau knygynėlių mintį. Ir mes tuoj statysime spintas. 
Iš Kauno ateis katalogai, kviesime Samanę Gimbu- 
taitę vedėja.

Kunigas Senkus tikėjosi, kad jis ramiai klausy
sis kelionių įspūdžių, sutiks vieną kitą pažįstamą pa
vardę, bet štai, vikaras trenkia naujais sumanymais. 
Vėl prisimena Samanę. Motociklas neiškratė jos vardo!

Timpteli lūpą, sumirksi, nori įsiterpti, prigesyti 
jo entuziazmą, tačiau vikaras verda.

Pasakoja apie knygyną, kaip jį sutvarkys, kur

kaimus. Rudenį, kai prasideda ilgi vakarai, atidarys 
liaudies universitetą. Jau užsakytas epidioskopas pa
veikslams rodyti. Prie jų paskaitos. Taip Smilgaičiai 
lavinsis.

Staiga kreipiasi į kleboną:
— Ar prisiminėt mokslo metų pradžią gimna

zijose ?
— Ne! — kunigas Senkus pirmą kartą įsiterpia 

ir žiūri nustebęs, kam prie paskaitų dabar reikia 
gimnazijos.

— Ot užmiršau pasakyti. Būtinai reikėjo para
ginti, kad eitų į gimnaziją. Jei manęs niekas nebūtų

reikia ir kitus klibinti!
Ūmai vikaras užsidega kitu sumanymu — įkurti

parapijos stipendiją, kuri skatintų jaunimą studijuo
ti. Surengs jis kelis vaidinimus, loterijas, dar suras 
dosnių kišenių ir pradžiai bus.

entuziazmas.
— Prie vaidinimų nekišk nagų, tai ne kunigo dar

bas! — atsistoja klebonas blausus ir pasiima lazdą.
— Tiesa, kaip mūsų iškylos? Kaip laikosi Sama

nė? Aš skambinau draugams kunigams, bendras 
nuotaikas žinau.

— Gerai, viskas gerai! — kunigas Senkus mos
teli ranka. — Vakarėliai nesugriuvo, Samanė kuo ge
riausiai vaidino. Julius globojo. — Žengdamas susi
laiko ir vėl atsigręžia. — Matai, kad ir be paties jie 
moka uždangas patraukti. Kam pačiam plėštis, kai 
tiek darbų parsivežei. Julių įkinkyk, tegu jis pučia

pastatys. O jei žmonės nenorėtų skaityti, reikės akei- paties malūną. Dumples jis turi dideles. — Duryse vėl

lt

TELEVIZIJA • RADIJAS
III FI PHONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

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

f

vieną prašymą. Momentas svar
bus. Aplink mūsų pavergtą kra 
štą siūbuoja laisvės bangos. Mū 
sų politinis susiskaldymas ir ne 
nutrūkstamas spaudoje "priešų” 
puolimas sudaro liūdnos pasa
kos vaizdą. Pripažįstame kovos 
prasmę ir teisę Lietuvai į lais
vę. Tačiau kovos vedimo prie
mones maišome su ambicijomis 
bei su siaurais partiniais ar as
meniniais interesais. Užsikrės- 
kime Filipinų žuvusio preziden
to kovos laisvės dvasia; pa
milkime savo pavergtą tėvynę 
tokia meile, kokią nusinešė į 
kapą Ramon Magsaysay. Šis 
mažas nekrologas teranda atgar 
sį ir mūsų širdyse. —K. T-kus

Slaptais susigraužimais ir ne 
ramumais mes visada mokame 
duoklę už pažeistą dorovingu
mą; gilus nuliūdimas, kuris ne
išskiriamas su nusikaltimu, 
mums pasako, kad tvarkingu-

Atdara sekmadienį nuo 12-5 vai.

ABSOLIUČIAI NIEKAS
NEPARDUOS PIGIAU

KAIP BUDRIKAS
3241 So. Halsted Street

DIDELE NUOLAIDA ANT 
žinomy išdirbysčių baldu, naminiu reikmenų,

Tolovizity Hi-Fi Ponosrafu, Radiiu, 
Brangenybių, Laikrodžių, Deimantų,

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

2 gabalų parlor setas ir miegamasis (sleeper) ............. $98.00
2 gabalų parlor setas, patrauklios spalvos ir medžiagos, $89,

ir auščiau.
3 gabalų miegamojo setai, riešuto užbaigimas, $89 ir augščiau.
5 gabalų dinette setai, chrome ir spalvoti, $39 ir augščiau.
7 gabalų dinette setai, formica ir chrome, $59 ir augščiau.
9 gabalų mahogany valgomojo setai, $299 ir augščiau. 
Innerspring matracai arba Box spring, $19 ir augščiau.
Vatiniai matracai................................................................... $9.00
Medinė lova, matracas ir springsai ................................. $27.00
Automatinė skalbykla su pritaikintu džiovintuvu, du už . . $199.00 
General Electric automatinė skalbykla, $144 ir augščiau. 
tVringer skalbykla, $69 ir augščiau.
Gazo ir elektros pečiai po $99 ir augščiau.
7 kubiškų pėdų šaldytuvai ................................................ 129.00
10 kubiškų pėdų General Electric Upright Freezer .... $189.00 
10 kubiškų pėdų Frigidaire, $159 ir augščiau.
Elektriniai Vactium valytuvai, $29 ir augšęiau.
Nešiojami (Portable) Televizijos setai, $79 ir augščiau.
21 colio console Televizijos setai, $89 ir augščiau.

3 greičių phonografai, $16 ir augščiau.
3 greičių Automatic Changer phono. ir radijo kombin. $39.00 
Console radijo FM-AM automatinis pphonografas .... $89.00
21 colio spalvota TV, vėliausios mados........ .................... $444.00
Radijo laikrodžiai ................................................................ $16.00
Stalo radijos, FM ir AM .................................................. . $37.00
Vėliausios mados rankiniai laikrodžiai, 17 akmenų

vyriški ar moteriški, su raiščiu (band) ................. $10.00
52 gabalų nerūdijančio plieno sidabriniai daiktai .......... $19.00
52 gabalų pietum servizai (dinnerware) ......................... $12.00
9x12 Linoleum su apvadais (bordered) ............................. $5.00
9x12 Axminster kaurai, $39. ir augščiau.

Mes turime 100x125 pėdų, 3 augštų pastatą pripildytą 
naujais augštos kokybės baldais.

Kroehler, Diamond, Simmons, Pullman, Douglas, IJoyds, Hoover, 
General Electric, Frigidaire, Philco, Admiral, Zenith, RCA, 

Bulcva, Bearus, Columbia Diamonds, Bassett, United, Joems, 
Sealy, Storkllne, Bigelou, Anmstrnng.

Vėliausios mados spinet pianas .....................................$399.00
Vėliausios mados 120 basų piano akordeonai ................. $99.00

Apsimoka mus aplankyti, jei ir gyvenate 200 mylių 
atstumu. Jūs sutaupysite pas

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

Atadara pirmadienio ir ketvirtadienio vak. iki 9:30: sekm, 10—5. 

PROGRAMA
Prie progos nepamirškite Budriko Radijo valandos su gerais 

dainininkais ir orkestru. Ketvirtadieniais nuo 6-tos iki 7-tos va
landos vakare, iš stoties WHFC, 1450 kilocycles.

jos! Sudarys būrelį jaunuolių, kurie knygas nuveš į stabteli, atsipučia. — Manau, susiprasime kaip ir
anksčiau. Žiūrėsime, darysime, ką galėsime. Aplan
kyk žmones.

Šventoriuje jis lazda krapšo kaštono drėgnus la
pus. Galva ūžia, išskambinta žodžiu Sumanymai, idė
jos, reikalai sumaišyti per vieną Ir guoskis ramiu 
kampeliu, ilsėkis senatvėje. Čia ne Smilgaičiai, o Ąžuo
laičiai! Dreba visi pašaliai, kai vikaraH sušniokščia.

Klebonui neramu. Tokiom didelėm rankom vika
ras griebs, auklės visuomenę ir užkliudys jo planus. 
Knygos, spauda, stipendija! Neišsisiiksi! Jau skver
ną privėrė, vilks ir švarką. Reikės duoti

Apsitvarkęs vikaras neiškenčia neaplankęs Ju-
judinęs, vargiai būčiau išėjęs mokslus iš 12 ha. Tad'liaus. Rupi jam iškilos. Buhalteris oriai trina rankas.

šypsosi, pasakoja su smulkmenomis, randa Samanės 
neabejotiną talentą ir baigdamas atneša knygų būsi
mai bibliotekai.

— Idėja liuksusine' — aiškina Julius metaliniu 
balsu. — Manau, reikia ir spaudoje parašyt, Smilgai-

— Nebegalime gyventi kaip seniau, reikia auklė- čiai plačiai nuskambės kovoje už savo spaudą Me« 
ti, šviesti. Reikia modernių vėjų! — graudžia vikaro gi knygyno atidarymo proga suvaidinsime ‘ Aušros

sūnūs .
Vikaras tiesia ranką, džiaugiasi tokiu mukiu tal

kininku.
Tačiau tie keli sakiniai apie Samanę kunigo ne

paguodžia. Buhalteris oficialiai kalbėjo Bet kas iš 
tikrųjų dedasi jos sieloje? Kaip susistygavo jos 
meilė ?

Motociklas nulekia į Medžiokalnį. Čia su Gimbu
tu sustoja sode prie kasamų pamatų, šneka apie sta
tybą, darbus. Kleopas pradžioje šnairuoja, nepasiti
ki svečiu, bet, išgirdęs pagyrų žodžius, jau vedasi ku
nigą vidun.

( B u ■ daugiau)

J
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Soli

“Jis yra gyvas mumyse”

Kovo 31 d., sekmadienį, cle- Valandą trukusioje paskaito- 
velandiečiai paševntė pagerbti je apie Šalkauskį. kaip priešybių
mūsų atgimusios Lietuvos pir
mąjį filosofą prof. Stasį Šal
kauskį, iškilmingai paminėdami 
jo mirties 15 metų sukaktį.

10 vai. Šv. Jurgio bažnyčioje 
jo intencija ateitininkų užprašy 
tas šv. mišias atnašavo prof. 
kun. St. Yla iš Putnam, Conn. 
Pamokslą apie garbingąjį lietu
vį, V. D. universiteto rektorių, 
lietuvių filosofą ir ideologą pa
sakė jo auklėtinis ir paskutinių
jų gyvenimo dienų bičiulis kun. 
P. Dziegoraitis, patiekdamas

derintoją, prelegentas giliai į- 
žvelgė į lietuvio filosofo turtin
gą idėjų bei minčių pasaulį, klau 
sytojams jį apibūdino kaip gy
venimo ir minties, kultūros su 
prigimtimi, kultūros su religija 
derintoją, gyvosios dvasios są
jūdžio kūrėją, ateitininkų ir' 
skautų ideologą. “Pagrindinė 
lietuvių katalikų yda yra religi
ja be entuziazmo, be gyvosios 
dvasios, o be gyvosios dvasios 
katalikas — sustingęs ir be iner 
rijos”. Anot prelegento, šal-J

gražių velionies minčių religijos! kauskio raštai kalba lyg prana- 
klausimais. * Į šo nerimu, jis ir šiandien te-1

Ateitininkai, dalyvavę su vė- bėra gyvas mumyse, mirtis jo
liavomis,, bendrai priėmė šv. 
Komuniją. Pamaldų metu gie
dojo solo stud. N. Ambrazaitė 
Pr. Ambrazo “Iš Tavo rankų, 
Dieve” (žodžiai Bern. Brazdžio
nio) ir parapijos choras, vad. 
Pr. Ambrazo, giedojo J. Žilevi
čiaus mišias šv. Juozapo garbei, 
kun. Čižausko “Meldžiame Ta
ve, Viešpatie" ir Pr. Ambrozo 
"Galingas ir didis, Dieve”. Vi
sos pamaldos praėjo iškilmin
goje ir sukauptoje lietuviškoje 
nuotaikoje.

4 vai. p. p. pilnintelė lietuvių 
salė prisirinko į Ateities Klubo 
rengiamą akademiją. Salėje bu 
vo matoma daug buv. a. a. Šal
kauskio studentų, buv. universi 
teto profesūros atstovų, Cleve- 
lando šviesuomenės ir vietinių 
lietuvių. Tiek žmonių lietuvių 
salė seniai bėra mačiusi, pager
biant kokį garbingą ir nusipel
niusį lietuvį.

Galingai nuskambėjus ateiti
ninkų himnui, Ateities Klubo 
pirm. S. Laniauskas pakvietė 
kalbėti svečią kun. prof. St. Ylą.

nenumarino. Prof. Yla apgai
lestavo, kad jo mirties sukak
ties proga nebuvo išleistas nė 
vienas jo raštų tomas. Kun. 
Ylos stilingai parengtą paskai
tą gausūs klausytojai palydėjo 
audringais plojimais.

Marijos Ambrazaitienės pieš
tas skoningas prof. Šalkauskio 
paveiksijs, ateitininkų ženklas, 
laurų šaka ir gėlės puošė sceną.

Meninėje programoje popula- 
rioji mūsų solistė Aldona Stem 
pužienė padainavo “Weylas” dai 
ną, Gruodžio “Diemedžiu žydė
siu” ir Budriūno “Mano protė
vių žeme” ir “Šauksmas”. So
listė klausytojų buvo dideliu eni 
tuziazmu ir ovacijomis priimta. 
Gausi auditorija su dėmesiu iš
klausė ir Čiurlionio vyrų cho
ro, dirg. muz. Alf. Mikulskio, at
liekamus Meridelsohno — Bar- 
tholdi “Beati mortui”, G. Vic- 
toria “Populus meus” ir G. Pa- 
lestrinos “Adoramrs Te”.

Pora valandų trukęs minėji
mas baigtas Tautos himnu.

S. G.

Clevelando visuomenė tikriau. 
šiai nebus abejinga šiai retai1 
parodai. St. Tarnui.

J. VIRBALIS VADOVAUS 
LB APYLINKEI

Naujai išrinktoji LB Cleve
lando apylinkės valdyba parei-' 
gomis šiaip pasiskirstė: pirm. 
Jonas Virbalis, jau metus sėk
mingai vadovavęs Clevelando a- 
pylinkci; vicepirm. — K. Kar
pius ir P. Balčiūnas. P. Balčiū
nas kartu eis ir kultūros rei- 
kal Vadovo pareigas, švietimo 
ir jaunimo reikalus tvarkys Liu 
das Sagys; ekonominiai reika
lai ir parengimai pavesti F. Ei- 
dimtui; finansiniai reikalai — 
A. Gailiušiui; sekretorius — 
J. Mikonis, ižd. K. Žiedonis; šal
pos reikalams — J. Salasevi- 
čienė.

PRAŠO^PAŠALPOS
Lietuvos nepriklausomybės ko 

vų invalidas. Vyčio kryžiaus ka
valierius Aleksandras Mackevi
čius, gyv. 6307 Superior Avė., 
Cleveland 3, Ohio, kreipiasi į lie
tuvių organizacijas ir paskirus 
asmenis, prašydamas jį sušelpti 
jo sunkioje if ilgoje ligoje. “Sa
vo jaunystės energiją ir svei
katą esu atidavęs už Lietuvos 
laisvę ir dabar be sveikatos sun 
ku gyventi tremty”, sako sa
vo kreipimosi rašte karo inva
lidas. Tegul jo balsas nepalie
ka mūsų neišgirstas.

LANKĖSI J. KAPOČIUS
Lietuvių Enciklopedijos lei

dėjas Juozas Kapočius praėjusį 
savaitgalį lankėsi Clevelande ir 
turėjo pasitarimų dėl Enciklo
pedijos platinimo su atstovu V. 
Rociūnu ir Bendruomenės rei
kalais su centro valdybos pirm. 
St. Barzduku. Leidėjas pain
formavo, kad dar turįs nuo I 
tomo L. E. ir nori ją paskleisti 
lietuvių tarpe. Suinteresuotieji 
prašomi kreiptis į Spaudos kios 
ką sekmadieniais arba skambin
ti tel. KE 1-5264. Į platinimo 
talką pakviestas p. Kostas Žu
kas, kuris Enciklopedijos rei- 
k .lu lankysis ir po namus. 

MISIJOS
Šv. Jurgio bažnyčioje misijos 

bus dvi paskutines gavėnios sa

vaites: Kančios savaitę — ang
liškai, o Didžiąją savaitę — lie
tuviškai. Misijas ves kun. Ma
tulaitis, MIC, ir kun. Vengrys, 
MIC. Parapiečiai kivečiami pa
sinaudoti rinitu gavėnios metu 
ir gausiai lankyti misijas.

ATNAUJINTA VARPINE
Klebono kun. V. Vilkutaičio 

rūpesčiu atnaujinta Šv. Jurgio 
parapijos bažnyčios varpinė ir 
atremontuotos mokyklos patal
pos.

T R U M P A I
— Lituanistinės ntokykios tė

vų komiteto rengiamas vaka-! 
ras — balius su dovanomis bus 
per Atvelykį. Biletų galima įsi
gyti pas tėvus, mokytojus, mo
kinius ir Spaudos kioske. Parem 
kime savąją mokyklą ir įsigy- 
kime biletų.

— Stanley Mažintas, kaip 
praneša amerikiečių spauda, nu 
sipirkęs Airijos loterijos biletą 
laimėjo 56,000 dolerių. Mažin
tas yra 54 m. viengungis, šiuo 
metu atleistas iš bravoro, žada 
kelaiuti aplink pasaulį.

V I K T~O R O " K ūl i C O S 
Lietuviška gazolino stotis ir auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

5759 S. WESTERN AVĖ. PR 8-9533

— Jonas Vasaris, dirbąs Bab! 
cock ir Wilcox bendovės braižyk 1 
loję, šiomis dienomią paskirtasI 
grupės vadovu. Bendrovės, ga-į 
minančios garo jėgaines, brai-Į 
žykloje dirba dar keliolika lie-' 
tuvių braižytojų.

— Bendruomenės kalendoriuj
jrašyta: gegužės 30 d. įvyks va
karas — koncertas vykstan
tiems į šokių festivalį Chicago- 
je paremti. Gegužės 5 d. jūros 
skautai rengia vakarą. Abu pa 
rengimai bus lietuvių salėje.

S. G.

PIENINIŲ ir darbelių 
PARODA

įvairių priežasčių lankyli nega
lėjo. Dėl programos, egzaminų 

Lituanistinė mokykla šių mok laiko ii’ vietos reikia susitarti 
slo metų užbaigtuvėms numato | su mokyklos vedėju A. Tamulio- 
suruošti mokinių piešinių, rankiniu telef. EN 1-6305. 
darbių ir kitų dailės darbelių pa
rodą. Tai įvyks gegužės pabai-1 JUOSTŲ AUDIMO 
goję. KONKURSAS

lituanist. mokyklos 
^BAIGIAMIEJI EGZAMINAI

Lituanistinės a u g š teaniosios 
mokyklos baigiamieji egzaminai 
įvyks gegužės pabaigoje. Mini
mus egzaminus gali laikyti ir 
visi tie, kurie mokyklos dėl į-

Lituanistinės mokyklos vado
vybė numato surengti lietuviškų 
juostų audimo konkursą. Ge
riausioms audėjoms numatytos 
premijos. Šią idėją ir pinigus 
jai pravesti mokyklai yra pa
siūliusi viena clevelandietė.

Dailės paroda Clevelande
Veiklūs, pilni kūrybinės ener 

gijos mūsų dailininkai. Jie at-i 
rodo kūrybingesni ir veiklesni 
net už lietuvius rašytojus, muzi
kus, dainininkus ir artistus.

Štai šį šeštadienį, balandžio 6, į 
atidaroma nauja dailės paroda 
Clevelande. Visuomenė turės 
retą progą pamatyti trijų po- 
pulariųjų mūsų dailininkų kū
rinius. Su savo darbais pasiro
dys Adomas Galdikas, Vytautas 
K. Jonynas ir Juozas Pautie- 
nius. Jų vardai gerai žinomi ne 
tik lietuviams, bet ir amerikie
čiams — meno žinovams.

Antai Adomo Galdiko ir V. 
K. Jonyno dailės kūriniais yra 
pasipuošę net Paryžiaus, Ams
terdamo ir New Yorko muzė- 
jai. šalia ištisos eilės kitų, jie
du laikomi žymesniais, tebegy
venančiais Vakarų pasaulio dai-1 
lininkais.

Visi trys minėtieji dailininkai 
bene ketvirtą kartą susitinka 
bendroje meno parodoje. Pirmą 
kartą toks susitikimas buvo 
1952 m. Clevelande, vėliau Chi- 
cagoje ir Washingtone, o da
bar — vėl Clevelande.

V. K. Jonynas, įžymusis gra
fikas ir tapytojas, šiemet šven
čia 50 metų amžiaus ir 25 me
tų kūrybinio darbo sukaktuves. 
Neperseniai jis buvo amerikie
čių dailininkų s-gos apdovanotas 
medaliu ir premija. Dailininkas 
profesoriauja Forhamo univer
sitete New Yorke; dėsto meno 
mokslus. Clevelando parodoje 
Jonynas išstatė Europos ir A- 
merikos vaizdų, sukurtų akva
rele, grafika, medžio raižiniu ir 
kt. Žiūrovai galės spręsti, kaip 
vystosi V. K. Jonyno ftūryba.

A. Galdikas, tas originalusis 
dailės poetas, tas nepaprastas 
spalvinių gamų autorius, paro
dai patiekia arti 15 darbų, su
kurtų Vakarų Europoje ir JAV. 
Jo darbai pasižymi tobulu atli
kimu, spalvų darnumu ir lietu
viškai išjausto turinio savitumu.

Galdikas vis tebėra savo kū
rybinio pajėgumo viršūnėje. . .

J. Pautienius išstatė apie 20 
savo, bene 3 ar 4 kūrybinio lai
kotarpio, darbų. Tiek pilkojo, 
tiek žydriojo, tiek ir dekoraty
vinio laikotarpio dailininko kū
riniai pasižymi įmantria spalvų 
darna ir peikiu sugebėjimu su
vesti šiltas ir šiltas spalvų ga
mas. Neseniai Pautienius lai
mėjo dvi premijas iš amerikie
čių rankų, tapdamas vienu po- 
pularesnių dailininkų tarp lie
tuvių ir Chicagos amerikiečių.

Kūrybos pobūdis visų trijų 
dailininkų gina skirtingas, nes 
kiekvienas jų turi savitą nusi
stovėjusį veidą. Gal nebus per
dėta pasakius, kad jų darbus 
nesunku išskirti iš visos eilės 
kitų menininkų darbų.

STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių
medžiagą

CARR MOODY 
LUMBER CO
STASYS LITWINAS, Fres.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1212 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai. 
Raštinė atidara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro

S 0 P H I E B Al. C U S
RADIO PROGRAMA

Iš IVOES stoties — Banga 1390 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
NUO PIRMAI). IKI PENKTAI)

8:45 iki 9:30 vai. ryte 
ŠEŠTAI). 8:30 iki 9:30 ryte 

SEKMAI). H:»0—®:»O v. r. Iš stoties 
WOPA — 1100 kll.

7159 So. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chicago 29, Iii. HEmlock 4-2413

PIGIAI IR SAUGIAI
PERKRAUSTAU
B A L DU S
VIETOJE u: 1S TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

ir apdraudaa
2813 W. 91st St., Chicago, III. 

Tel. PRrescctt 9-2781

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

Tel. BIshop 7-7075

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. WAlbrook 5-7670 ir 
GIbson 8-4938

• Generalls kontrektorius nau
jų namų statybai, {vairiems re
montams ir namų pertvarky
mams • ^Turime tildei) patyri
mų namų statyboje. • Patys 
Atliekame cemento Ir medžio 
darbus. • Apkainavimal nemo
kamai.

JOHN T. ZURIS
LAVVYElt AM) (’OlINSELLORi 

II SO. I.A SAI.I.K 8TIIEET 
IUmiiii 1-115

Pilone: KAn<lolph 0-1425 
Home pilone: LAI'nyette 3-0477

:;5s

efR 40 MFTU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
BAUGIAUSIA 10 

PFLNINGIAUSIA 
I AU0VMC 

• E NDIOVl

4038 Archer Arenu* tei la)-a7i» 
AUGUSI SAI OIJKAS er.rietr

jASEk PRANAS SALEMONAVIČIUS
1 Paruošia paprastas ir sudėtingas (nuosa

vybių savininkų) mokesčių blankas. 
Paruošia algų lapus • Atlieka knygv°dybą. 
Sutvarko užsilikusias knygas.

»/ 504 West 33rd Street (netoli Normai Avenue).
O-' Vai mulos: Kasdien įskaitant Šeštini. ir sekni. nuo 9 v. 

ryto iki 9 v. vak., bet svarbu, kad telefonu susitiituinėt laiką VIctory 
2-3486. 20 METŲ PATYRIMAS - ŽEMOS KAINOS

SPECIALUS
BARGENAS

Sofoms, Lovoms, 
Lempoms

KAINOS NUO 
$49.50 

Ir augščiao

TAX
SERVICE

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
PEI.IK A. RAUDONIS, MKI.I.IK BEKILUS, Hav.

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

Krautuve atidaryta sekmadieniais nuo I, Iki 4:80

J

%

RUDAIČIO
1957 METŲ STILIAUS BALDŲ 

EKONOMIŠKAS IŠPARDAVIMAS

ROOM"ECONOMY"
Modern Outfit

U

$

k : - 2

,te " 2 7«er„

ke„,
' Vriėka veWmd.,

7°W'« ir ma(; • »RV

evtra 8e*b-a
^,')9.00

Naujoji Lietuvių Baldu Prekyba

MAJOR FURNITURE
3207 So. Halsted Street

Telefonas CAIumet 5*3207
Krautuvė atidaryta: kasdien 9—6 vai.

pirm. ir ketv 9 9:30 vai. ,
sekmadienį 11—-5 valandos.

Nepirkite jokių baldų nepatikrinę mūsų kainų. Tai jums 
tikrai apsimoka. Vedėjas K. RUDAITIS

INC.

<lllllll|IIIHI|||||||||||||||!1|ll|IMII|1|li|||lllllll|fllllllHlln«IIIIHia|llll|IIHH»'

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

) tolimų distancijų, šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
3415 SO. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL. 

Telefonas — FRontier C-1882

. i
P

f

1957 BUICKAS
Tik

£2,595-00
Dynaflow, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos

Lietuviškoje Prekyboje-MILDA BUICK,lnc< 
907 W. 35th St., Chicago 9, Iii. LA 3-2022

n

Dė Iemesio!
PIRKITE VILNONES IMPORTUOTAS IR VIETINES 
MEDŽIAGAS. PAMUŠALUS IR PRIEDUS SIŲSTI GI
MINĖMS, DRAUGAMS IR PAŠĮSTAMIEMS Į EUROPA. 
0 TAIP PAT IR SAVO ASMENINIAMS REIKALAMS

v

. If

PIRKITE TEN, KUR PERKA JŪSŲ DRAUGAI 

IR KAIMYNAI.

, •

Didžiausias pasirinkimas vilnonių impor

tuotų ir vietinių medžiagų!!! Motery sukne

lėms, kostiumams ir paltams.

Aronson Brothers
IMPORTININKAI IR RANGOVAI

224 W. Van Burėm Street, Telef. WEbster 9-2588
Atdara kasdien nuo 8:30 vai. ryto iki 5:45 vai. vak.

Aritad. nuo 8:30 vai. ryt/) iki 4:30 vai. vak.
Sekmad. uždaryta.

CHICAGO 7. ILLINOIS
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NEKALTO PRASIDĖJIMO SESERŲ 
RĖMĖJŲ 15 SEIMAS CICEROJE

Dr. A. Buitinis

Seserys stiprina mūsų 
tikėjimą žmogumi

Dabartinių didžių sumišimų

jaunimo sveikatą, ugdo jo sava- j 
rankiškumą, padeda užmegzti , 
draugystę tarp įvairiose vietose

metu kada brutali iėza iškelta I gyvtinanči^ jaunuolių, kuri gali 
’ J S * turėti teigiamos įtakos lietuviš-augščiau teisių ir principų, kada j 

mindžiojami ir niekinami ne tikį 
atskiri žmonės, bet net ištisos

šeimoms kurti. Jaunimo
stovyklas tad galima vertinti re-

..v,v ‘"“—jįginiu tautiniu, sveikatos, pa- 
tautos. kada nusikaltimo skai-, .. ............. . anuosimo savarankiškam gyve-ciai vis didėja, ne vienas musų . ...... • 7... .. . . I nimui ir kitais atžvilgiais, kuriesuabejoja pačiu žmogumi ir jok x . ... . .. ...J . .r .. ... be stovyklų butų sunkiai pasie-ateitimi. Ar iš tikro taip yra? j
Ar tikėjimas žmogumi ir jo kil
numu yra tik praeities romanti
nė svajonė?

Mums atrodo, kad ne. Ir da-i 
bar dar yra pasaulyje žmonių, 
kurie tiki augštiems idealams ir 
dėl jų gyvena, kurie gali atsisa
kyti savo asmeniškų patogumų 
ir savtf gyvenimą paaukoti kitų 
gėrovei ir laimei, ir meilės pilna j 
širdimi sveikinti

kiami. Tačiau svarbiausioji jų 
reikšmė yra lietuviškos dvasios 
ugdymas ir lietuviško charakte
rio formavimas ir šia prasme jas 
galima pavadinti tikromis lietu
vybės ugdymo tvirtovėmis. 
Seserų darbai verti lietuviš
kos visuomenės pasitikėjimo 

ir paramos
Besirūpindama lietuviško jau

nimo ateitimi A. L. R. K. Fede-

regiutrų. Tokiais vargonais ga
lima atlikti sudėtingus vargo
nams skirtus kūrinius. Pagal 
bažnyčios dydį vargonų balsai 
galėtų būti stipresni.

— Ar lietuviai mėgsta religi
nius koncertus?

— Lietuviai jautrūs kiekvie
nam grožio pasireiškimui. Gerą 
muziką jie mėgsta ir įvertina. 
Religinės muzikos koncertai jau 
buvo mėgstami Lietuvoje. Var
gonų virtuozų — Jono Žuko ir 
Zenono Nomeikos koncertai Kau 
ne įgulos ir Jėzuitų bažnyčiose 
susilaukdavo didelio pasiseki
mo. Abi bažnyčios būdavo per
pildytos. Išeivijoje gyvendami 
lietuviai tokius koncertus mie
lai lanko. Beethoveno oratori
ja “Kristus Alyvų darželyje”

tarpio, kada Dvorakas įsisąmo- veikalą be galo įspūdingu bei pa- į Chicagoje susilaukė didžiausio 
pasisekimo.

GERI V IS M M GK vzrs pinigai

Robert Strom, 10 m. amžiaus vyras, televizijoj laimėjo už iš fizikos 
srities atsakymus 128,000 dol. (INS)

r-tovią ir nuolatinę meno kūrinių 
galeriją, kurioje būtų ruošiamos 
nuolatinės meno parodos. Gale
rijoje bus atrenkami geriansie- 
ji dailininkų kūriniai, kurie vė
liau galės būti nugabenti į Lie
tuvą.

— Kas atliks koncerto prog
ramą?

— Koncerto programą atlik:; 
i mūsų pasižymėję instrunientalis 
tai ir dainininkai — vargonų vir 

jtuozas Jonas Žukas, estų teno- 
! ras Eedo Karisoo, operos solis- 
į tė Aliodija Dičiūtė . Trečiokie- 
Įnė ir smuikininkas Alfonsas 
! Paukštys.

(Nukelta į 7 psl.)

DĖMESIO! DĖMESIO!
Mes jieškome atstovų savo firmai, didesniuose mies
tuose, kurie priimtų užsakymus mūsų firmai, pasiun
timui siuntinėlių į Lietuvą. Prašome rašyti:

BROWNEJONES, LT’D.,
I NORFOLK PLACE, LONDON, W. 2 ENGLAND

kitą žmogų, ... ..... .. . ,, .
kaip savo brolį. Kas bent kartą

nino savo tautinį pašaukimą, traukliu. Veikalą sudaro trys 
Todėl dažnas motyvas dvelkia numeriai choro, du chorai su so 
gilia slavų rauda. Daug įtakos j listų kvartetu, vienas numeris 
į šį veikalą padarė netekimas solistų kvartetas, duetas sopra- 
pirmgimio sūnaus; laompozito- nui ir tenorui, solo bosui su die-
rius savo kūrybinius polėkius, viškai skambančiu moterų cho- 

bbvo ° Putname matė Nekalto! roito nuolatine jaunimo stovyk- sujungė su asmeniniu giliai iš- ru, solo tenorui su vyrų cho-
Prasidėjimo Seserų vienuolyną,1 
jame vykstantį religinį ir kul
tūrinį darbą, kas pajuto tą šilu-1 
naą, kurią seserys apgaubia kiek
vieną apsilankantįjį, tą meilę ir 
pasiaukojimą, kurį skiria lietu
viškojo jaunimo religiniam ir 
tautiniam auklėjimui, tą rūpes- 
tįhgumą, kuriuo jos puošia Die
vo namus, savo kambarius ir ap
linką, tas yra priverstas dar ti- 
lMti žmogumi, jo kilnumu ir ma
tuti jame Dievo paveikslą, atsi
spindintį mūsų dienų tamsoje. 
Nors apie jas mažai rašoma, nors 
jų nenušviečia rėkiančių rekla
mų prožektoriai, tačiau jątylaus 
pasiaukojimo ir meilės darbai 
garsiau už rėkiančias reklamas 
skelbia mums apie žmogaus ver 
tę ir atnaujina mūsų prarastą 
tikėjimą žmogumi.

Dabartiniai seserų rūpesčiai 
Šiomis mintimis reikia sutikti

lą ir jos administravimą pavesti gyventu skausmu. Stpri veika- j ru ir alto solo numeris. Į cho- 
Nekalto. Prasidėjimo seserims, i lo forma, dramatiniai pakilimai, į ro darbą įsijungė trisdešimt sė
jos savo darbais Putname — vie ' simfoninis užsimojimas padaro! ši žmonės.
nuolyno ir koplyčios ir mergai-1 .... — ■ — - _ ---- _____
čių bendrabučio pastatymu, spau 
stuvės, mergaičių vasaros sto
vyklų, Lietuvių dienų, moterų 
rekolekcijų organizavimu ir ki
tais religiniais ir kultūriniais 
darbais yra įrodžiusios, kad lie
tuviškoji visuomenė gali jomis 
pilnai pasitikėti tiek savo jauni
mą pavesdama jų globai, tiek sa
vo aukomis remdama jų darbus 
bei sumanymus.

Nors kiekvieno darbo ir suma
nymo pasisekimas pareina nuo 
dvasinio ryžto ir įsitikinimo šio 
darbo reikalingumu, tačiau jam 
įvykinti reikalinga medžiaginių 
priemonių. Šios medžiaginės prie 
monės, žinoma, pačios nepagim- 
do jokių darbų, kaip kad dažai ir 
teptukas nepagimdo meninių vi
zijų. dailininko sąmonėje, tačiau

MŪSŲ MENININKŲ DOVANA
CHICAGOS LIETUVIAMS

(Pasikalbėjimas su muziku Antanu Naku apie religinės 
muzikos koncertą)

A. GINTNERIS, Chicago, III.

— Girdėjau, kad Lietuviu Me- įvyks prieš pat Velykas, balan-
iiiniukų Klubas Chicagoje rengia džio 7 d. 4 vai. p. p. šv. Kry- 
religinės muzikos koncertą. Ka-1 žirnis parapijos bažnyčioje, ku- 
<la ir kur? « I rioje yra koncertui tinkami var-

— Esu Lietuvių Menininkų Sona*- Vargonai prieš keletą me 
Klubo valdybos narys. Kaip mu- buvo pagrindiniai atremon-

Nekalto Prasidėjimo Seserų Rė- daž!» ir,^Ptu't.0 ?is “S?“ Sil)
| vizijų išreikšti. Ši tiesa mūsų vi
suomenei yra savaime aiški, to
dėl ji visus tikrai gerus kultūri
nius sumanymus savo aukomis 
gausiai remia. Nekalto Prasidė-

bų.norėtufliiškelti’Vi.™,? mums | jimo seaer,Į darbai P"Wauso prie 
žymiųjų musų tautos darbų išei
vijoje, todėl jos gali tikėtis, kad 
lietuviškoji visuomenė jas su
pras, jų'darbą atitinkamai įver
tins ir savo aukomis gausiai jį

mėjų 15 seimą, vykstantį š. m. 
balandžio 7 d. Ciceroje, Prel. Al- 
bavičiąus globojamą ir kun. Dr. 
A. Juškos vadovaujamą. Tarp ki
tų šiame seime reikšmingų dar-

visiems aktualų dabartinėse są
lygose, tai jaunimo vasaros sto
vyklos įrengimą ir jos adminis
travimą prie Detroito.

■ Nors mūsų dienomis nėra fizi
niame pasauly nepaimamų ir ne
sugriaunamų tvirtovių, tačiau 

/asinėje plotmėje tokių būna. 
ai vietos, kur žmogus ne tik 

ugojamas nuo dvasinių aud- 
griaunančių jo asmenybę, bet 

ši asmenybė dar ugdoma, papuo
šiant ją religinės ir tautinės kul
tūros žiedais, papildančiais ap
linkos auklėjimo trūkumus. To
kios dvasinės tvirtovės yra jau
nimo vasaros stovyklos, kur jau
nimas apsaugojamas nuo sveti- 
rtios aplinkos nuolatinio veikimo 
ir jame įskiepijami religinės ir 
tautinės kultūros pagrindai. Šių

S1 igimų tikrumu gali įsitikinti 
ekvienas, kuriam teko būti to

kiose jaunimui surengtose sto
vyklose.
, Išeivijoje jaunimo tautinę są- 
įfionę žlugdo svetima aplinka, 
Žmonės, jų kalba ir gyvenimo bū 
Jas. Lietuviškos šeimos yra tar-’ 
si mažos oazės šioje svetimybių 

ir oje. Šeimoms padeda jų sun-

parems Lietuvos gerovei ir savo 
vaikų ir jaunimo ateičiai kurti.

Lavvrence, Mass.
Dvoruko “Stabat Matcr”

Sekmadienį, balandžio 7 d., 
3 vai. p. p. šv. Pranciškaus pa
rapijos choras sivo bažnyčioje, 
Lavvrence, Mass., Bradford St.. 
stato didžiulę dešimties dalių 
Dvorako oratoriją “Stabat Ma- 
ter”. Tai vienas gražiausių Sta- 
b^t Matcr. šis veikalas kupinas 
nuostabaus grožio'tiek savo me 
lodijose, tiek harmonijoje. Jis 
priklauso prie to kūrybos laiko-

Pasinaudokit paskutinėm 

IŠPARDAVIMO

DIENOM
Dabar nupiginti visi: Hi-fl fono

grafai • Televizijos • Vėaintuvai- 
Vėilinluvai AM/FM radijo aparatai 

4.. • Vokiški trumpi, bangų ra«l. apar.Juroje, šeimoms padeda jų SUU- • Įkalbėjimo aparatai • Dulkianiurh-
Kioje kovoje už tautine evvvbe liili • mnftinriPs • fvairOnJ, , , . ... _ Y '-likt rinia I namu npyvokoa rrlktne-

n»a • Antenai, ir kit.ir jų darbą toliau tęsia šeštadie
nio mokyklos, lietuviškos orga
nizacijos ir jaunimo vasaros sto
vyklos.
/Stovykloje jaunimas gali gy

venti tikroje lietuviškoje visuo
menėje, kur vadovai ir stovyk
lautojai griežtai laikosi lietuviš
kų papročių, kalbos ir tautinių 
dorybių. Čia jaunoji karta yra 
apsaugota nuo svetimos aplinkos 
įtakos ir stiprinama ir ugdoma 
jos lietuviškoji dvasia. Bendra 
religine praktika, kultūriniai pa 
rengimai su lietuviškais šokiais, 
dainomis, žaidimais kartu su sto 
vykios lietuviška aplinka ir net 
lietuviškais valgiais harmonin-

S
,i derinasi į vieną visumą ir vi- 
pusiškai ugdo lietuvišką cha
rakterį, giliai įsispaudžia į jau
nuolio sielą, kuri darosi nepriei
nama svetimoms įtakoms. Be (o, 
stovyklinis gyvenimas stiprina

Daina

TELCVISIOn
Cš^ale s - servicel

Nnv. n,*. A. Si',MF.NAS 
3321 S. finis,<il — Cl.ifr-hlo l-5««5 

Atdara: kasdien 9—6. pirmadlenlab
Ir ketvirta,lienlaiB 9—9

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

I’recin l’lioto Studio
(Tncorporated)

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue 

Tnkfonas VIrginia 7-24U

SKIP’S 
Liquor Store

S E L F 
SERVICE

— Koks yra pagrindinis kon
certo tikslas?

— Pasaulietiškos muzikos kon 
certų Chicagoje nestinga, tačiau 
geri religinės muzikos koncer
te — retenybė. Su dideliu ma
lonumu ėmiausi organizuoti kon
certo programą, nes religinę mu
ziką labai mėgstu. Ji ne mažiau 
didinga, patraukli ir žavi už pa
saulietišką muziką.. Ji origina
li, kaip putojančio okeano didy
bė, graži, kaip mano gimtinės 
mėlynas dangus, kvapi, kaip lau 
kinių gėlių puokštė.

Koncerto tikslas: 1) suteikti 
Chicagos lietuvių visuomenei 
progą gavėnios metu pasiklau
syti retai girdimos geros religi
nės muzikos; 2) šiuo koncertu 
Lietuvių Menininkų Klubas nori 
pagerbti nusipelniusį lietuvybei! 
šv. Kryžiaus parapijos kleboną 
kun. Anicetą Linkų jo 75 metų 
amžiaus ir 35 metų kunigystės 
proga ir 3) pagelbėti mūsų dai-

5515 SOUTH DAMEN AVENUE
4LL PHONES — MALBROOK 5-8202

tuoti. Jie turi tris manualus, 
pavedė suorganizuoti koncerto legistrus, 33 pedilų balsus ir 
programą. Kitais koncerto rei- eilę automatiškų mygtukų — lininkams įsteigti Chicagoje pa
kalais rūpinasi kiti valdybos na
riai, daugiausia klubo pirm. Z.
Kolba, kuris tam reikalui pa
švenčia daug darbo ir sumanu-

z. . , . imo. Su juo yra lengva ir ma
lonu dirbti.

Religinės muzikos koncertas

zikų atstovui, klubo valdyba man į

R O P H I
Geriausias prancūziškas konjakas

April Showers o/

GIRS FOR SAVERS!

APBII.-BAI.. 4, 5, Ii ,1 ,1.

HENNESSV THREE STAR COGNAC FU tli $5.09

DELTOUR RESERVE
IMPORTEI) COGNAC Filtli $3.49

MYER’S IMPORTEI) DARK liUM liltli $4.69

GRAIN ALCOHOL 190 PROOE V .S P Filtli> $4-8*

CINZANO VERMOUTH
Dry or Sweet Fifthi $-|39

K1J AFA WINE Fiftht $1-69

MANDORCREMA (GOLD DROPS)
IMPORTED DKSSERT WINE Fifth $2.59

STREGA LiųilEER Fifth $4.89

SLIVOVITZ, Imported Plum Bruiuly Fifth $6.88

FLORA DELLE ALPI CORDIAL
t

Fifth $6.88

DOVANAI
NUO $100. iki $200č. 

INDELIŲ

GRAŽUS IR PRAKTIŠKAS . . .
Dešimties stipinų lietsargis, gražios 
išvaizdos ir įvairių spalvų. Tikro 
bambuko medžio rankena. Mūsų dė
kingumo dovana Jums atidarant są
skaitą su $100.00 ar daugiau, ar j- 
dedant į jau esamą sąskaitą tokią 
pat sumą.

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

DOVANAI
NUO $500.00 iki $1,000.00 

INDELIU

ŽAVUS JŪSŲ VALGOMAJAME...
Puikus 4-ių dalių spindintis Bril- 
lium. Klasinio puikaus stiliaus lėk
štė sviestui, itaea duonai ir pride
rinta druskinė ir pipirinė. Dova
na, kurią Jūs visuomet gėrčsitės. 
Jums dovanai tik atidarant są
skaitą nuo $500.00 iki $1,000.00 
indėliu arba įdedant tokią pat "su
mą į jau turimą sąskaitą. SPECIAI 

BONUS 
GIFT "

Graži gėlė, gražiame vazone, spe
cialus dovanų priedas tiems, kurie 
įneš j $500.00 ar daugiau indelį lai
ke šios didžiulės pavasario taupy
mo šventės, neskaitant jau tos pui
kios Brillium. dovanos. “Flowers 
bv Florence”, 5008 W. 14th St. pa
rūpino šias gėles.

Švelnios ir truputį nulinkusios Zuikio ausys 
tikrai sukels džiaugsmą mažiesiems .Jūsų na
muose. Mūsų dovana kiekvienam vaikui, kuris 
atidarys sąskaitą su $5.00 fndėliu arba idės 
tokią pat sumą į jau turimą sąskaitą.

FREE
tor

■CHILDIUN'i 
’ SAVINOS •«

y $3.00 «r R*«r«

Auk lo itee lite sparkling 4-piece jetvelry etmeinble — FREE for 
$5,000.00 tavinga, neu> nccounl or atidėti lo pretenl accotitil.

ST. ANTHONY SAVINGS^
iilB AND L0AN ASSOC,AT,ON

|| (y 1447 S. 49th Court • Cicero 50, III.

TO 3-8131 ... Bl 2-1397 X!

INSUREO)

CRANESAVINGS ‘ Wn*n
JUM WEŠT 47th STREET I.Af.y.tU S-I0H3

B. R. IT.Hd.wlc., pr..: E. R. Pl.tkl.wlci, Mkr. Ir MlvokfttM
Mokame ankštus dividendus. Keikiame čekius. Parduodame ir perkame 

valstybės bonus. Taupytojams patarnavimui nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami sąskaitą šiandien. Apdrausta iki $1(1,000.

Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 0 iki 8 vai. vakaro; 
mtr ir penk 9 Iki 5: treė uidaryta. o s»-SL nuo 9 iki vidurdienio

PSftMJSUS K(ttįįįį-BM
r*r iš TOLI IR ARTI *Z'3

NAUJI OIOCLI TUOKAI-NAUJAUSI KPAUSTrriO (PANINAI 
NJB<į Merų PATTPIPIAS ~ PISU5 IP SĄtlNIP6AS PATAPIMVINAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 69 St. CHICAGO 36, ill Tei 5-9?09

Pradėkit Taupyt
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $19,000.00

BRIGHTON SAVINGS ANO LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., j vakarus nuo Califomia Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 
šeštad, 9 vai. ryto iki 4:30 p.p. Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.

Atliekame dideliui ’r m'.žus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymą®. Elektrinis suliedinimaa. Parduodame automobilių dalia.

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”
Sinclair gazolino stotis "PAGAIJ1A” — A. Stanevičius, Sav

2641 West 71 st Str. (Kampas Tai man Avė.)
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

i
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PAJIEŠKOJIMAI
Iš Lietuvos sesuo Navikaitė jieš 

ko savo sesers NA \ ĮKAITĖS ar
ba KLIMAITYTĖS. Jų motinos 
antras vyras buvo Klimaitis. Pa
nevėžio apskr., Truskavos pašto, 
DvferiĖklų kaimo. Atsiliepti ad
resu: Della Poškus, 5931 North 
Northwest Highway, Chieago 31, 
Illinois.

Olė Aleknavičiūtė Urbonavičie
nė, kilusi iš Kauno apskr., Babkų 
vaisė., dabar gyvenanti Rusijoje, 
Altajuj, jieško savo brolių: PRA
NO ir BRONIAUS ALEKNAVI
ČIŲ. Paskutiniu laiku gyv. Bal- 
timore mieste. Smulkesnių infor
macijų suteiks, rašykit: Jonas 
Cesna, 5217 S. 30th St., Omaha, 
Nebraska.

J ieškoma ERIN.A K*LIMANCIO-
Jieškomas ANDRIUS KEME2A, T.®: Jl.eSįo jos teta Marija Jukne

vičiene iš Lietuvos. Atsiliepti ar
ba apie ją žinantieji pranešti ad
resu: Anna Kazlaučūnas, 534 Sher 
wood Avė., Gloucester, New Jer- 
sey.

s. Juozo, po karo gyv. Vkietijoje, 
Kasselio Liet. Lagery. Jieško gi
minės iš Lietuvos. Atsiliepti arba 
apie jį pranešti šiuo adresu: Jo
nas Konstaitis, 10 Austin Street, 
Norwood, Mass.

Jieškomos: PETRONĖLĖ RUS- 
TEKAITE ir LIUDVIKA RUSTEI 
KAITĖ - PAULIENĖ, dukterys 
Juozapo, abi gimusios Lauksėnų 
kaime, Gardamo parap., jieškomos 
jy sesers Barboros Rusteikaitės - 
Balčiauskienės dukters Petronėlės 
Lukošienės. Jieškomąsias arba a- 
pie .jas ką nors žinančius maloniai 
prašau atsiliepti šiuo adresu: Jur
gis Kiaupa, 3250 S. Emerald Avė., 
Chieago 8, III.

Iš Lietuvos jieškoma MANE M.A 
CEVICIENĖ, mergautinė pavardė 
LO2AITYTE. Jieško sesuo Adol
fina Litvinienė, Ji pati arba apie 
ją žinantieji prašoma pranešti šiuo, 
ardesu: Leonas Litvinas, 6741 So.’ 
Peoria St., Chieago 21, III.

Jieškomi POVILAS ir AUGUS
TAS BALČIŪNAI, sūnūs jurgio, 
kilę iš Biržų apskr., Krinčino vai., 
židžiūnų kaimo. Malonėkite atsi
liepti arba žinantieji apie juos prai ph‘: ’Tit
nešti adresu • MnniVu PionVaitic 8 • •

Iš Lietuvos jieškoma BARBO
RA VILKINIOKAITĖ - BALMAN , 
TIENE ir jos sūnus RIČARDAS,) gį5 
naujieji ateiviai. Be to jieškomas 
prieš Pirmą Pasaulinį Karą atvy
kęs j Ameriką BALMANTAS, ki
lęs iš Jurbarko. Jieško vyras ir 
sūnus Kleopas Balmantas. Jie pa
tys arba apie juos žinantieji pra
šoma pranešti šiuo adresu: Leo
nas Litvinas. 6741 So. Peoria St.,

Monika Plečkaitis 
7718 Linvvood Avė., Cleveland 3, 
Ohio. Jieškoma PRANE VISBARAS, 

d. Andriau^ ir Marijos Klimačiū- 
. tės, apie 60 m. amž. .Anksčiau gy-

Jieškonras \ YTAl 1AS - AKVY venusį 6757 Clyde Avė., Chieago,
DAS PETRELIS, s. Stasio, gim. 
1920 m. Prašomas atsiliepti, ar ži
nantieji apie jį pranešti: P. Ra
čiūnas. 2229 West 67th St. Chi
eago 36, III. ,

Iš Liet. jieškomi: VACLOVAS

III. Prašome atsiliepti arba apie 
ją pranešti šiuo adresu: E. Narvi- 
laitis, 4514 So. Wood St., Chieago 
9, Illinois.

Jieškomas MARTIN VASILIAU ■ 
SKAS, anksčiau gyvenęs 51 River

DZENKAUSKAS, gyvenęs Kaune, gt Rumfort Falls, Maine.
Su juo nori susirašyti sesuo Nata 
Ii ja. PRANAS ČEPKAS ir BIRUTĖ 
CEPKIENE, MARIJONA GRIGU- 
LYTE KOTOVSKA, d. Jokūbo,
PETRONĖLĖ GRI( JULYTĖ KO
TOVSKA, d. Jokūbo. Norintieji 
susirašinėti su giminėmis Lietu
voje prašomi kreiptis: Faustas 
Stundžia, 93 DiVision St., Brock- 
ton 36, Mass.

Jieškomas AMBROZEJUS LUK
ŠAS, kilęs iš Panevėžio apskr., Ra
mygalos vaisė. Aukštadvario kai
mo. Atvykęs į JAV prieš Pirmą
jį Pasaulinį Karą. Jieško giminės 
iš Lietuvos. Prašau rašyti: K. Šid
lauskas, 1013 Bayard St., Balti- Jieškomas PLEVOKAS JUO- 
more 23. Mar.vland. ZAS, s. Juozo, gyvenęs Hartford,

j Conn. Jieško sesuo Plevokaitė Ka-
JieškomasVYTAUTAS J. NAR- zimiera, d. Juozo: Rašyti: S.S.S.- 

BUTAS, gyvenęs Chieagoje. Rašy- R., Gorod Krasnojarsk, ulica Du- 
ti: Z. Romulis, s2 Campbell Avė.. į brovinskaja, dom Nr. 5 -20, Tamo- 
Toronto, Ont., Canada. šiūniene, Kazimiera.

ture j sūnus: PETRĄ, JONĄ ir 
PRANĄ, kitų vaikų vairdai neži
nomi. Prašome atsiliepti arba apie 
juos pranešti šiuo adresu: E. Nar- 
vilaitis, 4514 So. Wood St., Chi
eago 9, III.

S. Henuitage Avė. Zigmas Žemaitis, 
gyvenantis Lietuvoje, Šakių rajone, 
Ąržuolupių km., Lithuania, jieško 

1 pusbrolio JONO VAIČEKAUSKO, 
gyvenusio Cliieagoj, vėliau San Fran- 
cisco mieste; taip pat įieško KUN'I- 
GUN'DOS SKERAITYTĖS, gyvenan
čios Amerikoj.

Pranešame, kad bal. 6 d., 8:30 vai. ryto Švenč. Panelės 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje, Brighton Parke bus atna
šaujamos gedulingos šv. Mišios už mūsų mylimos motinos, 
uošvės ir senelės

A. f A.

JIEVOS LAURUŠEVIČIENES
sielą. Maloniai prašome visus gimines, draugus ir pažįsta
mus šv. Mišiose dalyvauti ir kartu su mumis pasimelsti už 
velionės sielą.

Nuliūdę: duktė Marija ir žentas Simas Brizgiai, sūnūs 
ir anūkai.

worsteds

KKAL ESTATE

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

NoTARY PUBLIC 
2105 West 51 St.
TVAlbrook 5-5030 

PRospect 8-3579 (vak. ir semad.)
--------------------------------------— v

2 bt 611d.. inūr. gar.—$17,000.
4 bt. 8 did. lot., jpSd., $25,500 
8 uugšt. 8 bt., prašo $27,000.
3 bt. ir kraut., prašo $28,500.

Mūr. 6 kb. bung.. šild. gar., $17,900 
l’rie 63 g-vės ir Harleni 4 dld. lo-

y \ SJŲ ,a* "z $4,000. 
f 'ui. Patikrinkite: yra sąrI ^0 firj nann,‘’ i$ BIJDRECKAJ

ašus pigių Ir

BUDRECKAS Realty
4081 Archer avė., LAfayette 3-3384 

(prie Cnlifornia g-vės)

M \RQI irri i; l'AKKE — 6 kamb.
mūr. hiingulovv, 2 automob. garažas. 
Puikioj, vietoje. ĮkuinuotaH skubiam 

I o daviniui. Tiktai $17,800.00. 
Teirautis —

21133 \V. 71 St.

iėl sveikumą parduoda mūrinį 
0^1 namą su likerių parduotuve ir ta- 

verna. Morgičiu duoda savininkė, 
yja iirba mainys i kitą namą be biznio. 

352!) S. Halsted St.

M \R«?I ETTE RAUKE mūrinis. 4
po 5 k. (b ra vieta ir namas.

Tušti sklypai-—50 pPdų ir 60 pėdų.
(.A(.i: PARKE mūrinis su rūsiu 

ir -ild.v niu, 5 ir 6 kamb.
Mūrinis — 2 po 4 kamb.
Meilini- su rūsiu, 2 po U kamb. ir 

1 kamb.
Med.uis su rūsiu — 2 po 4 k.
I'.RK.IITON PARKE mūrinis 6— 

5 ir 2 po 3 kandi. Centr. šildymas 
alyva. Liuksusinis butas sav. ir $280 
i meti. Medinis su rūsiu 2 po 4 ir 2 
kaiiiii Visur šildymas guzu.

Restoranas ir moming liotiMC su 
namu. .Mažas (mokėjimas. Nebran
giai.

Reverly Šliures, Imi. Nauja 6 kam.
vila. gražioj', ramioje vietoje. Karš
tu oiS šild. Garažas Kaina $15.500.

VENTA
4499 SO. FAIRFIELD AVĖ. 

LAf. 3-3881; LAf. 3-9027

.Meil. 4 butai, centr, šild., 60 p. 
.sklyp. lsū paj., reikia remonto, kai
na $15.900.

\l' d. liiing. 7 kamb., centr. šild., 
garažas, puikūs kaluliai-.

Mūr. 2 po (i, centr. šild., garažas, 
::u p. skiyp.

.Mūr 2- pu 1. cent. šild. $15,900.

.Mūr. huiigulovv, 6 kamb.
Mūr. 3 augst.: taverna, 2 butai po 

!' alsk. kalni,., lai,, geras namo
slo\ is. gerus pajamos.

.Mūr. maistu kraut, ir 5 kamb.
' . at. ibi., garažas, 60 pėd. sklypas.

ŠIMAITIS REALTY,
INCOME TAX

L>37 W. 43rd SI., CL 4-2380
S13.500 PILNA KAINA. 2-jų 

butų mūrinis. 4 ir 5 kamb. 25th ir 
Albany. Rūsys. Centrinis apšild.

iJ! i Spintos virtuvėse. Bargenas. Įmo- 
?■ - i l ėti 82,800. SVOBODA, 3739 W. 
pįj-i ( 26th St. LAwndale 1-7038.

Vili ( alitornijo- ir Itt-os gatvės, 
ju moderniu liūtų geras namas, 

šiandien už mažiau negu 
Nedelskite apžiūrėti skain- 

i liinant REpultlIc 7-0232.

moderniškų medžiagų vertas autentiško Eagle 
pritaikymo ir atsižymėjusio rankomis užbaigimo, 
klausiate mus, tai vienas iš puikiausiai pa;, • mintų UAGLE ra;-. Pirkite 
FLEETWOODS yra geriausias pavasario ūpo žadintojas, ko- ‘l,.iiih 
ir mes galime Jums patarti.

Didžiulis pasirinkimas EAGLE rankolnis atbaigtų eilučių
A

$69-5D 575-D3 $79-50

stilizavim 
J, igu Jūs

HOLDING & REMODELINi

fSiASSIFIED AND “HELP VVANTEI) AUS
REAL ESTATE HELP WANTED - VYRAI

D. M0NSTIVI6IUS
REAL ESTATE - 1653 W. 103 st 

Tel. BEVERLY 8-394« 
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose ir
valdžios ištaigose.

INCOME TAX. Tax aeoountant

Reikalingas Ol’ERATOKIl'S siūti 
geros rūšies moteriškus švarkus- - 
jackets. Keikia būti prityrusiam fab
riko darbe. C AM P TA1LORH, «85KZ 
S. Stony Island Avė.. EAIrfav 4-1*550.

BRIGHTON VARK
45th Albany. 3 butų namas. 2 — 
po 4 kamb. ir 1 — 2 kamb. Arti mo
kyklų, bažnyčios ir prek. centro.

MARQUETTE PARKE
5 kamb. kampinis, 4 metų senumo, 

ąžuoliniai viduje pagražinimai, ply
telių (tlle) virtuve ir vonia. Metali
nes vielos tvorele. 1 blok. nuo parko, 
prie 72 ir Sawyer gatvių.

WE8T SIDE - 18 kol.
Mūrinis 1 augšto, krautuve ir 2 

butai po 5 kamb. Prie 19 ir Ashland 
gatvių. Ištisas rūsys, 5 kamb. butas 
iš kiemo su mod. įrengta virtuve ir

HELP WANTED MOTERYS

REIKALINGA MOTERIS NA.Mt

RI'OŠAI. Nereikia virti. Prie 2-jų 
suaugusių asmenų. Naujas namas. 
Duodamas kambarys. 5 dien. į savai
tę Maloni atmosfera.

ORcIiarvI 4-0400

PROGOS — OPPORTUNITIES*
r

67-toje gatv. MAISTO Ilt MĖSOS 
PARMOTI Vft. Pelninga krautuve. 
Turi purduoti prieš gegužės 1 d. Gi -

vonia. Namas labai švarus ir gerai riausias pasiūlymas, 
užlaikytas. Kaina $13.500.

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

Teirautis —
2935 W. 71 St.

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldą perkraustymas as

meny turinčių ilgy patyrime.

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne AveM Telef. Vlrginia 7-7091

JUMS DUOSIME PATOGIAS IsSIMOKĖJIMO SĄLYGAS

VAN ZANT & WILLMAN
6222 So. Halsted Street

Krautuvė atdara Pirmad. ir ketvirtad. iki 9:30 vai. vak.

nlįj'tferii^ir^hlli.n

Nauji namai, garažai, įvairūs pa
lais, inu ir pertvarkymo (reinodel- 
ing) dailiai.

VACYS PETRAUSKAS
Kl II.DING CONTRACTOR 

4:127 S. Camphell Ar., Chieago 32, III. 
V Artis 7-9075

MISCELLANEOLn

BROWNEJONES Ltd
I. Norfolk PI., London W. 2 , TEL.: PAD 2797.

(Arti PADDINGTON požemio stoties)
Pagelbės pasiųsti siuntinėlį Šeimai

VAISTUS, TEKSTILES MEDŽIAGAS, RATUS IR ODfl, MEGSTINES KOJINES

Garantuotas siuntinėly pristatymas adresatui.
Atveju, jei siuntinėlis dingtų, 

pinigai grąžinami.
Už siuntinėlio gavimą nereikia primokėti.

RAŠYKITE LIETUVIŠKAI REIKALAUKITE MUSŲ KAINARŠdŲ.

GREITAI! • PIGIAI! • RIMTAI!
NEŽIŪRĖKITE VIEN TIK KAINŲ! 

Žiūrėkite kainų ir rūšies!

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air eonditioners) ir atlieka 
visug skardos darbus.
1546 š. 49th Court, Cicer.
Tel. OLynipic 6-0775 nuo 8 vai. 

ryto iki 5 vai. vakaro. 
Telefonai nuo 5 vai. vakaro: 

Oljjmpic 2-6752
t

Likt. apdkai dds ai.iaitua
Visų rūšių apdrsudOH. Automobi

lių f iriansiivlnias. Notarinius. Valsty
bės put virtiniai kainos

Prieš d.irydaon opdraiidan kilni, 
paniteirnniklli' pas mus.

Jii\As KIRVAITIS 
LVAIbrisik 5-5071

intkrstati: insi ram i; agp.ma
6IIIH S. AMilaml Avė., < Ineago 30,111.

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

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

Namu (i I. Itlshop 7-3340 
2737 West 43rd Street

J7BREIVE and SON
CONSTRUCT1ON COMPANV 

I 1442 S. tXth Ct, Cicero 50, DL

Statome naujus namus ir garažus 
Atliekame visokių trobesių ir patai*

1 pų jvairins remonto darbas, skabiai.

i {erai ir pigiai.
; šaukite DAnube A-279S ano • vai 

ryto Iki 7 vai. vakaro.
rel. OLymplc 2-5121 ano • vaL 

vakaro Iki lt vaL vakaro.

rtJJ .'ii' . - "L- - ..-S

t^^tlkliAH Sll \ I I\F|JS t Zsiihi

3% Jardų ang. mėlynoe, rudo-, nr 
irilkoN iiietlžingie. .yriškai eilutei. 
Vyriškos eilutės priislui.
Pora stiprių vyriškų kii-slien. luitų 
lt poros vyriškų vilnonių kojinių. 
Pora vyriškų apatinių.
<1 Jartl. iHiplino inetlž. 2 vyrišk. 
marškiniams.
5 svarai klanlėnos. sitilarylos gry- 
nitose kiaulienos laukuose.
Svarus ryžių.

MOTERIŠKAS SII \TI\PI.IS 977 5 stni-ni kiaulienos. sudarytos

3 njrtl. t II. nnalž. nmter. eilutei. 

Moteriškos eilutės prledtul.

grymioM* kiaulienos 
2 svarai ryžių.
2 svarai cukraus.

laukuose.

• 14 Jutai. ImiIIhIo nuabilnės me- Svaras šokolado. 1

tl/lagos suknelei. MAISTO SH'$iTI8if:l,IAI:
t '/i Jotai, mtal/.iagos trumpiki*! 19 svarai cukraus ............. 815.59
(blitiM-l). 19 svarų taukų ............. 825.09
2 iMirort mot. a|Nit. su iMtgriižlii. 19 svarai ryžių . . . . ............. 817.15
Moterišku skarelė. 19 sv. kiatil. mmI. k. taukų 8311.99

Naujasis Testamentas- 

Šventas Raštas

I
♦
I

♦
k <
♦
>

Biuras ir sandėliai veikia kasdien nuo 9 v. ryto iki 7 v. vak., šeštadieniais nuo 10 iki 4 p. p.

SNUKIS REALTY
6433 So. Putoki St 
Telef. LUdlow 5-4900

ŠTAI KUR PROGA!
Gera vieta — geras liamas — že

ma kaina!
5 didelių kamb. stiprus, gražus 

mūr. bungaiovv. Arti Maria H. S. 
Autom, šildymas alyva. Dvigubas ga
ražas, 37 pėdų sklypas. Sav. pirko 
apartmentinj namą, todėl šitą turi 
parduoti. Kaina numažinta iki 
$17,700. Tai jums namas, kurio se
niai laukiate.

Income taksų pildymas
F LEONAS

ftBAL IRATB 
1735 West 71a$ Street

VM telefonai: WAlbmok, Stota

Parduodama TAVERNA IR NAMAS.
2-jų augštų — 3 butai. Taverna 

pilnai įrengta. Namas gerai užlaiky
tas. Karštu vand. šildymas; didelis 
rūsys. Garažas. Savininkas daro ge
rą biznį: įsteigta per daug metų. Kai
na prieinama. laibai gera proga. 
Pardavimo priežastis—apleidžia Chi- 
eagą. 2014 Canulport Ai e., Chieago 
10, iii.

I6NUOMUOJAMA — FOR RENT

BRIGHTON PARKE

NAMŲ SAVININKAI!
Tarpininkaujame butų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estete
5916 So. Western. PRospect k-2231

Išnuomojama Marųuette Parke 
(1% bloko nuo šv. Kryžiaus liogni- 
nės) 2606 W. 69 St. naujame name 
pirmame aukšte 4 % kambarių pa-

„ t , . - , . - , , taipa, tinkama daktarui ar kitam
2 butai po 5 kamb mūrinis na- ofi8ui Pamatyti kasdien p0 4 val 

mas. 2 kamb. rūsy. 50 pėdų sklypas.
Arti 45th Ir S. Western Avė. Specia
lus bargenas.

B. R. PIETKIEWICZ 
2555 W. 47th

Marųuette Parke
2 po 5 Itaih. Mūrinis su 3 k. butu 

rūsy. 2 mašinų garažas. Alyvos centr. 
šildymas. Prieinama kaina. A. Vaina.

5 kamb. bungalow. Autom, gazo 
šildymas. 2 mašinų garažas. $17,4)00 
Brighton Parke

3 po 4 kamb. Mūrinis. Pečiais šil
dymas. Garažas. Tik $29.500.

2 po 4 kamb. mūrinis iv $ k. butas 
rūsy. Gazo šildymas. Tik $23,900.

VARPAS Real Estete 
Insurance, Notary Public

59lff So. WcstCm Avė. 
I*Rosp. 8-22S4 arba HKm. 4-7OS&

PIRKITE Ir pardnoktM «avo ae 
kilnojamą tortą per mano įstaigą. 
Naudokitės mano teimngu pataria 
imn

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpabUo 7-9400

Šioje aejudomo torto pardavimo 
tatalgoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas Ir teisingas patar 
'tavlmas.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

3000 W. 5Ptb St. TeL

Brighton Parko apylinkėje, prie 
gero susisiekimo, 2-jų asmenų šei
moj, išnuomuojamas kambarys su 
maistu, rimtam vyrui arba moteriai.

Skambinti VI 7-2149.

BRIGHTON l4t. 43rd and Artesian 
— 2 būt. po. 4 kamb. Isul-brick ap
kaltas. Pilnas rūsys ir pastoge. Užda
ros verandos. Sumažintu kaina.

BILIlMiF.PORT. 2 augšt. mūr. 60 p6- 
dų "frontage". 2 krautuvės, 4 butai. 
Priede — kepykla — pilnai įrengta. 
Tvirta prekyba. Geras investavimas. 
Neaugšta kaina.

LESNIAK REALY 
4299 Archer 

LAfayette 3-5784/3

po pietų.

REAL ESTATE

Parduodama TAVERNA IR NAMAS.
Karštu vand. apšildymas, stokeris. 

6 kamb. butas viršuj. 2-jų butų na
mukas užpakaly. Tavernos “lease”— 
nuomos sutartis baigiasi bal. 30 d.

732 W. Cermak Roiul 

Kreiptis į savininką—OLynipic 2-0205

Parduodama vila Beverly Shores. 
Interesuojantiems kreiptis — K. 
ČIURINŠKAS, 4222 Euclid Avė., 
Eut Chieago, Indiana.

4 KAMBARIŲ padidinamas mūriui>,
visas kilimuotas. Iškelti nutekėjimai. 
Čerpių grindys rūsyje. Aliuininijaus 
langai, visur vėsintuvai. Gazo, su
spausto oro šildymas. Pusantro auto 
mobiliaus garažas. Kaina 19.000.

7l36 So. Sawyer Avė.

ARTI 71ST & WHIPPLE ST.
Mūr. namas, Lanon akmens prie

kis. 4 kambarių apačioj; 3 kamb. 
viržuj, tūžti. REpublc 7-2368.

NEAR NEVY BUFFALO, 
MICHIGAN

700 Feet of wooded River frontage 
10 aeres, 2 modern houses. 11 
rms. & 4 rms. Oil heat. Double gar 
Young mixed fruit orchard. Red 
and blank raspberries, garden. 
Beautifully landseaped. Walking 
distance to South Shore bus and 
-Lake Michigan. Owner leaving 
town due to illness. Will sacrifice. 

With or without furniture 
Pitone Lakeside, Mich., 4134 

NIŪK mniAK, Route 2 
New Buffalo, Michigan 

or turn right on U. S. i 2 at J's 
cafo — 2and house on the right

miiiiiiniiniimiiiiiuiiHiiiiiiiiniiiiMiiiii

Jei turite parduoti ar Išnuomo
ti, paaiakelbklte amulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: Vlrginia 7-6640.
kiiuuiHuaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

HELP WANTED — MALĖ

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MŪRAS
ItuHders Gen. < nntractnrs 
Mlh kii pkinavimo ir staty

bos dm ims gydytoji) ofisų, gy
venom ųjų ir viešųjų pastatų.

Namų įkainavimas ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki 6 
vai p. p. Kitu laiku susltArus.

Tel. PRospect 8-2013 
6800 SO CAMPBELL AVĖ. 

Chicagc 29. Ilk

ORDER CLERK & FILLERS
In New Supply Diviaion of an International Company. High Sehool 
Education and some clerieal experience deeirable. Will train. Plea- 
sant Personality and desire to leam Material Control. Progressive 
Salary, 40 hour Week. Company paid Hospitalization, pension, Vaca- 
tion and Holidays. Permanent poaltions. — WRITE OR CALL 
FOR INTERVIEW

MR. V. L. HERRON

1500 S. WESTERN AVENUE. CHICAGO 8, ILL.
TAyior 9-2984

i Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAS , N,,"7 halrfla patataynml
mT/ifinivu/* u *!•. ’r piuiljib imjiH. Jei norite pirkti arSKVIREf RA.S Katino Arkivys- užsisakyti namą, kuriu liūtų gerai Iš- 
kuį»as Metropolitas. IV laida. Iš- piunuotns. putogus,' gražuti ir pigun, 

įleido “LUX" 1917 m. Štutgarte.) pirkite m- užsisakykite pas 
i629 pusi. K;iini $1.50. Gaunamai V. ŠIMKUS
j “DRAUGAS" 4545 W. 63rd Si., Snsiiaiti šaukite TKraitiMl 9-5531 
1 CHICAGO 29. ILL. ! n"° 5 val- P- P- kasdien Ir sekma-

f2i»SE^' IS
dieniais nuo I (i - 4 vai. Adresam 
Nn|ton, YVIIIotv Springs. 11L

515

A. O. SMITO
Has immediate opening ior

MECHANICAL ENGINEERS 
MACHINE DESIGNERS

A p p 1 y 
Eimployment Office

A. O. SMITO CORP.
NO 27th AT WEST NOPKINS 

MILWAUKEE, WISCONSIN
Fleoan brloig proof of Cltizeiudilp

J

S



I

Penktadienis, balandžio 5, 1957 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

ŠACHMATŲ ŽINIOS
—- Ityti.i apyg. pirmenybes, 1953 Golden Knights “Present 

Fasko pavedimu, rengia So. Bos Leaders” sąraše su 45.7 tš., 6 — 
tono Lietuvių Piliečių Dr-jos Kazys Škėma su 40.7, Kontau- 
šachmatų klubas balandžio 13 tas su 30.5 ir Karalaitis su 28.9. 
ir 14 dienomis. Jei nebūtų dvie- Racaitis įveikė Epp (55-C), bet 
jų komandų, vyktų paskirų žai- Stonkus pralaimėjo Burdickui 
dėjų pirmenybės. Komanda — (53Nf).
5 asm. Prašoma registruoti., ■ _ |>r A|g Nasvytto aeve.

lando tarpklubnėse rungtynėse 
laimėjo prieš R. Noel ir B. Slu- 
gą. J. Staniškig — lygiomis su 
J. Bogdanu.

pas K. Merkį, 431 E. 7th Str., 
So. Boston 27, Mass., telef. AN- 
8-1282. Dalyvavimo mokestis: 
komandai — $3, paskiriems žai-

Menininkų dovana

(Atkelta iš 5 pusi.)
— Pirmą kartą Chicagoj gir

dėsime Joną Žuką, kuris var
gonų studijas baigė Kauno kon
servatorijoje pas prof. Naujaip 
o Vėliau studijas gilino ir užbai
gė pas garsųjį prancūzų peda
gogą ir kompozitorių prof. Mar
cei Duprė. Žukas valdo vargo
nus virtuoziškai, paklausysime 
gyvybe pulsuojančios ir įvairio
mis spalvomis žėrinčios Bacho

=

dėjams oO centų. Pirmeny- — Maskvoje Smyslovo mačas I Toccatos, Cezario Franko fū- 
ese ga es t alyvauti tik Faske gu po 7 ratų turėjo Į gos, taip pat VVidoro simfoninio

registruoti šachmatininkai. , or/ .> ......pasekmę 3r2finalo, kurį vargonais atliks J. 
— Bostono moksleivių rung- _ Mar de, Piata tarpt, tur- žukas

tynėse Vaičaitis, Kuodis ir Spi- nyrąs Argentinoje yra vedamas 
1 suskas laimėjo tris antras vie- Kotovo, Kereso, Najdorfo ir a- 
tas. Buvo 42 žaidėjai (12 — 18 merikiečio W. Lombardy. 
metų). Po pirmos dienos rung- Merkis
tynių atkrito 26, o 16 buvo pa- .
dalinti j keturias grupes po 4 FLSs'riisrtajBss'rSLB&rra 
dalyvius. Čia buvo trys lietu- P I I A I II I
viai: Saulius Vaičaitis, pirmą wJI W W 01^
dieną surinkęs 4:1 taškų. Gedi- BEVERLY HILLS GELINYC1A 
minas Kodis — 4:2 ir Edmun- Geriausios geies dėl vestuvių, banke-
daq Snirauskas su 3 taškais ‘ų’ laidotuvių lr kitl> papuošimų, aas spirauskas su o taškais. 2443 West fi3rd street 
R. Venckus ir Augis Manomai- Tei. ruospect s-ossa ir va s-uss4. 
tis atkrito, turėdami po 2 taš
kus. Grupėse laimėtojai atsisto
jo šitaip: A gr. I Mosher 2>._.:- J .
'/Jį'; II £. Vaičaitis 2:1. B gr. L_
I D. Ames (A klasės žaidėjas iš 
Quincy klubo) 21 2 :1 ; II Edm.
Spirauskjs 2:1. Spirauskas su
žaidė lygiomis su Amesu. C gr.
I Sprinsky 2’-II Ged. Kuo
dis su 2 taškais; jis lygiomis 
baigė su Sprinsky.

Išėjo iš spaudos nauja
ANATOLIJAUS KAIRIO
trijų veiksmų komedija 

iš lietuvių gyvenimo 
J. A. Valstybėse

DIAGNOZE
Kaina: $2.00, 150 pusi.

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 West 63rd Street, 

Chicagd 29, III.

— Bostono tarpklubinėse lie
tuvių B komanda užbaigė su 5 
laimėjimais ir tiek pat pralaimė 
jimų. Atsistojo lentelės vidu
ryje. Laimėta prieš Harvardo 
klubą, South End, Brattle, Cam- 
bridge Blue ir Bostono YMCA. j kada ik kam mokamos 
Žaidė Alg. Ivaška, R. Karosas, • • • tn * 1
A. Karosas. J. Grinkus, S. Kaz-i * CMSIJOS U* PoSRlpOS 

lauskas, Ged. Kuodis, S. Vai
čaitis ir dr. K. Bobelis. Dau-
giausia taškų surinko G. Kuodis 
6:4, S. Kazlauskas 4:1, dr. K. 
Bobelis 3'/g:1/.. Dr. K. Bobelis 
perkeltas į lietuvių A komandą.

— Chicagoje liepos mėn. įvyks 
latvių šachmatų kongresas ir 
jų pirmenybės. Dovanoms su
telkta daugiau 600 dol. Daly
vaus jų iškilieji šachmatininkai 
iš JAV ir Kanados — Mednis, 
Žemgalis, Dreibergs, Tums. Jur- 
ševskis, Liepnieks, Rankis ir 
kiti. Vyriausiuoju teisėju nu
mato kviesti lietuvimeisterį, lat 
vių draugą P. Tautvaišą.

— Pabaltijo šachm. klubo pir 
menybės New Yorke baigtos lat 
vių Rankis, Pamiljens, Žirnis 
laimėjimu; toliau estas Allik, 
rriūsų Edvardas Staknys ir kt.

— Kazio Škėmos partiją su 
R. Kirby (Chicaga) iš North 
Central pirmenybių įdėjo “Chess j 
Life” vasario nr. su meisterio! 
J. Collins komentarais.

— Latvių “šacha Pasaule” 1 
kovo nr. įdėjo VI. Mikėno lai
mėtą partiją prieš didmeisterį 
E. Keresą (1955), P. Vaitonio — 
Suk su Kanados meisterio An
dersono komentarais ir Povilo 
Tautvąišos su buv. N. Anglijos 
meisteriu Fligeliu (1950). Ant- 
galvis — “Lietuvieši Paraki!”

— “Chess Review” kovo n r. 
įvardina Igną Žalį pirmuoju

Šiame leidinyje ir 8 pusi. priede at
spausdinta JAV-bių socialinio Drau
dimo (Sočiai Securlty) įstatymas su 
naujausiais 1»5« metų impildymals, 
būtent: 1 į Oficialės pensijų ir pašal
pų lentelės, 2) Moterims pensijų 
mokėjimas nuo 62 metų amžiaus. 3) 
Nedarbingiems asmenims pensijos 
mokėjimas nuo 50 metų amžiaus.

Be to, šiame leidinyje atspausdin
tas Nelaimingų atsitikimų (statymas 
(Workm»‘n's Com|xmsatlon), su len
telėmis, nurodant už kokius Kūno su- 
sižeidimUs kiek mokama pašalpos. 
Leidinių kaina tik SO centų.

Pinigus su užsakymais siųsti: 
“DRAUGAS”

4545 West 63rd Street 
Chicago 29, Illinois

NUO UŽSISENfiJUSIŲ
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, 

AITVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagui i ramiai sėdėti lr naktimis 
miegoti nes jų užslsenėjunton ž&iždos 
niežėjimą Ir skaudėjimą, senų atvi
ru ir skaudžių žaiždų uždėkite 
I.EGULO Olntment Jos gydymo 
ypatfoyes palengvins Jusu skaudėji
mą Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Ją tapgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalinai 
niežėjimų ligos vadinamos P8ORIA- 
rtlfl. Taipgi pa.ėallna perSfiJimą ligos 
vadinamos ATHI.ETE.S KOOT. su
stabdo džiovinimą odos Ir p« rplyžlmą i 
tarpptrAčiu. Yra tinkama vartoti nuo i 
džIOstančios susktlslos odos dertlr- I 
vinių, odos iftbėrimų ir t t taipgi [ 
tinkama vartoti vaikučiams, kada Į 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. JI yra gera gyduolė nuo li- 
vlrfilnių odos ligų. be
gulo Olntment yra 
parduodama po 75 
et., *1.25, Ir 18.50.
Pirkite valstlnėsoChl- 
cagoj ir apylinkėse —
Mllwaukep, Wise., Ga- 
-v.Iftd. Ir Petrolt, Ml- 
eblgan arba raityki- 
tU i r alsių skite Mo- 
ney order j

LFXiI iI/), Ilepartment D., 
5613 W. Eddy St., Chicago 34, Ilk

D E T R O I T

KONSTANTAS BUKIS
Gyveno 1534 McKinstry Avė. 

DETRO1T, MICH.
Mirė balandžio 3 d., 1957. 3 

vai. ryto, sujaukęs senatvės.
Gimė bietuvoje; kilo iš Šven

čionių apskr., Vidiškių parap. 
Amerikoje išgyveno 60 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
4 dukterys: Bronė Kalvaitienė, 
žentas Viktoras, gyv. Chicago
je, Konstancija Zaimanauskas, 
žentas Ričardas,, Adelė Moore, 
žentas James, ir Kotryna Gron, 
žentas Michael, 2 sūnūs: Pet
ras, marti Sally, ir Albinas, 
marti Marylee, 14 anūkų, 2 
pusseserės: Adelė Kurpienė su 
šeima ir Ona Žalandauskienė 
su šeima, pusbrolis Frank Ci
cėnas, jo žmona Beneta, švo- 
gerkos Mary Druktenis su šei
ma, Antanina Stuperienė su 
šeima, Švogeris Vilimas, kar
čius su šeima, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami, bietuvoje 
liko sesuo Adelė ir 2 broliai — 
Juozapas ir Julius su šeimomis.

Kūnas pašarvotas Brazio kop
lyčioje, 1930 — 25th St., De
troite.

laidotuvės įvyks šeštadienį, 
balandžio 6 d., iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėtas j šv. An
tano parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į *Holy 
Sepulchre kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, sūnūs, 
žentai, marčios ir anūkai.

Vienerių Metų Mirties Sukaktuvės
Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atsky

rė iš mūsų tarpo mylimą žmoną ir motiną

JIEVĄ BERNADIŠIENĘ
Netekome savo mylimos 1956 m., bal. mėn. 6 d.
Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime už

miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę.
Už jos sielą mes užprašėme 3 gedulingas šv. Mišias bal. 

mėn. 6 dieną 7:45 vai. ryto, Šv. Antano parapijos bažnyčioje, 
Cicero, III.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir 
pažįstamus šiose pamaldose dalyvauti ir kartu su mumis pa
simelsti už a. a. JIEVOS sielą.

Nuliūdę: vyras Adomas, dukterys, sūnus ir sesuo Emi
lija Laury.

i.

DANIELIUS SLĖNIS
Gyveno 1129 S. Glarissa Avė., Los Angeles 27, California 

Anksčiau gyveno Chicagoje
Mirė balandžio 2 d., 11:40 vai. ryte. Amerikoje išgyveno 50 rn. 
Kilęs iš Anykščių parap., Kiškelių kaimo.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Anelė, pc tėvais KatauskHS, 

duktė Mary Anų. Taijtgi brolis Pranciškus, dvi seserys — Martiną 
Varkalienė su šeima, kuri gyvena Ixxs Angeles, Cal., ir Elzbieta 
Soderbcrg su šeima; ir Lietuvoje liko brolis .Tonas su šeima, ir 
sesuo l'ršulė Milevičienė su šeima. Amerikoje ir Lietuvoje liko 
pusseserių, pusbrolių, giminių ir daug pažįstamų.

Kūnas pašarvotas .Tonos Hamrock Cbapel, 731 W. Washington 
Blvd., lx»s Angeles, Cal.

Kūnas bus atlydėtas iš koplyčios į Šv. Kazimiero bažnyčią sek
madienio vakarą 7 valandą, kur bus atkalbėtas rožančius. Kūnas 
įs i- naktį išbus bažnyčioje, o pirmadienio rytą 8:30 vai. įvyks 
gedulingos pamaldos, J*> kurių bus nulydėtas ) Calvary kapines, 
Įjos Angeles, Cal.

Prašome nesiųsti gėlių.
Nuliūdę lieka: žmona Anelė, duktė Mary Ann, brolis Pran

ciškus, seserys Martiną Varkalis, Elzbieta Soderbcrg, o Lietuvoje 
brolis Jonas ir sesuo Uršulė Milevičienė, taipgi daug giminių ir 
pažįstamų.

Be to pirmą kartą Chicagoje 
religiniame koncerte girdėsime 
buv. Talino operoj ir 4 metus 
dainavusį Stockholmo valstybi
nėje operoje estų tenorą Eedoį 
Karrisoo. Man jau teko jį girdė
ti dainuojant Chicagoje. Solis-I 
tas po kelionės į Ameriką buvo 1 
pavargęs, tačiau jo įdainuotos 
plokštelės su Stockholmo sim
foniniu orkestru yra žavingos.'

Iš*Kauno operos prisimename 
solistę Aliodiją Dičiūtę - Trečio
kienę, kurią dabar taip retai 
turime progą išgirsti. Gerai at
simename jos stipriai sukurtus 
operų personažus, jos gražų bal
so tembrą ir jos muzikalumą. 
Tai viena tų nedaugelio meni
ninkių. kuri nepaprastai kruopš 
čiai ruošiasi koncertui, iki ma
žiausių smulkmenų išstudijuo
dama kompoziciją, bet už tai. 
vėliau koncerto metu jaučiasi 
laisva kaip vieversėlis, šiuo me
tu Chicagoje ji pasižymi ne tik

lietuvių, bet ir kitataučių tarpe, 
kaip gera dainavimo pedagoge.

Stasys Citvaras paliko Rio de 
Janeiro operą, kurioje jis dai
navo kaip solistas. Eiliniai bal
sai į tą operą nepatenka. Nėra-1 
mią menininko sielą suviliojo į 
Šiaurės Amerika. Kažin, at il
gam? Bet mes turime džiaug
tis, turėdami jį savo tarpe. Rei
kia jį įvertinti ir pamilti. Ką ga 
Įima pasakyti apie jo balsą? Ar 
jūs girdėjote violončelės balsą 
vakaro prieblandoje, grojant Pe 
tigoiskiui? Ir vieno, ir kito no
gėtųsi klausytis ir pasilikti su
stingusiam svajonėse, besibaimi 
nant, kad pasaka greitai pasi
baigs...

Be to dar girdėsime Kauno 
konservatorijos absolventą smui 
kininką Alfonsą Paukštį. Smui
kas — jo pirmoji meilė. Su juo 
jis kalbasi, kaip su mylimu žmo 
gumi. Smuikas jam padeda pa
kelti nelengvą tremties naštą.

A. A.

MARY O’MEARA
(YURUS)

Gyveno 6328 S. Eggelston Avė.
Mirė balandžio 2 d., 1957. 9:20 vai. vak., sulaukus 39 m. ainž. 

Gimė Springfield, Obio.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Joseph K., duktė Dctina 

Mane, motina Aniia Yurus, 2 broliai: John Yurus, jo žmona Ln- 
cille, ir Stanley Yurus, jo žmona Šopliie ir jų šeimos, 2 seserys 
Adela Burba, jos vyras Antanas ir jų šeima; ir Auna Debtier, jos 
vyras Paul ir jų šeima, kiti (riminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas John F. Eudeikic koplyčioje, 4330 South 
California Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, bal. (i d., iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta Į St. Bernardo parapijos bažnyčią, 66th and 
Stewart Avė., kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielų. 
Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiere kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, duktė, motina, broliai, seserys ir kiti giminės
Laidotuvių direkt. John F. Eudeikis. Tel. LAt'avette 3-0440.
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KETURIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
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JUOZAS G. GRISH
Jau suėjo keturi metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 

iš mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvą.
Netekome savo mylimo 1953 m., bal. men. 7 d.
Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime už

miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę.
Už jo sielą mes užprašėme gedulingas šv. Mišias Šv. Ka

zimiero parapijos bažnyčioje, Los Angeles, California, ir Švenč. 
Panelės Gimimo parap. bažnyčioje, Chicago, III.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
pasimelsti ui a, a. JUOZO G. GRISH sielą.

Nuliūdę: Žmona Monika, duktė Rita, sūnūs: The-odore ir 
Joseph, Jr.

TROOST - PACUANKIS MO.WME.MS
JOHN W. PACHANKI8 (PATCH), Vlce-l’resldent

6819 S«. Western Avė. Tel. GRovehilI 6-3745
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J paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 
transportaciją automobiliu.

Aliiiiia kasdien ir m-kiuailli ainis nuo 9 vnl ryto iki S vai. popiet.
IASIK1NKITE DABAR — Bl S PASTATYTA KAPINIŲ DIF.ND.IE! 

JOKIO IMOKJJIMO. SUMOKĖSITE KAPINIO DIENOJE.

Tikiuosi, kad lietuvių vi* l certą priims su dėkingumu ir 
suomenė mūsų menininkų jai | koncerto metu bus drauge su 
skil tą pavasario dovanu — kon | jais, — baigė muzikas A. Nakas.

“Gavome liūdną žinią, kad 1944 m. lapkričio men. 5 d. 
Sibiro koncentracijos stovykloje kankiniu mirė mūsų mylimas bro
lis ir švogeris

t A.

Dipl. Agronomas ANTANAS ŠADEIKA
Už jo vėlę šv. Mišios bus š.m. balandžio 6 d. 7 vai., Detroite, 

Šv. Antano bažnyčioje. »

Prašome dalyvauti draugus, pažįstamus ir kit., nuliūdę
Rachelė ir Kazys Memenai”.

•v-
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PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Tel — CEdarcrest 3-6335

UODtSIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6840 So. Wasten Ava. Air Oandltioned koplyčia 
BEpablie 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tisms, karte fyvana kitose miesto dalyse; rausime 
koplyčia arčiau Jūsų namų.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avė.
TeL Yfl 7“1741-2 ir Lfl 3-9852

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna- /fS^ tunme koplyčias'
vimas dieną ir nak- flcT J® visose Chicagos ir' 

1 tį, Reikale šaukite TaUhMy Roselando dalyse ir ’
i mus. tuojau patarnaujameI

PETRAS BIELIŪNAS
į ,4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAIayctte 3-3512

,į, ANTANAS M. PHILLIPS
.*•3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel YArds 7-3401

>U>59 West 18th STREET
PETRAS P. GURSKIS

Tel. SEeley 3-5711

POVILAS J. RIDIKAS
į(3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

lEONKROat F. BUKAUSKAS"
, 10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COinmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITEANICA AVĖ. Tel. VArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, III Tel. OLymplc 2-1008

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpuMic 7-1213
2814 W. 23rd PLACE - VIrginta 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50th Avc. OLymplc 2-5245 Ir T()wnhall 3-9687
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X Seserų Kozimieriečių kon

gregacijos 50 m. jubilėjinė va
karienė įvyks balandžio 7 d. 6 
vai. Sv. Jurgio parapijos salė
je. Bus vaišės, kurių metu me
ninę programą atliks parapijos 
mokyklos mokiniai. Pelnas ski
riamas seserų kazimierieėių vie
nuolynui. X

Kun. prof. St. Yla atvyko į 
Chicagą dalyvauti Nekalto Pra
sidėjimo seserų seime ir ta 
proga aplankė Tėvų Marijonų 
vienuolyno ir “Draugo” naujas 
patalpas.

X Juozas Kapočius, išleidęs 
dešimtąjį Lietuvių enciklopedi
jos tomą, turėjo progos ap
lankyti didesnius enciklopedi
jos platinimo centrus. Buvo at
vykęs į Chicagą, kalbėjosi čia 
su enciklopedijos bendradar
biais ir platintojais, aplankė 
naująją “Draugo” spaustuvę, 
ilgiau buvo sustojęs pas savo 
giminaitį kan. F. Kapočių. Įdo
mu, kad ima atsirasti enciklo
pedijos užsakymų iš už Geleži
nės uždangos.

X Chicagos Lietuvių Suval
kiečių draugijos susirinkimas 
įvyko kovo 27 d. Susirinkime 
dalyvavo visi valdybos nariai 
ir buvo priimta eilė nutarimų. 
Įstojo du nauji nariai: Stella 
Mc-Mamme ir A. Garbukas 
(Pustapėdis). Abu yra žinomi 
visuomenės veikėjai. Susirinki
mo metu buvo paskirta 10 dol. 
lietuvių skautų reikalams. 
Draugija šį sekmadienį 2 vai. 
p. p. Vengeliausko svetainėje 
rengia žaidimų popietę.

X šakių Apskrities klubas 
šiais metais turi išsirinkęs 
nuolatinę savo parengimų ko
misiją, kurią sudaro Juozas 
Jurkšaitis, Juozas Naida, Ona 
ir Stasys Broniuškai, Marija 
Endziulienė, Antanina Domei
kienė, Jonas Damušis, Jonas 
Janulaitis, Ona šniaukštienė ir 
Frances Kisielienė. Pirmas klu
bo parengimas, pavasarinis za
navykų pasilinksminimo va
karas, įvyks gegužės 4 d. J. 
Budriko svetainėje, Cicero.

X Dail. M. Markulį, J. Vepš- 
tą, A. Ūselį, St. Šiaučiūną, inž. 
K. Račiūną, dr. A. Virbicką, 
agr. P. Žumbakį, V. Simonavi- 
čių, B. Gricį, J. Prapuolenį, 
Edv. Zabarską ir Alg. Rūbą LB 
Chicagos apygardos valdyba 
pakvietė Tautinių šokių šven-_ 
tės technikinėn komisijom

X L. B. Chicagos apygardos 
valdyba rengia Morrison vieš
butyje tautinių šokių šventės, 
Jaunimo kongreso ir meno pa
rodos dalyviams pagerbti ban
ketą. Į banketo komisiją jau 
yra pakviesta A. Poškienė, F. 
Manelienė, J. Bobinienė, Toliu- 
šienė ir kiti.

X Gautingo sanatorijos Vo
kietijoje ligoniams paremti su
ruoštuose pietuose Anneta res
torane buvo surinkta ir suau
kota 80 dol., kurie pasiųsti per 
Balfą Vokietijon. Dr. A. Nar
butas aukojo 10 dol., Aid. Pra- 
puolenytė 5 dol.

X Kuų. Petras Patlaha Ne
kalto Prasidėjimo seserų seimo 
metu, kuris įvyks balandžio 7 
d. Šv. Antano parapijoj sumos 
metu, * 10:45 vai., sakys pa
mokslą. Seimą globoja parapi
jos klebonas prel. I. Albavi- 
čius.

X Religinės muzikos koncer
tas, kuris įvyks šį sekmadienį 
4 vai. p. p. šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčioje, bus transliuo
jamas į Lietuvą.

X Dail. Br. Murinas akvare
le nupiešė dailų Chicagos spor
tinio uosto peisažą ir jį pado
vanojo kun. dr. J. Prunskiui, 
mininčiam 50 m. amžiaus ir 25 
m. kunigystės jubilėjų.

X Lietuviu Dailių Gydytojų
dr-ja Chicagoj yra gyva. Susi
būrimas profesiniais tikslais ne
pasiteisino, nes nepajėgta pra
laužti ledai, kurie būtų leidę 
stoti į darbą savoj profesijoj. 
Nežiūrint į tai jos eina į visuo
menę, kaip atskiras vienetas 
su šalpa ir kultūrinių reikalų 
supratimu. Per visus praeitus 
5 metus kasmet paaukojama 
arti pusantro tūkstančio dole
rių įvairiems visuomenės ir šal
pos reikalams.

Atsišaukę iš Sibiro tundrų ir 
Lietuvos ligoninėse esančių bal
sai šiais metais verčia dar ener
gingiau pa judinti Chicagą. '

Dantų gydytojų balius įvyks
ta š. m. gegužės m. 4 d. 3504 S. 
Western avė. Ballroom salėse. 
Dantų gydytojos pažada malo
nų laiko praleidimą savo sve
čiams ir maloniai prašo čika- 
giečius atsilankyti.

X Poetas lyconardas Andrie- 
kus, "Aidų” redakcijos narys, 
aplankė Cicero Šv. Antano pa
rapijos biblioteką ir padovano
jo jai keletą labai vertingų 
naujausių knygų. Bibliotekos 
vedėja labai dėkinga svečiui už 
dovanas ir tikisi, kad jo pa
vyzdžiu paseks ir daugiau susi
pratusių lietuvių, ypač knygų 
leidėjų.

Jonas Žukas, vargonų virtuo
zas, gros vargonais šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčioj balandžio 7 
d. 4 vai. p.p. religiniame koncerte.

X Bridgeporto lietuvių kolo
nijos Chicagoje skautų tėvų 
komitetas Velykose, balandžio 
mėn. 21 d., ruošia linksmą šo
kių vakarą jaunimui Lietuvių 
auditorijoje, kuriame gros B. 
Pakšto orkestras.

X Irena Arnausl^aitė, De
Paul universiteto studentė, ne
perseniausiai pradėjo lankyti 
Pirmyn chorą. Choro statomos 
operetės jai sudarė labai didelį 
įspūdį ir šiuo laiku ji labai 
džiaugiasi galėdama dainuoti 
vienoje iš operečių, būtent Fle- 
dermouse, kuria bus galima pa
sigerėti balandžio 28 d.

X Kęstučio korp. konventas 
įvyko praeitą sekmadienį tėvų 
Jėzuitų namuose. Kun. J. Vaiš- 

jnys, SJ, skaitė paskaitą, po ku- 
■ sios buvo. įdomios diskusijos. 
1 Konventas buvo pradėtas šv. 
mišiomis. Konvento metu buvo 
bendri pusryčiai.

X Kazys Prišmantas, “Juos
tos” audyklos savininkas, jau 
kelios dienos serga namuose. 
Jo audykloje vienose staklėse 
apmesti tautiniai rūbai lėlėmis, 
antrose — lietuviški kaklaraiš
čiai. Audykloje kasdieną yra 
Joana Prišmantienė ir malo
niai aptarnauja atėjusius pir
kėjus.

X Cicero Angštesnioji Litu
anistikos mokykla organizuoja 
ateinančią vasarą įspūdingą Ci
cero jaunimo šventę. Organiza
ciniam komitetui vadovauja 
energingas ir jaunimą mylinti? 
inž. Juozas Arštikys.

X Al. Gcčiauskas ir D. Ka
raliui č aplankė Putname, Hart
forde ir Waterburyje esančias 
studentų ateitininkų draugo
ves. Su vietinėmis valdybomis 
šie centro valdybos atstovai ap
tarė visą eilę veiklos problemų.

X Balys Brazdžionis Rose- 
lande Verbų sekmadienį 3:30 
vai. demonštruos lietuvišką fil
mą iš lietuvių gyvenimo.

X ilk dvi' valandas tęsia Ii-1 
teratūros vakaras, įvykstantis! 
šį šeštadienį 6 vai. v. Lietuvių ' 
auditorijoje. į

X Jurgis štuopis yra Jauni
mo kongreso centrinio ruošimo 
komiteto sekretorius, šiuo me
tu jis įdeda ypatingai daug dar
bo, bevesdamas platų susiraši
nėjimą kongreso reikalais. Be 
šių pareigų, jis dar vadovauja 
Chicagos studentų at-kų drau
govei.

X Muz. A. Skridulis akom- 
ponuos seserų Blandyčių trio šį 
šeštadienį 6 vai. Lietuvių audi
torijoje įvykstančioj literatū
ros šventėje. Literatūros bičiu
liams bus proga susipažinti su 
Savickio kūryba ir jo premi
juotąja knyga.

X Danielius Slėnys, anksčiau 
gyvenęs Chicagoje, mirė ba
landžio 2 d. Los Angeles. Ame
rikoje išgyveno 50 m. Buvo ži
nomas visuomeninėj Veikloj.

X Teisėjas A. VVells yra pa
kviestas komitetan, kuris pa
gerbs besilankantį Chicagoj 
Dublino (Airijos) miesto merą 
Robert Briscoe. Pagerbimas 
įvyksta balandžio 12 d. Sher- 
man viešbutyje. Komiteto gar
bės pirmininku yra Chicagos 
meras Richard Daley.

X A. a. Antano Jurkūno vie- 
nerių metų mirties sukaktuvių 
Šv. Mišios bus atnašaujamos 
Švenč. Panelės Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje pirmad. 
8-tą bal., 8 vai. ryto.

X Ir |kis lietitvį ir pigiau.
Gradinskas, J. GA Television 
Co., 2512 W. 47th Str., duoda 
100 dolerių nuolaidos nuo fab
riko kainos perkant kambario 
vėsintuvą.

X Laiškai iš Lietuvos “Drau
ge” yra šiems asmenims: Lu
koševičius Felix ir Antanas, 
Mačiulis V., Majauskienė, Kot
ryna, Mankielis Antanas, Pran
ciškus, Manleika Antanas, Mar
kevičius Elena, Markevičius ( 
Stasys, Martyno, Marozas An- į 

I tanas ir Cecilija, Matuz, Vėlis,
I Merkis Joseph, Meškauskas A.,
| Mickienė - Plungaitė Elzbieta,
| Mikaliūnienė-Šabliauskaitė, Ci
ną, Musteikis Juozas, Navickas 
P., Narbutas Kazys, Nevickas 
J. Norųuis Agnės, Palubinski 
AJeks., Podžiūnas Leo, Prapuo- 
lenytė Valerija, Ramonienė 
Bronė, Rukusk Petrė, Sainaus- 
kienė Teklė, Šalkauskienė Mi
kasė, Juozo, Samoška J. Sau
dargas Antanas, Antano, 
Scholtmeris Vladas ir jo sūnus 
Antanas, Šilimas Aleksandra, 
Stasiūnaitis Jonas, Kazio, Bart- 
kutė-Stonienė Stasė, Tadaušo, 
Šulinskieflė, Petronėlė, Jono, 
Šveistys Vincas, Tamošiūnas 
Juozas, Targonckis Vytautas, 
Juozo, Totoraitis Juozas, Anta
no, Urbonienė Olesė, Vaguse- 
vičius Algirdas, Vainovitz 
Aleksandras, Valukas Jonas, 
Viplentas Juozas ir Tapilija, 
Vitkauskas Alex, Waichunas 
Ona, Žalis, Kostas ir Žuroms- 
kis, Rev.

IS ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Kęstutis Sknipskelis, stu
dijuojąs Fordham univ., New 
Yorke, priklauso savo universi
teto debatų klubui. Dažnai ten
ka išvykti į aplinkinius univer
sitetus, kur atstovauja savo 
mokyklą. Už gerą mokymąsi 
yra gavęs stipendiją.
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Per Tcx:is viilst. nuėjo viesulas. Kaikurios vietos po audros taip atrodo.! INS)

CHICAGOS ŽINIOS
Nužudytojo bankininko 

paslaptys
Nužudytasis bankininkas Mar- 

cus į kapą nusinešė daug pa
slapčių, bet kaikurios jau aiš
kėja dabar. Visų pirma, jau at
rastas jo testamentas, kuriuo 
savo turtą jis paskyrė žmonai 
ir dukterims.

Su velionio broliu policija 
atidarė jo seifą, bet nieko ypa
tingo nerado: Tačiau spaudoje 
vis daugiau rašoma apie jo mei
lužę Ruth VVeidner, 40 m. am
žiaus, su kuria Phoenix, Ariz., 
įstaigose jis figūravo kaip ve
dusieji. Su ja jis dažnai vykda
vo į pramogų vietas, ji buvo 
liudininkė daugelio jo atlieka
mų reikalų; o jį vizituodavo Al 
Caponės gaujos atstovai, žino
mi raketieriai ir kiti padugnių 
elementai. Policija suskato jieš- 
koti tos Ruth Weiner, tikėda
mies, kad gal ji ką galės pa
sakyti apie nužudymą. Ta mer
gina yra kilusi iš neturtingos 
šeimos. Jos tėvai tebegyvena 
Chicagoje ir broliai, kurie su ja 
labai nesutarė.

Perauklėja
netvarkinguosius

Great Lakęs laivyno bazėje 
rūpestingai stengiamasi per
auklėti netvarkingus jaunuo
lius, su kuriais turi daug rū
pesčio policija ir tėvai. Įvedus 
griežtą drausmę ir tvarką, prie 
jos jaunuoliai prisitaiko, ir iš 
pernai priimtų 52,000 naujokų 
tik 23 buvo išvaryti su blogu 
pažymėjimu.

Golfas parkuose
Nuo balandžio 13 d. praside

da golfo sezonas Chicagos par
kuose. Už 9 skylių golfą Lin
coln parke dalyviai turės mo
kėti po 75 centus, o už 18 sky
lių Jackson parke — $1.50. Po 
4 vai. po pietų ir Jackson par
ke golfas kainuoja 75 et. Jau
niems golfuotojams neturintiem 
dar 16 metų, tereikės mokėti po 
25 centus už 9 skylių golfą ir 
50 centų už 18-kos.

$787,000 kovai su džiova
Tuberkuliozės institutas pra

neša, kad platinant kalėdinius 
ženklelius kovai su džiova gau
ta $787.000 — didžiausia suma 
kaip bet kada iki šiolei. Dabar 
bus galima plačiau paleisti spe
cialias mašinas į įvairias Chi
cagos miesto dalis, kad galėtų 
daryti daugiau rentgeno nuo
traukų, jieškant susirgimų 
džiova.

Las Vegas vaizdai
Spalvoti Las Vegas miesto 

ir gražių apylinkių vaizdai, 
puošnūs jų viešbučiai su mau
dymosi baseinais ir kitos tos 
vietos įdomybės šios savaitės 
pradžioj rodomos Today teatre, 
esančiame Madison ties Dear- 
born. Taipgi rodomas filmas 
iš gyvenimo medžio kirtėjų Ka
nadoje. Įdomus jaunų sporti
ninkų, šokimų į vandenį filmas. 
Daug kitų politikos, sporto, 
madų naujienų ir pasaulio įvai- 
rianybių. Programa tęsiasi vie
ną valandą.
Ligonei tarnyba namuose

Reumatiniu- drugiu sergan
čius ligonis globojanti draugija 
platina tokius velykinius ženk
lelius. Surinktas aukas panau
doja ligonių globai. Pvz. Elea- 
nora. Serreccia, 24 m. amžiaus, 
besigydydama namuose gauda
vo iš tos darugijos darbo ir jai 
buvo mokama alga, kol ji galė
jo išsigydžiusi vėl grįžti į savo 
tarnybą.

$1,800,00 mokykloms

Vienuolių suvažiavimas
Chicagoje buvo sušauktas 

suvažiavimas moterų vienuoly
nų atstovių. Dalyvavo 130 se
selių, atstovaujančių 90 įvairių 
vienuolynų provincijų. Nusista
tyta sukurti tokią centrinę įvai
rių vienuolynų seselių organi
zaciją, kad tuo būdu būtų leng
viau pasidalyti patyrimu ir 
plėsti naudingą bendradarbia
vimą.
Šuniui premija — 14 svarų 

steiko
Chieago Cuddency Exchange 

bankelis paskyrė šuniui 14 sva
rų steiko, o jo savininkui $1,000 
už tai, kad išgelbėjo nuo api
plėšimo. Žmogus buvo šunį iš
vedęs laukan. Tas pradėjo 
urgzti ir loti. Buvo atkreiptas 
dėmesys ir pastebėti plėšikai. 
Policija sugavo vagį.

Mažiausiai mirtinų 
nelaimių

Š. m. kovo mėnesį Chicagoje 
tebuvo tik 18 mirtinų susisieki
mo nelaimių. Nuo pat statisti- 

/ kos registravimo pradžios —
I nuo pat 1930 metų — tai ma
žiausias mirtinų nelaimių skai
čius kovo mėnesį.

US Steel fondas paskelbė, 
kad yra pasiryžęs augštosioms 
mokykloms paskirstyti $1,800,- 
000. Iš tos sumos gaus po nu
statytą kiekį De Paul univer
sitetas. Mundelein kolegija, Illi
nois ir Chicagos universitetai _
bei eile kitų Chicagos augstųjų [.„j.....
mokyklų.

$100,000 iš senos 
geležies

Kovai su skleroze, fondas 
kreipėsi į 12,000 Chicagos fab
rikų ir įmonių, prašydamas pa
dovanoti jam seną geležies lau
žą. Pati ta organizacija seną 
geležį pasiims ir ją pardavusi 
tikisi surinkti $100,000, gautąją 
už geležį sumą dar papildydama 
įvairiais parengimais.

Iškas numirėlį po 3 metų
Teisėjas įsakė iškasti lavoną 

Frank J. Rozanski, pairusio 
1954 m. liepos 14 d., kadangi 
yra įtarimo, jog jis gali būti 
miręs ne savo mirtimi; kilo i 
ginčų dėl paveldėjimo jo turtų, 
siekiančių $70,000.

Geležinkelis užsidarys 
bal. 28 d.

Illinois Komercijos komisija

1 ir Elgin geležinkelio vadovybei j 
uždaryti tos linijos keleivių tar-
nybą balandžio 28 dieną.

Prasidėjo laivų plaukiojimo1 
sezonas

Į Chicagą Michigan ežeru jau 
atplaukė laivas su geležies rū- 
dimi. Prasideda laivų plaukio
jimo sezonas.

Kruša ir vėtros
Visiškai ne pavasariška kru

ša, stiprūs vėjai vargina čika- 
giečius. Vietomis nutraukti 
elektros ir telefono laidai, pa
daryta kitų nuostolių.

|KAS KĄ IR KUR
— Visi«ms- Katalikų Susivieniji. 

hm, nariams. TurtingUH savi, pra
eitimi ir darbais L.R.K. Susivieni-

( jimiiH švenčia 70 metų sukaktį. 
Chicagos apskritis ir kuopų val
dybos rengia minėjimą š.m. balan
džio 6 d. (šeštadienį), 7:30 vai. 
vak.. Liet. Vyčių salėje, 2453 W. 
4 71 b St.

I'rograma įdomi, neilga, Pagrin 
dinis kalbėtojas kun. dr. J., Prun- 
skis. Gražią meninę dalį išpildo 
A. Kirvaitytės vadovaujami Mokai. 
Tautinio ansamblio kanklininkai, 
sudarydami: žodžio, dainos ir mu
zikos pynę.

j Paprastai nariai susirenka tik į 
į savo kuopų susirinkimą, tačiau šį 
I kartą visų kuopų visi nariai ir jų 
! šeimos iš Chicagos ir apylinkių pra 
šomi būtinai atvykti į istorinį L.- 
R.K.S.A. 70 minėjimą. Įėjimas lais 
vos.

L.K.K.S.A. Chicagos apskr.
\ aldyba

_— Antrasis Gyvosios Lietuvy.
bės akcijos vakaras su iš Bostono 
atvykusiu Vytautu Kavolių, kuris 
skaitys paskaitą “Lietuvių cha
rakterio problemos” ir Danutės 
Sakalauskaitės darbų paroda įvyk
sta šį sekmadienį, balandžio 7 d. 
4 vąl-.P-P- Lietuvių auditorijos že- 
mutinėj salėj. Už įėjimą nemo
kama.

— Šv. Petronėlės dr-jos susirin- 
Ikimas įvyks balandžio 7 d., 1 vai. 
i p.p. šv. Jurgio parapijos kleboni- 
i jos kambary, prie 32 PI. ir Litua- 
i nica A vė.
j Visos narės malonėkite atsilan- 
| kyti laiku, nes turime aptarimui 
! daug reikalų.

S. Kaitinkis.
— De Paul universiteto lietuvių 

klubo susirinkimas įvyks tėvų Jė
zuitų namuose balandžio 7 d. 3:30 
vai. Visi lankantieji De Paul uni
versitetą kviečiami atsilankyti.

Valdyba
— Rėkt'lekcijas moterims ir mer 

gaiitėms >inteligenltėms Chicvigloje 
šiais metais maloniai sutiko ves- 

I ti vysk. V. Brizgys. Rekolekcijos 
j vyks seselių kazimierieėių yienuo- 
| lyno salėje balandžio 11, 12 ir 13 
j dienomis 7 vai. 30 min. vakaro.
I Rekolekcijas organizuoja vyresnės
giedrininkės.

— Suvalkiečių draugijos paren
gimas įvyksta balandžio 7 d. 2 v. 
p.p. Vengeliausko svetainėje. 4500 
So. Talman avė. Bus gražių dova
nų. Svečiams bus gražiai patar
nauta. o. S.

Prašo didinti algas
Chicagos miesto susisiekimo 

tarnautojai reikalauja jiems 
padidinti atlyginimą po 25 U, et. 
per valandą. Iš viso prie Chica
gos miesto susisiekimo dirba 
14,500 tarnautojų. Jų prašomas 
algų pakėlimas pareikalautų 
$12,600,000.

Nespėjo
Tėvas bara vaiką:
— Kaip tu galėjai naujais 

drabužiais virsti į tą purvą!
— Tėveli, taip greit viskas 

įvyko, kad nė nespėjau persi
vilkti senaisiais.

REIKALINGA VIRBJA-PADEJfi-
JA. denis atlyginimas, butas ir už
laikymas. Rašykite šiuo adresu: 
DRAUGAS Adv. 9441, 4545 W. 63rd 
St., Chieago 29, III.

LITERATŪROS ŠVENTĖ
Jurgio Savickio ŽEME DEGA premijavimas 

šeštadienį, balandžio 6 d., 6 v. Lietuvių auditorijoje

Programą sudarys rašytojui: 
B. BABRAIJSKAS 
AL. BARONAS 
OR. TIJLAUSKAITft 
ALB. VALENTINAS

AKT. Z K F. VAL AITYTE 

SESIKIV BLANDVOIV TRIO 
Ml’Z ANT SKRIDULIS

Visus kviečia RAŠYTOJU DR-JA įėjimus $1
4*\

Marijos apsireiškimų Fatimoj* 
1917 metais aprašymas*

128 pusi Kaina |1.00 
Užsakymu* kartu su pinigais siųskit)

•‘DRAUGAS’’
4515 Mest 63ril Street 

Chieago 29. Illinois
to <300ooooo ooooooooooooo ooot

BOKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI!

Įstodami į Liet. Knygų Klubą ii 
įmokėdami 5 dol metinio mokesčio 
mes įgaliname per vienerius metus 
pasirodyti kelioms naujoms gerai pa
rinktoms liet. knygoms ir tuo pačiu 
uždirbame 2.50 dol., nes knygų pa- 
sirenkame už 7.50 dol.

Lietuviškos Knygos Klubo na
riais — lietuvybės kalviais gali būti 
visi, pasiuntę 5 dol. šiuo adresu:

LIET. KNYGOS KLUBAS 
(Lith. Book Club)

4545 W. 63 St., Chieago 29, III

Lietuvių tautos tauriausios asmeny
bės Arkivysk. Jurgio Matnlalėio-

Matnlev iėiaiis

Trijose dalyse:

UŽRAŠAI
I. I /.rasai: Mintys, pastabos, pasi

ryžimai. čia kaip tik atsiskleidžia 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos (žvel
gimas bei visiškas pasiaukojimas 
tarnauti Dievui, Bažnyčiai ir sielų 
Mganymul.

II. Laiškai. Tai (vairiems asme
nims rašytų laiškų ištraukos, gyve
nimiškos išminties perlai, išreikš... 
patarimų, paraginimų ir paaiškini
mų formoje.

III. Vilniuje, žvilgsnis ( Arkivys
kupo kančios perneštas senoje Lie
tuvos sostinėje, kur Jis stengdamasis 
būti visiems visakuo, kad visus lai
mėti, Kristui, daugiausia yra nuken
tėjęs

Knyga turi 220 psl., paveiksluota 
Ir (rišta ) kietus viršelius. Kaina 
I2.R0.

Užsakymus su pinigais siųskite:
“D RAUGAS”

4545 W. 63 St., Chieago 29, III

KAS TURI GERĄ SKONI, VISKĄ PERKA PAS LIEPONJ
Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo- 

kėjimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, šaldytuvai ir visa namų ir ofisų 
įrengimui.

Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITUKE CENTER, INC.

3222-24-26 So. Halsted Str. VIctory 2-4226
Pirm., K et virt. 9—9:30, Sekm. 10—5, Kitom dienom 9 fl


