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Vidurio Rytuose jau susirūpinta Jordano ateitimi
Prancūzų parlamente ginčai

bendros politikos klausimais

Mūsų specialus korespondentas iš Paryžiaus
PARYŽIUS, Prancūzija. — Prancūzų parlamente dvi savaites 

užtrukę debatai bendrosios politikos klausimais baigėsi balsavimu 
pareiškiant pasitikėjimą vyriausybei.

Vyriausybei pasitikėjimas pa
reikštas 221 balsu prieš 188; 110 
atstovų sąmoningai susilaikė, 55 
nedalyvavo balsavime, o 20 buvo 
atostogose. Dėl šių balsavimų 
spaudos atgarsiai yra gana pesi
mistiški, nes vyriausybės gautoji 
dauguma yra beveik pati mažiau 
šia iš 32 pasitikėjimo balsavimų 
nuo Guy Mollet pirmininkauja
mos vyriausybės susidarymo 
1956 m. vasario mėn. pradžios.

Nepriklausomi ir ūkininkai
i

Dienraštis „Le Figaro“ rašo: 
„Visų pirmiausia, tam tikras 
skaičius deputatų norėjo pasisa
kyti dėl vyriausybės vedamos 
ekonominės ir finansinės politi
kos. Tatai ypatingai pasakytina 
dėl nepriklausomųjų ir ūkininkų, 
kurie vienbalsiai nusistatė susi
laikyti“.

Socialistinis (ne vyriausybi
nis) dienraštis „Franc - Tireur* 
rašo: „Parlamentas'neturi kito
kios politinės linijos. Motyvai, 
kuriais buvo vienų ar kitų grin
džiami susilaikymas, nedalyva
vimas balsavime ar balsavimas 
prieš buvo prieštaringi. Ar tai 
lietė Alžiriją, ar finansinę bei 
ekonominę politiką nuomonės bu 
vo pasiskirsčiusios. Tikros dau
gumos negalima buvo išryškinti 
pozityviam darbui“.

Radikalai yra vyriausybėje 
ir prieš ją

Dienraštis „Les Echos“ rašo: 
„Radikalai yra kartu vyriausy
bėje ir prieš ją, kaip lygiai ir so
cialiniai respublikonai. Nepri
klausomieji yra prieš vyriausy
bę, bet ir prieš krizę. Socialistai 
yra už vyriausybę, bet galbūt ne 
visi yra prieš krizę. Tokiame są
myšyje didžiausia prieglauda yra 
susilaikymas“.

Kremlius pradėjo naują šaltą

karą, kartu ir psichologinį
PARYŽIUS, Prancūzija.—Dėl 

Vengrijos lėlinio premjero Kada
ro viešėjimo Maskvoj Paryžiaus 
socialistinis dienraštis „Franc - 
Tireur“ vedamajame, pavadinta
me „Visą gėdą išgėrus“, rašo: 
„Shylock (iš Šekspyro „Veneci
jos pirklio““) tereikalavo tiktai 
svaro mėsos. Kremliaus žmonės 
nori daugiau. Jiems reikia ven
grų tautos garbės ir sielos, tau
tos, jau sutriuškintos su ginklų 
pagalba, deportuojamos, diena 
dienon naikinamos naujų suėmi
mų ir mirties sprendimų".

Arnuo sulaužyta, valia

Vedamojo autorius Paul Pari- 
sot toliau rašo: „Skaitant klai
kius tekstus, kuriuose sovietų 
kariuomenės primestasis vengrų 
tautai niekšiškas ministeris pir
mininkas sveikina savų tautiečių 
naikinimą, kaip „išlaisvinimo 
misiją“, žmogus savęs klausi, ar 
tuose perdėjimuose nereikia 
įžvelgti desperacijos ženklo, per 
kurį laisvieji žmonės suprastų, 
jog nereikia tikėti nė vienu tos 
šiurpulingos komedijos žodžiu, 
komedijos, kokią yra priverstas 
vaidinti asmuo sulaužyta valia“. 
„Išgėręs visą gėdą — rašo to
liau Parisot — galbūt Kadaras 
vieną akimirką pagalvojo, kad 
visas tas patosas apie socialisti
nio lagerio tautų „draugystę“ ne 
įtikins vengrų tautos nusileisti,
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Pasmerkimo ženklai
Dienraštis „Combat“ sako: 

„Parlamento sprendimas turi vi
sus sąlyginio pasmerkimo ženk
lus... Ar tai liestų didžiąsias ar 
mažąsias problemas, jei jau ne 
aiškus nepasitenkinimas įsivyra
vo viešojoje opinijoje“.

Dienraštis „L’Aurore“ pareiš
kė: „Mes džiaugiamės Guy Mol
let pasisekimu, kurį jis pelnė sa
vo tvirta politika Alžirijos klau
simu. Ne, Prancūzija nepraras 
Alžirijos“. Toliau dienraštis sa
ko: „Mes apgailestaujame, kad 
nepriklausomieji nerado galima, 
vieton susilaikyti, balsuodami už 
vyriausybę, suteikti tam balsa
vimui tautinio vieningumo pobū
dį. Jų nusistatymo motyvai yra 
gerbtini. Jie kilo labiausiai iš vy 
riausybės praktikuojamų finan
sinių ir fiskalinių metodų. Pasta 
roji teisingai pasielgs galimai 
greičiau juos pakeisdama“.

Danai lavinsis
Amerikoje

KOPENHAGA, Danija, bal. 9. 
— Apie 100 danų karinių techni
kų lavinsis naudoti kontroliuoja
mus šovinius Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse, pasakė Danijos 
apsaugos pareigūnai.

Bandito broliai
TEHERANAS, Iranas, bal. 9. 

— Pakistanas šiandien išdavė 
banditų vado Dad Shah du bro
lius Irano teismui. Greičiausia 
jie bus sušaudyti už trijų ameri
kiečių nužudymą.

bet toliau tęsti tylų ir vienišą 
pasipriešinimą“.

Kremlius diktuoja
Ir autorius pastebi: „Vieninte

lis dalykas, kurį parodo Krem
liaus susitarimai, yra tas, kad 
Sovietų Sąjunga, kariavusi (ir 
pikčiau negu kariavusi) su ven
grų tauta tam, kad palaikytų ją 
savo žinioje, negalvoja diskutuo 
ti, bet diktuoti savo buvimo Eu
ropos širdyje politines, karines, 
ūkines ir atomines sąlygas“.

Pakartotinas įspėjimas

Parisot savo straipsnį baigia 
šiais žodžiais: „Pakartotinas įs
pėjimas, nukreiptas į „naciona
linį komunizmąfi galioja visiem, 
kurie sovietų valdomoje Euro
pos zonoje ir pačioje Sovietų Są
jungoje buvo įtikėję nustalini- 
mu. Kremlius pradėjo naują šal
tą karą, kartu psichologinį, poli
cinį ir karinį savo imperijai iš
laikyti arba jos kontrolei atgau
ti“.

Vyks į Londoną
TANANARIVE, Madagaska

ras, bal. 9. — Graikų ortodoksų 
arkivyskupas Makarios pasakė, 
kad jis planuoja vykti į Londoną 
dėl Kipro salos išlaisvinimo iš 
britų režimo.

Čilės tankai numalšint riaušininkus. Čilės tankai (viršuje) susi
telkė Santiago miesto aikštėje, Čilėje, kai ten kilo riaušės dėl susisie
kimo pakėlimo. Riaušių metu 40 asmenų žuvo. Demonstrantai degino 
automobilius (apačioje) ir sulaikė susisiekimą. Riaušės numalšintos.

(INS)

Net Paryžiaus komunistai

sveikino, karalienę Elžbietą
PARYŽIUS, bal. 9. — Net ir komunistai sveikino Britanijos

karalienę Elzbietą II, atvykusią į
Pirmadienio rytą, prieš atvyks 

tant karalienei, „L’Humanite“ 
buvo vienintelis laikraštis Pary
žiuje sarkastiškai pažvelgęs į jos 
keturių dienų vizitą.

I

Komunistų laikraštis straips
nyje, atspausdintame vidurinia
me puslapyje, pasakė, kad kara
lienės vizitas turįs tikslą padėti 
antspaudą ant Prancūzijos ir Bri 
tanijos imperialistinės politikos, 
kuri buvusi sudaryta tik ką prieš
jų jungtinį karinį žygį į Egiptą.

* *
*

Bet antradienio rytą, po to, 
kai karalienė visą Paryžių „pa
statė ant kojų“, komunistai be
veik buvo įsėdę į karalienės ger
bėjų vežimą.

Komunistų laikraštis pirma
me puslapyje įsidėjo karalienės 
nuotrauką dedant vainiką prie 
Nežinomojo kareivio kapo.

Ir, paskutiniame puslapyje, 
davė keturias pilnas skiltis at
vaizduoti karalienės veiklą, pa
puošiant dviem kitom nuotrau
kom, kurios rodo jos švelnumą.

* *

Besišypsą prancūzai antradie
nį mokėjo iki $10 kiekvienas už 
langą, pro kurį galėjo matyti va 
žiuojant karalienę Elzbietą ir 
princą Pilypą.

Minios vėl užtvenkė gatves ir 
sveikino karalienę ir princą iš 
langų, kurie pirmadienį buvo iš- 
nuomuoti už $5 galvai.

Antradienį kainos už langus 
pakilo, kai karalienė ir princas
važiavo Paryžiaus gatvėmis.

* #

Raudonųjų laikraštis nusilei
do partijos linijai surūgusiai kri 
tikuodamas kitus laikraščius, 
kad jie „ėjo iš proto“ dėl karalie
nės vizito, ir įsidėdamas trumpą 
žinutę, jog karalienės automobi
lis buvo sugedęs po jos atsilan
kymo operoje pirmadienio vaka
re. Bet komunistų laikraštis pa
stebėjo, kad jis nenorįs įžeisti 
Jos Didenybės.

Paryžių.

Japonai statys
lėktuvus Amerikai

TOKIO, Japonija, bal. 9. — Ja
ponijos dirbtuvės greitai pasta
tys 150 sprausminių kovos ir la
vinimosi lėktuvų Jungt. Ame
rikos Valstybėms. Tuo reikalu 
susitarimas tarp Japonijos ir 
JAV jau pasirašytas Tokio mies
te.

Senatorius Mac Carthy
rūpinasi vengrais

WASHINGTONAS, bal. 9. — 
Senatorius McGarthy (R., Wis.) 
vakar pranešė, kad jis ruošia įs
tatymo projektą, kad dar 75,000 
vengrų tuojau būtų įleista į Jung 
tinęs Amerikos Valstybes.

Iki sekančios savaitės pabai
gos bus 32,000 įvažiavusių ven
grų pabėgėlių į Jungtines Ame
rikos Valstybes. JAV ambasada 
Vienoje, Austrijoje, spėja, kad 
kitiems vengrams nebebus lei
džiama atvykti į Ameriką, pasa
kė senatorius.

Naujose pareigose
PARYŽIUS, bal. 9. — Ameri

kietis generolas Brooke E. Allen 
paskirtas 6-tos taktinės oro pa
jėgos vadu Europoje, vieton gen. 
A. Grussendorfo, pranešė sąjun
ginių pajėgų Europoje vyriau
sias štabas (shape).

Picasso paroda
CANNES, Prancūzija, bal. 9. 

— Dailininkas Pablo Picasso, gi
męs Ispanijoje, pirmą kartą ruo
šia savo kūrinių parodą Madri
de.

Palaiko Ispaniją
BONNA, Vokietija, bal. 9. — 

Vakarų Vokietijos vyriausybė 
pritaria įsileisti Ispaniją į šiau
rės Atlanto Gynybos organizaci
ją (Nato).

Pavegtyjij Europos 
Tauty speciali

sesija Strasbourge
STRASBOURGAS, Prancūzi

ja. — Pavergtųjų Europos Tau
tų speciali sesija, kaip galutinai 
paaiškėjo, prasidės Strasbourge 
š. m. balandžio 26 d. ir tęsis iki 
30 d. Tuo pačiu laiku (bal. 29 d.) 
Strasbourge posėdžiaus ir Euro
pos Tarybos Patariamasis susi
rinkimas. Lietuvos delegaciją 
PET sesijoje sudarys: V. Sidzi
kauskas (pirmininkas), kuris at 
vyksta iš New Yorko, dr. P. Kar
velis iš Tiubingeno, J. Glemža iš 
Reutlingeno, pulk. J. Lansko- 
ronskis iš Paryžiaus, E. Turaus
kas iš Paryžiaus, V. Banaitis iš 
Muencheno. Nustatyta, kad pir
majam PET sesijos posėdžiui pir 
mininkaus Lietuvos delegacijos 
pirmininkas V. Sidzikauskas, ku 
ris padarys politinės padėties 
įvertinimą.

Sesijai baigiantis ar pasibai
gus, kaip ir praėjusiais metais, 
bus spaudos konferencija ir pri
ėmimas Europos Tarybos Pata
riamojo susirinkimo narių ir 
spaudos atstovų. Čia pakviesta 
tarti žodį ir eilė žymių vakarie
čių, jų tarpe ir žinomas prancū
zų rašytojas Camus.

Pagrobė pinigų
CASTELGANDOLFO, Italija, 

bal. 9. — Vagys pagrobė nenusta 
tytą sumą pinigų iš popiežiaus 
Pijaus XII vasarinės rezidenci
jos, pranešė Italijos policijos šal
tiniai.

ateitimi.
Jei pranešimai, sklindą arabų 

diplomatiniuose šiuo gsniuose, 
yra tikri, Izraelis 24 valandų lai
kotarpyje turėtų pulti Jordaną.

Egiptas, Sirija, Saudi Arabija 
ir galimas dalykas Irakas greitai 
įsijungtų į kovą.

Izraelis susirūpinęsI
Arabų pranešimai nedavė spe

cifinės priežasties dėl „greito“ 
užpuolimo, bet Izraelis labai su
sirūpino, kad stipresni arabų kai 
mynai ruošiasi užimti mažąjį 
Jordaną.

Sakoma, kad arabų valstybės 
įsakiusios pusiau mobilizaciją, 
kai Saudi Arabijos karalius 
Saud įspėjęs, kad, girdi, Izraelis 
balandžio 10 d. pasiruošęs įženg- 

Į ti į Jordaną.
Bet nėra oficialaus patvirtini

mo dėl šių pranešimų, taipgi ne
pastebėta karinio aktyvumo. 
Jordano ministeriai posėdžiavo

Izraelio premjeras Ben - Gu- 
rion planuoja 10 dienų atostogų 
ir kariuomenės vadas Moshe Da- 
yan yra išvykęs.

Jordano ministerių taryba su
sirinko į nepaprastą posėdį ir 
visą naktį tarėsi. Posėdyje daly
vavo Jordano armijos štabo vir
šininkas ir ambasadorius Egip
tui.

Izraelis leidžia

Pranešimas, kad Izraelis puls 
Jordaną, atėjo tuo pačiu metu, 
kai buvo pranešta, jog Izraelis 
leidžia Jungtinėms Tautoms pra 
vesti stipriai minuotą 43 mylių 
ilgio spygliuotą tvorą palei Ga- 

i zos ruožą apsaugai nuo užpuolį- 
mų.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėje šiandien — sau
lėta ir šilčiau.

Daugiau medalių
LONDONAS, bal. 9. — Sovie

tų komunistų partijos vadas Ni
kita Chruščev gavo Lenino ir 
„kūjo ir pjautuvo“ auksinius me 
dalius už „nepaprastą, tarnybą“, 
pranešė Maskvos radijas.

Nauju keliu
LONDONAS, bal. 9. — Vienas 

iš Rusijos paskiausių TU-104 
sprausminis keleivinis lėktuvas 
atliko bandomąjį skridimą nau
ju Maskva — Peipingas — Ran- 
goon — Bangkok — Jakarta ke
liu, pranešė Maskvos radijas.

KALENDORIUS
Balandžio 10 d.: šv. Apoloni

jus, šv. Makarijus ir šv. Ezekie- 
jus; lietuviški: Mintautas ir Vil
mantė.

Saulė teka 5:24, leidžiasi 6:25.

Britanijos augšto greičio bando
masis povandeninis laivas “Explo- 
rer” skrodžia vandens bangas pa
lei Anglijos pakrantes. Sis povan
deninis laivas naujo kuro pagalba 
gali visu greičiu plaukti po van
deniu. (INS)
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Izraelis susirūpinęs, kad arabai

ruošiasi užimti Jordaną
*

LONDONAS, bal. 9. — Antras karas tarp Izraelio ir arabų 
valstybių gali kilti dėl Jordano nepastovumo. Jordanas yra valsty
bė be tautinių tradicijų, pavojingai netikra dabartimi ir neviltinga

Žinios iš Lietuvos
• Okupuotoje Lietuvoje vėl 

grįžtama prie arklių. Ilgą laiką 
arklių auginimas buvo užleistas, 
buvo norima visa mechanizuoti. 
Bet kai toje srityje didelėš pa
žangos nebuvo, dabar stengiama
si vėl padidinti arklių skaičių.

• Arklių bėgūnų lenktynės. 
Ir šiemet ant Sartų ežero įvyko 
arklių bėgūnų lenktynės.

• Premija už mokslinius dar
bus. Okup. Lietuvos kompartijos 
centras ir ministerių taryba nu
tarė įsteigti kasmetinę valstybi
nę premiją už mokslinius dar
bus, literatūros ir meno kūrinius. 
Bus 3 premijos po 25,000 ir 5 po 
15,000 rublių.

• Pabaltijo „teatrinis pavasa
ris“ įvyks Vilniuje gegužės pa
baigoje ir birželio pradžioje. Da
lyvaus Lietuvos, Latvijos, Esti
jos ir Baltarusijos teatriniai an
sambliai.

• Vilniuje įvyko rašytojo kla
siko Antano Vienuolio 75 metų 
sukakčiai paminėti literatūrinė 
paroda.

Trumpai iš visur
• Koks kolonializmas siaučia 

pavergtoje Rytų Europoje, gerai 
parodo kad ir šie skaičiai: Ru
munijoje darbininkų egzistenc- 
minimumui patikrinti reikia iš
leisti 110 proc. gaunamo viduti
niško darbininkų atlyginimo, 
Bulgarijoje — 105, Lenkijoje 
95, Vengrijoje 93 ir Čekoslova
kijoje 75, o Rytinėje Vokietijoje 
72, kai tuo tarpu Šveicarijoj, pa
lyginti su tais pačiais duomeni
mis, egzisteneminimumui terei
kia išleisti vos 35 proc. gaunamo 
vidutinio atlyginimo.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Jordano karalius Hussein pakvietė Egipto prezidentą į kitą 

arabų vadų posėdį spręsti naują Izraelio grėsmę. Mat, sklinda kal
bos, kad Izraelis ruošiasi pulti Jordaną.

— Mis Frances E. Willis iš San Franciseo, praleidusi atosto
gas Amerikoje, grįžo į JAV ambasadorės postą Šveicarijoje.

— Jungtinių Amerikos Valstybių pareigūnui vakar pareiškė, 
kad Amerika „bandymo tikslu“ nesiuntė jokio tanklaivio su nafta 
Akabos įlanka į Izraelio uostą.

— Egiptas kelis kartus protestavo, kad Izraelio lėktuvai skrai
do virš Gazos ruožo. Egiptas taip pat nusiskundė Jugtinių Tautų 
paliaubų komisijai, kad Izraelio sargybiniai balandžio 6 ir 8 d. 
pagrobė du arabus iš Gazos ruožo.

— Joseph Alsop vakar pranešė iš Londono, kad prezidentas 
Eisenhoweris ir Britanijos premjeras Maemillan Bermudos kon
ferencijoje nesukūrė politikos Vidurio Rytų klausimais.

— Vengrijos komunistinė vyriausybė vakar apkaltino „viešu 
šnipinėjimu“ Jungtinių Amerikos Valstybių karinio attaehc pa- 
gelbininką kap. Thomas R. Gleason ir įsakė jam 1/8 valandų laiko
tarpyje išvykti iš Vengrijos.

— Raudonosios Kinijos premjeras Chou En - lai birželio mėn. 
vizituos Jugoslaviją.

— Prezidentas Eisenhoweris vakar paskyrė pasaulinės preky
bos savaitę nuo gegužės 19 iki 26 d.

— Britanijos iždo valdytojas Peter Thorneyeroft pranešė bri
tų parlamentui, kad Britanija sumažina 280 milionų dolerių paja
mų mokesčius.

— Pagal naują patvarkymą, šeštadieniais nebus išnešiojamas 
paštas Jungtinėse Amerikos Valstybėse. Taip pat bus sumažinti ir 
kiti pašto patarnavimai savaitės dienomis.

— Sovietų armija atlieka pavasarines pratybas netoli Irano 
ir Turkijos pasienių, koncentruodama apsigynimą prieš atominius 
ginklus.

— Izraelis nuėmė gazolino suvaržymus dėl taksi ir laukiama, 
kad tuos suvaržymus greitai pašalins privatiems automobiliams.

— Prezidentas Eisenhomeris tarsis su demokratų ir respubli
konų kongresiniais vadais, kad jie palaikytų jo užsieninės pagal
bos programą.
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I .

Pasikalbėjimas su skautų rėmėju
Kartą paprašytas paaukoti lingi. Pirmame dalyvavo skau- 

skautų reikalams inteligentiškos to tėvas, kuriam yra svarbi sa- 
išvaizdos skauto tėvas kilsterėjo J vo vaiko ateitis, jo pasaulėžiū- 
akinius ir paklausė:

— Sakykit, gerbiamieji, ar tik 
ne Amerikos kapitalizmas taip 
sugadino mūsų skautus?! Am
žinai jiems čia trūksta to pini-1 ’■'*“*’*"* “ w“» i «ę-... , -.t , • f.• arą visų musų reikalą, i jaunimogo. Kodėl, sakysim, Vokietijos

rios susifromavimas ir jo lie
tuviškos sielos išlaikymas. Ant
rame gi matome tiktai jaunimo 
organizacijų bičiulį, kuris žiūri 
blaiviai ir su pastangomis į ben-

stovyklose niekas neprašė au
kų, ir skautai geriausiai veikė? 
Arba, sakysim, Lietuvoj niekas 
neprašė pinigo skautų stovyklos 
inventoriui ar kokiam jambroee 
fondui, o skautai stovyklavo ir 
į jamboree nuvažiavio!...

Žinoma, pokalbis užsitęsė kiek 
ilgiau, kol tėvas sutiko, kad gy
venant ne savoje žemėje ir vai
kams 'mokantis nelietuviškoje 
mokykloje, reikalinga ugdyti 
vaikuose lietuviškumą, kiek ga
lint daugiau, ir lietuvių skautų

išlaikymą Lietuvai, nors joje 
niekad nėra gyvenęs.

Tiesa, ne visų ištekliai vieno
di, ne visų galimybės lygios, ta
čiau kiekvienas skautiškosios i- 
dėjos bičiulis gali skirti bent 
porą dolerių šiam reikalui ir pa
remti skautų organizaciją savo 
atsilankymu į jų šventes, paren
gimus, laužys ir vakarus. Tu
rint tvirtesnį finansinį pagrin
dą. skautai,-ės bus pajėgūs at
likti didesnius darbus, ne kar
tą priklausančius mūsų bend-

VY&NTOMS ŽYDINT karo pradžia — 7 vai. vak. šo
kiams gros visų mėgstamas Ba
lio Pakšto orkestras. Visas Chi- 
cagos jaunimas kviečiamas į šį 
Velykų šokių vakarą. J. K.

r;.."
r u; m

PASTOGĖJE.
— Visuotinis ASS suvažiavi

mas šaukiamas š. m. gegužės 
4 — 5 dienomis Cievelande. ASS 
vasaros stovykla žadama reng
ti liepos 1 — 7 d. d. netoli Chi- 
cagos. ASS nariai raginami da
lyvauti Jaunimo kongrese, o 
paskui vykti į stovyklą.

— Pavergtų tautų skautų va
dovų posėdis įvyko š. m. kovo 11 
d. New Yorke, Huose of Free 
Russia. Gegužės mėn. pabaigo
je New Yorko Coliseume nori
ma surengti tarptautinę skautų 

tone karalaitės titulą, bučiuoja dr. Į šventę, kurioje kiekvienos tau- 
J. H. Poijen. (INS):tOs jaunimas galės parodyti sa-
=^=========:=^== | Vo menines pajėgas. Kartu į-

LIETUVAITfiS TEISMAS 1 vyks ir tautinių rankdarbių ir 
URBANOJE valgių parodėlės.

Jean Lee iš Alaskos, laimėjusi 
vyšnių žydėjimo šventėj Washing-

ruomenei, o jų vadovai galės į- 
sąjunga yra viena tinkamiausių dinti konkreeius veiklos
organizacijų šiam darbui dirbti? kurie ,feka
Teko tėvui sutikti, kad, kaip be 
mokslo priemonių bei patalpų ne 
gali veikti mokykla, kuri čia 
dažnai ne valstybinė, o privati, 
taip lygiai be to negali veikti ir 
organizacija. Teko tėvui prisi-

riuje dėl lėšų stokos.
B. Petraitis

PASIMATYSIME
“SKAUTORAMOJE”

pažinti, kad vaiko mokslas per 
metus jam kainuoja kelis šimtus 
dolerių, ir teisinga būtų skirti

Visa skaūtiškoji Chicaga stro
piai ruošiasi “skautoramai” ba
landžio 14 d. 3 vai. p. p. Mari-

proporcingai bent dvidešimtąją jos augštesn. mokyklos salėje, 
dalį, netgi daugiau, bendram or Pirmoji tokio masto skautų šven 
ganizacijos labui, kurios nieko tė Chicagoje rengiama Skau- 
nekainuojančia pagalba vaikas tams Remti Draugijos iniciaty- 
au klojamas ne tik doru žmogų- va. Į šią šveųtę kviečiama visa 
mi. bet ir susipratusiu lietuviu, lietuvių visuomenė ir visa pla- 
Paaiškinus, kad šiuo metu nie- čioji skautų,-čių šeima su drau-
kas stovyklos inventoriaus ne- 
beskolina, kaip būdavo LietuvO'

gaiš ir bučiukais. “Skautoramo
je” visi galės gėrėtis originalia

je ar Vokietijoje, kad niekas ke paroda, įsigyti naujai išleistą 
lionės į jamboree neapmoka, kad “Chicagos skautijos metraštį” 
čia be dolerio, kurio vaikai ne- ir dalyvauti meniškame lauže, 
uždirba, niekas nieko neduoda Tad iki pasimatymo šį sekma- 
ir neįrengia, teko konstatuoti, i dienį “skautoramoje”! Rengėjai 
kad Amerikos kapitalizmas ne'
skautus sugadino, bet tuos, ku- VISOMS CHICAGOS 
rie nė trupinių nuo savo stalo SKAUTĖMS
nebenori nuberti skautams, nors Balandžio 11, 12 ir 13 dieno- 
pripažįsta, kad skautai atlieka mis — ketvirtadienį, penktadie- 
nemažą vaidmenį lietuvybės iš- nį ir šeštadienį — Chicagoje 
laikyme tarp vaikų ir tarptauti- j vyks rekolekcijos moterims ir 
niame Lietuvos reprezentavime mergaitėms. Rekolekcijas ves 
tarptautinėse stovyklose. 1 vysk. V. Brizgys. Konferencijos

Antras pokalbis vyks Šv. Kazimiero vienuolyno
salėje; pradžia kas vakarą 7:30 
vai. Visos čikagietės skautinni- 
kės, vyr. skautės bei skautės a- 
kademikės kviečiamos dalyvau-

ASS Urbanos skyrius, norė
damas išdiskutuoti vieną šių die 
nų aktualiją, ar lietuvaitė, šian
dien studijuodama amerikiečių 
mokykloje, patenkinamai atlie-' 
kas visas ją liečiančias pareigas, 
rengia “Lietuvaitės studentės 
teismą” balandžio 14 d. 1 vai. p. 
p. Illinois universiteto patalpose, 
Urbanoje.

Rengėjai, norėdami išgirsti Į- 
vairias pažiūras, kaltinimus, pa
stabas, teisybes ir neteisybes, 
kviečia visą Chicagos studenti
ją atsilankyti į šį nekasdieninį 
reikalą Urbanoje.

ASS Urbanos Skyrius

MARGUČIŲ VAKARAS 
CHICAGOJE

Po gavėnios rimties ir nuo
taikingų darbų Bridgeporto skau 
tų draugovė, vadovaujama sktn. 
J. Kauno, rengiasi linksmai švęs 
ti Velykas kartu su visu lietuviš-, 
kuoju jaunimu. Naujai išrink
tas tėvų komitetas, vadovauja
mas Z. Bakaičio, norėdamas pa
rodyti jaunimui Velykų švenčių 
Lietuvoje linksmumą ir įvairu
mą pagal švenčių papročius, ren 
gia pirmąją Velykų dieną didelį 
viešą margučių vakarą visam 
Chicagos junimui Lietuvių au-| 
ditorijos didžiojoje salėje. Va-i

— LSS Kanados rajono vadui
v. s. inž. Juozui Bulotai ir jo šei
mai visa skautiškoji jaunuome
nė ir vadovybė reiškia broliš
ką užuojautą dėl jo tėvelio, tau
raus lietuvio ūkininko Juozo Bu 
lotos iš Gubalių vnk., Leliūnų 
vaisė., Utenos apskr. mirties to
limame Sibire, einant 83 metus 
amžiaus.

— Chicagos jūrų skautų Bal
tijos Jūros tunto vadija savo 
posėdyje aptarė savo metinę 
darbų eigą. Artimoje ateityje 
bendra darbų santrauka bus a- 
tiduota vyriausiajam skautinin
kui patvirtinti. Jūrų skautų sk. 
vedėjas j. sktn. L. Knopfmileris 
pateikė pranešimą apie jubil’ė- 
jinės jūrų skautų stovyklos ruo 
Šimo eigą. Stovykla įvyks šią 
vasarą.

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 80. TROY ST. 

Telef. WAlbrook 5-7670 ir 
GIbson 8-4938

• Generalis kontraktorius nau
jų namų statybai, įvairiems re
montams ir namų pertvarky
mams • Turime didelį patyri
mų. namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento ir medžio 
darbus. • Apkainavimai nemo 
karnai.

JOHN T. ZURIS
LAtVYER AND COUNSELLOR 

11 SO. LA SALI.E STREET
Kooill 1415

Phone: RAndolph 6-4425 
Home plione: LAfuyctte 3-9177

Telefonas GRovehilI 6-1698

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

•’HITAIKO AKINll'P
landoe » 12 n T V » » patfe

• ‘•„rltni, išpkyriir • r^Ali. Meni>
W Marnnette Raad

VIKTORO K O Ž I C O S 
Lietuviška gazolino stotis ir auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS CO.

6759 8. WESTERN AVĖ. PR 8-9533

Tel. RElianoe 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ' 

t«Tl VI8 GYDYTOJAS!
3925 West 59th Street

« p olet, 6:10—8;8« -«k
~ < naru’ •ufnr*

į? P. ŠILEIKIS, 0. P.
OrthopedaM - Prob-zlstaH

j Aparatai-Protezai. Mtil. ban- 
* dažai. Spec. pagalIta kojom

(Areh Supports) ir t. t. 
Vai.: 9-4 ir 6-8. Šeštadieniais 9-1 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS I.AII
2850 W. 68rd St. Chicago 29, III 

Tel. PKoapect O-5ON1

Duoną ir įvairias skcningas 
bulkutes kepa

BRUNO’S KEPYKLA
8389-41 S. Lituanica Avė.

Tel. CLiffside 7-6376 
Pristatome J visas krautuves 
ir restoranus, taip pat iš
siunčiame J visus artimuo
sius miestus.

PIGIU IR SAUGIAI

PERKR AUSTAU

B A L DU S
VIETOJE IK Iš TOLIAU

K. E1DUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

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

Tel. PRrescctt 9-2781

DR. j. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2800 West 51 st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

n«| valandos skambtnti telefonu 
Prospect 6-1796 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdian išskyrus trečiad ir 
šeštad.
_______ Ree. tel. GRovehilI 6-5608

Tel. ofiso HE 4-A01AV; rez. PR 0-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šeštadieniais nuo 1 iki-4 vai. p.p., 
išskyrus ketvirtad. ir sekmad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
— Pritaiko akinius —

6322 South Western Avenue
vai.; kasdien 10-12 vai. i, 7-9 vai 
vak. šeštadieniais 10-i vai .Trečia 
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-322*
Res tetef. WAlbrook 5-5070

Tel. ofiso Ir buto OLympic 2-4159
DR. P. KISIELIUS

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

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

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

Ofiso telef. LAfayette S-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7150 South Western Avenue 
(MEDICAL BUILDING)

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

Office tel. RE 7-116S 
Ren. tel. WAIbrook 5-3705

Tel. ofiso PRospect 6-2240
PRospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 So. VVood Street 

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

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-97001 
Rez. PR 0-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

S|M*cialybe — vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Michigan Avė.
Buto 1653 U. 103 Št., Beverly Hills

Vai1.: kasdien (nuo 6 v. v.'Jkl 9 v.
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v„

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

Tel,: Ofiso — PT’llman 5-6766 
Buto — BEverly 8-3946

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St 
Ofiso tel. REliam-e 5-4410

Rezld. telef. GRovehilI. 6-06 17 
Valandos: 1-3 p. m.. 6-8 p. m. 

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

Ofiso tel. CLiffside 4-2890 
RezldencUos: IzAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street
(Kampai 47tli ir Heraiitage) 

Vai.; nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak
šeštad. nuo 2 iki 6 vai., išskyr. sek.

DR. FL TALLAT-KELPšT
Ofisai 20 North tVacker Drive 
(Clvlc Opera House, kamb. 868)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntral 6-2294

5002 West Kitli Str.. Cicero
Vai. kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOwuhall 3-0959
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. PRortpert 8-1223 arba WE 0-5577
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr.,
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., Šeštad.
2-4 vai. popiet ir sulig susitarimu, 

i —————-----------------------------------------
I Tel. ofiso He. 4-2123. rez. Glb. 8-0195

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

8267 South Halsted Street
Vai 1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak 

šeštadieniais 1—4 v p. p

Tel. ofiso PRospect 6-9400
Rezld. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičių te)

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.

Antras pasikalbėjimas įvyko 
su Chicagoje gimusiu ir augu
siu vaistininku P. Raku, kuris 
pernai paaukojo skautams sto
vyklauti 80 akrų ūkį Michigan 
valstybėje.

— Kas pastūmėjo jus savo 
nuosavybę pervesti skautams, 
o ne kuriai kitai organizacijai. — 
tiesiai užklausiau mecenatą. — 
Ar nesigailite šio savo žingsnio?

— Skautai, — aiškino p. Ra
kąs, — mano manymu, geriau
siai auklėja lietuvišką jaunimą. 
Jų pasirinktas metodas yra la
bai patrauklus ir geriau atitin
ka jaunimo charakterį. Bendrai 
aš jaučiuosi laimingas, galėjęs 
savo pavedimu sudaryti sąly
gas jaunimui auklėtis žilniais 
žmonėmis ir tuo pratęsti lietu
vybės išlaikymą JAV. Skautau- 
kite sau linksmi ir būkite pa
vyzdžiu kitiems!

Planai ir lėšos
Komentarai šiems abiems pa

sikalbėjimams vargiai ar reika-

ti.
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Lietuvių tautos tauriausios asmeny
bės Arkivysk. Jurgio Matulalčio-

Matulevičiaua

Trijose dalyse:

UŽRAŠAI
I. Užrašai: Mintys, pastabos, pasi

ryžimai. čia kaip tik atsiskleidžia 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos Jžvel- 
gtmas bei visiškas pasiaukojimas 
tarnauti Dievui, Bažnyčiai Ir sielų 
išganymui.

II. lyriškai. Tai {vairiems asme
nims rašytų laiškų ištraukos, gyrė 
nimiškoa išminties perlai, išreikš- 
patarimų, paraginimų ir paaiškini
mų formoje.

III. Vilniuje. Žvilgsnis { Arkivys
kupo kančias perneštas senoje Lie
tuvos sostinėje, kur Jis stengdamasis 
būti visiems visakuo, kad visus lai
mėtų Kristui, daugiausia yra nuken
tėjęs.

Knyga turi 220 psl., paveiksluota 
Ir Įrišta j kietus virftellua Kaina
$2.60.

Užsakymus su pinigais siųskite:
“D R A U O A 8”

4545 W. 63 St., Chicago 29, Dl.

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

Universal Savings and Loan Assoeiation užtikrina saugumą 
ir gražtj 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 tisais finansiniais reikalais kreipkitės į:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

TELEVIZIJA • RADIJAS
III FI PHONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK S TV A RADIO, INC.
3240 So. Halsted St., CAIumot 5-7252

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
. Remiantis Chicagos Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat jo« įsikūrimo 
'1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi

dendų nnSumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumą — jų 
apdraudimą iki $10,000.00, augštą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicagos Savings Bendrovės įstaiga yra viena iŠ gra
žiausiai ir moderniSkiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėj®.

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

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

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

Atdara: pirmadienį nuo 12 Iki 8, antradienį Ir penktadienį nuo 9 Iki 4, ketvirtadienį nuo 9 Iki 8.
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o šeštadienį nuo 9 iki 2 valandos po pietų.

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.
Trečiad. ir kitu laiku pagal nutarti. 

Telef. ofiso lAfajcttc 3-0048 
Rez.: WAIbrook 5-3048

~ ii ofiso HE.4-6849. rez. HE 4-2324

DR. PETER T, BPAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 We«t 71st Street 
Vai. Pirm., ketvir., penxt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6. treč.ir f-ešt. pasai sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

6317 South Westem Avenue 
Chicago 29, 111

•eitJVjns ĮuaRd ĮRUlAjUUIlsmO 
telefonus REpnblio 7-4900 

Rezldenda: GRovehilI 0-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai,: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:30 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Vlrglnia 7-0030. 

Rezkleiicl Jos tel. KEvcrly 8-8844

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-9700 
Rez. RE 7-0807

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. YArds 7—1160 
. Realdencljoa — STewart 3-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S5th Street
(kampas Halsted Ir 86-ta gatvė) 

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

šeštadieniai. 1—4 vai.

Tel. WAlhraok 6-2070
Rea Hllltop 6-1660

Dr. Alexaitder J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ms rųuette Medieal Center 
6132 South Kedzle Avenue

VAL. 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak
Trečiad. Ir šeštad. para, nutarti 

Nuo kovo 26 d. Iki bal. I I d. ofisas 

Tel. ofiso PR. l-UĮt, ren. 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 Weat 63rd Street

VAL. kasdien ouo 2—4 p p Ir 7:80 
iki » vai. Trečiad. Ir tešt, uždaryta

Ofiso HEmlock 4-6816 
Rez. HEmlock. 4-3761

DR. A. NARBUTAS
PI-AUCIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 West 69th Street 
(priešais Šv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susitarimą

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

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

Šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
LAfayette 3-4949.

Namų — Utkiarcrest 3-7786

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted Street

Kasdien 3—7 vai. vak. šeštad. nuo 
1—6 vai. vak.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Victory 2-1484. Resid. 2487 
W. 62nd St., tel. Republle 7-8818.

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marųuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 va

Trečiad. ir šeštad. pagal sutart:

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA. 6-0257, rez. PR. 6-665< 

Rezld. 6600 K. Artesian Avė.
VAI. 11 v. v. iki 8 p. p.; 6—9 v v

Ofiso telefonas — RIshop 7-2625

DR. AL. RA5KUS
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. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINftS IR 

ORTOPEDISftS LIGOS 
2745 Best 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 
Telef. REpublIo 7-2290 

VAL: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6:00—8:00. 
Sešt. nuo 2:00—4:00. Trečiad. Ir
kitu laiku susitarus telefonu.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt. 
Tikrina akis Ir pritaiko akintus, 

keičia stiklus Ir rėmus 

4455 S. California Are. .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto Ikffi vak. (trečiad. už
daryta), šeštad. 10 ryto Iki S Y. p. p. 

uždarytas

DR. G. SERNER
LIETTJVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas Ir akintų dirbtuvė 
756 West 35th Street

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8. tr« 
čiad. nuo 10-12, penktad. i 0-2 ir 
šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. p.p

BOKIME IŠTIKIMI LIET. 

KMYGAII
Įstodami į Liet. Knygų Klubą ii 

įmokėdami 5 do! metinio mokesčio 
mes įgaliname per vienerius metus 
pasirodyti kelioms naujoms gerai pa
rinktoms liet. knygoms ir tuo pačia 
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., Chicago 29, III

DRAUGAS 

THE IJTHUANIAN DAILY FRIEND
4545 W. 63rd St., Chicago 29, IlliBolM,__________ Tel. LUdlow 5-9500

Entered a. Hecond-Ciam Matter March 81, 1916, at Chicago. Ulinei. 
Undev Ule Art of March 8, 1879

Mentber of the Cathollc Preas Aas’n SITBSCRIPTION RATE8
Puhliahed dally, exept Hundaya 88.00 per year outelde of Cblcagc

by the 89.00 per year ln Chicago A CJoerr
1-lthtianlflD Cathollc Press Soolety 88.00 per year In Canada
PRENUMERATA: Metams Forelgn 811.00 

H metų 1
p*r y«ar 

mftn > mln
Cklcagol Ir Ciceroj 89.0(1 6.00 82 76 81.26
Kl»ur JAV Ir Kanadoj 88 00 84.80 82.60 81 90
Užsienyje 811.00 86 60 88 0. 81.81

Redakcija .t ra įpeni na taiso savo nuožtflra Neaunaudotų etralpenių ne 
■augo. Joną grąžina ttk iš aukšto susitarus Redakcija už skalbimų turtai 
oestsako. Skelbimų kainos prialuBčiamoa gavus urakynų^

i
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DARBININKŲ GEROVĖ
JAV Darbo Departamentas praneša, kad šiemet bent pen

kiems milionams darbininkų bus pakeltas atlyginimas už jų dar
bą. šį darbininkų skaičių palies atnaujintos sutartys tarp darb
davių ir darbininkų organizacijų. Jau anksčiau yra suprasta,

KĄ PAMATYTŲ ŽEMEJE SVEČIAS 
IS MARSO

PRANYS AI^S RNAS, Kanada 

Tiesa, nūdien garsieji pašau-Didž. Britanijos saugiose vieto-

Puškinas

kad, pasirašant atnaujintus susitarimus, bus pakelti darbininkų 1 lio mokslininkai galingiausių te se arba Sovietų Sąjungos slap-
atlyginimai. Apskaičiuojama, kad šių sutarčių paliestieji darbi- Į leskopų pagalba 
ninkai gaus bilionu dolerių atlyginimo daugiau, negu buvo pra
eityje.

Tas pats Darbo Departamentas apskaičiuoja, kad atlygini
mai bus keliami įvairiose pramonės srityse. Ypač tas pakėlimas 
bus žymus automobilių pramonėje, ūkininkams reikmenų ga
myboje, taip pat lėktuvų ir elektrinių daiktų, plieno, aluminijaus, 
ir kitų metalo gaminių pramonėse. Nebūsią užmiršti statybos, 
susisiekimo, maisto įmonių ir kasyklų darbininkai.

Vis tai yra geri reiškiniai Amerikos ekonominiame gyveni
me. Darbininkai, gaudami augštesnes algas, paleis daugiau pini
gų apyvarton ir kels šviesesnes nuotaikas visuomenėje, kas irgi 
yra labai svarbu.

Kaip gerai žinome, darbininkų būvį nuolat gerina kelios ap
linkybės: jų pačių organizuotumas ir vis didėjantis vyriausybės 
susidomėjimas darbo žmonių būkle.

Tarpais yra iškeliamos suktybės turtingųjų darbo unijų va
dovybėse. žinoma, tai yra blogas reiškinys. Taip atsitinka dėl 
to, kad į jas įsibrauja neteisingų žmonių, turinčių tikslą pasi
pelnyti ir diktatorinių galių unijose pasiekti. Taip įvyksta labai 
dažnai ir dėl darbininkų neapsižiūrėjimo, dėl perdaug didelio pa* 
sitikėjimo savo vadais ir dėl stokos reikalingos griežtesnės kont
rolės. Tačiau yra džiugu konstatuoti faktą, kad didelėje daugu
moje unijų vadovybė yra tvarkoje. Ji gerai ir sąžiningai tvarko 
unijų reikalus ir energingai gina darbo žmonių gerovės dalykus.

Kai unijose iškyla skandalai, tada patys darbininkai imasi 
priemonių savo unijąs apvalyti nuo sukčių. Taip pat ir vyriau
sybė daro atitinkamus žygius, kad apsaugotų darbininkų orga
nizacijas nuo išnaudojimo. JAV Kongreso specialus komitetas 
ir šiuo metu nuodugniai tiria vienos unijos viršūnių padėtį ir 
neabejojame, kad surastieji kaltininkai bus atitinkamai nubausti.

Nepaisant retkarčiais pasitaikančių netikslumų ar net ir at
virų suktumų, kurie yra greitai šalinami, unijos atlieka didelius 
daykus darbininkų gyvenime. Jų dėka Amerikos darbinįnkai 
yra pasiekę tai, ko nėra pasiekę nė vieno kito krašto darbininkai.
Ir vargu pasieks.

Siekiant socialinio teisingumo Amerikoje, didelį vaidmenį 
yra suvaidinęs velionis prezidentas F. D. RoOseveltas. Jo dėka 
pravesta labai daug įstatymu socialinėje ir ekonominėje srityje.
Kiti kraštai tik revoliucijų pagalba panašius dalykus yra pasie
kę. bet Jungtinėse Amerikos Valstybėse tai pasiekta ramiu, kul
tūringu, sakytume, evoliucijos keliu. Prez. Rooseveltas daugeliu 
atžvilgių blogai vedė užsienio politiką, tačiau vidaus politikos 
atžvilgiu, ypač darbo žmonių būklės gerinime, istorija jį laikys 
daug gero pabarusiu prezidentu.

Socialinius projektus paruošti jam yra daug padėjęs didysis 
sociologas, ilgametis katalikų universiteto profesorius Washing- 
tone ir NCWC Socialinio Departamento direktorius prel. John 
Ryan. Velionis buvo vienu artimiausių prez. Roosevelto pata
rėjų socialiniuose klausimuose.

žvilgsnius į Marso planetą, no
rėdami patirti, sužinoti ir pama 
tyti, ar yra kokia nors gyvybė 
ant tos planetos, ar ne. Deja, 
ligi šiol to sužinoti tiksliai dar 
nepavyko. Tik “skraidančiųjų 
lėkščių antplūdžiui pasipylus že 
mės paviršiuje — buvo gandų, 
gandelių, būk, marsiečiai pada

tose Uralo landynėse. Jis pa
norėtų apžiūrėti gigantiškas ra
daro užtvaras, tolimo skridimo 
bombonešių gamybos fabrikus, 
bepilotinių sviedinių ir raketų 
gamyklas ir t.t. Dargi, galimas 
daiktas, jis susidomėtų milionais 
vyrų po ginklu abiejų blokų la
geriuose. Ir tie vyrai, kitaip sa
kant, vyrų ištisos masės — mi-

invaziją” žemėn. Tačiau tai !lionai taipogi jam padarytų rė-
buvo gandai, legendos ...

Na, bet, kaip ten bebūtų, pri 
leiskime, kad ant Marso gyvena 
žmonės. Taip lygiai prileiskime, 
kad, štai, vieną dieną puikiu 
moderniu lėktuvu nusileidžia 
šion “ašarų pakalnėn”, .mūsų su 
varginton žemelėn, padorus 
džentelmenas... svečias iš Mar
so .. .

Ir ką jis čionai pamatytų?

Be abejonės, tas svečias pa
matytų daugelį dalykų ir, svar
biausia, tokių dalykų, kurių 
mes, apatijos apimti žemelės gy 
ventojai, nematome arba neno
rime pamatyti.

Marsietis pamatytų šioje že
mėje begaliniai didelę nesantai
ką tarp žmonių. Jo širdis, grei
čiausia, nujaustų, kad šios žeme 
lės gyventojai, ar kam patinka, 
ar ne, vėl skuba naujo karo 
link.

Jeigu tas svečias iš Marso ati 
džiai stebėtų, nuoširdžiai klau
sytų šios žemės žmonių pokal
bius, pasektų spaudą, radiją,

žiantį įspūdį
Ir ką tikrai jis tuomet 

pagalvotų?
Nagi, jau nesvyruodamas pa

sakytų: žemelės gyventojai gal 
voktrūkščiais skuba naujo karo 
link...

Žemėje marsietis pamatytų 
tarp žmonių begaliniai didelę 
antipatiją, kurstomą valdžios 
pinigais ir visokiomis propagan 
dinėmis priemonėmis. Pamaty
tų pilkus milžiniškų kraštų žmo 
nelius (pav. Sovietų Sąjungoj, 
Raud. Kinijoj) visiškai prislėg
tus ir terorizuojamus menkos 
saujelės despotų. Jis pamatytų 
kurstomą žemėje begaliniai di
delę rasinę neapykantą tarp 
Vakarų baltųjų ir Rytų gelto
nųjų ir juodųjų rasių, pamaty
tų persekiojimus ir kurstymus 
religiniame lauke.

Taipogi kilnusis Marso sve
čias, reikia manyti, panorėtų už 
sukti ir į Jungtines Tautas. Be 
abejonės, Jungtinių Tautų nau
jieji rūmai — jam padarytų įs
pūdžio ir gana gražaus, bet pa
čios organizacijos UN veikla—

televiziją, būtų akilus įvairioms toli gražu

ARABAI EINA ANKSTESNIU Mazalaitės romaną “Pjūties me 
tas”, pirmiausia sumini, kiek 
daug pastangų deda komunistų 
agentai, kad priverstų Lietuvo- 
voje pasilikusius rašytojus ra
šyti apie komunizmą. Laisvaja
me pasaulyje gyveną rašytojai, 
nors fabrikuose dirbdami, bet 
niekeno neverčiami renkasi te
mas iš komunistinio gyvenimo 
ir rašo api£ jį taip, kaip protas 
ir širdis diktuoja. Jie. duoda at
sakymą komunizmo agentams.

Mazalaitės romane, pasak 
Kuzmickį, yra atvaizduota 
džiaugsmo filosofijos nešėja naš 
lė ūkininkė Monika Virbienė. Ji 
yra kartu įkūnyta krikščionybė 
ir lietuviškas motiniškumas. Ji 
yra gera visiems ir tiems, ku
rie kovoja kartu su ja, ir tiems, 
kurie eina prieš ją. Ji yra iki 
galo logiškai išvestas <io kūri
nio personažas. Apie kitus per
sonažus recenzentas to nesako.

IZRAELIO KELIU
Anglijos katalikų žurnalas 

“The Tablet” savo vedamajame 
rašo:

“Prezidentas Eisenhoweris ir 
sekretorius Dulles prisimena iš 
arabų istorijos tik paskiausius 
agresijos žygius. Išsprendę Ga
zos ir Akabos įlankos klausi
mus. jie tiki, jog būsią viskas 
išspręsta ir ateis Egipto eilė 
JT klausyti.

Bet platesnis žvilgsnis į isto
rijos lapus mums parodytų, jog 
tai, ką egiptiečiai ar arabai da 
ro šiuo metu, nublanksta prieš 
visa, kas jiems buvo padaryta 
didžiuoju agresijos žygiu, kuris 
jėga sukūrė Izraelio valstybę Ir 
pridarė beveik visą milioną be 
namių arabų. Kas tik skaitė JT 
santykių su Izraeliu istoriją, pra 
dedant 1948 metais, galėjo ras
ti ilgą sąrašą susitarimų laužy
mų ir* nesiskaitymų su rezoliu 
cijomis, kas tačiau nesūtrukdė, 
daugiausia JAV iniciatyva, pri
imti Izraelį JT nariu.

Ta visa istorija tebuvo pamo
ka Izraelio kaimynams, kad tie, 
kurie pasiima įstatymus į savo 
nagus, laimi. Juk arabų pasau
lyje dabar pasikartoja tai, kas 
tada įvyko Izraelyje. Žydai a- 
nuomet gerinosi Sovietų Sąjun
gai ir gavo ginklų iš Čekoslova
kijos, be kurių nauja valstybė 
būtų žuvusi. Buvo rodomos mei 
lios akys Maskvai, norint įrody
ti Anglijai ir JAV, kad naujoji 
valstybė galinti rasti draugų ir 
kitur. Kitais žodžiais tariant, 
Izraelis tada darė tai, ką da
bar daro Sirija. Anglai ir ame
rikiečiai gali pamiršti istorines 
pamokas, bet Izraelio kaimy
nai — ne”. V.

RAŠYTOJAS, MYLfS SAVO 
PERSONAŽUS

J. Kuzmickis, recenzuodamas 
“Europos Lietuvio” 11 numery

tuščioms diplomatų ir valstybių 
galvų konferencijoms, pasitari
mams ir t.t. — jis tikrai susida
rytų vaizdą, jog perdaug ilgai 
svečiuotis žemėje negalima,
nes ... gali užklupti karas.t

Kas daugiau jam kristų į akis?
f

Gi jis, neabejotinai, įsitikintų, 
jog šioje žemėje esama dviejų 
visiškai skirtingų ir priešingų 
vienas antram blokų: totalisti- 
nio ir demokratinio. Jis pama
tytų, kad tarp tų dviejų blokų 
yra tokia stora geležinė siena 
(dar daug storesnė už Churchil- 
lio išgalvotą “geležinę uždan
gą), kad jeigu kas tos sienos 
dar nemato — yra aklas, o jei
gu kas tik nori vaizduotis jos 
nematąs — yra naivus ...

Savaime aišku, svečias iš Mar 
so panorėtų mesti žvilgsnį že
mėje ir į begaliniai didelius ar
senalus atominių, hidrogeninių 
ir kitokių baisiai destruktyvi- 
nių ginklų, kurie išdėstyti JAV,

“Tačiau Mazalaitės aktyvan ga 
Įima įrašyti kūrėjos didelę mei
lę veikėjams — ne tik idealiai 
motinai, bet ir jos sūnui palai
dūnui Mykolui. Apie ją galima 
Mykolo žodžiais pasakyti: ‘Bet 
ji tiktai mylėjo — kaip jūs žmo
nės ji buvo Dievo stebuklas, sau 
godama jo meilę ir mane mylė
jo ji, tikėkite negalimiems da
lykams — ji mylėjo mane’. N. 
Mazalaitė mylėjo rašydama vi
sus savo veikėjus — ir tiesius, 
ir sulaužytus, nes didžiausia ne
laimė. jei kūrėjas nemyli savo 
veikėjų”

Charakterio žmonės yra sąži
nė kultūrinės bendruomenės, 
kuriai jie priklauso.

—Emerson

Nukariauk geriausia pats sa
ve, bet ne pasaulį. —Descartes

Šiais metais suėjo 120 metų 
nuo Puškino mirties. Aleksand
ras Puškinas yra. laikomas di
džiuoju Rusijos poetu. Gimė 
Maskvoje 1799 m. gegužės 26 
d. iš kilnios rusų šeimos. Jau 
pradžios mokykloje prancūzų 
k. rašė eiles, epigramas, kome
dijas (Anais laikais Rusijos di
duomenė kalbėjo prancūziškai, 
o tik liaudis rusiškai). Poema 
“Ruslan ir Ludmila”, parašyta 
1820 m., išgarsino jo vardą. Puš 
kino romanas “Kapitono duk
tė” — pagal Gogolio nuomonę 
— yra didžiausias rusų veika

las. Bet jis pilnas karčios iro
nijos ir karikatūrų prieš pačius 
rusus. Gražiausias to romano 
skyrius yra Belogorsko tvirto
vė.

Gogolis ir Dostojevskis savi 
pasisekimus ir nuopelnus pri 
pažįsta Puškinui. Dostojevskis 
rašė: “Jei ne Puškinas, gal ne
būčiau ir aš to pasiekęs, ką esu 
parašęs”.

1831 m. Puškinas vedė jauną 
ir gražią, bet labai nerimtą, Na
taliją Gončiarovaitę. Ta mote
rystė sugriovė svajotą poeto lai 
mę, nuvesdama į intrigas ir ban 
krotą.

Pikti Puškino išsireiškimai,

jau ne vieną priešą iššaukę, pa
galiau sukėlė ant kojų prieš jį 
vidutiniai pasiturinčių žmonių 
luomą, kurie pasiryžo jam ker
šyti. Radę avantiūristą pran
cūzą Dantės, Olandijos konsulo 
Petrapilyje augintinį, panaudo
jo kaip aklą įrankį prieš Puš
kiną. 1837 m. sausio 28 d. Puš
kinas išprovokuotas stojo į dvi
kovą su Dantės, kuris jį (Puš
kiną) mirtinai revolveriu per
šovė. Po didelių kančių tų pa
čių metų vasario 10 d. tragiškai 
baigė gyvenimą.

B. Mikalauskas

Skaitykite "Draugu”!

April Shotvers of

GIFTS FOR SAVERS!

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 į- 
dedant į jau esamą sąskaitą tokią 
pat sumą.

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

ne. Juk ir mes, 
net pilkieji šios žemelės gyven
tojai, kurie, atrodo, esame jau 
taip užguiti laiko dvasios, įžiū
rėsime, jog Jungtinės Tautos, 
nors šiandien, įsijungus Ghana 
naujajai valstybei, jau skaičiuo
ja turinčios 81 narį, tačiau ko
kios jos bejėgės! Jos negali (ir 
negalės ateityje) priversti pa
klusti UN nutarimams netgi sa
vo organizacijos narių. Kiek bu
vo nutarimų, kiek rezoliucijų, 
įsakančių Sovietų Sąjungai iš
traukti savo kruviną armiją iš 
Vengrijos, tačiau — ar ji paklu
so? — Toli gražu, ne! Toji ar
mija ir dabar dar tebeskandina 
ašarose ir kraujuje laisvės trok 
štančių vengrų tautą.

Taigi, slegiantį įspūdį išsi
vežtų iš šios žemelės svečias iš 
Marso...

Prieš dešimtį metų farmeriai 
turėjo tik 5,6 milionus autove- 
žimių ir 11,900,000 arklių bei 
mulų.

SMILGAIČIŲ AKVARELĖ
PREMIJUOTAS ROMANAS

74 tęsinys
Atidaro duris kairėn ir veda į erdvų kambarį. Pa

lubyje lempos šilkinis gaubtas. Pro jį plūsta minkšta, 
jauki šviesa. Didelis ilgas stalas atitveria kambarį į 
dvi dalis. Langų pusėje sustatyti gražaus salono bal
dai: minkštasuolis, knygų spintos, modernus rašoma
sis stalas. •

Nepažįstamasis žvilgteri į meistrą, nusijuokia ir 
žengia į gilumą. Nustebęs sustoja. Glosto rašomąjį 
stalą, knygų spintelę.

— Kur aš mačiau tuos baldus? — kalba žmogus 
greitai. — Man pažįstami. Jie kvepia ne dažais, bet i atodūsiais, meilės žvilgsniais. Kaip galėjo atsirasti 
smuklėje? Ar tu pažįsti juos?

— Taip, — atsako Viktoras niūrus.
— Maniau, kad neprisiminsi! — susijuokia žmo

gus, vikriai pastumia kėdes prie didžiojo stalo. — Jau 
taip yra, kad kartais randi ten, kur nelauki. Sėskim, 
pamirškim. Pamirškim Rimos baldus! — Žmogaus 
šypsena staiga dingsta. Jo veide ilgesinga svajonė. — 
Tada, prieš dvi vasaras, tu kažkuo tikėjai, galvojai, 
kad tai bus didelė dovana, kuri pradžiugins ją. Todėl 
ir kvepia atodūsiais.

Meistras žiūri nustebęs. Rodos, niekam nesakė, 
o tas žmogus viską žino! Pagaliau, kas tasai keistuo
lis, kuris sėdi priešais? Taip matytas, sutiktas, bet 
šią valandą neprisimena nei vardo, nei pavardės.

Keistuolis atsisuka į minkštasuolį.
— Ak, daug sėdėta ant jo, praleista gražių valan

dų! Bet užmirškim tai! Užteks!

DOVANAI
NUO $500.00 iki $1,000.00 

INDELIU

Graži gėlė, gražiame vazone, spe
cialus dovanų priedas tiems, kurie 
įneš $500.00 ar daugiau indelį lai
ke šios didžiulės pavasario taupy
mo šventes, neskaitant jau tos pui
kios Brillium. dovanos. “Flowers 
by 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 indėliu arba idės 
tokią pat sumą į jau turimą sąskaitą.

FREE
for

tHILDRtN'l 
SAVINOS of 

$3.00 or moro

SPECIAI
BONUS
GIFT

Is), lo see tlie sporkliiig 1-Įne‘e inirlry ensenible ----- FREE for

$5.000.00 sariogs. nnc iimiiinl m mhli ii lo present nerount.

f M ( M (j l R
ST. ANTHONY SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION 
1447 5. 49th Court • Cicero 50, III.

TO 3-R 1 31 . . . Bl 2-1397

Iš koridoriaus pasigirsta kareivių triukšmas ir 
atskamba daina.

Ir atjojo dragūnai 
Girdyt savo žirgelių ...

Žmogus pašoko ir atidaro duris, šūkteli.
— Jie tai geria vyną, o mes ne! Užsakiau!
Kažkas įeina. Viktoras nežiūri į duris, o žmogus 

šaukia:
—Rima, sveika, sveikutė!
Meistras pažvelgia. Taip, Rima čia, šios smuklės 

padavėja! Margais rastais kaišyta priejuostė. Tie pa
tys tamsūs plaukai, akių gilumas.

— Sėsk prie mūsų stalo! Pakalbėsim! — kviečia 
žmogus.

— Su Viktoru visada! Pažintis* tikrai brangi. 
Toks susitikimas! — Jos balsas prisunktas šilumos.

Meistras negali atitraukti žvilgsnio, žiūri ir žiū
ri. Žmogus sukrutęs vikriai pilsto taureles.

— Paragaukim žalio vyno už tuos laikus, už aną 
vasarą, už paežerę.

— Taip, mes ten susitikom pirmą kartą, — kal
ba Rima, svajingai šypsosi. — Aš tada skaičiau kny
gą, kai tu atėjai.

— Būkim tikslesni, Rimute, skaitei Dostojevskio 
“Idiotą”, tą vietą, kur kunigaikštis Miškinas laukia 
Aglajos parke Ir užmiega.

— Visai taip, buvau ir užmiršusi smulkmenas. O 
iš kur jūs žinote?

Žmogus nusijuokia, gyvai sujuda.
— Jau aš toks, Rimute, viską žinau!
— Aš nenoriu, nenoriu prisiminti! — ūmai su

šunka Viktoras, sujudindamas stalą.
— Esi teisus nenorėdamas. Aš juk kalta. Bet, 

galime prisiminti tai, kas abiem taip brangu. — At
sako Rima liūdnom akim. — Sėskim prie židinio, bus 
jaukiau! Bičiuli, įdėk malkų, — kreipiasi į žmogų.

Šis vikriai sustumdo kėdes, įmeta kelis pagalius. 
Linksma ugnis nuplieskia kambarį. Skambą švelni 

i radijo muzika.

— Va, dabar kaip anais laikais! — nežinomasis 
daužo delnus. — Sėskim. Čia tai bus gera!

Rima įsitaiso. Pasikelia vieną koją ir uždengia 
suknele. Jauki ji minkštasuolio kampe.

— Tu man patikai iš pirmo žvilgsnio.
— Ir tu, — atsako Viktoras.
— Judu jau kitą dieną plaukėt baidare, — kalba 

žmogus linksmas. — Ir buvo gera abiem tu, Rimu
te, džiaugeis jo išmintimi, jėga, o jis — tavo papra
stumu. X

— Jo laukdavau prie ežero, kviesdavau pas save. 
Jis pradžioje varžėsi, paskui užėjo

— Tada buvo blogai, Rimute. Jis sužinojo, kas 
tu. Tu ekonomijos studentė, laikinai pertraukusi 
mokslą. Bet jis vistiek tau buvo meilus aną vasarą. 
Tu gi nieko nežinojai, kas jis?

— Aš daug galvojau, spėliojau: .jis valdininkas 
iš apskrities įstaigų, gimnazijos mokytojas, jei turi 
laiko vidurdienį maudytis. Tame pačiame mieste bu
vo mano brolis vikaru. Jam prisireikė naujų baldų, 
mudu ir nuėjom į vieną dirbtuve Tada aš pamačiau.

— Tu išsigandai? — klausia žmogus švelniai
— Ne, tik nustebau: jis tik meistras
— Meistras ir studentė nelygi partija, — žmogus 

linkteli galvą.
— Man buvo kažko gaila. Mačiau, kad mane my

li, bet argi galima, argi galima’ Kai padarei man bal- 
1 dų, buvo apmauda: koks žemas, dovanom nori įsiteik
ti. Tada mano brolis pradėjo atkalbinėti.

Įtraukiau ir visai nutraukiau Tai buvo žiemą 
dau karininką.

Visi nutyla ir kažką brangaus mąsto, 
sklinda dragūnų halsai

Ijiimę mūsų kas pasvers 
Mes neturime sesers’
Tai išgerkime, draugai, — 
Vienas žemėj palikai! 
i B u i daugiau)

Pamažu 
Aš aura-
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Los Angeles, Calif.

Lietuviai rėmė burmistro Norris 
Poulson kandidatūrą

Los Angeles miesto burmist
ras Norris Poulson perrinktas 
keturiems metams. Pirmosios 
kadencijos metu jis yra parodęs Gary, Ind. 
nemaža dėmesio lietuvių reika
lams: paskelbęs keturias Lietu
vos dienas Vasario 16 progo
mis, paskelbęs Pabaltijo dienas 
birželio liūdnųjų įvykių minėj!-, 
mų progomis ir kitokiais būdais 
pasitarnavęs mūsų reikalams.
Kalifornijos lietuviai respubli
konai rėmė jo kandidatūrą.
Prieš rinkimus, kurie įvyko ba
landžio 2 d., burmistras Norris 
Poulson savo laiške organiza
cijos pirm. L. Valiukui tarp 
kitko mini: “...If I am reelected,
I shall do everything possible 
to continue to merit the confi- 
dence of your organization.
Please extend to the members 
of the club my best wishes and, 
with assurance of my high re-

lionį. Ypatingai gražiais žo
džiais a. a. K. Zaromskį prisimi-, 
nė šio minėjimo sumanytojas j 
Antanas Petrulis, pabrėždamas i 
kad vyčiai velionies neužmirštų 
savo maldoje. A. A.

Lietuvos laisvinimo
tikslams aukos

Minint Lietuvos Nepriklausomy
bės šventę vasario 17, 1957, Gary, 
Indiana, kur dalyvavo Kast Chi- 
cagos, Gary ir apylinkės lietuviai, 
aukojo Mayor P. Mandich $30. 
Po 20 dol. I. Aukštkalnis, G. Cha- 
charis S. Gerbutavičius. Gary Lie
tuvių Politinis klubas $15. Po 
$10 aukojo: V. Rev. Msgr. K. Bič
kauskas, rev. I, Vichuras, A. Vi- 
niek, P. ir S. Karveliai, M. Holo- 
vachka, Lake aipskritčio Lietuvių 
Demokratų League, Gary Lietuvos 
Vyčiai,, J.A.V. Lietuvių bendruome 
nes Gary Apylinkės skyrius.

Po $15. aukojo: East Chicago 
Lietuvių Pasilinksminimo Drau
giškas klubas ir S.L.A. 182 kuopa.

Lietuvių Kultūros Draugijos Ga
ry skyrius aukoio $5.25.

Po $5 aukojo: J. Katuck, F. Van 
ce, A. Kazlauskas, J. Pečiulis, E.

GRAŽIAI PASTATYTA ėlianis, pabėgėlių kapelionams SKAIČIAI BYLOJA sumažintos anglų ir prancūzų 
yra padovanoję apie 300 auto- Dabartinėje Rytų Vokietijo-1 karinės pajėgos. Be to, yra ke- 
tnobilių, kurie palengvina dva- je stovi ginkluoti apie 400,000 I Ii mokomieji vokiečių kariūnam 

sovietų karių: be jų, dar yra | nūs batalionai ir apie 7,000 Va- 
75,000 ginkluotos liaudies mili-1 karų Vokietijos pasienio apsau- 
cijos, 65,000 rytinės saugumo ' gos vyrų.
sienos dalinių, 120,000 “naciona 
linės liaudies armijos”, 100,000 
partinių SĖD ‘‘kovos grupių”.
Vakarų Vokietijoje pajėgos žy
miai mažesnės — nedideli ame-f 
rikečių daliniai, o taip pat labai

sinį aptarnavimą plačiai Vaka
rų Vokietijoj pasklidusiems pa
bėgėlių šeimoms. Tai tikras ar
timo meilės internacionalas, šie 
įvairių tautų jaunuoliai be ilgų 
kalbų, vien artimo meilės dar
bais daug kur pralaužė egoizmą 
ir neapykantą, parodydami ke
lią į Kristų ir į Bažnyčia.

D ft M E S I O, 
WAUKL<iAN GYVENTOJAI

ID.pildykite jūsų Income Taksų for
mas dabar! NepermokėHite

Matykite DAVID H. EDWARDS 
1001 Tenth St., Waukeegan, UI, 

DE 6-3175 TR 2-3137
Kasdien nuo 9 iki 5. Vakarais ir 

savaitgalinis tik susitarus

itJJ
Naujasis Testamentas- 

Šventas Raštas

NUO U2S1SENE JUSIU
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ

IR ATVIRU ODOS LIGŲ 1
I

Tie, kurio kenčia nuo SENŲ, 
ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 

I auguli rubliui sfiilfitl ir naktimis 
miegoti nes Jų užHisenfijuslos Zaiidot 
iiiež6Jirnq ir skaudintų senų atvi
ru ir skaudžių žaiždų uždekite 
LEGtIDO Ointment Jos gydymo 
ypaibyes palengvins Jusu skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite jų tapgl nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi pašalina

kas, T. Lashas, Pupelis, A. Neinie- nlež.ejlmų Ilgos vadinamos PSORIA-
nė T Tautvilo V Rutpo K Cin ro.- • ' „ , .. ’’ SIS. Taipgi patellna perftejimų ligosne, J. 1 autvna, v nuzga, n. ciu-I _ Chicagoje antram augste esančiam garaže vienas pilietis pasta-1 vadinamos athlete.s foot, su- 
rinskas, J. retntes, J. Mikeliu- tė mašiną taip. Ugniagesiai ją išėmė iš tokios garbingas vietos lange stabdo džiovinimų odos ir perplySlmų 
nas, M. Petraityte, J. Diamond, A. 6 /tnha | tarppirSčiu. Yra tinkama vartoti nuo
Vidutis, B, Nainys, M. Skeirys, T. ■_______________ (iNtl) džiūstančios suskilsios odos dertlr-
Mason, B. J,, K. Kamiczaitis, Gary

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

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

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI 
NAUJA CENTRINI 

APŠILDYMA — GAZO 
AR ALYVOS.

Mūsų kainos žemiausios; mdsų 
instaliacija yra tobula. Kreipkitės 
į mus pilnam centrinio apšildyąm, 
iustaliueijos darbui. Mes atliekame 
visokį “sheet metai” — skardo- 
darbą.

LEE’S AUTOMATIC ' 

HEATING
1626 S. CICERO AVENUE 

Cicero 50, III. TOmihall 3-667(1
ANTANAS LIGUTIS, savininkas

Pirkil Apsaugas Bonas!

gard, I am, Sincerely, Norris J."e™
Poulson, Mayor . . seck, E. Vilutis, E. Kazlauskis,

. Ch. Vichuras. H. Shoth, B. Staru-Vysk. V. Brizgus dalyvaus 
Lietuvos Vyčių seime

Lietuvos Vyčių suvažiavime, 
kuris įvyks š. m. rugpjūčio 8 —
31 dienomis, dalyvaus vysk. V.. , pa. Po 25 doL A.L..Katallku Fede-
Brizgys. Jis savo laiške rengė-, ry švento Kazimiero Rėmėjų drau- ™c?Jos 22 skyrius, Senkus Stasys, 
jams rašo: “...Dalyvauti pasi-1 gija, švento Pranciškaus parapi-
stengsiu ir tikiuosi, neatsiras Sve,Lto. Vafdo draugija, Gary ° ’ Gyvojo Roaanciaus draugija, East

Chicago Lietuvių Bendruomenės 
skyrius, švento Pranciškaus para-

ARTHRITIS
A Normai H and

N.L.P. Klubas. Po 20 dol. — dr 
Devenis, Šidlauskas. Po 15 dol. — 
Balfas, Trečiokų šeima, Valaičių 
šeima. Po 11 dol. — Skautai ir 
skautės. Po 10 dol. — Eleonora

kokių nors nenugalimų kliūčių”.
Po Velykų vyčių delegacija vyks 
pas Įjos Angeles kardinolą Ja
mes Francis Mclntyre ir kvies 
jį dalyvauti L. Vyčių seime. Sei
me dalyvaus ir visa eilė žymių 
amerikiečių pareigūnų.

Vacį. Verikaičio koncertas 
L. Vyčių seimo proga

Vienas žymiųjų lietuvių solis
tų Vaclovas Verikaitis L. Vyčių 
suvažiavimo proga duos lietu
vių liaudies dainų ir pasaulinės 
muzikos koncertą rugpjūčio 9 d., 
penktadienį, 8:30 vai. Pacific 
Bali Room salėje, Statler vieš
butyje. Jam pianinu pritars pia 
nistė Patricia L’Heureux, taip 
pat iš Toronto, Ont. Koncerto vai. p.p. Robert Threat viešbutyje, kai, Budizinauskienė, Motiejus Bo- 
programą atlikti, tiksliau ta- Newarke, Lietuvos laisvinimui su- guzas, Augustas Bartkus, Liudvi- 

rinktos stambesnės aukos: kas Bazenas, .Edmundas Bazenas,nant — pnsideskompozitonaus Pq 25 dol aukojo. Mr & Mrs Bulota, Brazauskas, E. C. Bogo- 
Broniaus Budriūno vadovauja-1 Kazanauskai ir Juozas Kralikaus- žai, Ciplys, A. K. Oampes, O. A.l 
mas pagarsėjęs Šv. Kazimiero kas. Dirgeliai, Vincas Dapšys, Eidukai,
lietuvių parapijos choras. Pra-1 £un:nP; Totoraitis aukojo $15. kong. William J._Grize, Hartford,
nešeja visai koncerto programai Jasaitis, S.L.A. 245 kuopa ir J 
bus filmų ir televizijos artistė Vilkelis.

pijos Sodaliečių draugija, švento Barkauskas, Motiejus Brazauskas, 
Pranpi&irniic mruniRnvonriuuo Juozas Brazis. senator DomonicPranciškaus parapijos Rožančiaus 
draugija, švento Pranciškaus pa
rapijos Pranciškinė draugija 

V. Ciparas aukojo $3.

tarnauti bedievių persekioja
mos Bažnyčios reikalams. Apie 
vienuoliją telkiasi vadinami 
“Statybininkų Bičiuliai”, kurių 
skaičius šiuo metu siekia apie 
5 tūkstančius. Tai daugiausiai 
jauni studentai, darbininkai, 
tarnautojai, kurie laisvomis nuo 
darbo valandomis ar atostogų 
metu stato namus, bažnyčias 
ir kitu būdu pagelbsti iš komu
nistų valdomų kraštų pasitrau
kusiems pabėgėliams. Iki šiol 
jie jau yra pastatę 80 bažnyčių, 
keletą tūkstančių namų pabė-

Castelano, Hartford, mayor Ber
gen, Juozas Gronskis, Krikščionių 
D-tų skr. Magdalena ir Antanas 

Po $2: A- Špokas, A. Ciplys, D. LISudirkai: Vlada? Levanas ir šeima,
Koniekas, B. Prokurat, F. Groach,1 ^lta ,ir Juozas L d k L D.
J. Sidauge, B. Grgurieh, A. Lic- S-.5 kuopa, Vilius Mikalauskas, Ma 
kus, P. Cinkus, P. Miažeika, J. Pin- flia 1X. Maruliai, adv. Ma-
kinas, B. Andrijauskas, F. Žavi- tusevicius Mažosios Liet. Bičiulių
sha, ir šeši asmens nepasirašę au- p']a’ Norkeljunū aeį™,a’ A^tanas 
ko jo po $2 Petrauskas, Kostas Petrauskas, Ju

Be to, 36 asmens aukojo po vre- “J* *r Vincas Puod^ukaičiai O. ir 
na doleri . Pagareckai, Puodziunai, Ramo-

Kiti aukojo po mažiau. Viso su- Y,’ , Spauda , kun. Smilga, S.LjA. 
rinkta 500 dol ' 11 kuopa, Genovaite ir VytautasnnKta ouu aoi. , Va]iuliai k)eb Valantiejus, Urb-
. . . _ .. t šaičiai, Žemaičiai, Ona ir Izidorius
INewark, N. J. Žukauskai.

J Po 7 dol.
N. Jersey Lietuvių tarybos su- Z.YS Strikulis. 

rengtame Vasario 16 d. minėjime, Po 5 dol. ALT S-ga, Simas Au 
kuris įvyko š.m. vasario 17 d. 4 gaitis, Jonas Adomaitis, Barkaius- perkraustymus bei pervežimu*TY L, _ „A. mi . J . * 1 j Imi X „ 4..   T~> ~ . .. . .'š tolimų ir artimų atstumų. 

Tel. BIshop 7-7075

vinių, oilos Išbėrimų Ir t t taipgi 
tinkliniu vartoti vaikučiams, kada 
paHlrodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų JI yra įfora gyduolė nuo IS- 
vlrSinlų odos ligų. IJo
gulo Ointment yra 
parduodamu po 75 
et., $1.26, Ir $3.5(1,
Pirkite valstlnPset’lii 
eagoj ir apylinkėse—
Milwaukee, VVise .Oa 
•■'•.lnd. ir Petroit, M i 
chigan arba rašyki
te ir atsiųskite Mo- 
ney order j

LEGULO, Department I). 
5618 W. Eddy St., Chicago 84, III.

Tyrinėjimai SPEARS 
ligoninėje pravėrė duris 
į sveikatą tūkstančiams 
kenčiančiųjų, kurie jau 
buvo įsitikinę, kad jiem 
nebėra pagalbos nuo 
arthrito ir rheumatinių 
skausmų agonijų.

Jei Jus įdomauja šis 
gydymo būdas, kuris iš
gelbėjo tiek daug žmo
nių nuo skausmų bei 
invalklismo jungo, ra
šyk dėl nemokamos lite- 

____ ratfiros; ir užeik pas jū
sų vietinį ehiropraktą. 

SPEARS CIIIROrRACTlC IIOSPITAJ, 
l)ept. 1^106, Denver 2(1, Colorado

Arthritic Hand

A. Aleksis ir Ka- M O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairiu*

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS1
2047 W. «7th Fl., Chloa«o,

III. WAlbrook 5-8063

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės, religiniai dalykai (devocionalai), 
prekės dovanoms. -
2646 W. 69th St. RE. 7-1941

Rūta Kilmonytė.
Vėl nauja lietuviška šeima 
Studentų Dalios Julijos Šim-

Po 5 dol. aukojo: Avižienis, Barz 
dūkas, Belza, Boreika, Dilis W., Ga 
rolis J., Gibas, Giedrikas St., Gi- 
raitis, Jasaitis, Jokūbaitis Pr., Ka-

keviiMUs ir Vytauto Buroko ““"į
jungtuves įvyks š. m. balandžio Lazdeniene, Mažonis, M. Mėlynie- 
27 d. 10:30 vai. Šv. Kazimiero nė, Mockus, Morkūnas, Putinas,
lietuvių bažnyčioje. Tą pat die- ?':ripl<us: Skurvydienė Sruoginis _ 4 , J J i Strupiene, Stamoms, Sarkems. Ši-
ną 5 vai. p. p. parapijos salėje paila, Šukys, Tiknys, A. Trečiokas,
įvyks priėmimas. Vytautas la- Vaičkus ir Velyvis.

Kiti aukojo po mažiau.
Viso aukų surinkta $401.05.

Iždininkas Vladas J. Dilis
bai aktyviai reiškėsi ir reiškiasi 
Lietuvių Studentų Sąjungos vie 
tos skyriuje, kur yra pirminin
kavęs ir užėmęs kitas valdybos ^Vaterbury Coitltl. 
vietas. Vytautas Burokas šį pa- ’
vasarį gaus mokslinį laipsnį e- 
konominiuose dalykuose. Jau
nosios tėvai Bronė ir Aleksand- 
dras šimkevičiai abu yra agro
nomai. Sėkmės Daliai ir Cytau- 
tui! • K. K.

Aukojo 102 dol. dr. P. Vileišis. 
Po 100 dol. — Ramažas Vincas, 

Plantsville, Aldona ir Tarnas Ma
tai, \Vaterburio Bendruomenė. Po 
50 dol. Brooklyn Baking Co. Po 
30 dol. — A.L.T. Sandara 11 kuo-

DC BIČIULIAI

Chicagoje

Prisiminėme Kastą Zaromskį

Kovo 31 d. 10 vai. ryto buvo 
atnašautos šv. mišios už prieš 
tris metus mirusį Kastą Žaroms 
kį. Pamaldos buvo Švč. P. M. 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčioje. Kadangi a. a. Kas
tas buvo vyčių sendraugių ir 
L. V. 36 kuopos narys, be to 
veikė vyčių apskrities valdybo
je, tie trys padaliniai ir paminė
jo velionį, užprašydami už jo 
Vėlę šv. mišias.

Po pamaldų bažnyčioje visi 
susirinkę į L. Vyčių svetainį pus 
ryčiams, kuriuos pagamino L. 
V. 36 kuopos mergaitės.

Užkandžių metu sendraugių 
kuopos pirm. V. Paukštys pra
vedė programą. Jis keliais žo
džiai nupasakojo a. a. K. Žaroms 
kio pasišventimą jaunimui — vy 
čiams, kuriems jis buvo visa šir
dimi atsidavęs. Kur tik buvo

'•■A. • fl

t įfel t

J. Gaidys, M. Gureckas, Pranas 
Gaižutis, Antanas Griška, A. J. Gy 
liai, Jakubauskas, Kančios Arki- 
brolija, Kleinaitis, K. Kiaunė, Zig
mas Klevicka, Karmuzų šeima, 
Juozas Kazlauskas, Jonas Kvara- 
ciejus, Karbis Jonas, L.R.K.S. 11 
kuopa, Lithuanistikos Mok., Mi- 
kolas Lisauskas, Lapinskas, Kuz
mickas Vadovas, Marijolaitis, Mon 
tvidas, Viktoras Malinauskas, Juo 
zas Muraška, Neli Meškūnienė, An
drius Maurutis, . Albertas Melnin- 
kas, Mazurkevičius Antanas, An
tanas Orentas, Vincas Petruške
vičius, Kazys Paliulis, Elena Puo- ( 
džiųnas, Juozas Puodžiūnas, Juo- > 
zas Paliulis, M. A. Pesiai, Paliulis 
Jonas, Paliulis Antanas, Pabalti- 
jos Moterų klubas, V. Riauba, Ru- 
žauskas Juozas, Šlapkūnai, M. švel 
nytė, kun. Sabulis, Jadviga Stul- 
ginskaitė, Stankevičienė, Juozas 
Skruzdys, Sitapulionis, Seliokas, O. 
ir A. Saulaičiaii, Jonas Šatas, Tė
vynės Mylėtojų D-ja, Tremtinių D- 
ja, Tretininkų Kong. Mockus J., 
Karalius Zigmas, M. ir J. Tarus- 
kai, O. Tonkunienė, Tareilai, Jurgis] 
Trečiokas, Gediminas Velička, Va-| 

j lantiejus, G. Valunienė, Tarnas Vi
sockas, Uogintienė, Juozas Zujus, 
Jurgis Žemaitaitis ir Taraškevi
čius.

Po 4 dol. — Antanas Džimidas, 
Kudirkai Jus., X.

Po 3 dol. — Achenbach, Jonas 
Davičikas, R. Dulskis, Ipolitas Ku
telis, Jonas Valys ir Varneckas. 
Kiti aukojo po mažiau.

Viso surinkta $1,676 dol.
J. P. Trečiokas

SPECIALUS
BARGENAS

* Sofoms, Lovoms,
* Lempoms

KAINOS NUO
$49.50 

Ir augščian

Apsirūpinkite Velykų Šventėms gėrimais, 

kurie yra nepaprastai atpiginti!

Westwood Liąuors
2441 WEST 69TH STREET — Tel. PR 6-5951

HENESSY, Prancūziškas konjakas

ROPHI, Prancūziškas konjakas

I.ACRIMF. KOKO, Itališkas likeris 
(Aukso ašaros). Buvo $7.19, Dabar

v-?:

'■» .5 4

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
FKMV A. RAUDONIS, NELLIB BERTULIS, Sa».

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

Krautuvo atidaryta nekmadlenlais nuo 11 lkl 4:30.

5th

5th

5t.li

$5.05

$5.>0

$4.19
IZARKA, nepaprastas likeris. Benediktino 

skonio. Buvo $6.50, dabar parduodamas už $5-50

FIOR D’ALF% 90", Itališkas likeris 
(Isolabella) 5tli $630

Velykų ženklų pardavinėjimui 
rekliamuoti, už kuriuos gautos su-

reikalinga parama jis niekuomet mos panaudojamos invalidų šelpi-
neatsisakydavo. Kiti kalbėtojai Holl^S‘l'SvaiaMa
taip pat šiltai atsihepe apie ve- fiQni Lassie. (INS)

Statybininkų vienuolija

Koenigsteine, Vakarų Vokie
tijoj, belgo kunigo Warenfried 
van Straten įsteigta vadinama 
“Statybininkų vienuolija” jau 
baigia ketvirtuosius veiklos me
tus. Šios naujų laikų vienuoli
jos tikslus gražiai išreiškia vie
no jai priklausančio jaunuolio 
žodžiai: “Norint būti kataliku, į 
neužtenka vien nešiotis malda
knygę. Darbais parodykime, 
kad krikščionybė yra artimo 
meilės religija”! Statybininkų 
vienuolijos nariai šalia įprastų 
vienuolinių apžadų — neturto, 
paklusnumo ir skaistybės — 
yra prijungę dar ketvirtąjį —1

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IR GAZOLINO STOTIS

Lyginimai, dažymas, taisomi ir regulinojaml (tune ap) 
motorai, stabdžiai, transmisijos ir t.t. Alyva, baterijos Ir padan
gos. Taip pat mano garaže perkamas duslintuvus įdedu veltui.

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-53 ........................ $8.25 Murcery 49-51 ................ $8.95
Chev. Ali 1937-53 ......... 8.25Olds, 6 cyl. 41-50 .......... 8.20
Chevrolet 54-55 ............... 9.95 Plvmouth' 42-50 .............. 9.95
Chrysler 0, 42-52 ........... 9.91 Pnntlac 87-54 .................. 8.95
Dodge 0, 42-50 ................ 9.95Bnlck 37-52 ................... 12.00

Ir taip pat čia neišvardintiems automobiliams. Išmeti
mo paina irgi įdedama veltui, jeigu perkama kartu su duslintuvu.

Darbas atliekamas patyrusių mechanikų Dirbtuvė atidary
ta: nuo 8 v. ryto iki 9 vai. vak Sek. uždaryta.

M. ČESAS
1034 West 59th Street Tel. GR 6-01 $6

BORDEAUX, PRANCCZIŠKAS, BALTAS 
AR RAUDONAS, būt.

IJEBFRAUMILCH, Vokietijos pagarsčjas vy
nas nuo ; J-| 25 ’r aukščiau

BUOY LAGER, Vokietijos Bremenno alus,
24 būt. dfžė, tik $6.5°

. Prie čia pažymėtų kainų, taksai priskaitomi atskirai. Šiame 
skelbime yra išvardinta tik maža dalis gėrimų. Per 15 metų pntar- 
navom sąžiningai lietuviams netik iš vietos apylinkės, bet ir iš to
limesnių vietų. Sukakties proga papiginom gėrimus netik čia išvar
dintas, bet. taip pat. ir kitus. Yra gaunama krautuvėje: Zubrowkn, 
importuota iš Europos; Prancūzijos, Italijos, Ispanijos, Vokietijos 
ir kitų kraštų vynai ir kiti gėrimai. Yra vyno virš 5(1 metų sėmimo. 
Užsakant didesnį kiekį, pristatome į namus.

ALEKSAS ŠIMKŪNAS (Joniškietis)

ASk U
J. G. TELEVISION CO. Pardavimas ir taisymas

Televizijos, radijai, patefonai, kamb. vėsintuvai

KALBA VILNIUS'
Kasdien 4 vid. 30 niln. iMtplet. Ateikite pasiklausyti.

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
ATIDA KA Ilt SHKM nuo 11 vai ligi 3 vai.

I

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldu perkraustymas as

menų turinčiu ilgą patyrimą. M

STASYS FABIJONAS
2146 St. Hoyne Avė., Telef. Vlrginia T-T097
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KANADOJE
Sudbury, Gnt.

Sutvirtinimas

Šiemet Sutvirtinimo sakra
mentą teikė naujasis vyskupas 
padėjėjas Aleksandras Carter. 
iš lietuvių buvo sutvirtinti J. 
Českauskaitė, E. Baltutis, Dan
guolė ir Virginija Kriaučeliūnai- 
tės, A. Kusinskis, G. Jakubonis, 

>D. Jasiūnaitė, P. Marozaite ir L. 
Perminaitė. A. Kusinskis mo- 

'kykloje taip pat visą laiką eina 
/pirmuoju mokiniu ir pasižymi 

gabumais muzikoje. Nesykį jau 
vykusiai pasirodė televizijoje ir 
lietuvių pamaldų metu groja 
vargonais, kai tėvas yra užim
tas.

d ? — o —
— Vikt. i*1 M. Kapočiai įsigijo 

namus ir ruošiasi juos pašven- 
s tinti bei kelti įkurtuves.
f

i

toronto, Ont.
Religinis koncertas

Gavėnios rimčiai atžymėti To
ronto lietuvių kolonijoje tradici- 
jon yra įėjęs gražus paprotys — 
gavėnios rekolekcijų užbaigimui 
suruošti religinės muzikos ir 
giesmių koncertą. Ir šiais me
tais minėto žanro koncertas į-

I gaus charakterį. Panašiu ke- ’ 
liu buvo pasinešusi ir E. Bridžiu- 

I vienė, nežymiai suklupusi posū
kyje, kuriame įvyko staigus cha 
rakterio pakitimas, šie posūkiai 
yra pavojingi ir prityrusiems 
profesionalams. Toks pat smū
gis ištiko ir Balčiūnaitę. Gim
nazistės suknelėje ji jautėsi ge
riau, kaip madnios damos. Ta
čiau direktoriaus meilės prisi
pažinimo scenoje ji buvo neme- 
laginga.

Sunkus vaidmuo tekęs E. Sku 
jeniekui. Jo rolėje trūksta fi
losofinio bruožo, kuris yra cha
rakteringas filosofijos mokyto
jui. Dėl to jis veikiau buvo pa
našus į gerą pedagogišką sene
lį, kaip į filosofijos mokytoją. 
Bet čia yra ne Skujenieko, o 
veikalo autoriaus neapdairu
mas.

Be didesnių priiekaištų prisi
mintini J. Kijauskas ir J. Cita- 
vičius. Jų vaidmenys yra pa
prastučiai, bet charakteringi, ši 
bruožą jie suprato ir vykusiai 
juo pasinaudojo. Dėl to jie sce
noje buvo mieli.

Ne savo kėdėj sėdėjo Z. Duč- 
manas. Gimnazijos direktoriaus 
bent šį kartą jam nepasisekė 
pavaizduoti. Jo vaidybiniais ga-

VIENAS KITAM PATINKA

Prez. Eisenhower bučiuoja savo žmoną, kai ji išvyksta į moterų respublikonių konferenciją. (INS)

Susirinkimą pradėjo KLB 
Wellando apylinkės pirm. S. Ul- 
binas, paaiškindamas, kad ne
žiūrint į tai, jog minimos kolo
nijos yra nedidelės ir negausios 
inteligentiškomis pajėgomis, bet

JUOKTI S-SVEI K A
Surinko PKAN YS ALMENAS

Pasikalbėjimas

Kartą susitikę vienas iš di-
gali pajėgti surengti V Kanados, džiųjų moksLninkų pasaulyje— 
Lietuvių dieną Niagara Falls Einšteinas ir vienas iš didžiųjų
mięste. Paaiškėjus reikalui, su-, ***— t bumais abejoti netenka, tačim / 1 “uuuu

vyks, Verbų sekmaien, skambu, tsm|Jrsnj sll vai. s.nnkmas įsnnko šventės
je Sv. Pranciškaus aimuno datyko dUrii nesisekė. ^"*0 valdybą iš penkių asme-

ren-

je. Koncertą rengia Toronto 
Šv. Jono Krikštytojo lietuvių pa 
rapija.

Šiek tiek daugiau galėjo iš 
savęs “išspausti” ir J. Gailiušy- 
te gimnastikos mokytojos v?id- 

Programoje dalyvaus operos menyje bei P. Maželis ■— suža- 
solistė Pr. Radzevičiūtė, sol. Vacj dėtinio. Abiems trūko savo vaid 
lava Žemelyt’ė, sol. Vacį. Veri- menų pepralimo.
kaltis ir sol. Br. MarijošiusJ Nedaug ko būtų galima rei

kalauti iš A. Balčiūnaitės, V. 
Žilionytės ir A. Alkaitytės, vai
dinusių mokines, kadangi jų

Smuiku gros Stp. Kairys. Gies
mes chorui giedos Sv. Jono 
Krikštytojo parapijos choras, o 
taip pat keletą giesmių naujai! vaidmenys yra daugiau pagelbi- 

i suorganizuotas jaunimo choras binio pobūdžio, 
kartu su solistu. Vargonais so-i Dar prisimintina V. Morkū-
!lo gros kun. Br. Jurkšas, o cho-[menė, vaidinusi lotynų k. moky- 

rui akompanuos muz. St. Gai- toją. Jos-vaidmenyje esama ne 
levičius. mažai charakteringų bruožų, ku 

riuos iškelti į paviršių yra ne 
taip lengva. O Morkūnienė juos

ttMtnga programa. «us atliktos yWtėlt0 .Ji ™iSkai pa-
feacho, Beethoveno. Haendelio. tenkl™™ Pabrėžė .r savo dya- 

sinę tuštumą, ir gero mqkyto-
__ . . , .. jo pareigai ištikimybę, nekerš-, berto ir kitų religines muzikos .. . J v

U. rvirtovv,;,, tingumą ir ]ian.

JjL Religiniam koncertui rūpes- 
^fitingai yra paruošta plati ir su- 

lėtinga programa. "Bus atliktos 
Jacho, Beethoveno, Haendelio, 

Mozarto, Dubois, Verdi, Schu-

|r giesmių komopozicijos. Kon-i 
pertas bus pradėtas įžaginiu 
žodžiu kurį tars kun. dr. Pr. Bra

Vienok konduktorius, gerokai 
sumišęs, nesiryžo eiti pietų val
dyti ir pasiaiškino:

— Gerbiamieji, aš nuoširdžiai 
dėkingas už jūsų geras širdis, 
vienok aš negaliu eiti pietų val
gyti, nes šitas traukinys tik va
kar dienos.

Viešniai atsilankius

tik augina, — paaiškina pokal
byje dalyvaująs vyresnysis.

Tavernoj

Užeina miestietis su žmona ir 
šešiainečiu sūnum į taverną, už
sisako užkandį ir du stiklu deg
tinės — vvhisky.

Sūnus Į tėvą klausiamai:
Atvykusi į svečius kaimynė 

randa namuose vienus vaikus.
Žiūrėdama į vyresnįjį iš jų — 

i klausia:
— Tai keli gi iš viso esate vai 

1 kučiai šeimoj?
Užklaustasis:
— Iš viso esame šeši. i
— O tai tėveliams kainuoja ą

daug pinigų. . Antrasis:
— Ne, vaikai tėveliams nieko — Ne kas kita, tik mano žmo- 

nekainuoja, nes jie jų neperka, j na.

— Hei, tėveli, tai mama deg
tinės negers ?...

Dviejų vyrų pokalbis

Pirmasis:

— Sakai, Marilyn Monroe? 
Atimk jos lūpas, plaukus, figū- 

iš kas iš jos liks?

nų: pirm. Petras Balsas ir I vi- 
cepirm. Vytautas Mačikūnas iš 
Niagara Falls. II vicępirm. Juo 
zas Dilys ir sekr. Juozas Nava- 
saitis iš St. Catherines ir ižd. 
Kazys Stankevičius iš Wellando.

Išrinktoji valdyba jau yra. tu 
rėjusi keletą posėdžių ir yra su
dariusi 11 pakomisijų.

Be to KLB valdyba įgaliojo 
valdybos narius S. Juozapavi
čių ir J. Mikšį patalkininkauti 
V Kanados Lietuvių dienos or
ganizavime, su kuriais turėtas 
informacinis posėdis.

Didelė padėka tenka A. Kal
vaičiui iš VVelland, 'Ont., šven
tės rengimo reikalams paskolinu 
šiam be palūkanų 2,000 dol., ir 
iš St. Catherines K. Galdikui — 
400 dol.

Rengiamajai V Kanados Lietu 
vių dienai atžymėti valdyba yra 
numačiusi išleisti metrašti, ku-

Užbaigai
Gali atsitikti, kad kaikuris vai .....

.T „ , . .... dilietis bus nepatenkintas šiomis ri° išleidimo reikalu rūpintis y-
ys, MIC. kuria parapijos baz- ejl » vigtick ra paVeSta Kaziui Žukauskui,
■ycioje veda gavemo., ausikau- < 231 Wallace Avė So., Welland.
ima. Koncerto tikslas - ga;srity1e tobuluraas yrl ,abai Ont. Kreipiantis šiuo reikalu.

limas dalykas. “Vaidilos" ak.‘valdyba prašo KLB centro orga- 
toriai šia kryptimi yra jau gero- nus' LB apylinkių ir organizaci- 
kai pažengę. A. Kalnius it vaidybas bei visus kitus neat-

j sisakyti padėti

zėnios susikaupimui ir nuošir- 
ižiam savo už Atlanto esančių 
irtimųjų prisiminimui. Rengė
jai maloniai kviečia Toronto ir 
apylinkės lietuvius gausiai į kon 
;rtą atsilankyti. V-ji Kanados Lietuvių diena

Š. m. vasario 10 d. buvo su
kviestas Niagaros pusiasalįo 
kolonijų — St. Catherines, Wel- 
lando, Port Colbome ir Niagara 
Falls — LB apylinkių valdybų 

b kovo 30^Toronte suvaidino susirinkimas Niagara Falls mies
Fodoro 3 v. dramą “Brandos te- šiam reikalui buvo Pakvies- 

Ltestatas” I kiekvienos kolonijos po ke-
! lėtą ar kelioliką susidomėjusių 

Nors atrodo, jog šiame teat-' asmenų, aptarti Kanados Lietu
je yra susispietę tik scenos mę- vių dienos rengimo reikalą.
įoo mėgėjai, bet jis yra jau ge- — - . ------- -----

^Tokai peržengęs mėgėjiškumo ri
/bą ir pasiekęs vertingo meninio 
Sygio.

Režisorius P. Maželis parodė 
fpemaža sugebėjimo veikalo per

eikime ir jo meiniame apipavi- 
alinime. Scenos kompozicijoje 
roperšos retos, visa pakanka

mai apsvarstyta ir suderinta.
C Kalbant apie vaidybą, tenka 
pastebėti, kad ausį užgaudavo 
, per dažni artistų užsikirtimai 

kalboje. Pirmojo veiksmo vai 
dyboje, ypač pirmoje pusėje, 
buvo jaučiamas ryškus netikru- 
mks. Geriausiai pasisekusiu 
laikytinas antrasis veiksmas.
Trečiajame veiksme veikiau bu- 
Vo jaučiamos vaidybos pastan
gos, kaip pati vaidyba.

Aktoriai
. Stipriausiais ♦ vaidintojais šį 
kartą užsirekomendavo Ig. Ga- 

’ tautia matematikos mokytojo 
' vaidmenyje, E. Bridžiuvienė — 

literatūros mokytojos, E. Sku- 
jeniekas — filosofijos mokytojo,
ĄL Balčiūnaitė — mokinės, V.
Morkūnienė — lotynų k. moky
tojos ir E. Žilionis — gimnazijos 
sirgo vaidmenyse. Ig. Gatautis 
net peržengė gero tipo ribą ir

“VAIDILA” TORONTE

Toronto lietuvių “Caritas” pa 
iestas JAV LB Clevelando a- 

jylinkės teatras “Vaidila” š.

Vienoks
toks patalkininkavimas 
rins mūsų darbą, o tuo pačiu pa 
rodysime, kad mes esame tvir
ti organizuoti vienetai.

Taip pat šios šventės proga 
valdyba yra numačiusi Niagara 
Falls mieste surengti lietuvių 
meno parodą, surinkus geriau
sius mūsų menininkų kūrinius iš 
Kanados bei JAV, kad plačioji 
visuomenė bei šventės dalyviai 
galėtų visa tai pamatyti. Dides
niam supažindinimui Kanados

ar ki- 
sustip-

VISTIEK LAIMĖJO

Nežiūrint šen. MeCanthy prieštaravimų, buvęs Korėjos kare brig.

komedijantų — Čarlis Čaplinai.
Eišteinas į Čapliną:
— Malonu man jus pamatyti 

ir pasikalbėti su jumis. Juk esą 
te toks žmogus, kurio meną vi
sas pasaulis supranta.

Čaplinas:
— Ir man malonu tamstą ma 

tyti, juk esate toks žmogus, ku; 
rio- pasaulyje niekas negali su
prasti.

Miesto mergaites

Vėlyvą rudenį, Kada žemė jau 
buvo padengta lengvučiu snie
go sluogsniu, .miestietis su 
dviem mažametėm dukrelėm: 
keturių ir šešių metukų, išvažia 
vo automobiliu pasivažinėti Į 
užmiestį. Tenai, prie vieno ūki
ninko sodybos/dsCS vaikščiojo 
lauke keletas karvių. Keturme
tė dukrelė klausia tėvą:

— Ar tos karvytės ir naktį 
būna lauke, tėveli?

— Nebūk kvailute, atsako už 
tėvą šešiametė dukrelė — jeigu 
jos būtų ir naktį lauke — tai 
pienas pas jas užšaltų ...

Geležinkelio stoty

Kažkurioj geležinkelių stoty, 
Sovietijoj, traukinys jau keletą 
metų niekad neatvažiuodavo to 
kiu laiku, koks buvo tvarkrašty 
pažymėtas. Visuomet vėluoda- 
vosi valandą ar net dvi. Tačiau

visuomenės su lietuvių menu, 
meno parodą numatoma atida
ryti pora savaičių prieš šventę. 
Parodos rengimo reikalu di
džiausias pastangas deda vietos 
klebonas tėvas Juvenalis Liau- 
ba, OFM.

Ši tradicinė Kanados lietuvių 
šventė, kuri šiemet įvyks rug
pjūčio 31 ir rugsėjo 1 ir 2 die
nomis, ruošiama jau penktą 
kartą, kad būtų sustiprinta vie
nybė savųjų tarpe ir parodyta 
kitų tautų žmonėms, jog mūsų 
tautinė dvasia dar gyva ir pa
siryžusi vesti pergalės kovą 
prieš klastingą raudonąjį mūsų 
tėvynės okupantą.

V Kanados Lietuvių Dienos 
Rengimo Valdyba

vieną dieną laukiantieji stotyje 
traukinio begaliniai nudžiugo, 
nes traukinys įriedėjo į stotį be 
galiniai punktualiai.Keleiviai net 
gi susimetė ant greitųjų ir pa-

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 
SEPTINTĄJĮ

ROMANO KONKURSĄ
KONKURSO MECENTAS

JONAS ANDRULIS

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

noro traukinio vyr. kondukto-1 darbių klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Pas-
riui stoties bufete užfundyti ge 
rus pietus.

STATYBAI 

IR NAMŲ 
PATAISYMUI/
PRISTATOM J 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS UTWINAS, Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty 

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

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

IŠ WGKS stoties — Hanga 1390 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
N"’O PIRMAD. IKI PENKTAD.

8:45 Iki 9:30 vai. ryte 
SESTĄJĮ. 8:30 iki 9:30 ryte 

SEKMAI). 8:30—3:30 v. r. Iš stoties 
YVOI’A — 1400 kil.

7159 So. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chicago 29. 1,1. HEmlock 4-2418

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

musu specialybė

Prccin Photo Studio
ilncorporated)

EDVARDAS ULIS. sav. 
4058 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-24C'

sukūrė nemelagingą raidės žmo- generolas Zwicker gavo mwj. generolo laipsnį (INS)

Pasinaudokit paskutinėm 

IŠPARDAVIMO 
DIENOM

Dabar nupigino visi: Hi-ft fono- 
grafat • Tvlevizljos • Vėnlniuvat- 
Vėdintuval AM/l’M radijo aparatai
• VokiAkl trumpų bangų rad. apar.
• (kalbėjimo aparatai • Dulkiasiurb
liai • llašomnn mašinėlės • Jvairds 
elektriniai namų apyvokos reikme
nys • Antenos ir klt.

Dflinfl-
TCLEVISIOn

Csales - Service)
H*«. In*. A. H1MP5A8

3321 S. Halsted — GUTfsMe 4-ftAAA 
Atdara: kasdien 9—0, ’ pirmadieniai* 

Ir ketvirtadieniais 9—9

Mūsų pirmaujančio beletristo An
tano Vaičiulaičio vienas i* įdomiau
sių kūrinių — romam

VALENTINA
v81 gaunamas, nes yra iSSJusl antra, 
pataisytoji laida. Romanas buvo pre
mijuotas “Sakalo” leidyklos. Kaip 
visa Vaičiulaičio kūryba, 6,s roma
nas patraukia augSta stiliaus kultū
ra, rūpestingu menišku apipavidali
nimu. Vaičiulaitis yra davęs daugiau 
kaip 20 originalių ,r verstinių vei
kalų ,r šis romanas yra vienas Iš Jo 
stipriausių kūrybos, nupasakojus vie
nos mergaitės meilę, jos vidaus ko
vas, jos audringų pabėgimų už vie
nuolyno mūrų. Romanas turi 141 
pslj Kaina $2.

DRAUGAS
4545 West 63rd Street 

CHTCAGO 29, ILLINOIS

-jessTH!
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:

n r * u g a s
454.1 Wrat «3nl Street, 

t'hieago 29, UI.

kutinę data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti — 
1957 m. gruodžio 1 diena.

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

3. Jury komisijos sąstatas bus paskelbtas netrukus.
4. Romano siužetą pasirenka patys autoriai. Romanas turi 

būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip apie 200 romano for
mato puslapių.

5. Kūrinius siųsti adresu: Romano Konkurso Komisijai, 
“Draugas”, 4545 W. 63rd St., Chicago 29, UI.

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

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

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

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

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad,, penktad. ir 
Seštad. 9 vąl. ryto iki 4:30 p.p.

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

Atliekame dideliut ir ir "žus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas. Elektrinis auliedinimas. Parduodame Automobilių dalis.

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

2641 West 7lst Str. (Kampas Talman Avė.)
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

1

l/2% PADIDINAė

DIVIDENDĄ I

CRANESAVINGS
2555 WEST 47th STREET LAfayette S-1088

B. R. Pletldenicz, prez.; E. R. P1etklewicz, sekr. Ir advokatas
Mokame sukitiis dividendus. Keičiame čekius. Parduodame Ir perkame 

valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami sųskaltų šiandien. Apdrausta iki 3<Ū,OOO.

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

“Sesias hwMjw ™
r* IŠ TOLI IR ARTI

NAUJI OlOCil TtO/OH- NAUJAUSI MMUSTmo IMNICIAI

Nmf Mtrų NAmnnAs-pinus ip sąžiningas pptapnaw^as

JUOZAS NAUJOKAITIS
0022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL Tel VZAIkmek 5-*?O9

S • T1STT. TJ. r iTh - —i   —— ;    .    a
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SKAUTYBES KELIU/
— Buriavimo kursai, suruošti ographic Magazine” kovo mėn. 

Baltijos Jūros jūrų skautų tun-l laidoje. Straipsnis pavadintas 
to. jau pradėti š. m. kovo 10 dJ “A Childhood Artist Carries 
ir pirmoji paskaita sutraukė gra On”, pridedant Kęstučio fotogra 
žų būrį jūrų skautų, budžių ir ( fiją ir jo pieštą iletuvaitės pa- 
gintarių, pasiryžusių įsigyti dau t veikslą. K. Zapkus šiuo metu 
giau teorinių žinių apie buriavi
mą. Kursus veda prityręs va
dovas j, psktn. E. Jasiukaitis.

studijuoja meną Chicagos meno 
institute.

— Chicagos sk. vyčių dr-vė 
— Vyr.. valt. B. Urbonas iri savo gausioje sueigoje kovo 24 

vyr. valt. E. Šimaitis pradėjo stu d. aptarė savo veiklos reikalus, 
dijas Illinois Institute of Tech-! Čia buvo išrinktas ir naujas dr-
nology. Pirmasis pasirinko che
mijos inžineriją, o antrasis -- 
fiziką, gavęs mokyklos stipen
diją.

— Redaktorius M. Vaidyla, di
delis jūrų skautų bičiulis Chica
goje ir Baltijos Jūros tunto stei 
gėjas kovo 30 d. kalbėjo per S. 
Barčus radiją, kviesdamas vi
sus Chicagos lietuvius dalyvau
ti “skautoramoje” š. m. balan
džio 14 d. 3 vai. p. p. Marijos 
augštesn. mokyklos salėje.

— Chicagos skautams per 
Skautams Remti Draugiją pa
aukojo Chicagos Lietuvių Mo
terų Klubas $75 ir Jonas Pa- 
kel $25. Aukas priima dr-jos 
ižd. inž. J. Jurkūnas, 6725 S. 
Campbell Avė.. Chicago 29, III.

— LSB Užsienio skyrius, no
rėdamas paremti Jajnboree Fon 
dą, rengia šaunų velykinių šokių 
vakarą balandžio 21 d. 7 vai. v. 
A. L. Tautinės Sąjungos na
muose, Bostone. Veiks turtin
gas bufetas, gros puiki muzika 
ir bus įvairių išdaigų. Bostono 
ir apylinkių jaunimas (nuo 16 
metų) bei visuomenė kviečiahna 
gausiai atsilankyk ir pirmą kar
tą po gavėnios lietuviškoje nuo 
taikoje sutikti džiaugsmo šven
tę ir tuo pačiu paremti Jamboree 
Fondą.

— 35 metų sukaktis nuo lie
tuvių jūrų skautų įsteigimo su
ėjo š. m. kovo 12 d. Šia proga 
yra išleistas specialus “Skautų 
Aido” numeris, kuriame patie
kiama daug įdomios medžiagos 

^pie jūrų skautus.
— Toronto jūrų budžiai išsi

rinko naują įgulos vadą vair. 
V. Valaitį.

— Valt. Gražina Sabaliūnaitė 
vadovauja jūrų skautų tautinių 
šokių grupei, kuri puikiai pasi-

vės vadas s. v. v. s. Vytautas 
Petrauskas. Naujasis dr-vės va
das Chicagos skautams jau se
niai pažįstamas, nes bdvo pir
mosios Chicagoje 1948 m. įsteig
tos skautų skilties skiltininku.

Neseniai baigęs architektūros 
studijas, atlikęs karinę prievolę, 
brolis Vytautas nuolatiniai ap
sigyveno Chicagoje ir atrodo, 
kad žada vėl aktyviai įsijungti į 
skautų vadovo darbą.

PAKVIESK ŠEIMJJ

— Tikrai, visai teisingai gal- j 
voji, tuoj jiems parašysiu, kad į 
č a atvažiuotų!

Kaip minėjome, anglų kalba 
pirmauja knygų rinkoje. Ji yra 
taip pat daugiausia verčiama į 
kitas kalbas. Jai priklauso visas 
trečdalis visos pasaulio spau-

Vieną škotą draugas pakvie- dos; po jos eina rusų kalba 
tė pas save svečiuotis į Londo- spausdinamosios knygos, o tre- ,
ną. Praėjo daug laiko, bet Sko
tas nesiruošia išvažiuoti. Šei
mininkui gi atrodė, kad jau lai
kas svečiui išvykti, ir manda
giai paklausė.

— Ar nemanai, kad tavo žmo 
na ir vaikai tavęs išsiilgo?

PAJIEŠKOJIMAI
LIETUVOS GENERALINIO 

KONSULATO NEW Y0RKE 
PAJIEŠKOMI ASMENYS:
Arnašius, Mylias ir Steponas, 

sūnūs Antano.
Bakanauskienė, Elzbieta, ir bro

lis Volungevičius, ^Alfonsas, vaikai 
Jurgio, iš Merkines vai.

Beinoraltė - Kukėta, Bronė, kil. 
iš Rietavo.

Bučnienė - Šaltaitė, Julė, iš Spin 
gių k., Pašilės parap., sūnus Juo
zas, dukterys Danuutė ir Onutė.

Černiauskas, Stepas, iš Čekiškės, 
gyvenęs Babtuose.

Dailydė, Jonas, iš Marijampo
lės.

Dankis, Jonas, sūn. Jono.
Dūkus, Alfonsas.
Diras, Pijušas, iš Graužinių k., 

Gražiškių parap., Vilkaviškio ap.
Eidimtas, Apolinaras, Mateusas 

ir Vladislovas, sūnūs Fortūnato, k. 
iš Plungės. I

Gaižutis, Antanas, sūn. Antano, 
gim. 1924 m. balandžio 4 d.

Gelčytė - Vosylienė, Elzbieta, iš 
Dambraukos k., Marijampolės ap.

Janauskas, Vaclovas, sūn. Do
mininko. i

Jasevičius, Vladislovas, iš Didž- 
prūdžio k., Kupiškio vai.

Katkevičius, Vladas, iš Babtų, ' 
Kauno ap.

Kaulius, Juozas, Petras ir Ze
nonas, sūn. Juozo.

Kažemėkas, Stasys, sūn. Juozo, 
iš Šūklelių k., Būblelių vai.

Kiseliauskienė - Kiseliauskaite, 
Ono, vyras Jonas.

Kovoliūnas, Juozas, buvęs Vo
kietijoje.

Kukėta - Benoraitė, Bronė, kil. 
iš Rietavo.

Kumpikevičiūtė - Lauba, ,Anė, 
kil. iš Rietavo.

Kundrotas, Stasys, iš Trakų.
„ ... , Lauba - Kumpikevičiūtė, Anė, išrodė Sandaros metiniame ban Rietavo. ‘

kete. Ši tautinių šokių grupė Mataitis, Leonas. »
dalyvaus ir tautinių šokių šven- . Mickevičius, Juozas, gyveno Bal
tėje birželio 29 - 30 d. Chica-j Daškevičius. Povilas, žmona O- ' 
goję. na, duktė Ieva, sūnus Edvardas, iš

— Jūrų psktn. E. Jasiukaitis, Panevėžio, gyveno Chicagoje.
neseniai haio-s inžineriins stii- Pavilionis, Vitas, sūnus Vacio, iš neseniai Baigęs inžinerijos stu- Dušniuonių k > Alytaus ap. 
dijas Illinois universitete Urba- Pes.haitė, Felicija, vienuolė, 
noje. vėl grįžo į Chicagą ir yra Pincoski, Aleksandras, gyvenęs 
išrinktas Chicagos jūrų budžiųį Arp1e^^s°''jonas. 
laivo įgulos vadu. Praševantienė, Ona, duktė My-

— Psktn. Kęstutis Mikėnas, kolo.
buvęs Korp. “Vytis” pirm., šiuo! Ra£elis Andrius.
metu atlieka karinę prievolę Dė
dės Šamo armijoje Korėjoje.

— Kęstutis Zapkus, vienas 
Lituanicos tuntb Chicagoje lei
džiamo laikraštėlio “Gairės” re
daktorių pasižymibne tik spau
doje, bet ir dailės mene. Jis sa
vo meniniais gabumais atkrei-

Rinkevičius, Algis, iš Vilkijos.
Šaltaitė - Bučnienė, Julė, iš 

Spingių k., Pašilės parap., sūnus 
Juozas, dukterys Danutė ir Onutė.

Samulis, Vincas, sūn. Petro, iš i 
Kretingos ap.

Saulėnas, Jonas ir Juozas, iš 
Migučionių k., Dusmenų par., O- 
nuškio v., Trakų ap.

Šiaulys, Antanas, Kazys ir Ste
ponas.

..................... , Sideraitė, Vanda, duktė Bro-pe net amerikiečių demesį ir su-, niaua.
silaukė net penkių stipendijų pa! Slauta®, Juozas, sūn. Petro, iš 
siūlymų angštosioms studijoms.! j^,™nkų’ ir sūnūs Antanas ir 
Jo tremties kelius ir palinkimą Šlekaitis, Juozas.
menui aprašė “The National Ge

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELĘ EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI 

J. A. V. PILIETYBEI

Urbanavičius, Ričardas, s. Hen
riko, iš Raguvos.

Volungevičius, Alfonsas, sūnus 
Jurgio, ir sesuo Bakanauskienė, 1 
Elzbieta, iš Merkinės vai.

Vosylienė - Gelčytė, Elzbieta, iš 
Dambrauskos k., Marijampolės ap.

Žvirblis, Jonas, sūn. Antano, iš 
Čianiškių k., Joniškėlio v., Biržų 
apskričio.

Jieškomieji nrba npie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA 

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

Elena Paužienė iš Lietuvos įieš
ko savo brolio VACLOVO BRA
ZAUSKO, s. Juozo, iš Šunskų. At
siliepti ar apie jį pranešti adresu: 

Klausimai ir atsakymai anglų! Uršulė Janušauskienė, 2554 W. 40 
u* lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei-' St., Chicago 32, III.
■ėjas Alfonse F. Weils.. Kaina, --------------
tik 60 centų. ' 8. Hermitage Avė. Zigmas žemaitis,

~ I gyvenantis Lietuvoje, takių rajone,Pasiskubinkite Įsigyti reikalui-, Ąržuo]upi knL Lithnani*^ įieško
PalenKVln8 pusbrolio JONO VAIČEKAUSKO, 

Įsigyti J pi įetybę. , gyvenusio Chicngoj, vėliau San Frnn-
cisco mieste; taip pat įieško KUNI- 

įOUNDOS SKERAITYTftS, gyvenan- 
i (bos Amerikoj.

Pinigus su užsakymais siųsti: 
DRAUGAS.

4545 West 63rd Street 
Chicago 29, Illinois

Remkite dien. Draugą!

J ieškomas PLEVDKAS JUO
ZAS, s. Juozo, gyvenęs Hartford, 
Conn. Jieško sesuo Plevokaitė Ka
zimiera, d. Juozo: Rašyti: S.S.S.- 
R., Gorod Krasnojarsk, ulica Du- 
brovinskaja, dom Nr. 5 -20, Taano- 
šiūnienė, Kazimiera,

čioji vieta atitenka prancūzams.

<H S SI H III and h ii r W A N T III A h s
M E 41. ĖST ATE REAL ESTATE HELP WANTED MOTERYS

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

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5080

PRospect 8-3579 (vak. ir seinad.)

REIKALINGA MOTERIS NAMV

RUOŠAI. Nereikia virti. Prie 2-jų 
suaugusių asmenų. Naujas namas.

D. M0NSTAVI6IUS
REAL ESTATE - 1653 W. 103 st 

Te*. BEVF.RLY 8-S040
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda- t)u°dainas kambarys. 5 dien. j savui-
vimas. Tarpininkavimas bizniuose Ir tę Maloni atmosfera, 
valdžios Įstaigose. |

INCOME TAX. Taz aooountant Oltduird 4-011*0

— Su pinigais mūsų Jonukas fvr°
bėdą turėjo dar nesulaukęs nė 
dviejų metų.

Negali būti.
— Tikrai. Jis buvo prarijęs 

monetą.

000 
000.

Nuujau mūr. 6 k., tnodern. Įreng., 
alum. langai. Būtinai priverstas par
duoti —• $19.500
Mūr. 2 b., centr. Šilti., gar. — $16.900.

Yra du ugiu u pigių ir gerą namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer avė., LAfayette 3-3384 

(prie California g-vėsj

Yra kaloama mieste, kad STEIN TEXTILE BENDRO 
VfiJE rasite didžiausią pasirinkimą už nebrangias kainas 
Įvairių vilnonių, šilkinių, medvilninių, užuolaidoms ir už
dangalams medžiagos. Taip pat ir paltams medžiagų vy
rams ir moterims.

STEIN’AS turi metinį išpardavimą, štai pavyzdys kainų.
Geriausios ANGLIŠKOS bei “worsted MEDŽIAGOS kos

tiumams, kurių kainos paprastai yra $9.80, dabar tik . .$4.50
Visokiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkai 

ir plaunamas “Sil-O-Shan”, “antiųue taffeta”, pa
prastai $1.98. dabar tiktai ............................. 98c

60 colių vilnonės medžiagos ir ‘'flannel” vyriškiems ir 
moteriškiems kostiumams tiktai .................................... $1.89

48 colių užuolaidoms bei uždangoms medžiagos, vertės iki 
$2.98, tiktai ...............K.................. ............................>.$1.39

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Cloth užuolaidoms tik $1.09

Atvykite į STEIN TEXTILE ir patys įsitikinkite. Su kiek 
vier.u pirkiniu ąyi $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovaną.

Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 
“laces”, satiną, taffetą, ‘“brocades”, Shantung, ir t. t. Taip 
pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigias kainas

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

1 Mokaus į rytus nuo Halsted St., li/2 bloko į pietus nuo 
Roosevelt Rd. Atdara 7 dienas savaitėje iki 5:30 vai. vak.

»>4 MOnroe 6-8152 */'
hite ip.tev

REAL ESTATE
Paskolos Nej. Turtų Valdymas 

IVISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI
K. MAIRONIS.

Namų PRospect 8-2071

SOUTH SIDE SPECIAL. Arti 
. 56th ir Austin. 4 kamb. namas, pil- 
’ nai apstatytas, kartu ir T.V. Mo
kesčiai tik $50. Kaina $8,900; įmo
kėti $1,800. SVOBODA, 3739 W. 
26th St, LAwndale 1-7038.

I CICERO. 2-jų butų bungalow. 
Arti 50th ir 22nd St. 4 ir 4 kamb. 
Mūri, garažas., $20,900; įmokėti 
$6.000. SVOBODA 6013 Cermak 
Road. BIshop 2-2162.

Med. 4 butai, centr. šild., 60 p. 
sklyp. 185 paj., reikia remonto, kai
na $15,900.

Med. bung. 7 kamb., centr. šild., 
garažas, puikūs kambar.

1 Mūr. 2 po 6, centč. šild., garažas, 
30 p. sklyp.

Mūr. 2 po 4, cent. šild. $15,900.
•Mūr. bungalow, 6 kamb. 

f Mūr. 3 augšt,.: taverna, 2 butai po
4 ir 9 atsk. kamb., lab. geras namo 

I stovis, geros pajamos.
Mūr. maisto kraut, ir 5 kamb. 

į cent. šild., garažas, 60 pėd. sklypas.

RRIGHTON PARK
45th & Albany. S 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 (tile) virtuve ir vonia. Metali
nes vielos tvorele. 1 blok. nuo parko, 
prie 72 ir Sawyer gatvių.

WEST SIDE — 13 koL
Mūrinis 1 augšto, krautuve Ir 2 

butai po 5 kamb. Prie 19 ir Ashland 
gatvių. Ištisas rūsys, 6 kamb. butas 
iš kiemo su mod. Įrengta virtuve ir 
vonia. Namas labai švarus ir gerai 
užlaikytas. Kaina $18.600.

Steno - Gen. Office

Good Typist. Liglit dietation, in- 
terestiug, diversiiied duties.

Salarv open.

Siuall eongeiiial Office. Xc, age 
liiiiit. Perinaneut.

CONCREET STEEL 
COMPANY

3109 S. Central Pk. flve.

Taip p»t turime daugiau uuoao- ISNUOMCOJAMA - TOK R1SNT vybių duodančių geras pajamas ir — ■ - -— - - _
prekybinių namų.

SNUKIS REALTY
6438 So. Pulaski St. 

Telef. LU<now 5-5000

ŠTAI KUR PROGA!
že-Gera vieta — geras namas 

ma kaina!
5 didelių kamb. stiprus, gražus 

mūr. bungalow. Arti Maria H. S. 
Autom, šildymas alyva. Dvigubas ga
ražas, 87 pūdų sklypas. Sav. pirko 
apartmentinį namą, todei šitą turi 
parduoti. Kaina numažinta iki 
$17,700. Tai jums namas, kurio se
niai laukiate.

Income taksy pildymas
P LEONAS

NAMŲ SAVININKAI!
Tarpininkaujame butų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estete 
501# So. Western. PRospect a-2234

Išnuomuojanuts kaiuburys, apšil

dytas; su visais patogumais — neve- 
dusiems.

Teirautis tel. YArds 7-3547 
3415 So. Kmcrald Avė.

PROGOS — OPPORTUN1TIES

CT35 West 71st Street 
Ylai telefonai: WAlbrook

PARDUODAMAS RESTORANAS. 
Sunkvežimių sustojimo vieta. Par
duoda dėl ligos. Arba išnuomuos — 
“sub-lease” 6 mėnesiams patikimam 
asmeniui. 3502 S. California Avė.

NARIU I II Ii vii . u i! ► i H .. U Vi

B-VIŲ LYGOS. KURIOSE
Kiekvieno Sanįaupos Aodrauslns iki Slft.ono.fiP 

I R
Paskolos Duodamos Namu Isigiiimu? 

Lengvomis Sąlygomis

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

GRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St., Chicaąo 32, III

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN~

3430 S. Halsted St., Chicago 8, III

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

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

M*8 MIDLAND
1

Sdvings ancfLoarr 
Association

^0 t

PER 40 METU
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA l> 

PELNINGIAUSIA 
C 

ovl

a PELNINGIAUSI) 
S Taupvm< 
? IfNDROV

4038 Archer Avnnnn Tel. LA 3-671. 

AUGUST SALDUKAS Preilrferem

ryto iki 9 v. vak
2-3486.

Marųuette Parke
2 po & kamb. Mūrinis su 3 k. butu 

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

5 kamb. bungalov. Autom, gazo 
šildymas. 2 mašinų garažas. $17,000

ŠIMAITIS REALTY, Bl3gpo*4 kamb. Mūrinis. Pečiais šll-

INCOME TAX
2737 W. 43rd St., CL 4-2390

JIEŠKO BUTO

l»r DIRBANTI, suaugę žmones Įieš
ko mažo butelio Brighton Parke. 
Skambinti ItEpuIrtic 7-1043 nuo 5 
iki 9 valandos vakaro.

BUILDING & REMODEiJNG

Nauji namai, garažai, įvairūs pa
taisymo ir pertvarkymo (rcmodel- 
ing) darbai.

VACYS PETRAUSKAS
Bl IIiDING CONTRACTOR 

4327 S. Campbell Av« Chicago 32, III. 
YArds 7-9675

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

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

Narini tel. BIshop 7-3340 
2737 IVest 43rd Street

PRANAS SALEMONAVIČIUS
• Paruošia paprastas ir sudėtingas (nuosa

vybių savininkų) mokesčių blankas.
• Paruošia algų lapus • Atlieka knygvedybą.
• Sutvarko užsilikusias knygas.

504 West. 33rd Street (netoli Normai Avcnnn). 
Valandos: Kasdien įskaitant šešlad.. ir sekm. nuo 9 v. 

,, bet avarbn, kad telefonu snaitirtumėt laiką VIctory 
20 METŲ PATYRIMAS — ŽEMOS KAINOS

dymas. Garažas. Tik $20,600.
2 po 4 kamb. mūrinis ir 3 k. butas

rūsy. Gazo šildymas. Tik $23.900.
VARPAS Real Estete

Insurance, Notary Public 
5910 So. Westera įtv»- 

PRosp. k-2234 arba HEm. 4-7O06

PIRKITB ir pontooktM aavo m 
kilnojamą turtą per mano įataigą- 
Naudokitės mano teisingu patana 
rimu

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpabUe 7-6406

Šioje nejudomo turto pardavimo 
įtaigoje perkant ar parduodant, Jfl- 
eų laukU greita* tr telatngae patar 
levimaa

NORVILĄ
REAL ESTATE HALES 

2000 W 69th HL Tel. Proepert 0-946-

MARQUETTE PARKE. 10 butų 
apartamentinis. Stiprus namas Ir ge
ros pajamos. $67,000.

BRIGHTON PARKE. 6 butų mūr.> rf'-v N'"' V M /T-' 1 1 r»ivlvr.rl 1 LJIN 1 A rv JA Ils. O DUlŲ iliilr.
I ''KrIVh <4170 jVJlN an* plataus sklypo, 6 kmb., centr.

šild., ikti -butai šildomi pečiais. ■ Kai
na $36,000.

KITUR: 2-Jų augštų 4 bt. mūr. 
2 po 4 kmb. ir 2 po 5*4. Šildymas. 
$88,000.

VENTA
4409 SO. FAJBFIELD AVĖ. 

LAf. 3-3881: LAI. 8-0627

lONsi KUCTION COMPANY 
1 i” s iHtb Ct. Cicero 50. III
Statome naujus namus ir garažus

Atliekame visokių trobesių ir patai 
pu įvairius remonto darbus skubiai 
gerai i: pigiai.
šaukite liAnubc n-S70a nuo e «•> 

ryto Iki 7 vai. vakaro, 
t'el. OLympic 2-6121 nuo 0 vat 

vaknm Iki 11 vaL vakaro

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE

MORAS
lltillricrs Gcn. Contractora 

Atlieka planavimo ir staty
bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų tr viešųjų pastatų.

Namų Įkainavimas ir Įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Kasdien nuo S vai. ryto iki S 
vai. p. p. Kitu laiku susitarus.

Tel. PRospect 8-2018 
6800 SO CAMPBELL AVĖ. 

Chicagc 29. Iii.

Namų statyba, Įvairūs pataisymai 
Ir partlavlmas. Jei norite pirkti ar
ii/.Kisnkyii mimą, kuris būtų gerai iš
pinti uolas, pttlogns, gražus ir, pigus, 
pirkite ar užsisakykite pae

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TKmunal 0-66*1 

nuo 6 vai. p p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10-4 vai. Adresas: 616 
Nolton. Wlllow Springs. III.

DU ATSKIRI 4 KAMBARIŲ 
NAMAI UŽ 

$16,500
1>.\ UGKN AK. Turi būti parduoti 

<lil turto piisidiiliiiiiiKi. Didelis san- 
(Ifditikas-iitility rooin, vaismedžių, 
”«•!•(»į np> linkėjo. Arti bažnyčios ir 
mokyklų. Kampinis sklypus 132x 
100 pt dtp 2552 W. 46th St., prie
šui* Koekueil.

Tel. Vlrginia 7-7932

MISCELLAMEOll»

ŠILDYMAS
A Stančiauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus ' (Air oonditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.
1846 S. 49th Court, Clcer.

TeL OLympic 6-0775 nuo 8 vaL 
ryto iki 5 vai. vakaro. 

Telefonas nuo 5 vai. vakaro: 
OLympic 2-6752

LIET. AP14RAUDO8 AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bės patrirtinos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAH KIRVAITIS 
WAlbrook 6-6071

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
0100 S. Ashland Avė., Chicago 30, III. 

KADA IR KAM MOKAMOS

Pensijos ir Pašalpos
Šiame leidinyje ir 8 pusi. priede at
spausdinta JAV-bių Socialinio Drau
dimo (Sodai Security) (statymas su 
naujausiais I05tt metų papildymais, 
būtent: i) Oficialšs pensllų ir pašal
pų lenlelčs, 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 Įstatymas 
(U'iinlunrn'N Compcnsatton), su len
telėmis, nurodant už kokius kūno su- 
sižetdlmus klek mokama pašalpos. 
Leidinių kaina tik HO centų.

Pinigus su užsakymais siųsti: 
“DRAUGAS”

4545 West 63rd Street 
Chicago 29, Illinois 

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardino
Tai grasiausia dovana mūsų 
ooaiieeiema skaitytojams. Meile 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ii 
dali. VI. Stančikaitės gražios iliu- 
stracijos šią knygą padarė dau 
giauaia mėgiama mažųjų skaity 
ojų tarpe. Kaina $1.50.

Užsakymus kartu au pinigais siųskit"
draugas

4545 West 63rd Street
CHICAGO 29, ILL.

VKLP WANTED — MALĖ

A. O. SMITO
Has immediate opening ior

MECHANICAL ENGINEERS 
MAGHINE DESIGNERS

A p p 1 y 
Employment Office

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

MILWAUKEE, WISCONSIN
Pleaae brlng proof of Citizenship

Biznieriams apsimoka skelbtis “Drauge”.



Trečiadienis, balandžio 10, 1957 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

MARCELĖ* ATTUTIENE

(RAZMAITE)
Gyveno 6559 S. Rockwell St. Telef. GR. 6-4397 

Mirė bal. 7 d., 1957 m., 7 vai. vak., sulaukus pusės amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskr., Gardamo para

pijos, Bartininkų kaimo.
Amerikoje išgyveno 50 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Irena, žentas Povi

las Jonušys, 2 seserys: Rožė Mazeliauskiene ir Domicėlė Lae- 
kiene ir jos šeima: Violet, Walter ir Florence. Seserų vaikai: 
Jonas Budrikas: Benediktas Budnikas su šeima ir Alfonsas 
Budnikas su šeima; Juozas, Petras ir Kostas Vilčiauskai 
(VVeleh) ir jų šeimos: Nancy Fisher su šeima ir Povilas Vil- 
čiauskas < VVeleh), gyv. Springfield, III., kiti giminės, drau
gai ir pažįstami. Lietuvoje liko brolis Antanas, jo žmona ir 
jų šeima; brolienė Izabelė Razmienė su šeima; krikšto mo
tina - dėdienė Ona Markvaldienė su šeima.

Priklausė T.T. Marijonų Rėmėjų, Šv. Kazimiero Akade
mijos Rėmėjų, Švč. P. Nekalto Prasidėjimo Seserų Rėmėjų 
ir Altoriaus Puošimo Draugijoms.

Kūnas pašarvotas Lackawicz koplyč., 2424 W. 69th St.
Laidotuvės įv\ks ketv. bal. 11 d., iš koplyčios 8:30 vai. 

ryto bus atlydėta j Aušros Vartų parapijos bažnyčią, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Duktė, žentas, seserys ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Steponas Laekawicz, Tel. RE 7-1213.M

CHICAGOJE
Atominių kritulių 

paliestieji

Nužudytojo milionai Pastabos ir nuomonės
AIex Greenberg mirdamas 

paliko $3,328,532. Tiek surasta 
padarius apskaičiavimus. Chi-

PENSININKAMS PAREMTI FONDAS

i-..

• J.W
A.

STANLEY (STOCKS) MARTINKUS
Gyveno 7154 S. Albany Avė. Tel. RE 7-8675

(iitnė bal. 7 <1.. 1957. 10 vai. vak., sulaukęs 48 m. amžiaus.
Gimė Cliieavo, III.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Auna (York), duktė Ma

liau, sūnus Stanley, 2 seserys: Maręaret Daliege, Svogeris Artliur 
ir jų šeima; ir Auna Kirais, svogeris Antliony; uošviai Joseph ir 
Uršule York; svogeris John York, švogerka Bernice ir jų šeima; 
deėd Jeronimas Muiliukus su šeima, gyvenų Michigan; dėdė An
tanas Martinkus su šeima, lėta p. Jagniįnienė su šeima, gyv. Chi- 
eago lleiglits, III., dėdienė Stelių Mareinkevvicz su šeima, dėdienė 
Stelbi Lesik, jis vyras Stevė, dėdienė Petrė Oleclina su šeima, kiti 
giminės, <1 raugai ir paažįstaini.

Kūnas Ims pašanotas antrad 12 vai. pepiet John F. Eudeikio 
koply čioje, 4605 S. llermitage Avė. ,

l«iidotii\es Įvyks ketviilad., bal. 11 d., iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas Į Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingus pamuldos už velionius sielų. Po ]»ainaldų bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamos 
dalyvauti šiose laidotuvėse. - ■

Nuliūdę : Žmona, duktė ir sūnūs.
Laidotuvių direktorius John F. Eudeikis. Tel. YArds 7-1741.

■ š

.. Jau seniai yra pribrendęs gyvas na tiek, kad pilnai užtenka pragy-
Argonne laboratorijoje esan- ca®°8 sPauda JI vadina Al Ca-' reikalas sudaryti pensininkams pa- vanimui. Taigi čia, esant geriems 

11 u’ ix Ponės gengsterių sindikato pa- gelbėti fondaą. laikams, minėtas fondas be atidėlioję netoli Chicagos, buvo iš- tarėiu. Jis buvo naskutiniu me-1 Dauguma senųjų pensininkų šia liejimo turėtų būti sudarytas. Jį su 
tirti atvežti šeši Marshall salų | me krašte yra pilnai aprūpinti. Vie daryti ir ugdyti bei naudoti rei-
gyventojai, kuriuos buvo palie- tu alaus bravoro vadovybės na- j ni be soe. draudimo turi dar kitus, | kia, mano manymu, prašyti mūsų II' j . -v rys. Nužudytas genssteriu Privačių b-vių, draudimus, kiti tu-| tę bandomosios atomines bom- j t būd 1955 „ruodžio . H savo ganėtinai santaupų arba ge- 

| bos krituliai 1954 metais. Jų 75 m' ?ruoc“lojru8 vaikus - globėjus, bet yra du
oda buvo apdeginta, jie neteko 8 d‘ Chlca?2^’ J™.?8 išėjo iš ’it be..***7 drYVdj;

savo plaukų, kurie dabar jau
ataugę. Radioaktyvumas jų kū
ne jau tiek nukrito, jog toje sa

lioje turimais amerikiečių įran
kiais nebebuvo įmanoma jo pa
gauti, dėl to jie buvo atgaben
ti į Chicagą, kur yra žymiai to
bulesnių įrankių. Atvežtieji gy
ventojai, nukentėję nuo atomi
nės bombos, ištirti biologiškai 
ir fiziologiškai; iš Chicagos jie 
išvyks antradienį.

Priekaba susidaužė su 
autobusu

Ties Michigan City, Ind., ke
lyje US 421 atitrūko priekaba 
nuo sunkvežimio ir trenkė į 
autobusą, kuriuo buvo vežami 
vaikai. Autobuso šoferis Emil 
Michaels, 60 m. amžiaus, buvo 
užmuštas, vienas vaikas sun
kiai sužeistas, o 11 lengviau.

Sukčiui butas kalėjime
Barclay Watkins, 55 m. am

žiaus, Sherman viešbutyje įsi
registravęs įsiskolino $45.80 ir 
neva .dingo, bet tikrumoje vėl 
užsiregistravo, tik jau kitu var
du. Vėl įsiskolinęs $32.85 tą 
kajjibarį apleido, o pas kitą 
Sherman viešbučio tarnautoją 

j įsiregistravo dar kitu vardu, 
i Tačiau buvo susektos jo apgau
lės ir jisai uždarytas pusei me- 

! tų į kalėjimą.

j Televizija laukiančiam 
tėvui

Louis Weiss ligoninėje, 4646)
N. Marine, Chicagoje, yra pui
kiai įrengtas gimdyvių skyrius, 
kambariai motinoms ir kūdi
kiams. Yra taipgi moderniški 
laukiamieji tėvams, kur jiems 
yra lova, televizijos aparatas ir 
nuolat papildomos kavos atsar
gos.

restorano 2724 S. Union. i mo daugiau nieko neturi; o jei ir 
turi kokį rėmėją, tai nėra jokios 
garantijos, kad toji parama bus 
teikiama iki mirties.

V alstybėje esančių skaitlingų ban
kininkų bei finansinių b-vių direk
torių. Pastarieji turi daug galimy
bių ir jie yra pajėgus šį garbingą 
darbą atlikti.

dama, kad tokių pavargėlių šelpi
mo reikalas yra jos reikalas, bet 
varžybų čia neturėtų būti, nes dr- 
ja yra užsimojusi kitus didelius 
darbus atlikti, kaip sakykime, pa
statyti antrą ligoninę ir esančią 
mažą prieglaudą praplėsti. Todėl ji 
atskiro pensininkams remti fondo 
negalėtų ir nenorėtų sudaryti.

_________ T. J.

Nežinia
— Ar šviežia ši žuvis?
— Negalima nė abejoti. Tik 

šįryt atvežė.
— Ja, bet kada išvežė.Šiuo fondu pasinaudoti galėtų, 

žinoma, tik tie, kurie įrodytų, kad 
jie egzistencijos reikalams jokių 

Pasirodo, čia, Amerikoje, senat-l šaltinių neturi.
v<^ t pensijos (sočiai security). Spėju, jog Labdarių draugija to- ,. . .

senatas 49 balsais Y.^.^2!08 įmokamos, yra (gal tik kjarn reikalui gal ir nepritars, teig blogio, kaip yda. Antistenas

Kalėjimas už nedorą 
telefonavimą

Illinois
prieš 2 priėmė įstatymą, kuriuo j kalinga pragyvenimui. Taigi tiems, 
asmenys, teismo rasti kaltais kurie savo s-tų suvest i negali, bū- 
telefonuojant nepadoriai kalbė-

Illinois v-je) mažesnės negu rei-

— Nėra kito tikresnio gėrio, 
kaip dorybė, ir nėra tikresnio

ję, bus baudžiami iki $300 ir 
iki šešių mėnesių kalėjimo.

tinai reikalingas privatus visuome
nės fondas, kad maždaug vienas 
trečdalis išlaidų reikalingiems bū
tų apmokėta. Juk, pavyzdžiui, net 
suvargusioj p. Vokietijoj gyvenąs 
mano gerai pažįstamas mokytojas I 
rašo, jog jis, išėjęs į pensiją, gau-Užmuštas restorane

Seymour Kreda, 33 m. am-
haus, mirė nuo smegenų 8uža- ]au oerskaitej p Kesifint, 
lojimo sumustas Pnme Ribei 
restorane Skokie mieste. Poli-' 'Oman<į

*X,arP ^*SVŲ Palapinių?

muštynių.

s
r

KNVUA. KURI VISADA (1X)M 
IK MSENHTA 

i1*. Juuac Švaiste

Šioje Knygoje gražios mūsų žmonių 
pasakos, su paveikslais. Jas mielai 
Skaito Ir suaugę ir jaunieji. Labai 
Unka lietuvių kalbos pamokoms, L 
Viso 78 pasakos. Kaina $2.6<> Pla 
tmtojams didelfi nuolaida.

(Užsakymus kartu su pinigais siųskite

“DRAUGAS”
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS
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i PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų ir 

I tolimų distancijų, šaukite sekančiai.

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

Telefonas — FRontier 6-1882
MinilllllllltlIlIKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIKHIIIIIUIIIUIIIUIIUIIIHIIUlUUlUMIUIMIIII*

1957 BUICKAS
Tik

#2,595.00
Dynaflovv, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos 

Lietuviškoje Prekyboje-MILDA BUICK, l»c. 
907 W. 35th St., Chicago 9, III. LA 3-2022

Dr. A Baltinis savo recenzijoj* 
apie sj romaną taip rašo: P. Kesiū 
no romanas "Tarp žalsvų palapinių' 
gražiai iškelia tą pasiaukojimo didu 
mą. kur) beviltiškoje kovoje dėl tau 
tos laisvės parodė Lietuvos partiza 
uas, tą idealizmą, kuriuo degė mūsų 
.aunimaa, liedamas kraują dėl savo 
žemės, tuos didžiuosius ruostolius 
kuriuos' mums reikėjo pakelti dviejų 
>kupacijų replėse. Todėl šį romaną 
skaitome su malonumu ir dideliu su 
stdomėjimu. Ypač romane minim 
žygiai žavės Jaunimą ir kels jo dva 
'ną. šis romanas, atskleidžiąs mūsų 
eerolškai tragiškus epizodus, yra 
iv lesus spindulys tremties Idealizme 
igd vm.

296 Pūsi. Kaina $3.00
žHHKyniui sartu su pinigais siųskit-

'DRAUGAS'
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL.

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

UOOASIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DISEKTOBIAI

6845 80. Westora Avė. Air Condltioned koplyčia 
REpubUe 7-8600 — 7-8601 Automobiliams rieto 

Tiems, kurie rv’«na kitom miesto dalys*; gausim* 
koplyčią arčiau Jūsų namų.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILUS GEIJNYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke i 
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 Mest 68rd Street 
Tel. FHospect 8-0833 Ir PR 8-0834.

Lietuvių mitingas

'Bridgeporte
Penktadienį, balandžio 12-tą 

, dieną, 7:30 valandą vakaro, 
Lietuvių Auditorijos didžiojoje 
salėje įvyks Chicagos Lietuvių 
Organizacijos .masinis mitin
gas.

z Pirmininkaus visiems pažįs
tamas lietuvis veikėjas ir pa
sekmingas biznierius Juozas 
Spaitis. Kalbės Bridgeporto gy
ventojai, biznieriai įvairiais lie
tuvius liečiančiais reikalais. Vi
si kviečiami gausiai mitinge da
lyvauti. Chicagos Lietuvių

Organizacija

__ o* __

L * #< * * * 4 it » * - ''z . <

EMILIA SATKAUSKAS 
Shirmulaitė

Gyveno 7801 S. Morgan St.
Mirė balandžio 8 d.. 1967, 5 

vai. vak., sulaukus pusią aniž. 
Gimė Lietuvoje; kilo iš Kėdai
nių apskr., Surviliškio parap.

Amerikoje iSgyveno 43 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras VValt.ar Vladislovas, duk
tė Dolores Garmus, žentas 
Stanley, anūke Gloria, kiti gi
mines, draugui ir pažįstami.

Priklausė šventos Petronėlės 
Draugijai.

Kūnas paSarvotas Petkaus 
koplyčioje, 6812 S. Western 
Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį. bal. 11 d., IS koplyčios 8:80 
vai. ryto bus atlydėta J ftvenč. 
Panelės Gimimo parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta 
J šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamos 
dalyvauti Šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, duktė, ien- 
las Ir anūkė.

laidotuvių direktorius Pet
kus ir Sūnus. Tel. GRovehtll
6-2845.

APOLINARAS MAČIKAS
Gyveno 20 S. 16th Avė. 

MAYWOOD, ILL.
Mirė b&landžio 9 d., 1957, 

sulaukęs 42 m. amžiaus. Gimė 
Lietuvoje; kilo i.š Tauragės 
apskr., Vainuto miestelio.

Amerikoje iSgyveno 7 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

motina Rozalija Mačiklenė, se
suo Zina Sinkevičiene, švoge- 
ris Algirdas, sesuo Ona Vitke- 
vičienė, Svogeris Valentinas su 
šeima, sesuo Aufrozina Ker- 
nauskienė, Svogeris Juozas su 
šeima, sesuo Genovaitė Osci- 
lienė, Svogeris Julius su šeima, 
brolis Juozas Mačikas, žmona 
Elena su šeima, sesuo Jadvyga 

"TMatuliauskienč ‘ su vyru Sibire, 
kiti giminės, draugai ir pažįs
tami.

Kūnas pašarvotas Borinann 
koplyčioje, Luke St. ir 16th 
Avė., Melrose Pk., III.

Laidotuvės įvyks penkt., l«ul. 
12 d., iš koplyčios 10 vai. ryto 
bus atlydėtas j Sacred Heart 
parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Motina, seserys, 
brolis, švogeriai, brolienė ir ki
ti giminės.

. .Dėl informacijų kreiptis tel. 
Fillmore 4-2399.

A. A
KOTRYNA STANKUS 

Greičiūtė
Našlė a. a. Izidoriaus Stankaus 

Gyveno 1437 8. 49th Ct.
CICERO, ILL.

Mirė bal. 7 d.. 1957, 1:45 v. 
popiet, sulaukus pusės amž. 
Gimė Lietuvoje; kilo iš Rasei
nių apskr., Jurbarko parap., 
Greičių kaimo.

Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me 3 sūnūs: Pranciškus, Jonas, 
marti Antoinette, ir Edvardas; 
duktė Angelą Kvarda, žentas 
William, anūkė Kathryn, mar
ti Helen Stankus, mirusiu sū
naus a. a. Juozapo našlė, gimi
naitė vienuolė Sesuo M. 
Euphrozina, kazimierietė, kiti 
giminės, draugai ir pažįstami 
Lietuvoje ir Amerikoje.

Priklausė Tretininkų. Apaš
talystės, Maldos ir šv. Kazi
miero Akad. Rėmėjų Draugi
joms.

Kūnas pašarvotas Vanee kop
lyčioje, 1424 S. 5hth Avė., Ci
cero 5o, lu.

Laidotuvės įvyks ketv.. bal. 
11 d., iš koplyčios 8:30 vai. ry
to liūs bus atlydėta į šv. An
tano parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta j šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnūs, duktė, žen
tas. marčios Ir anūkė.

Uiidotuvių direktorius Al- 
fred Vanee. Tel. OLyniplc 2- 
5245. 4

PADĖK A
Š. m. kovo mėn. 10 d. Chicagoje mirė brangus Vyrus ir

Tėvas
A. f A.

dail. JUOZAPAS KAMINSKAS
Nuoširdžiausią padėką reiškiame šeimos daktarui už ve

lionio gydymą ir lankymą ligos metu. Marijos Nekalto Pra
sidėjimo parapijos kunigams už lankymą koplyčioje, poterius, 
gedulingas pamaldas, palydėjimą j kapines.

Savanorių Kūrėjų, Dailininkų ir Mokytojų sąjungų na
riams, buvusiems Hansu stovyklos mokytojams ir mokiniams, 
giminėms, draugams ir pažįstamiems už užuojautą spaudoje 
ir žodžiu. Šv. Mišių aukas, gėles, vainikus, atsisveikinimą 
koplyčioje ir kapinėse, paminėjusiems velionį spaudoje, gau
siai lankiusiems koplyčioje, dalivavusiems laidotuvėse ir ki
tu būdu pagerbusiems velionį.

Dėkojame laidotuvių direktoriui Petrui Bieliūnui malo
niai patarnavusiam ir gražiai tvarkusis m laidotuves.

Žmona Teodora, dukterys Elvyra Ir Vida, 
žentas Zigmas Degutis ir anūkai.

JOHN F. EUDEIKIS
LMDOTUVIŲ 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 3-6440 ir LR 3-9852

AMBULANCE MENĄ IR NAKTĮ

ANTHONY B, PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 SO. 
" CHICAGO, ILL. CICERO

Telefonai — GRovehilI 6-23i

T0wnhaU 3-2109

50th AVĖ.

ILL.
arba

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETCVIį) 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna TOK Mes turime koplyčias’
vimaa dieną ir nak Brt aH visose Chicagos ir

I tį, Reikale šaukite 
i m na

Roselando dalyse ir' 
tuojau patarnaujame I

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

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

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

POVILAS I. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodorn 4-2228

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

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

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1W6 W. 46th STREET YArds 7-0781

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

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50th Avė, OLympie 2-5245 ir TOtvnlialI 1-9687
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X Lietuvių Studentų sąjun

ga leidžia kultūrinį žurnalą “Li- 
tuanus” anglų kalba, skirtą lie
tuviškos kultūros išpopularini- 
mui užsieniečių tarpe. Žurnalas 
siuntinėjamas nemokamai vi
siems Amerikos universitetams, 
įtakingesniems asmenims ir 
šiaip įvairioms mokslo institu
cijoms visame pasaulyje. Ka
dangi visas leidimas yra pa
remtas vien tik aukomis, todėl 
žurnalo “Lituanus” remti ir 
talkinti Chicagoje yra sudary-i 
tas komitetas iš studentų ir 
Lietuvių Bendruomenės atsto
vų. Komitetui pirmininkauti 
Liet. Stud. sąjunga pakvietė 
inž. Vytautą Šliupą ir sekan
čius organizacijų atstovus: Vi
dą Guškaitę — Liet. Akad. 
Alumnų klubo, Viktorą Vidugi
rį — studentų santariečių, Zig-, 
mą Viskantą — akademikų 
skautų, Igną Budrį ■— stud. 
ateitininkų, Stasį Daunį — 
Liet. Bendruomenės ir J. Kark- 
lį — Liet. studentų sąjungos. 
“Lituanus” žurnalą galima už
sisakyti pasiunčiant tik $1 už 
keturis'numerius. Taip pat ir 
nuoširdžios aukos yra maloniai 
laukiamos. Žurnalo “Lituanus” 
redakcijos adresas yra 916 
Willoughby Avė., Brooklyn 21, 
N. Y.

X Dali. A. Galdiko, V. K. 
Jonyno ir J. Pautieniaus meno 
paroda Clevelande susilaukė 
tikrai gražaus pasisekimo. Per 
pirmas dvi dienas ją aplankė 
daugiau kaip 400 svečių, kurių 
tarpe gera dalis senųjų lietu
vių ir amerikiečių. Meno mėgė
jai įsigijo 6 dailininkų darbus. 
Paroda truks visą šią savaitę 
ir uždaroma balandžio 14 die
ną. Svarstoma šią parodą per
kelti į Kanadą.

X Į Liet. dantų gydytojų 
rengiamą tradicinį kartūno ba
lių, įvykstantį š. m. gegužės 
mėn. 4 d. 3504 Western avė. 
Ballroom salėse, jau dabar ga
lima užsisakyti staliukus pas 
dantų gyd. p. Baltrušaitienę, 
telef. FR 6-0787 ir pas dantų 
gyd. p. S. Tumosienę, telef. 
OLympic 2-1464. Staliukai yra 
svečių patogumui ir atskiro 
mokesčio nebus imama.

X Akt. Zita Kevelaitytė šeš
tadienį įvykusiame rašyt Jur-, 
gio Savickio pagerbime paskai
tė iš premijuotos knygos “že
mė dega". Tenka pastebėti, kad 
J. Savickio knyga “šventadie
nio sonetai" pasirodė ne 1927 
m., kaip vakar dienos “Drauge” 
buvo parašyta, bet 1922 m.

X Kunigų Vienybės centro 
valdyba pakvietė kun. Joną 
Petrėną redaguoti Lux Christi 
žurnalą. Iki šiol buvęs Lux 
Christi redaktorius tėv. V. Rim
šelis, MIC, dėl daugelio turimų 
darbų ir pareigų vienuolyne, 
nuo redaktorystės atsisakė.

X Geras patarnavimas: kam
bario vėsintuvą galima imti da
bar, -o pirmas mėn. mokėjimas 
tik birželio mėn. — pas Gra- 
dinską, J. G. Tėlevision Co., 
2512 W. 47th Str.

X Rekolekcijas moterims ir 
mergaitėms ves vysk. V. Briz- 
gys balandžio 11, 12 ir 13 die
nomis 7 vai. 30 min. vakaro se
selių kazimieriečių vienuolyno 
salėje, 2601 West Marųuette 
Road.

X Dr. Petro Ragučio ir Al
donos Motiejūnaitės jungtuvės 
įvyks gegužės 11 d. 2 vai. p. p. 
Nekalto Prasidėjimo P. švč. 
bažnyčioje.

X Lietuvių patogumui, Pat- 
ria Gift Parcel Kompanija šių 
metų balandžio 13 d. Marquette 
Parke, 8250 So. Western (kam
pas 63rd St.) atidaro naują 
skyrių. Bus dirbama tris die
nas: Pirmad. ir ketvirt. nuo 4 
vai. iki 8 vai. vak. ir šeštad. 
nuo 10 vai. iki 6 vai. vakaro.

X Inž. Jonas Kūgis renka 
medžiagą Palangos progimna
zijos (rusų laikais) istorijai, ši 
mokykla yra davusi Lietuvai 
daug įžymių asmenų, pvz. prez. 
Smetoną, prel. Šaulį, min. 2a- 
deikį, gimn. dir. kun. Martišių 
ir kit. Prašoma visų buvusių 
šios mokyklos mokinių atsiųsti 
savo atsiminimus. Prel. Šauly3 
ir prof. Oželis savo atsimini
mus yra jau atsiuntę. Min. 2a- 
deįkis yra pažadėjęs padėti 
šiam darbui.

Atsiminimus ir informacijas 
siųsti inž. Jonui Rugiui, 4352 
S. Talman avė., Chicago 32, III. 
Tel. Frontier 6-3697. Leidinio 
redaktorius taip pat jieško 
knygos KončiausiRuokib “Pa
langos kraštas”. Jis būtų dė
kingas, kas galėtų šią knygą 
paskolinti.

X Stasys Barzdukas, J.A.V. 
LB centro valdybos pirminin
kas, atsiuntė nuoširdų sveikini
mą visam “Rigoletto” operos 
personalui. Telegramomis ir 
laiškais operos proga dar svei
kino: JAV LB Clevelando apy
linkės valdyba, JAV ir Kana
dos Lietuvių Darbuotojų są
junga, “Čiurlionio” ansamblis 
— A. Mikulskis ir J. Nasvytis, 
Toronto Lietuvių choras “Var
pas”, Clevelando “Ąžuolų ok
tetas, Omahos Lietuvių Vai
dintojų būrelis, komp. K. V. 
Banaitis, komp. J. Žilevičius, 
sol. St. Baranauskas iš Romos, 
sol. J. Augaitytė, sol. V. Jo- 
nuškaitė, sol. Bičkienė, Vyt. 
Bičkus, akt. J. Kaributas iš Los 
Angeles, chicagiškis “Daina
vos” ansamblis įteikė labai gra
žų krepšį gėlių. Visi solistai 
btivo apdovanoti gausybe puok
ščių gėlių, o dr. J. Adomavičius 
apdovanojo chorą specialia do
vana. *■ Į.

X Chicagos Sporto klubo
“Neries” krepšininkai, tinkli- 
ninkai ir stalo tenisininkai vyks 
specialiu autobusu į Toronte 
įvykstančias VU-sias šiaurės 
Amerikos lietuvių sportines 
žaidynes balandžio mėn. 27-28 
d.

Neužpildant pilnai autobuso 
sportininkams, priimsime kele
tą keleivių. Suinteresuoti skam
binti L. Žiupsniui, tel. WEnt- 
worth 6-9401.

X A. a. M. Eitutienė, plačiai 
žinomos visuomenės veikėjos 
R. Mazeliauskienės sesuo, mi
rė balandžio 7 d. Velionė buvo 
nuoširdi visuomenininke, Auš
ros Vartų parapijos gyvento
ja, plačiai žinoma gerų darbų 
rėmėja. Laidojama balandžio 
11 d. iš Lekavičiaus koplyčios.

X Albertas Snarskis, nuo 
pat atvykimo į Ameriką daly
vaująs “Pirmyn” chore, atliks 
daktaro Falkes, šikšnosparnio, 
rolę choro statomoje Fleder- 
mous operetėje, kuri bus pasta
tyta balandžio 28 d. koncertine 
forma.

X Jaunimo Kongreso kalbė
tojai plenumo posėdžiuose jau 
pakviesti. Kongresas įvyksta 
Morrison viešbutyje birželio 
mėn. 29—30 d. Kongresą rengia 
L. B. Chicagos apygarda ir 
JAV Studentų sąjunga.

X “Kristaus Karaliaus Lai
vo” balandžio 13 d. numeryje 
rašo kun. J. Prunskis, K. Ba
ras, A. Nockiūnas, MIC, Vikt. 
Rimšelis, Myk. Muraitis ir kt. 
Šį savaitinį popularų religinį 
žurnalą redaguoja kun. A. Ig
notas, MIC.

X Inž. Ant. Zailskas yra iš
rinktas į naująją LB Cicero 
apylinkės valdybą ir sumaniai 
eina apylinkės kultūros vadovo 
pareigas.

y
X Elenos Jagminaitės ir Vy-1 

tauto lu.pinsko jungtuvės įvyks 
gegužės 18 d. Gimimo švč. Pa
nelės Marijos bažnyčioje.

Maldaknygę “Didžioji savai
tė” galima gauti Nek. Pras. 
Vienuolyne, Putnam, Conn. Kai
na $1.00.

J M'.Nil\l si \s ALDERMONAS nius kūrinius rašo visai nepri
klausomai nuo teksto. Tuo tar
pu lietuvių kalba iš kompozito
riaus reikalauja didžiausio jaut
rumo ne tik kirčių, bet priegai- 
džių atžvilgiu. Pvz vieną gies-j 
mę pradeda žodžiu “Marija” 
(šauksmininko linksnis, viduri
nis skiemuo turi aiškų kirtį). 
Bet A. Nako giesmėje šiam žo
džiui tenka toks kirčiavimas: 
stipriausias — pirmajam skie
meniui, o silpniausias — ant
rajam. Solistas stengiasi pa
dėta gelbėti. A. Nako kompo
zicijos ritmas nėra ryškus ir jį 
nk su vargu kompensuoja me
lodija ir harmoninės spalvos. 
Būtų didelis lietuviško repertua
ro laimėjimas, jei A. Nakas pa
darytų reikalingų korektūrų ir 
šiaip jo vertingi kūriniai būtų 
išleidžiami platesniam vartoji- 

! mui. šįkart ypnč vertas dėme- 
I šio pirmasis kūrinys.

Koncerto pabaigoje buvo pa
laiminimas Švč. Sakramentu. Ta 
proga giedotų “O salutaris” ir 
“Tantupi ergo” gregorianiškas 
giedojimas nepasižymėjo augšta 
kokybe.

Klausytojų buvo gausu, bet 
Šv. Kryžiaus bažnyčia nebuvo už 
pildyta. Chicagos lietuvių publi-

liginės muzikos koncertas, kurio ti, E. Karrisso balsas yra plačios .aP8^^ parengimų su ne
programą atliko iš New Yorko, skalės ir didelės kultūros Sub- d'de1™'3’ atliekamo-

Charles Marshall, 26 m. amžiaus, Northwestern universiteto po
litiniu mokslų studentas, yra išrinktas Evanston, III., aldermanu. Chi
cago apylinkėje tai jauniausias aldermonas iš bet kada buvusių. (INS)

RELIGINĖS MUZIKOS KONCERTAS
Balandžio 7 d. Šv. Kryžiaus rios buvo programoje įrašytos, 

bažnyčioje, Chicagoje, buvo re-j Kiek pro vargonus buvo girdė-

CHICAGOS ŽINIOS

atvykęs žinomas vargonų virtuo 
zas Jonas Žukas, estų tenoras 
E. Karrisso, mūsų solistai A. Di- 
čiūtė ir St. Citvaras ir smuiki
ninkas A. Paukštys. Solistams

mis programomis. Su tokiomis
.. ..... ... programomis apsipratę, žmonėslingas ligi minimumo sumažintų i; . . • . .., , , . l 1 labai mielai uzgriuva dides-
tiles jo giedojimas buvo reika-

vargonų balsų (pasitenkinant 
vien aštuonpėdžių balsų mini
mumu Prieš savaitę lietuviško-

akompanavo Stp. Sodeika ir A. je programoje girdėjome latvių
Nakas.

Didesnioji koncerto dalis buvo 
skirta Jono Žuko pasirodymui. 
Jis pradžioje atliko J. S. Bacho, 
C. Francko ir L. Boelmanno kū
rinius, o pabaigoje — Ch. Vidor 
V simfonijos finalą. Chicagoje 
pirmą kartą pasirodęs vargonų 
virtuozas šiuo metu vargonų rrru 
ziką kasdieniniame gyvenime 
teturi tik kaip brangų laisvalai
kio malonumą. Kaip jis tuos 
laisvalaikius praleidžia, matė
me iš to, kad jo programa iki 
smulkmenų išstudijuota, ryški, 
spalvinga. Ir, rodos, čia kiekvie-

solistą. Rezultate susidarys gra
žios tradicijos kelių tautų kul
tūriniam bendradarbiavimui, y- 
pae kad tiek latvis, tiek šį kar
tą ir estas pareiškė su malonu
mu bendradarbiausią su lietu
viais ir ateityje. Kai jau dau
giau kaip dvylika pastarųjų me 
tų efektingesnio bendradarbiavi
mo nebuvo nei su pabaltiečiais, 
nei su mums daug simpatijų reiš 
kiančiais ukrainiečiais nei visuo 
meninėje, nei politinėje srityje, 
tai reikia sveikinti kultūrininkų 
iniciatyvą ir linkėti pasisekimo.

A. Dičiūtė turi paprotį rody- 
nas gaidų ženklas apsvarstytas, tis rečiau, bet su gerai pareng

nius, yapč vokalinius pasirody
mus, ypač vokalinius pasirody- 
koncerte visai koncertinis tebu
vo J. Žukas. Jei skaitysime, kad 
koncerte reikia pamatyti prog
ramos dalyvių pajėgumą, tai šį 
kartą visi, išskyrus J. Žuką, po 
du tris dalykėlius teturėdami, 
programos dalyviai neturėjo 
progos ryškiau pasireikšti. To
dėl čia ir susiduriame ne tiek 
su koncertine, kiek su eiliniams 
parengimams charakteringa pro 
grama.

Šiaip ar taip, religinės muzi
kos koncertas, gavėnios metu ir 
visumoje gana augšto lygio, pa
kėlė klausytojų širdis augščiau 
kasdienybės. Ir reikia džiaug
tis Chicagos Lietuvių Menininkų

, i Klubo pastangomis, kurių dėkair rūpestingai patiekiamas klau
sytojui. Tik pabaigoje Ch. Wi- I tokį nekasdieninį įvykį tuTėjo- 

! me.
I • ■

Koncerto metu augstiesiems 
svečiams ir kunigams vietos bu
vo rezervuotos atskirai. Jos bu
vo beveik tuščios: astuonios se-į

Sumažins pašto 
patarnavimą?

Pašto vadovybei negavus 
reikiamų kreditų, skelbiama, 
kad bus sumažintas pašto pa
tarnavimas. Chicagos pašto 
viršininkas paskelbė tokius pa
keitimus: bus sustabdytas paš
to išnešiojimas šeštadieniais, 
taipgi šeštadieniais iš mieste 
esančių pašto dėžučių laiškai 
tebus išimami tik du kartu, 
nuo pirmadienio pašto lange-, 
liai, kur priimami pinigų per-j 
siuntimai bei siuntiniai, bus j 
8jĄ vai. vieton iki šiol atdarų' 
11 vai. Verslo įmonės, kurios 
dabar kaikur gaudavo paštą 
keturius kartus per dieną, da
bar tegaus du kartu. Nuo bal. 
29 dienos Chicagoje jau nebe
bus pašto įstaigose parduoda
mos pašto perlaidos (money or- 
ders). Tokiu būdu gali būti at
leista 170 pašto tarnautojų, ta
čiau dar bus laukiama galutino 
sprendimo — jeigu Kongresas 
paskirtų reikiamus kreditus, 
gali viskas pasilikti po senovei.

Plės Cook Apskr. ligoninę

Cook Apskrities taryba nu
sistatė kolkas atsisakyti nuo 
statymo ligoninės pietinėje 
Chicagos dalyje ir planuojamą 
$38,208,000 paskolą nutarė su
mažinti dešimčia milionų. Jei
gu birž. 3 d. balsavimuose bus 
balsuotojų pasisakyta teigia
mai už tą paskolą, tai ji bus 
sunaudota sekančiai: $12,000,- 
000 eis pataisymui ir pagerini
mams Cook Apskrities ligoni
nės, $9,580,000 sumoderninimui 
Oak Forest senelių globos įstai
gų, $1,760,000 nepilnamečių nu
sikaltėlių i namams, $375,000 
gailestingųjų seserų namui ir 
$250,000 pirkti žemei būsimam 
ligoninės plėtimui.

Premija atsistatančiai 
Chicagai

Look žurnalas šiandien, tre
čiadienį, įteikia Chicagos merui 
Daley premijos pažymėjimą už 
tai, kad Chicaga, vykdydama 
bilioną dolerių siekiantį suse
nusių namų atstatymą, užėmė 
pirmą vietą miesto atstatymo 
srityje.

Sulaikė banditą
Richard E. Nafe, 31 m. am

žiaus, apiplėšęs vienį Berwyn 
vaistinę, bėgdamas automobiliu 
trenkė į stulpą ir, pasiėmęs sa
vo lagaminus, palikęs mašiną, 
užėjo į restoraną, kur, norėda
mas apgauti policiją, lošė maši
na iš pinigų. Policijai vieno šo
ferio buvo pranešta apie įtarti
ną vyrą su lagaminais nuėjusį. 
Restorane jį areštavo ir vėliau 
jis prisipažino. Automobilio ne
laimėje jis buvo susilaužęs ran
ką.

Kas dedasi Čekoslovakijoje
Laikraštininkas George Ha- 

velka, su 13 kitų lėktuvu pabė
gęs iš Čekoslovakijos, balan
džio nfėn. 10 d. 6 vai. 30 min. 
vakare Hoe Sai Gai restorano 
patalpose, 75 W. Randolph str., 
Chicagos miesto centre, laikys 
paskaitą apie naujausius įvy
kius Čekoslovakijoje. Jis kal
bės paskaitų serijoje, organi
zuojamoje autorės ir kalbėto
jos Mathilde Ernestine. Iš pra
džių būna vakarienė, kurion re
zervacijos užsakomos telefonu 
SO 8-7727, o paskiau paskaita 
su diskusijomis.

Liga dėl guminio raiščio
Veterinarijos daktarė J. 

Schmidt, tarnaujanti Gyvulių 
Globos draugijoje, praneša, 
kad Chicagoje vaikai ant šuniu
ko kaklo užmovė guminį raište
lį, kuris per keletą dienų pra
graužė odą, padarė žaizdą, ku
ri užsikrėtė visiškai pavojingai. 
Daktarė perspėja, kad toks 
guminis raištelis gali visiškai 
šunį nužudyti.

PADĖKA
Šv. Kryžiaus parapijoj Moterų 

Draugija kovo 31 d. buvo suruošus 
Card ir Bunco Party, kurioje daly
vavo daug svečių, parengimas bu
vo tikrai sėkmingas. Draugijos 
narės nuoširdžiai nori padėkoti 
kun. A. Linkui už salę, kun. J. 
Griniui už jo rūpestingą pasidar
bavimą, poniai Sophie Barčus už 
radijo pranešimus, poniai Pivariū- 
nienei ir kitiems, kurie prisidėjo 
aukomis. Taippat dėkojame vi
siems atsilankiusiems. Ačiū, vi
siems.

ta programa. Čia jos “Atgaila’
(Ch. Gounod) ir su smuiko pri- 

doro simfonijos finalas, parei- tarimu “Avė Maria” (H. Ma
kalavęs geros technikos, sukėlė Jard) buvo be vokalinių prie- 
abejojimų: taip, tai visa gražu, kaistų, nors augštąsias vietas 
bet kam to triukšmo čia prirei- ji ėmė su aiškiai pastebimu jė- 
kė? Gal tas kūrinys/būtų aiškes- gų sutelkimu.
nis, jei būtų buvęs atliktas išti- Du dalykus solo ir vieną su selės, apie tiek pat civilių vyrų 
sai. J. Žuko pasirodymas buvo A. Dičiūte turėjo A. Paukščio ir moterų... O suolų rezervuo- 
didelis įvykis Chicagos lietuvių smuikas. A. Paukštys šiuo me- ta daugiau kaip dvidešimt. Vie- 
kultūriniame gyvenime. tu rengiasi koncertui, tad buvo nas kitas kunigų įsipynė j publi-

Estų tenoras E. Karrisso pa- ypač geroje formoje su švariu ką. Jiems skirtoje vietoje, į-
giedojo dvi giesmes, ne tas, ku-1 cantabile tonu 

St. Citvaras
X Lietuvaitės teismą Urba- 

noje rengia studentų sąjunga 
balandžio 14 d. 1 vai. p. p. Illi
nois universiteto patalpose Ur- 
banoje. Visi studentai kviečiami 
šiam teisme dalyvauti.

X Dr. Vyt. IJterskis, “Drau
go” bendradarbis, atvyko iš 
Vokietijos į Ameriką. Dr. Li- 
terskis aplankė “Draugą” ir 
papasakojo apie nuotaikas Eu
ropoje.

X Balys Pakštas ruošia su 
savo orkestru naujų šokių re
pertuarą, kuriuo pasirodys Ve
lykų pirmą dieną skautų tėvų 
komiteto suruoštame vakare. 
Lietuvių auditorijoje.

X “The Catholie Digest” žur
nalas metams kainuoja 3 dol., 
o ne vienas’ dol., kaip buvo 
anksčiau “Drauge” per klaidą 
paskelbta.

X Kan. VI. Butvilą, dabar 
gyvenąs privačiai Panevėžyje, 
buvo suparaližuotas 1954 m. 
kovo 3 d. Suparaližuota dešinė 
pusė.

X Kun. R. Klumbys švęs sa
vo kunigystės 20 m. sukaktį 
Chicagoje gegužės 19 d. Ne
kalto Prasidėjimo bažnyčioje.

X šv. Vardo draugijos vy
rai, Nekalto Pras. Švč. P. Ma
rijos parapijos, ateinantį sek
madienį 8 vai. ryto eina prie šv. 
Komunijos.

X Klimavičiui Viktorui ir
Ozlin Marie “Drauge” yra laiš
kai iš Lietuvos.

pagiedojo C. 
Franko “Panis Angelicus” ir dvi 
naujas A. Nako giesmes. Nu
skambėjo gerai. A. Nako gies
mės buvo vieninteliai šiame kon 
certe lietuviški kūriniai. Apie 
jas reikėtų pakalbėti dar ir to
dėl. kad lietuviškas solo giesmių 
lobynas labai negausus, o šios 
giesmės buvo pagiedotos pirmą
kart. Šios giemės nesiskyrė iš 
keliolikos kitų žinomų A. Nako 
kūrinių choro ar solo balsams. 
A. Naką galėtume'pavadinti im
presionistu, tiek apvaldžiusiu 
kompozicijos tchniką, kad gali 
parašyti mielai klausomų, gerai 
išbaigtų nedidelių kūrinių. Yra

skaitant ir vysk. V. Brįagį, te^ 
buvo trylika prel. Albavlčius su 
palydovais, visur esąs kun. dr. 
Prunskis, kun. A. šantaras, 
kun. Ramanauskas ir pats kle
bonas kun. A. Linkus su savai
siais.

Koncertas pradėtas labai 
punktualiai. Po koncerto meni
ninkų klube buvo kviestinių sve
čių vakarienė. Čia paaiškėjo, 
jog koncerto pelnas skiriamas pa 
stoviai lietuvių dailininkų pa
veikslų galerijai. J. Kreivėnas

pagrindo manyti, kad jis vokali patalpose

KAS KĄ IR KUR
— Tėvų Marijonų rėmėjų Bridge 

porto skyriaus susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį 7:30 vai. klebonijos

Valdyba

DRAUGIŠKAS TIGRAS

šis tigras vardu Richard yra paklusnus 
, siruoja Stark, Thousand Oaks, Calif.
I jegi moteris dresiruoti plėšriausius gyvulius.

kaip katinas, kai jį dre- 
, vienintelė pasauly pa-

(INS)

Nancy Santoski. 
Rengimo Komisijos pirm.

NEUŽSIMIRŠKIME,
KAD MES ESAME ŽMONĖS

Mums reikia nors valandėlę staptelėti ir atsikvėpti, kad ne
pasidarytume, tik skambančiomis mašinų dalimas.

Kai sotus kūnas, nepalikime alkanos sielos. Knyga yra mū
sų sielos ir gyvenimo veidrodis. Tai neišsemiamų lobių šaltinis. 
Tikra mūsų dienų nelaimė, kad knyga, kaip išminčius Diogenas 
vidudienio šviesoje su žiburiu jieško žmogaus - skaitytojo.

Didieji klasikai savo nemirtinguose veikaluose netik davė 
meniškai išbaigto žmogaus ir pasaulio paveikslą, bet sugebėjo 
nusileisti ir į pačias giliausias sielos gelmes. Skaitydami jų min
tis, atpažystame save, suvokiame žmogaus tragiškąją giją ir iš
girstame patys savo sielos gyvąjį žodį.

Jūs tikrai negailėsite išleistų pinigų įsigijęs ir perskaitęs 
šiuos didžiuosius klasikų veikalus.
Victor Hugo VARGDIENIAI I-as tomas, 390 pusi.................$3.50
Victor Hugo VARGDIENIAI II-as tomas, 216 pusi...........$2.00
Victor Hugo VARGDIENIAI IlI-aa tomas, 315 pusi........... $3.00
Victor Hugo VARGDIENIAI IV-as tomas, 358 pusi........... $3.50
F. M. Dostojevskis PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI

I- as tomas, 266 pusi........................................................ $2.50
F. M. Dostojevskis PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI

II- as tomas, 290 pusi......................... .................................... $2.50
F. M. Dostojevskis NUSIKALTIMAS IR BAUSMĖ I-as

tomas, 302 psul....................................................................$3.00
F. M. Dostojevskis NUSIKALTIMAS IR BAUSME II-as

tomas, 256 pusi................................................................. $2.50
F. M. Dostojevskis NUSIKALTIMAS IR BAUSME III-as

tomas, 300 pusi................................................................... $3.00
L. A. Tolstojus iANNA KARENINA I - II-as tomas, 440 p. $4.00 
L. A. Tolstojus ANNA KARENINA III - IV tomas, 384 p. $3.75
W. S. Reymont KAIMIEČIAI I-as tomas 352 pusi............. $3.00

................................. . $3.00
. $3.50 
. $3.50

W. S. Reymont KAIMIEČIAI II-as tomas, 3x3 pusi. 
W. S. Reymont KAIMIEČIAI III-as tomas, 471 pusi. 
W. S. Reymont KAIMIEČIAI IV-as tomas, 392 pusi.

Pinigus ir užsakymus siūskite: 
DRAUGAS, 4545 W. 68rd Street, Chicago 29, III.

r?

f

KAS TURI GERA SKONĮ, VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ
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 — 
FURNITURE CENTER, INC.

3222-24-26 So. Halsted Str. VIetory 2-4226
Pirm., Ketvirt. 9—9:30, šekm. 10—5, Kitom dienom 9—6
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