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Tūkstantis Amerikos jūrininku jau Lebano krašte
Vėl prasidėjo persekiojimai 

sovietų išvargintoje Vengrijoje
Kiek turima žinių, atrodo, kad Vengrijoje katalikų Bažnyčia 

vėl atsidūrė atnaujinto persekiojimo pavojuje. Iš tikrųjų, perse
kiojimas jau prasidėjo.

Vieną pasiekė žinios, kad ne
perseniai vienas vyskupas buvo 
taip žiauriai sumuštas, jog turė
jo būti paguldytas ligoninėje. Ki
ti du — suimti.

Graikija gaus
ginklų - Norstad

ATĖNAI, bal. 30. — Gen. Lau- 
ris Norstad, Šiaurės Atlanto Gy
nybos organizacijos (Nato) vy
riausias vadas, vakar atvyko į 
Atėnus. „Graikija gaus ginklų“, 
pasakė Norstad. „Kaikurios Na
to valstybės gaus atominių gin
klų, bet aš nežinau, ar Graikija 
įskaitoma“. Jis nuvyko pas prem 
jerą Karamanlis.

Sumuštas vyskupas

Szombathely vysk. Aleksan
dras Kovacs, kaip pranešama iš 
Vienos, taip buvo sumuštas ven
grų komunistinės policijos, kad 
jį turėjo nuvežti į ligoninę. Spė
jama, kad vyskupas Kovacs bu- 
yo sumuštas už tai, jog jis užėmė 
griežtą liniją „taikos kunigų“ at
žvilgiu.

Kiti pranešimai apie naujus 
augštųjų Bažnyčios dignitorių 
suėmimus leidžia spėti, kad Ven
grijoje komunistai pasišovė per
imti Bažnyčios kontrolę į savo 
rankas. Pagal paskutines žinias, 
šiaurės Vengrijos Vacz vysk. 
Peterys laikomas namų arešte.

Suimti esą ir šie katalikų va
dai: cistersų abatas Vendelin 
Endredy, prel. Andrew Zakar, 
buvęs asmeninis kard. Mindszen
ty sekretorius ir kun. Horvvarth, 
Gyoer katedros oficiolas.

Tai buvo pramatyta

Atrodo, kad suimdintųjų Baž
nyčios dignitorių vietas komu
nistinis Vengrijos režimas nuta
ręs pavesti „taikos kunigams“. 
Dėl to bijoma, jog komunistai 
darys įvairių trukdymų, kad 
vysk. Endrey, kurį Sv. Sostas 
paskyrė laikinai valdyti kard. 
Mindszenty Esztergom vyskupi
ją, ir jo generalinis vikaras kun. 
Schwarz - Eggenhofer, negalėtų 
eiti savo pareigų.

Tie komunistų veiksmai patvir 
tina vieno neeilinio vengrų pa
bėgėlio, buvusio Vengrijos par
lamento nario, spėjimą, kad ne
trukus Vengrijoje prasidėsiąs ti
kinčiųjų sustiprinto persekioji
mo laikotarpis.

Pasirašydamas Lazzio Magyar 
slapyvarde, jis pažymėjo, kad 
dabartinė Vengrijos vyriausybė 
priversta aklai vykdyti Krem
liaus bosų įsąkymus. Vėl būsią 
įvesti Stalino laikais vartoti me
todai, nukreipti ypačiai prieš 
Bažnyčią. Komunistai. jaučia, 
kad jie turi panaudoti kiekvieną 
įmanomą priemonę, norėdami at 
gauti jėgą, kurios nustojo spalio 
revoliucijos metu.

L. Magyar sako, kad kaip kiek 
vienas kitas ortodoksinis mark
sistinis režimas, Kadaro vyriau
sybė laiko katalikybę savo di
džiausiu priešu ir planuoja visą 
kovos jėgą nukreipti prieš Baž
nyčią. Žmonės, kurie žino komu
nistų taktiką, yra tikri, kad rau
donieji jokiu būdu nesustabdys 
savo antireliginės kampanijos. 
Jie nepaisys jokių įstatymų, 
nors jie būtų ir jų pačių išleisti.

Vyrrausybė galvoja, kad bet 
kokios nuolaidos Bažnyčiai ven
grų būtų skaitomos kaip silpnu
mo ženklas. Žmonės kalbėtų, kad 
tai jie išsikovojo savo sukilimu.

Pavojinga nuomonė

Vyriausybės nuomone, toks 
žnionių galvojimas būtų labai pa 
vojingas ir jai neparankus. Prie-
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Gegužės 1 d.: šv. Juozapo, dar

bininko; šv. Pilypas ir šv. Jokū
bas, apaštalai; lietuviški: Zilvi- 
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šingai, dabartiniam režimui rūpi 
įtikinti tautą, kad jis yra toks 
stiprus, jog bet koks noras sukil
ti būtų tikra nesąmonė.

Tuo pačiu metu komunistinis 
Vengrijos režimas turi įtikinti 
Kremlių, kad jis yra pajėgus lai
kyti pažabotą tautą ir tuo pačiu 
metu vykdyti Kremliaus padik
tuotą liniją.

Galbūt labiausiai naują perse
kiojimo bangą Bažnyčia pajus 
vaikų auklėjimo srityje. Spalio 
mėn. sukilimas įtikino komunis
tus, kad jų pastangos sukomunis 
tinti vengrų jaunimą ir atitrauk
ti jį nuo Bažnyčios pasirodė 
bergždžios. Dėl to režimas pra
dėjo drausti tai, ką sukilimu bu
vo laimėta. Būtent, religinis au
klėjimas jau uždraustas Szekes- 
fehervar ir Dunapentele rajonuo
se ir tikima, kad tas uždraudi
mas palies visą valstybę.

Antrasis sunkumas bus Baž
nyčios laisvė skiriant kunigus į 
atitinkamas vietas. Naujasis įsa 
kas, išleistas religinių reikalų 
.vadybos, skelbia, kad visi bažny
tiniai paskyrimai, padaryti nuo 
spalio pradžios negalioja ir ne
saisto, iki jų nepatvirtins minė
ta komunistinė vadyba. Komu
nistų poziciją sustiprina ir tas 
faktas, kad Vengrijos Bažnyčios 
galva kard. Mindszenty negali 
paląikyti jokio ryšio nei su ku
nigais, nei su tikinčiasiais. 

Kardinolo padėtis

Pagal asylum teisę, kardinolui 
Mindszenty draudžiama palaiky
ti bet kokius ryšius su savo žmo
nėmis.

Neatrodo, kad dabartiniu me
tu vengrų vyriausybė dėtų pa
stangų išgauti kardinolą iš ame
rikiečių pasiuntinybės. Tačiauiiniecių pdbiuiitiiiyutza. ±dtidu • •
paskutiniu metu jį grubiai puolė ^Vejų laivai
komunistų spauda ir radijas. Vie 
nas Kadaro kabineto narys, kal
bėdamas per radiją, smarkiai už
sipuolė kardinolą, grasindamas 
jį nubausti už jo „naujuosius nu
sikaltimus“. •

Tokiu būdu katalikų Bažnyčia 
Vengrijoje, negalėdama palaiky
ti ryšių su kardinolu ir netekusi 
kitų suimtų vadų, stovi pavojin
gos ateities akivaizdoje.

Bulganin tiesia ranką
LONDONAS, bal. 30. — So

vietų Sąjungos premjeras Bulga
nin laiške Britanijos premjerui 
Macmillanui pasiūlė atstatyti 
draugiškus santykius, kokie bu
vo prieš Vengrijos užpuolimą, o 
nusiginklavimą vykdant atnau
jinti neutraliosios zonos Europo
je svarstymą.

Neutraliosios zonos planas bu
vo pasiūlytas Britanijos premje
ro Edeno 1955 m. Genevos kon
ferencijoje.

Bulganin dabar nemini, kokią 
zoną jis siūlo neutralizuoti. Bet 
tai jau padarė prieš kelias die
nas komunistų „Pravda“. Ji skel 
bė, kad sovietai galėtų atitraukti 
savo kariuomenę i& Lenkijos, 
Vengrijos ir Rumunijos, jei J. 
Amerikos Valstybės pasitrauktų 
iš Europos ir sykiu iš Anglijos, 
o taip pat, jei panaikintų savo 
raketines bazes užsieniuose.

• Pilipinų apsaugos sekreto
rius Eulogio Balas atvyko į 
Jungtines Amerikos Valstybes 
apsvarstyti II Pasauliniame kare 
žuvusiems paminklo pastatymą 
Corregidor saloje.

Buvo užsidegęs
keleivinis lėktuvas

BALTIMORE, bal. 30. — Pan- 
American DC-7 keleivinis lėktu
vas šiandien buvo užsidegęs, kai 
jo įgula darė nusileidimo bandy
mus Friendship International 
aerodrome. Visi šeši įgulos na
riai laimingai paspruko iš ug
nies. Ugniagesiai užgniaužė lieps 
nas.

Nugalėjo komunistus
LONDONAS, bal. 30. — Bri

tanija šiandien pranešė, kad jos 
kariai nugalėjo komunistus Ma
lajuose. *

Išvyko iš Port Said
PORT SAID, Egiptas, 30. — 

Gen. Wheeler, Suezo kanalo ope
racijų pareigūnas, vakar stebėjo 
dviejų Jungtinių Tautų laivų, va
liusių kanalą, išplaukimą iš Port 
Said uosto.

JAV ambasadorius
vizitavo Berlynu

BERLYNAS, bal. 30. — Ame
rikos naujas ambasadorius Va
karų Vokietijai David K. Bruce 
vakar pirmą kartą vizitavo Ber
lyną. Bruce taip pat yra Jung
tinių Amerikos Valstybių misi
jos vadas Berlyne. Jis šiandien 
vizitavo Sovietų Sąjungos amba 
sadorių Rytų Vokietijai Puški
ną.

pasiųsti į Rusijų
KIEL, Vokietija, bal. 30. — 

Vakarų Vokietija vakar įvykdė 
didžiausią pokarinį laivininkys
tės užsakymą Sovietų Sąjungai, 
kai Howaldt laivų statykla iš
siuntė paskutinius 24 (1,200 to
nų) žvejų laivus. Kiekvienas lai
vas veža 90 įgulos narių ir turi 
12 */2 mazgų greičio.

Japonai redaktoriai
atvyksta į JAV

TOKIO, bal. 30. — Dvidešimt 
devyni žurnalų, laikraščių, radi
jo ir televizijos redaktoriai va
kar išvyko iš Tokio į Jungtines 
Amerikos Valstybes. Jie JAV 
viešės vieną mėnesį.

Tarė ačiū
TEHERANAS, Iranas, ba. 30. 

— Jordano, Irako, Saudi Arabi
jos, Sirijos ir Lebano pasiunti
niai vakar padėkojo Irano užsie
nio reikalų ministeriui dr. Al 
Gholi Ardalanui už Irano nuta
rimą neparduoti naftos Izraeliui.

Pabrangs maisto
kainos Kinijoje

t HONG KONG, bal. 30. — Rau
donosios Kinijos vyriausybė šian 
dien pranešė, kad tuojau pakils 
pagrindinio maisto gainos.

Raudonojoje Kinijoje ekono
minis gyvenimas labai šlubuoja.

n ... Šfc
Dvi scenos Amman mieste, Jordane. Viršutinis paveikslas rodo gyvą 
Amman miesto gatvę prieš Jordano karaliui paskelbus karinį įstaty
mą. Apatinis paveikslas vaizduoja Amman miesto būklę po kelių va
landų paskelbus karinį įstatymą. Tik pc4icininkas yra sargyboje. (INS)

Ispanija nori būti Šiaurės 
Atlanto Gynybos organizacijoje

WASHINGTONAS, bal. 30. — Ispanija stiprina pastangas 
patekti į Šiaurės Atlanto Gynybos organizaciją (Nato).

Šiaurės Atlanto Gynybos or- ——
ganizacijos taryba šį ketvirtadie per mėnesį. Tai yra didelė suma

mažai Norvegijai.
Ir Brazilija

Brazilija, solidarizuodama su 
Ispanija, irgi ketina įvesti spe
cialų pinigų kursą prieš Norve
giją.

Norvegijos vyriausybė keblio
je būklėje. Jei ji nusileis Ispani
jai, valdančioji darbo partija ri
zikuoja pralaimėti visuotinuose 
rinkimuose spalio mėn. Jei Nor
vegija panaudos „ne“ dėl Ispani
jos įžengimo į Nato, tai ji rizi
kuos svarbų eksporto turgų.

nį susirinks Bonnoje, Vakarų Vo 
kieti jos sostinėje. JAV valstybės 
sekretorius Dulles, su dideliu dip 
lomatiniu štabu, šiandien po pie
tų išskrido iš Washingtono į Bon 
ną.

Portugalija pasiūlys

Ispanijos vyriausybė oficialiai 
nesikreipė dėl priėmimo į Nato. 
Bet Portugalija, artimiausia 
draugė Ispanijos, galbūt pasiū
lys Ispaniją į Atlanto sąjungą. 
Jei Ispanija bus primta į Nato, 
tai ši organizacija tada turėtų 16 
narių. Vokietijos respublika yra 
už priėmimą Ispanijos į Nato.

Jungtinės Amerikos Valsty
bės jau seniai ruošia dirvą Ispa
nijos įžengimui į Šiaurės Atlanto 
Gynybos organizaciją. Atstovų 
rūmai ir senatas net rezoliuci
jas priėmė, kad Ispanija būtų pa 
kviesta į Atlanto sąjungą. 

Norvegija priešinasi

Didžiausia kliūtimi yra Nor
vegija. Britanija, Belgija, Dani
ja ir kiti yra šalti dėl Ispanijos 
priėmimo į Atlanto sąjungą. Bet 
Norvegija kartą pasakė, kad ji 
išbrauktų Ispaniją.

Ispanijos užsienių reikalų mi
nisteris Maria Castiella pasišau
kė balandžio 17 d. Norvegijos 
ambasadorių Johan Raeder ir 
paklausė, kodėl Norvegija yra 
prieš Ispanijos narystę į Nato. 
Jis paklausė, kodėl norvegai yra 
apskritai priešingi Ispanijai.

Piniginis klausimas

Dabar Ispanija palietė Norve
gijos piniginę. Norvegijos žuvies 
eksportieriams buvo sudarytos 
geros piniginės sąlygos Ispanijo
je. Bet dabar Ispanijos vyriausy
bė beveik dvigubai padidino pi
nigų kursą Norvegijos nenaudai.

Tai reiškia Norvegijos žuvies 
kainų pakėlimą Ispanijos turgu
je. Žuvis yra Norvegijos antras 
didžiausias eksportas. Ispanija 
pirko apie vieną dešimtdalį Nor
vegijos viso žuvies eksporto, ar
ba apie 2 milionus dolerių vertės

Jungtinių Amerikos Valstybių 
jūrininkai išlipo Beirute

McCarthy serga
VVASHINGTONAS, bal. 30. — 

Senatorius McCarthy (R., Wis.) 
sunkiai serga Bethesda Navai li
goninėje. Serga inkstų liga.

BEIRUTAS, Lebanas, bal. 30.
— Jungtinių Amerikos Valsty
bių 6-to laivyno 1,000 jūrininkų 
šiandien išlipo į Beiruto pakran
tę, kad įrodytų Amerikos pareiš
kimo tikrumą, jog Jungtinės 
Amerikos Valstybės Jordane ga
lėtų išlaipinti savo kareivius ke
lių dienų laikotarpyje, jei būtų 
reikalas.

Viceadmirolas Charles R. 
„Cat“ Brovvn pasakė, kad viskas 
atliekama pagal įsakymus iš 
augščiau.

Staigus vizitas

Išlaipinimas buvo draugiškas
— jūrininkai vizituoja Beirutą. 
Tie jūrininkai atvyko su kari
niais laivais, atplaukusiais į ry
tinį Viduržemį.

Jūrininkai pasiekė Beirutą po 
kelių valandų, kai JAV armijos 
sekretorius Brucker pasakė: 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
kareiviai galėtų įžengti į Jorda
ną „kelių dienų laikotarpyje — 
ne savaičių ar mėnesių“.

Lebanas yra tik kelios mylios 
nuo Jordano, bet jį skiria nuo 
Jordano Sirija ir Izraelis.

Lebanas turi 1,425,000 gyven
tojų. Žemės plotas — 3,977 kv. 
mylių.

Jordanas nori pagalbos

» AMMAN, Jordanas, bal. 30. — 
Jordano nauja vyriausybė nori 
priimti 10 milionų dolerių ekono
minės pagalbos iš Jungtinių Ame 
rikos Valstybių. Amerika šią pa
galbą pasiūlė Jordanui. Bet Jor
danas nenori, kad ši ekonominė 
dovana būtų siejama su kokia 
Eisenhowerio doktrina.

Maskva kaltina JAV

Sovietų Sąjunga apkaltino 
Jungtines Amerikos Valstybes, 
kad, girdi, jos ruošia sąmokslą 
Vidurio Rytuose. Maskva sako, 
jog Amerikos bilionieriai sukėlę 
nerimą Vidurio Rytuose.

JAV valstybės departamento 
kalbėtojas Lincoln White pasa
kė: Jordano vyriausybė paprašė 
pagalbos praėjusios savaitės pa
baigoje.

• Sovietų pareigūnai jau ma
no, jog atėjęs laikas kreiptis į 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
verslininkus dėl naujos rinkos.

VĖLIAUSIU ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Viceprezidentas Ninon vakar atvyko į Chicagą dalyvauti 
vyriausybinių rangovų konferencijoje.

— Vakarų Europos užsienio reikalų ministeriai Strasbourg, 
Prancūzijoj, suvažiavime įspėjo laisvas valstybes būti budrioje 
sargyboje akivaizdoje sovietų grasinimų, ir prašė suvienyti Vo
kietiją.

— Japonija vėl prašė JAV atšaukti busimuosius atominius 
bandymus Nrvadoje. Atominiai bandymai prasidės apie gegužės 
15 dieną.

— Prezidentas Eiscnhowrris vakar grįžo iš atostogų į Wa- 
shingtoną.

— Valstybės sekretorius Dulles vakar po pietų išvyko į Bon
ną, Vokietijoje, dalyvauti Šiaurės Atlanto Gynybos organizacijos 
konferencijoje, kuri prasidės rytoj.

■ — Vakar vėl žemė drebėjo San Francisco mieste, Calif.
— JAV armijos sekretorius Brucker sako: Jungtinės Ameri

kos Valstybės nugalėtų Sovietų Sąjungą visuotiniame kare..
— Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Hammarskjold va

kar lankėsi pas popiežių Pijų XII. Kalbėjosi atominio nusiginkla
vimo ir Vidurio Rytų klausimais.

— Jungtinės Amerikos Valstybės vakar kaltino, kad „tarp
tautinis komunizmas“, Sovietų Sąjungos agentas, buvo kaltas už
sieniniu įsikišimu į Jordaną.

— Jordano karalius Hussein vakar atmetė Maskvos kaltinimą, 
kad Jungtinės Amerikos Valstybės kišasi į Jordano reikalus. Ka
ralius pasakė, jog krizė Jordane baigėsi.

— JAV senato užsienio reikalų komitetas vakar patvirtino 
buvusį JAV ambasadorių Rusijai Charles Bohlen ambasadoriumi 
Pilipinų respublikai.

VoLXIJ

Armija pasiruošusi
pagelbėti Jordanui

WASHINGTONAS, bal. 30. — 
JAV armijos sekretorius Bruc
ker vakar pasakė, kad Jungtinės 
Amerikos Valstybės gali 3avo ka 
riuomenę nugabenti į Jordaną už 
kelių dienų — „nereikia savaičių 
ar mėnesių“, jei būtų reikalas.

Jis pasakė, kad JAV turi „pa
ruoštas divizijas transportui ir 
numetimui“.

„Mes turime oro kelią tam tiks 
lui“, pastebėjo jis.

Prašo paskolos,
o kitę šelpia

VVASHINGTONAS, bal. 30. — 
Komunistinė Lenkija, kuri nori 
paskolos iš Jungtinių Amerikos 
Valstybių, neseniai suteikė eko
nominę pagalbą raudonajai Kini
jai, vakar pareiškė senatorius 
Knowland (R., Cal.) senato po
sėdyje.

JAV diplomatai
posėdžiaus Europoj

VVASHINGTONAS, bal. 30. — 
Valstybės departamentas vakar 
pranešė, kad Jungtinių Ameri
kos Valstybių diplomatai, dirbą 
vakarinėje ir rytinėje Europoje, 
suvažiuos gegužės mėnesį į Pa
ryžių ir Vieną.

Valstybės sekretorius Dulles 
gegužės 6 d. dalyvaus JAV diplo
matų, dirbančių vakarinėje Eu
ropoje, atidaromoje sesijoje Pa
ryžiuje.

JAV pasiuntiniai, dirbą ryti
nėje Europoje, posėdžiaus gegu
žės 10 — 13 d. d. Vienoje.

1,600 amerikiečių
lakūnų susituokė

VVTESBADEN, Vokietija, bal. 
30. — Jungtinių Amerikos Vals
tybių 1,600 lakūnų susituokė su 
vokietaitėmis Vakarų Vokietijo
je praėjusiais metais. Gen. VVil
liam H. Tumer, JAV oro pajėgų 
vadas Europoje, šiuos duomenis 
patiekė vokiečių — amerikiečių 
draugiškumo savaitės atidary
me.

Didžiuliai potvyniai
DALLAS, Tex., bal. 30. — Te- 

xas valstybės rytuose ir pietry
čiuose miestai ir miesteliai yra 
apsemti vandens. Upės patvino.

Oro biuras skelbia, kad dar 
penkias dienas Texas valstybėje 
siaus lietūs.

Pasmerkė
BERLYNAS, bal. 30. — Ko

munistinė Rytų Vokietija ir Ru
munija jungtiniai vakar pasmer
kė Ei8enhowerio Vidurio Rytų 
doktriną.

Senatorius Egipte
KAIRAS, Egiptas, bal. 30. — 

Senatorius Hubert Humphrey 
(D., Minn.) ketina šiandien kal
bėtis su Egipto prezidentu Nas
seriu Vidurio Rytų klausimais. 
Senatorius Humphrey išvyko į 
Vidurio Rytus susipažinti su tos 
apylinkės padėtimi.

Pajamų mokesčiai
PARYŽIUS, bal. 30. — Pran

cūzijos premjeras Mollet vakar 
vakare įkpėjo per radiją tautą, 
kad reikės naujų pajamų mo
kesčių.

j
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Redaguoja psktn. BRONIUS JUODELIS 

Adresas: 4200 So. Rockvrell Ave., Chicago 32, IIL Tel. FR. 6-0253.
 t

Pūskim laužą dar stipriau!
(Reportažas iš “skautoramos” Chicagoje)

Du mėnesius visi laikraščiai I — Iš kur net tokios mintys! 
rašė, kad Chicagos skautai ir Tai mūsų pačių sesių darbas! — 

vos nesupyksta jauna senjore.skautės rengia “skautoramą”. 
Žurnalistai ir publicistai vaikš
čiojo susirūpinusiais veidais dėl 
naujų konkurentų, nes atrodė, 
kad dr. Stp. Biežis mes į šalį 
savo medicinos praktiką ir per
eis į žurnalistiką. Anksčiku, ro
dos, tie skautų laužai ir vaka
rai ramiai praeidavo, nebent 
koks nedrausmingas drauginin
kas apie tai prasitardavo savo 
skauteliams, o čia dabar toks 
triukšmas! Ir dėl ko? Kas gi 
ta "skautorama”? Net Bražvi- 
lių iš už šimto mylių atsikviečia, 
kad laužą įpūstų! Baisiai įdomu, 
kas čia bus!

Na ir taip gražią Veiktų sek
madienio popietę dideli ir maži, 
jauni, dar neseni ir seni, vis dar 
besijaučią jaunais, sugužėjo į 
Marijos augštesn. mokyklos sa
lę-

— Sveikas, brolau! Nuo Al
pių tautinės taip ir nesimatėm!

— O pats kaip besilaikai ? Ar 
ir čia kokį tuntą šokini?

— Susipažink su mano duk
ra. Vasarą jau duos paukštytės 
įžodį!

— Na sveikas, sveikas! Tur
būt visas Australijos kengūras 
išmokei stovyklauti. Juk Vokie
tijoje “lagerį” vos nepavertei 
skautų stovykla! Na o kokios 
žemės sudrebinimus dabar ruo
ši Chicagai?

Malonu vėl susitikti, na, bet 
vėliau pakalbėsime. Eiva žiū
rėti, ką tie jūrininkai demonst
ruoja.

Ir taip be galo, be pabaigos1 
salės vestibiuly visi skuba, iria
si per minią prie skautų ir skau
čių parodėlės eksponatų.

Rankdarbių paroda
Pačiame vestibiulio centre į- 

sitvirtinęs diplomatinis korpu
sas — Brolijos užsienio skyrius 
su stalu, apkrautu visokiais lei
diniais, straipsniais spaudoje, o- 
ficialiais raštais kitų tautų skau 
tams ir diagramomis. Ant sie
nos — didžiulė lenta, kurioje 
mūsų skautų darbus tarptauti
nėse stovyklose vaizdžiai rodo 
nuotraukų grupes, atsišaukimai 
svetimomis kalbomis ir įvairūs 
stovyklų simboliai. Skyriaus ve 
dėjo pavad. psktn. R. Mieželis 
aiškina šios institucijos paskir
tį-ir eksponatus svečiui, ameri
kiečių skautų komisionieriui, ku 
ris su palydovais čia atsilankė.

Priešais stovįs studenčių skau 
čių kampelis, pasipuošęs tautinė 
mis juostomis, austais takeliais 
ir pora portretų.

'— Na, kažin sesės, ar tos 
juostos nepakliuvo čia per klai
dą iš “Terros”, o tie portretai 
iš Virkau studijos? — šypsosi 
nelabai rimtas brolis. /

Gedimino skautų draugovės sta
las net lūžta nuo įvairiausių me
džio drožinių. Graži XIX šimtm. 
lietuvio ūkininko sodyba su kry 
žiumi ir tvorelėmis, pora kry
žių su rūpintojėliais. Atrodo,

DIENRAfiTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Dėdės Šamo tarnybos grįžęs vy
rukas.

Greta, čia pat ir Vytenio dr- 
vės stalas su Lietuvos pajūrio 
vaizdais ir Lietuvos vietovių pa 
veikslų vinjetėmis, surinktomis 
iš periodinės spaudos.

Vestibiulio viduryje tikras ‘"ba 
žaras”. Seserijos ūkio skyrius 
pardavinėja rūteles ir kitus reik 
menis.

— Nedrįsk išsitarti, kad nei
si, tik sakyk, kiek biletų pačiam 
į voką įdėti, — pirmosios sesės

Kitame vestibiulio kampe įsi-. pastangas pataiso pati skyriaus
tvirtinę sesės. Živilės skaučių 
dr-vė, pasistačiusi didingą sto
vyklos modelį; išdėstyti mezgi
niai, lėlės. Čia pat išsitiesusios 
ilgus stalus jūrų skautės. Meist-

vedėja, o sugautas senjoras ne
bežino nė ką* besakyti.

— Tikriausiai dar neturit nau 
jai išleisto Lituanicos tunto met 
raščio. Tik vienas doleris!* —

riškai pagamintos lėlės — bale- šypsosi grakščios sesės akade- 
rinos verčia net suabejoti, ar mikės prie spaudos stalo.

— Jam duokit du, kad dėl skai 
tymo eilės su žmona nesipeš
tų, — filosofuoja patenkintas 
metraščio redaktorius psktn. Vy 
tautas Šliūpas.

— Nieko, nieko, brolau! Tu 
dirbai gal net už keturis, kol su
redagavai ir išleidai, o mes jau

bliką paverčia į didelį chorą. 
Skamba Vilniaus varpai, švilpia 
ir ūžia traukinys, o scenoje rie
da pasirodymas po pasirodymo. 
Prabėga kiškučių ir lapės pašne
kesys su gražiomis dekoracijo
mis. Sesių kvartetas griausmin
gai sudunda su kariūnų maršu, 
nors ir ant “plonųjų”. Į sceną į 
išeina išdidus Gediminas su pa-1 

(Nukelta į 6 psl.) |

KAZYS ČESNAUSKAS 1'
6444 SO. TROY ST. | i 

Telef. WAlbrook 5-7670 ir 
Olbaon 8-4938

• Generalis kontraktorius nau- ■ 
Jų namų statybai, Įvairiems re- pį 
montams lr namų pertvarky
mams • Turime dideli patyri
mų namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento ir medžio 
darbus. • Apkainavlmai nemo
kamai.

jaunimas gali taip padaryti.
— Taip, taip! Mes pačios pa

darėme ! — pastebėjusi abejojan 
tį žvilgsnį, kukliai aiškina sesė 
jūrininke ir primena, kad lietu
viškos sodybos modelis irgi jų 
pačių padarytas be brolių pagal
bos. Sunku net patikėti.

Norėtųsi dar ilgiau pasigėrėti, pamažu sugebėsime pakritikuo- 
kitais sesių ir brolių rankdar- Į ti. 

kad būsiu pakliuvęs į prof. Igno i biais, kuriuos čia turi išstačiu-1 Pora skautukų platina naują 
Končiaus darbų parodą, bet pro- sios kitos draugovės, bkt minios > “Gairių” numerį, bet nespėjus 

nešamas jau atsiduriu jūrininkų • jų sutikti suskamba skambučiaifesoriaus vietoje stovėjo besi
šypsąs studentas, dr-vės draugi
ninkas s. v. v.s. R. Povilaitis ir 
prisipažino, kad visi tie drožiniai 
yra jo rankų darbas.

— Bepigu būti tokioje drau
govėje. Draugininkas atidirba 
už visus,’ — atsiduso nedidelis*
Basanavičiaus draugovės skau
tukas ir nuskubėjo prie savo sta 
lo saugoti, kad praeiviai neap
laužytų draugovės modelių. Čia 
gi tupėjo išsirikiavę prieš aero
dromą keli lėktuvų modeliai ir 
nedraugiškai žiūrėjo į sausumo
je sėdintį brolio Truškūno kute- 
rį ir kitus laivų modelius.

— Nesuprantu, kokios šakos 
skautai priklauso Basanavičiaus 
draugovei, — stebėjosi vienas 
svečias, žiūrėdamas į rankdar
bius.

— Turbūt tai bus jūrų skautų 
aviacijos draugovė, nešiojanti 
pėstininkų skautų uniformą, —
aiškinio sau vienas neseniai iš'gu dirbti su tokiais!

teritorijoje. Baltijos Jūros jūrų 
skautų tuntas demonstruoja van 
dens pastatų galybę. Išsiplėtę 
per kelis stalus ir pasistatę di
džiulį švyturį šelmiškai jie mirk 
si visiems žiūrovams. Stalai ap
krauti visokių tipų laivų mode
liais — buriniais, irkliniais* ir 
gariniais. Trūko tik atominio 
lėktuvnešio. Meistriškai paga
minti mazgai, kurių net pirmas 
patyrimo laipsnis nereikalauja, 
rodė brolio Šimaičio sugebėji
mus.

— Žinai, brolau, pats su sa
vo laivynu jau vargiai besutilp- laužą...

programai ir tenka skubėti į sa
lę susirasti savo vietą.\ •

Laužas scenoje

Scenos priešakyje rymo su
krautas laužas, o aplink jį iš 
kraštų susėdę paukštytės ir vil
kiukai. Simfoninio orkestro vie
toje derina nuosavas stygas visų 
tuntų skautai,-ės, pasiruošę dai 
nai. Jaunesnioji skautė dekla
macija pradeda programą ir be
lieka užkurti laužą. Publikai 
prisistato ir laužo vedėjas sktn. 

j V. Bražėnas ir pradeda “kurti”

tum Baltijoj, o Klaipėdos uos-, — 0, Marija šidlaviške, tas

Trečiadienis, gegužės I, 1957

Telefonas GRovehUl 0-1596

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

"Uliųnfn * KTNTITO
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimų išskyrus trečiadienius.

2422 W. Marąuette Road

TeL REliance 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

’-YDYTOJAS IR CHIRURGAS 
' RTTV18 OTDtTOJJG)

8925 59th Street
Vai. Pirmad., antrad., ketvirtad. lr 

penktad. nuo i—4 p .p. 6:30—8:30
vai. vak. Trečiad. ir šeštad. 1—4 v. 
P- P.

i Tel. ofiso lr buto OLympic 2-4159
! DR. P. KISIELIUS
l GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Sk, Cicero 
Rez. 1634 S. 49th Ave., Oioero

Į Kasdien 1-8 vai. Ir 0-8 vai. vak.. 
išskyrus trečiadienius, 

šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

VIKTORO K O ŽI C O S 
Lietuvl&kc, gazolino stotis ir auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS CO.

5750 S. WE8TERN AVE. PR 8-9633

SO PN I E BAkCOS
. RADIO PROGRAMA

IS WOES> stoties — Banga 1890 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD.

8:45 lkl 9:80 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:80 iki 9:30 ryte 

SEKMAD. S:30—9:30 v. r. Iš stoties 
WOPA — 1400 kil.

7169 So. MAPLEWOQD AVE. 
Chicago 29. IU. HEmloek 4-2418

DR. J. Ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

. 2800 Weta Slst Street
Priima ligonis pagal susitarlma.

tą tektų dvigubai padidinti! — berazumis sudegins visus palo- P® valandos skambinti telefonu 
r . 7? 'Prospect 6-1796 nuo » •*« » vai

cius! — smarkiai susijaudinabuvęs “kapitonas” spaudžia ran
ką tuntininkui psktn. E. Vęn- senosios kartos žiūrovė, 
gianskui. ' — Bobute, nebijok, ten tik

— Klausyk, mielas, skautukai elektra taip atrodo kaip ug-
modelius bestatydami mintimis 
aplekia ne tik Baltiją, bet ir vi
sus okeanus. Geri vyrai, sma-

nis! — ramina nedidelė skautu
ke savo globėją.

Laužavedys veda dainą po 
dainos ir tūkstantinę salės pu-

J. ANDRULIS, MICHIGAN*FARM CHEESE - SŪRIŲ ATSTOVAI CHICAGOJE YRA:

p. p- 
šeštad

2 iki 9 vai. 
kasdlan Išskyrus trečiad. Ir

Rea. tel. GRovehill 6-5008

Tel. ofiso HE 4-0699; rez. PR 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
OrtbopedaM - PruU-zlataa

Aparatal-Protezal. Med. ban- 
"X dažai. Hpec. pagalba kojom 

(Arch Supports) Ir t- U 
Vai.: 9-4 tr 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.
2850 W. 63rd 8t.. Chicago 29, IU

Tet PKospect 6-5084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ar—j— adresas: 4200 W. 68rd St 
Ofiso tet REUanee 5-4410 

RrakL telef. GRovehUl. 6-0017 
Valandos: 1-8 p. m.. 6-8 p. m. 

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

SMUTNYBRO$.
MOVERS

Local and Long Distance Moving
3254 W. Cermak Road

Blshop 7-0603, GUnderscn 4-2617

%-

Ofiso telef. LAfayette 1-3219, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-S868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Ave.
VAL Kasdien popiet nuo 12-2!SO i 
Vak. pirm. antr., ketvtrt 6-8:10 t 

Trečiad. tik susitarus.

Ofiso tel. CLiffslde 4-2896 
Rezidencijos: LAfayrtte 3-1178

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTB

7150 South Western Avenne 
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir psnktad. 
nuo 11 vai. ryto iki 1 val. p.p. lr nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11
vai. ryto iki 3 vai. popiet l 

Office tel. RE 7-1108
Res. tel. WAIbrook 5-3765

TeL ofiso I’Rospect 6-2340
PRospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 So. VVood Street 

Priėmimo vai. nuo 2- -4 vai. kasdien 
lr nuo 6 Iki 8 vai. pirmad. !r penkt.
Trečiad. Ir sek "uždaryta.

Vai.; nuo 2 Iki 4 lr 6 Iki 9 v. vak 
šeštad. nuo 2 Iki 6 vai., lšskyr. sek

"DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North VVacker Drive 
(Civlo Opera House. kamb. 868)

▼ai. kasd. 12—4 
Tel. CEntral 6-2294

5002 West 10th Str.. Cicero
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOvvnhall 3-0950 
Kitu laiku ir trečiad. susitarus 

Rezld. tel. HEmloek 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika ir moterų ligos)
Ofisu ir rez.: 5100 S. Western Ave. 
TeJ. PRoapect 8-1223 arba WE 6-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. lr Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 
2-4 vai. popiet lr sulig susitarimu.

Tel. ofiso He. 4-2123, rea. Gib. 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
2454 West 71st Street 
(7lst ir Campbell Ave.)

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

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

3267 South Halsted Street
Vai 1 lkl 4 v. p. p. Ir 6—8 v. vak 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Ofiao HE 4-1818, arba RE 7-9700 
Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Michigan Ave.
Buto 1653 W. 108 St., Beverly Hills

Vat.: kasdien* Inuo 6 v. Jki 9 V. v*4 
Vai,: kasdien' nuo 6 v. v. lkl 9 ▼. vM 

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

Tel,: Ofiso — PUllman 5-6766 
Buto — BHverly 8-8946

Tei. ofiso PRoepect 6-9400
Rezld. FRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevtčlūtč)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

▼ai. kasdien 1-1 p. p. lr nuo 6-8 vai 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai 
ir kitu laiku tik susitarus.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
- Pritaiko akinius —

6822 South VVestern Avenue 
vai. kasdien 10-12 vai I. M v&l 
vak šeštadieniais K). vai Trečia
dieniais uždaryta Kt. laiku susitarus

Ofiao ‘elefonas: PR 8-3229 
Rea trtef. VVAlbrook 5-5070

REIKALAUKITE VISUR SKANIAUSIŲ J. ANDRULIO MICHIGAN FARM CHEESE - SŪRIŲ, 
Jeigu abejojate, paprašykite paničgininiul. Jūsų skonis Jums pusakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt

sprendėjas. -

STANLEY

METRICK

1804 West
Telef YArds

CHICAGO

JOHN

SHURNA
■ '' . ' )

Albany Ave.

GRoveMH 6-7783 

CHICAGO 20, ILL

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

(Kampas 47-tos tr Daman Avs.i 
Vai kasdien nuo 6—8 vai. vak 

Šeštad. 2—4 vai. vak.
Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarti. 

Telef. ofiso LAfayette /-0O48 
Rez.: VVAlbrook 5-3048

Ofiso HEmloek 4-6811 
Rez. HEmloek. 4-3761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 Węst 69th Street 
(priešais šv. Kryžiaus ligonine) 

Priima pagal susitarlma

Tel. ofiso Victory 2-1581
Rez. Victory 9-0742

OR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street
Kamp. Halsted ir 81-mos gatvių 

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

J. Andrulis, Michigan Farm Cheese Fountain, Michigan

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chicagos Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat joa įaikfirimo 

•9 1924 metais, joa pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių Baugumo ir diri- I dundu našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau- 
Ipomus pinigus. Pasidėję taupi n i na pas mus gausite ne tiktai saugumų — jų 
| apdraudimą iki (10,000.00, augštą dividendą, bat ir daugelį kitų patarnavimų
veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicagos Savings Bendrovės {staiga yra viena ii gra
žiausiai ir moderniškiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

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

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

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

Atdara: pirmadienj nuo 12 lld 8, antradlm) Ir penktadieni nuo 9 Iki 4, ketvlrtadleu) nuo • Dd 8.
Treėtadleni uždaryta visą dieną, o šeštadieni nuo 9 IU 2 valandos po pietų.

r
L.

~>l ofiso HE.4-6849. rez. HE.4-2824

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2484 West 71gt Street
Vai. Pirm., ketvlr., penKt. 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-6, treč.ir šešt. pagal sutarties

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
4258 So. Whipple Street

(Arti Archer Ave.) 
Valandos: nuo 10 lkl 12; I—6; 7-9. 

šeštad. 10—12. Trečiad. atdaryta
LAfayette 3-4949.

Namų — OEdarereat *-7786

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

DR. F. C. WIHSKUHAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marąuette Bd.
▼ai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 lkl 8 va 

Trečiad. lr šeštad. pagal sutartį

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South VVestern Avenne 
Chicago 29, RI 

telefonas REpublle 7-4900 
Rezidencta: GRovehill 6-8161

oaslmatymal pagal sutartlee

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

Kasdien 8—7 vai. vak. šeštad. nuo 
1—6 vai. vak.

Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Victory 2-1484. Resid. 2487 
VV. «2nri Rk, tel. Republlo 7-881*.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halated Street 
TeL ofiso CA. 6-0257, rez. PR. 6-6650 

Rezld. 6600 S. Arteslan Ava. 
VAI. II v. v. lkl S p.p.; 8—9 v.v

DR. T. DUHDUUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenne 
Ofiao v&l.: nuo 7-4 lr nuo 6-8:80 v. 
vak. šeštadieniais nuo, 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Virginia 7-0034

Rezklend jos tei. B K veri j 8-8244

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-9700 
Res. RE 7-6887

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

2454 Weat 71st Street 
(Tl-o* ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: kasdien 1—8 lr 6—8 vai. vak. 
šeštadieniais 1—4 p. p. Trečiadie
niais uždaryta.

- Ofiso telef. YArds 7—-1166 
. Hmtdendjos — 8Tewart 8-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Wast 85th Street 
(kampas Halsted tr 85-ta gatvg) 

VAL 1—A Ir 8:80—1:80 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius Atidara 

šeštadieniais 1—4 vai.

Ofiso telefonas — Blshop 7-9595

DR. AL RAŠKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4842 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer)

IVAL. kasdien uuo 2:00 lkl 9:00 v. 
I Trečiad ir sekmad. tik susitarus

DR. D. SERNER
LIETUVIS AKU) GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso

Vai
člad.

Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 Went S5th Street

nuo 10 Iki 2. nuo 6 lkl 8, tre 
nuo 10-12, penktad. 10-2 Ir 

šeštadieniais nuo 10 lkl 2 vai. p.p

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPHO. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINftR LIGOS 
2745 Weat 69th Streeš

Priešais šv. Kryžiaus ligonius 
Telef. REpabUo 7-2290 

▼AL.: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 lkl 11 ryte lr nuo 6:00—9:00. 
šešt. nuo 2:00—4:00. Trečiad. Ir
kitu laiku susitarus telefonu.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt. 
Tikrina akto Ir pritaiko ikluDua, 

keičia aukim Dr rCmos 
<456 8. California Are. .TA 7-78(1
V&l.; 10 ryto lkl 8 vak. (trečiad. už
daryta), šeštad. 10 ryto Iki S v. p. p. 

uždarytas

Miuiiiimiimuiuuiiiiiuuiiiiiiiiiiiiiiiii
STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardines
Tai gražiausia dovana mūsų 
maJUeslems skaitytojams. Meilė 
tavų lamai, mažųjų džiaugsmai ii 
dail. VI. Stančikaitės gražios iliu 
stracijos šią knygą . padarė dau 
glausia mėgiama mažųjų akaity 
tojų tarpa. Raina 31.50 
Uasakymus kartu su pinigais siuskite

"DRAUG A 8”
4545 West 63rd Street

CHICAGO 29. ILL
miiiiiiiiiiiiiiiiinnniiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiii

Tet. WAlhrook 5-2670
Rea Hllltop 5-1590

Dr. Aluander J. Javois '
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
. Marąuette Medicil Center

6182 South Kedzie Avenne 
▼AL 3—4 p. p. It nuo 7—9 v. vak.

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti 

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIŠ GYDYTOJAS)
8560 W9ta 68rd Streeš 

▼AL kasdlsn nuo S—4 p. p. Ir 7:89 
lkl D vai. .Trsčtad. lx lašt. uldaryta

DRAUGAS 

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 
4545 W. 68rd St, Chicago 29, Dttaala, Tel. LUdlotr 5-9560

Bntersd as Bsoond-Class Matter Mareh tl. 1916, at Chicago. Ullnols 
Under ths Act of Mareh B, 1879.

Member of ths Cathollo Press Aas*a 
Published daily, szept Sandara 

by ths
i-lthuaotan Cathollo Press Boolety 
PRHNVHERATA:
Chloago! lr Clooro]
KPur JAV ir Kanadoj 
TTMenyj*

BURSCRIPTION RATES 
98.00 por year outside of Chloago 
99.00 per year tn Chloago A Cloorr 
98.00 per year In Canada n.
Foreign 911.00 per year

98.00
9S.00

911.00

H metų t min 1 mta
9.00 91.76 81.15
94.60 98.60 91.00
96.10 98 00 9181

Redakcija straipsnius taiso savo nuoštUra Neaunaudotų straipsnių ae 
saugo, joes grąllna tik Iš anksto sanitarus. RodakoUa nš skelbimu 
eestaahn HhelMmn kslnne nHašuaMa
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PREL. K. BIČKAUSKAS
Mirtis išrovė stiprų lietuvybės ąžuolą iš Amerikos lietuvių 

tarpo. i -
• Balandžio 29 d. anksti rytą staiga mirė prelatas Kazimieras 

Bičkauskas, šv. Pranciškaus parapijos klebonas, Indiana Harbor, 
Ind. Mirė nuo širdies smūgio, sulaukęs 69 metų amžiaus.

Spaudos žmonės, visuomenės veikėjai ii* visi dalyvaujantieji 
Lietuvos išlaisvinimo bei šelpimo sąjūdžiuose velionies prelato 
pasiges. Jis tarp Indianos lietuvių buvo visų mūsų centrinių są- 
džių vidų. Jo parapijos ribose rado vietą, paramą ir globą Ame
rikos Lietuvių R. K. Federacijos, Lietuvių R. K. Susivienijimo, 
Lietuvos Vyčių, Moterų Sąjungos, JAV Lietuvių Bendruomenės, 
Amerikos Lietuvių Tarybos ir Balfo skyriai. Jis pats jų veikloje 
buvo aktyvus ir nuoširdus. Lietuvių katalikų spauda jo parapi
joje buvo taip pat gana plačiai paskleista. Minėtųjų organizacijų 
vadai ir veikėjai velionies, kaip savo didelio talkininko ir rėmėjo, 
niekuomet neužmirš. Neužmirš jo ir šimtai tremtinių, kuriems 
jis padėjo ir afidavitais, ir įsikuriant jo vadovaujamoje parapi
joje, ir darbų jieškant įvairiose įmonėse. Velionis galėjo jiems 
padėti ne vienu, bet daugeliu atžvilgių, nes jis Indiąina valsty- i 
bėję, o ypač savo mieste turėjo plačias pažintis, buvo įtakingas j 
ir popularus. Pramonės, prekybos ir net politiniuose sluogsaiuo- 
se turėjo artimų kontaktų. Tuo atžvilgiu prel. Bičkausko vietą 
bus nelengva užpildyti.

Prel. Bičkauskas gimė 1888 m. kovo 27 d. Trakų apskr., 
Žąslių valse., Prazariškių kaime. Baigęs vidurinius mokslus Vil
niuje, stojo į Seinų seminariją. Įšventintas kunigu 1913 m. Vi
karavo Krosnoje ir Simne, kapelionavo Marijampolėje. Pirmojo 
Pasaulinio karo metu pasitraukęs į Rusiją, Jaroslave organizavo 
pabėgėlių drau-giją, Kostromoje įsteigė pabėgėlių vaikams mo
kyklą, kurią lankė 400 mokinių. 1918 — 1920 m. pastoracijos 
darbą dirbo Sibire. Grįžęs Lietuvon, 1922 m. įsteigė Kazlų Rū
dos parapiją.

Į Ameriką atvyko 1923 m. Suorganizavo lietuvių parapiją 
ir nupirko bažnyčią Schenectady, N. Y. 1925 m. persikėlė į In
diana Harbor, Ind., kur sutvarkė, pastatė parapijos triobesius 
ir mokyklą. 1953 m. Šv. Tėvo buvo paaugšttntas prelatu Very 
Reverend titulu.

Reiškiame užuojautą velionies giminėms, Šv. Pranciškaus pa
rapijai ir visiems Indiana valstybės lietuviams.

NUSIKALTIMAI IR IŠSILAVINIMAS tokią smulkmeną spaudoje mi
nėti, bet įvyko kiek kitaip. Vieš
nia, būdama tikrai patrauklia 
ir šiaip inteligentiška jaunuole, 
patraukė visos eilės vaikinų dė
mesį. Žinia, širdis, kad ir kaip 
plati ar didelė, tegali talpinti tik 
vieną. Atseit, kažkas liko nepa
tenkintas, apsivilęs. Tuoj gims
ta keršto mintis. Nepalieka tas 
savųjų tarpe, bet bėgama į val
dines įstaigas. Tokiu būdu emi
gracijos autoritetų rankose at
siduria skundas, teigiąs, kad 
štai mergaitė, atvykusi iš Aust 
ralijos turistine viza, priešingai 
įstatymui, buvo gavusi darbą 
ir tam tikrą laiką dirbo. Žino
ma. seka tardymas, tyrinėjimai, 
bandymai jaunąją lietuvaitę nu
bausti ir pan. Laimei, dalykai 
baigėsi patenkinamai. Bet ir 
šiuo atveju skaudu, kai patiems 
lietuviams tepka ■ nukentėti nuo 
tų pačių tautiečių piktųjų su
manymu.

»'j* *i’.■
Pavydo blogy Ik*

metus, nežiūrint to, kad jis tu
ri 5 milionus deficito. Sako, 
kad Trumanas žinąs, bet Alger 
Hiss neleidžiąs jo tai pasakyti.

—A. 2.

Kas gali atspėti?
Saturday Evening Post paža

dėjo duoti didelę dovaną tam, 
kuris atsakys į labai kompli
kuotą ir demokratų slepiamą
klausimą, būtent: Kas finansuo —-------------
ja Amerikoje komunistų dien- Pataikavimas tai netikras pi- 
raštį "Daily Worker”, kitų dar nigas, kuris kursuoja tik žmo- 
vadinamą JAV Raudonąja bib- nių tuštybės dėka. 
lija, kurs jau eina trisdešimtus — La Rochefoucauld

■rgr.

S. B. Komaiko
Praėjusį sekmadienį Floridoje mirė žymus žydų veikėjas 

SolOtnon B. Komaiko, daug dirbęs labdaros organizacijose, įstei
gęs dvi žydų senelių prieglaudas. Velionis buvo gimęs Lietuvoje 
ir Amerikon atvykęs 1900 m. Apie jį rašome šioje vietoje, nes 
jis savo laiku buvo gavęs iš Lietuvos valdžios Gedimino ordiną, 
kurį jis labai vertino ir kiekviena iškilmingesne, proga ordino 
ženklu puošdavosi. Šio pripažinimo jis buvo vertas, nes lietu
viams buvo ne tik artimas, bet ir daug padėjęs lietuvių kovose 
dėl nepriklausomybės (I Pasaulinio karo metu ir po karo). La
bai dažnai dalyvaudavo lietuvių patriotiniuose parengimuose, pri
sidėdamas prie jų ir savo aukomis. Buvo veiklus ir Lietuvos žydų 
draugijoje, kuri savo laiku, veikė Chieagoje. Tik II Pasauliniam 
karui kilus, velionį S. Komaiko rečiau bematydavome tarp lietuvių.

t Statistiko rodo, kad kalėjimams ir kitiems su nusikaltimais susi- 
jusiems reikalams išleidžiama daug pinigų. Nusikaltimai vienai šeimai 
kainuoja 467 dol., taip pat nusikaltimai paliečia vieną Iš 16 namų, as
meniui gi kainuoja 119 dpi. Tuo tarpu kai išsilavinimui išleistas do
leris atitinka kriminalams truputį daugiau dolerio ir už kiekvieną dole- kitų rūšių pavydas liečiąs dau- 
rį aukojama bažnyčiai atitinka 12 dol. kriminalams. (INS) • 7 . ’ 2________v 7 giau materialinę pusę. Pavydi

ma kaimynams, pavydima drau
gams ir pažįstamiems. Pavydi-LIETUVIŠKIEJI SKAUDULIAI

ĄL. GIM AKTAS

Visais atvejais įkalbant apie 
lietuviškąjį gyvenimą išeivijoje, 
visados yra maloniau kalbėti a- 
pie teigiamus dalykus, džiuginan 
čius faktus, žymiai liūdniau kel
ti viešumon, ka<į ir rečiau pasi
taikančius, skaudulius, neigia
mybes. Bet, kaip sakoma, nėra 
namų be dūmų. Neišvengia ir 
mažesniu ar didesnių dūmų ir 
lietuviškieji namai. Rašančiojo 
manymu, nėra ko slėpti ir to
kius' reiškinius. Priešingai, vie
šai iškeltieji nesklandumai ar 
klaidos, reikia manyti, vis jau 
turės tendencijos mažėti; blo
gais pavyzdžiais juk nenorės nie 
kas sekti, klaidas kartoti.

Ir taip stiprioje lietuviškoje 
kolonijoje, šiaip jau labai gra
žiai tarpusavy
daug gražių ir net stambių dar
bų nuveikusioje, yra tiek daug

mu sutinkami visi lietuviškieji 
užsimojimai mielai tokiems dar
bams talkininkaujama pinigu ir 
kičais įsipareigojimais. Daug 
galima būtų suminėti pavardžių 
ir sunku būtų spręsti, kuris dau 
giau iš jų yra pasižymėjęs, ben
driesiems reikalams daugiau nu
veikiąs.

Įtarinėjimai ir melai

Ir kaip skaudu buvo sužinoti, 
jog vienas veiklesniųjų tos ko
lonijos veidų neperseniausiai kaž 
kieno buvo apskųstas, apkaltin
tas nesąžiningumu. Žinoma, 
kaip ir pačioje pradžioje galima 
buvo galvoti, visi kaltinimai pa
sirodė teesą tik iš piršto išlauž
ti, išgalvoti. Specialiai komisi-

Yra ir vis dar pasireiškia ir

JUNGTINES TAUTOS
VYT. ŠIRVY DAS, Norton Vt.

Anglijoj ir Prancūzijoj pašte- ja pamokomis-žmonijai). Auto- 
bimas šioks toks nusivylimas rius minimoje knygoje be kitko 
Jungtinėmis Tautomis, nes šios! sako:
organizacijos asamblėjoj iškilo 
lyg ir komunistų — aziatų — 
afrikiečių blokas, savo balsų 
dauguma svyrąs spalvotų brolių 
pusėn. Ir šis "blokas” degdamas 
akla kolonializmo neapykanta, 
dažnai dėl medžių nemato viso 
miško. Pas mus tačiau nusivy
limas remiamas kitu pagrindu:

‘‘Paprotys yra svarbus daly
kas tarptautinių klausinių spren 
dime. Įprotis regulariai susi
rinkti į JT posėdžius ir čia sprę 
sti visus ginčus, išklausyti visų 
pusių argumentus ir juos bend
rai su kitų valstybių atstovais 
įvertinti bei aptarti yra, galima 
sakyti, JT eksportas. Per pa

JTO, kaip 80 valstybių junginys, ( skutinius aštuonerius metus čia 
privalėtų būti “ypač didelis, buvo vienintelė vieta, kur Rytai 
svarbus ir pajėgus organas ir Vakarais galėjo sueiti be ge- 
spręsti viso pasaulio reikalus”'
(Pr. Alšėnas 1957. HI. 27 “Dr.” 
nr.).

Kitais žodžias tariant, JT už
kraunama našta, kurią nešti jos 
niekas neįgaliojo, ir nusivilia
ma, kad ji tos naštos neneša! 
JTO esmę ir veiklos gaires nusa 
ko jos charta, kuri, kaip žino
ma, neduoda direktyvų Jungti
nėms Tautoms “spręsti visus pa 
šaulio klausimus”, nes tai yra 
ne pasaulio vyriausybė. Svar
biausias JT uždavinys išlaikyti 
taiką. Charta sako, jog kiekvie
na valstybė gali būti JT nariu, 
jei tik ji pajėgia eiti chartoje 
įrašytas pareigas ir pasižada 
ginčo klausimus su kaimynais 
spręsti taikiais būdais. Įverti
nus JT darbus, prieita išvada, 
kad JTJ yra ‘klubas’’, kurio nariai 

sueina, išsikalba ir pareiškia 
daugumos norus”.

fiiomis dienomis Londone išė
jo Bernard Moore, buvusio 7 
metus anglų valstybinio radijo 
korespondentu JT, knyga "The 
Second Lesson”. (Jau šio vei
kalo antraštė tartum primena, 
jog Tautų Sąjunga buvo pirmą-

Čikagos Lietuvių Choras
“PIRMYN

— Stato —
Johann Strauss’o 3 veiksmu operetę

ŠIKŠNOSPARNI
"DIE riEDEBMflUS"
Koncertinėje Formoje

1957 M. GEGUŽIO 5-TĄ DIENA

“SOKOL’Ų” SALĖJE
2337 South Kedzie Avenue
Pradžia 3:30 valandą po pietų

, . DALYVAUJA:
Algirdas Brazis * Onuks Stephens * Ant. Peškys 
Albertas Snarskis * Praurimė Krasauskaitė 
Irene Kelly ★ Jonas Avelis ★ Juozas Laurušonis

Dr. C. Svonciskas ir “PIRMYN” choras.
VADOVAUJA: MUZ. K. STEPONAVIČIUS

7 7

7 7

ma turtingiau ir geriau gyve-l 
nantiems, geriau įsitaisiusiems, 
daugiau pinigo uždirbantiems. 
Tuo tarpu užmirštame patys sa
ve, užmirštame, jog neretu at
veju esame tik mes patys kal
ti, kad neturime veržlumo; gal 
nemokame gyventi, gal neturime 
vienų ar kitų reikiamų kvalifi
kacijų, kad uždirbtume daugiau 
pinigo, kaip Jonas ar Petras. 
Kažin, ar būtų pagrindo pavy
dėti tam gydytojui, kuris tiek 
daug pastangų dėjo, metų me
tais dirbo, triūsė ir vargo, kol 
gavo diplomą ir teisę verstis 
medicinos praktika. Ar būtų 
reikalas pavydėti ncpcrblogiau- 
siai uždirbantiems inžinieriams 
ar kitų panašių profesijų asme
nims? Juk ir jie (kaip ir kiek
vienas mūsų juk galėjo) sun
kiai dirbo, neretas net ir labai 
sunkiai vertėsi ir vargo studi
jų metais, gi dabar visiškai pa
tenkinamai turi. Taip, bet jų

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI PI PHONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

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

sutariančioje, P»Ukrinus reik.!, piniginę 
atskaitomybę, mc nieko nebuvo 
rasta inkriminuojančio ar nu-

kilnių Hetuviškų Asmenų, tieį i sikalstamo Liko tik apšmeižtas dalykya> jų reikalas. Sakoma
lietuviškos širdies ir supratimo. ve,kl“s t*utBt“' P?™*“. l kad laidotuvių direktoriai gerai 

nuveikęs praeity ir dar daug uždirba ir verčiasi. Gal ir taip,Nenuostabu tad, jog toje vieto
je didžiu entuziazmu ir pritari-

“pasaulio vyriausybę”. Norime 
ar nenorime, girdi, valstybių su
verenitetą ryja visą pasaulį api
mančios organizacijos. Auto
rius laiko geru ženklu, jog di
džiųjų valstybių galia pereina 
mažosioms. JT esą pasidarusios 
didesne pajėga, negu jos sudė
tinės dalys. Ji tampa “žmonijos 
parlamentu”.

Joyce rašo gana karštai, ta
čiau gyvename faktais, ne sap
nais. JT nėra joks P. Alšėno 
(ar jo draugo anglų lordo Cher- 
wellio) “superorganas”. Tai yra 
tik antroji pamoka žmonijai. Ki 
tos gal nebus. Anglijoj demokra 
tija brendo ištisus šimtus metų. 
Roma nebuvo sukurta per die
ną. Pirkdami arklį, mes atvirai 
žiūrime į jo dantis, bet nesiva
dovaujame kokiais nors sap
nais.

žadąs savąja veikla ateičiai.

Ir reikia tik įsivaizduoti, kaip 
gali jaustis paliestasis asmuo, 
kuris vietoje dėkingumo ar bent 
šiokio tokio pripažinimo (jau 
nekalbant apie betkurios rūšies 
įvertinimą) gavo pajusti skau
džius įtarinėjimus, melų bangą. 
Malonu girdėti, kad jis ir toliau 
tęsi savo visuomeninius įsipa
reigojimus, bet, jei jis vieną die-' 
ną, prileiskime, nuspręstų trum'

bet kiek mūsų, kad ir kaip pi
nigo meilės skatinami, ryžtu- 
mės tai profesijai?

Čia sąmoningai nebuvo pa
naudoti .vaizdūs pavyzdžiai, nors 
rašantysis žino labai aiškius at
skirus atsitikimus, kuomet mū
suose ypač ryškiai buvo pasi
reiškusi pavydo dvasia ir visos 
iš to sekančios žemosios nuotai
kos. Net ir apsidairę savo gy-

piau ar ilgiau pasitraukti iš lie- venamoje vietoje tikriausiai ra-
tuviškojo gyvenimo, ar galima 
būtų kaltinti, kad vietos lietu
viai nustoja veiklaus tautiečio, 
ar galima būtų jį barti ir išme
tinėti dezertyravimą ?

Štai kitoje vietoje aiškiai pa
sireiškė nelemtojo pavydo vai
siai. Į didmiestį X. savo giminių

sime vieną kitą atsitikimą, bu
vusį ar ir dabar esantį, kada 
pavydas supykdė artimiausius 
bičiulius, supjudo geriaus. drau
gus: išskiria šeimas ir visais 
kitais būdais atneša juntamų 
nuostolių lietuviškajame gyve- 

Ar išties jau nėra jokių

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

UniversaI Savings and Loan Association užtikrina saugumą 
ir gražy pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
$10.000.00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, d pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės į:

aplankyti svečio viza iš tolimo- hune 
sios Australijos atvyko jauna1, būdų kovoti ir bent dalinai ša- 
mergina. Viskas būtų gerai ir linti tą blogybę dar bu jojančią 
gal nebūtų buvę jokio reikalo (įšęivijos gyvenime?

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

PAULIUS JURKUS » » .

SMILGAIČIŲ AKVARELE
FRCMIJUOTAS ROMANAS

90 tęsinys

ležinės uždangos”.
Šalia to, Moore pabrėžia dar

dvi vaisingas JT veiklos sritis 
— techniškosios paramos teiki
mą atsilikusiems kraštams ir tų 
kraštų globojimą iki nepriklau
somybės pasiekimo.

Kita šiomis dienomis išėjusi 
apie JT knyga yra žurnalisto 
Avery Joyce “Revoliutidn on 
East River”. Ji labiau atitinka 
Pr. Alšėno norams: atskirų val
stybių suverenitetas esąs meta
mas pro langą, ir “revoliucijos
pasaulyj?” JT atliekančios ste- — Tamsta, čia jau psichologija, moters gilioji psi 
buklingą darbą, žygluodamos į' chologija, kurią galima sutraukti j du žodžius: noriu 
savo tikrąsias pareigas, nežiū-l ir bijau. Ot kas yrsft Čia ir yra klausimo esmė ir spren- 
rint Amerikos senato bukštavp dimas. Kiekviena, žinoma, šoks pradžioje į akis. Sama- 
mų ir sovietų veto. Pasak Joyce, "nė tokia drovi, toks pupuliukas, kitaip ir negalėjo pa- 
JT yra “nuostabus bandymas' sielgti. O jei žiebė antausiuką, tai reikia tik džiaugtis: 
gyventi visos mūsų planetos plo' žmogus nesugedęs, su temperamentu. Bet, kai pergal- 
čiu. Tai esanti revoliucija, ko-į vo jau, esu ir aš kaltas. Kalbėsiu pavyzdžiais, kad ge-
kios žmonija dar neturėjo”, ši 
revoliucija vykstanti “greitaii 
griebianti visą planetą ir turin
ti baigtinumo pubūdį’k Auto
rius nori, kad Vakarai atsisto
tų šios šios revoliucijos prieša
kyje, o ne vilktų kojas paskui 
ją (jis maao, kad dabar kojos 
tik velkamos).

Autoriui atrodo, kad atominė

riau suprastum. Štai, pakylai uždanga, ir iš karto tre
čias veiksmas! Aiškiai netvarkoje: kur pirmieji du, 
kur parengimas iki kulminacinės įtampos? Štai, kuo 
kaltinu save: per staigiai pradėjau. Reikėjo iš toliau 
prieti, išvystyti per tris, keturias dienas, na, gali būti 
ir.penkiaveiksmė drama. Tada rezultatas garantuotas. 
Bet aš šį vakarą jau įkalkuliavau, jau sudariau gele
žinį planą ateičiai. Pramačiau tam tikrus pavojus. Kal
bėsiu vėl pavyzdžiais. Jei kiltų*klausimas apie pinigus, 
aš tik seifą atidarau.—Julius praveria geležines sptn

ja, o Jungtinės Tautos — antrą-gadynė žmoniją verčia steigti (tos duris ir žaidžia bai tom, plonom rankom. — Pažiū

rėk, kas suskaitys, kas patikrins. Niekas! Aš mokėsiu 
taip susitvarkyti, kad jie nieko nesupras. Ir taip to
liau ir taip toliau per visas kliūtis. Viskas mano pra
matyta!

Jis stebteli lyg išsisėmęs, priėjęs papildo stikliu
ką ir užgeria.

— Tik vieną tu pasakyk, vyriškai pasakyk, — kal
ba jis toliau, — kas galėjo atsiųsti Linkų? Aš turiu 
savo nuomonę: tai Linos darbas!

— Lina? Ne, ne! — Viktoras sujuda ir papurto 
galvą. — Aš jos neradau namuose.

Tu nepyk, — Julius šypteli, pastebėjęs jo su
mišimą. — Man t.ai nusispjaut. Aš tik taip sau mįslę 
sprendžiu. Čia senos sąskaitos, kvailas jos pavydas! 
Bet kartu pats matai, kad Lina wu charakteriu!

Meistras jaučiasi prislėgtas. Nori atsikelti ir iš
eiti, bet buhalteris džiūgauja:

— Buvo čia mano priešas vikaras, ir kas iš jo? 
Aš kaip pienę nupūčiąu. Jeigu jis čia prikišo pirštą ir 
atsiuntė Linkų, tą klišakojį, oho, užtaisykime riebius 
pietus!

Viktoras atsikelia.
— Laikas gulti.
— Palauk, sakyk, kaip tau? Pasipiraąi?
— Taip, suradau kaime, ant Guobos kalno... — 

Meistras žiūri plačiom akim, o širdis plaka. Gal klaus 
smulkmenų, tada .., Bet Julius tiesia ranką.

— Sveikinu! Išgerkim! — Jis greit pilsto stikliu
kus lr plepa. — O tu šelmis, nė žodžio, tik manim do-

mies. Žinoma dėkoju uz respektą. Bet to, Lina kitos 
personažas, nėra su ja jokių dramų, — jis nusikvato
ja, vos stikliuko neispila.

— Tu visflėlto apsižvalgyk, — Viktorui darosi ne
jauku. — Man atrodo, kad nėra taip tikra, kaip tu pa
sakoji.

— Ką? J vienuolyną lįs? Juokdarys! Mokėsiu ir 
iš ten išrūkyti.

— Ne, ne tai galvoju, o jeigu uz kito*tekėtų? — 
Meistrui bereikia sekundes, ir būtų pasakęs visa, bet 
buhalteris trenkia:

— Cha, už ko? Jai reikia partnerio. J kokias me
dines klumpes nesietos. Tėvas, pagaliau, n> leis. Tegu 
atsiranda koks vyriukas, kokia karklo švilpa, tai bus 
gražumėlio: suvystyoiu kaip kudtkelj nekalčiausią. 
Juk aš tėvą tunu rankose, au juo važiuoju j varžyty
nes. Tereikia man panorėti, jis nė supuvusio alksnio 
nenupirks. Kad Gimbutas, štai, nusileistų ir atiduotų 
dukterį be pozicijos vyrui, ne, ne, nt telpa man galvoje. 
Tai tiesiog anekdotas! Čia dalykas visai tikras! Išger
kim už... už...

— Tikrumą! — pasiūlo Viktoras.
Abu pakelia stiklus, ir meistras atsisvt ikina.
— Brolyti, beje, ryt vakare būk geruti.;, neužeik, 

bus antras veiksmas! — Viktorą palydi .mitingas Ju
liaus klegesys

Greit nurimsta bankelis. Miega buhalteris, miega 
seife pinigai, tik vienas Viktoras budi. Štai, jo kelias į 
Samanę tik prasideda!

1 Bii daugiauj
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DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHTCAGO. TLLTNOTS Trečiadienis, gegužės 1, 1957

šį šeštadienį, gegužės menesio 4-tę dieną, visas jaunimas ir tėvai vyksta į Čikagos Augštesniosios Lituanistikos Mokyklos rengiamu

KO N C ERTA-V A K A R Ą !
Programoje: 1) Mokinių choras, vadovaujamas muz. B. Jonušio

2) “Didysis atsivertėlis” — montažas iš V. Kudirkos raštų. 
Sudarė D. Velička, rež. A. Rūkas.

3) Tautiniai šokiai, vad. L. Brazdienės.
4) Baletas, vad. baletmeisterio S. Velbasio.

Po to šokiai, grojant B. Jonušio erkestrui. Turtingas ir skanus bufetas. 
Vakare bus Lietuvių Auditorijoj. Pradžia 7 valandą vak.

Nuoširdžiai kviečiame visus skaitlingai dalyvauti šiame mūsų parengime. Ma
lonus laikas užtikrintas visiems. ' ‘ CHICAGOS A. L. MOKYKLA

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE
žydaitė prie altoriaus ( Bet štai po operos visą kolek

tyvą ištiko netikėta staigmena. 
Operos globėjai ponai Rudžiai 
150 asmenų pasikvietė j ištai- 
kingas "Country Club” patal
pas, kur veidrodžiai sienose spin 
di, kur dešimtys tarnų apie sve
čius bėgioja, kur prabangūs sa
lonai, persiški kilimai, žvakidės, 
pianinai. Tokioje aristokratiško-1 
je aplinkoje ne vienam iš svečių 
tikriausia pirmą kartą gyvenime 
teko būti. Tik ponai Rudžiai ži
no — du ar daugiau tūkstančių 
dolerių kainavo’ jiems tas priė
mimas. Bet jis istorinis tuo, kad j 
Kauno ir Vilniaus operų kolek-

“Laisva vėl kelsis Lietuva, tu 
kauksi, prūse, kaip šuva...” dai
navo Lietuvos žmonės vokiško
sios okupacijos metais Lietuvo
je. Beje, viltys ir svajonės ne
išsipildė: vokiškoji okupacija
žlugo, ją pakeitė vėl raudonoji. 
Daugelis prisimenam, kaip, na
cių terorui Lietuvoje siaučiant, 
pirmiausia skaudžiausiai nuken 
tėjo Lietuvos žydai. Dalį jų nuo 
nacių akių didele rizika išgel
bėjo Lietuvos žmonės, daugiau
sia ūkininkai. Buvo atsitikimų, 
kad tomis tamsiomis nevilties
dienomis kaikurie pavieniai žy- ...... , , ,
dai ir net šeimos priėmė katali- ,tyval ‘.'Knau’la nesulaukdavo 

kų tikėjimą, krikštydamiesi ka
talikų bažnyčiose.

Dabar štai laiške iš Lietuvos
aprašomos vienos tokios žydai
tės konvertitės vestuvės, įvy
kusios 1956 m. Augštaitijoje.
Perėjo ji į katalikų tikėjimą 
1941 m. naciams Lietuvoje įsi
galėjus. Žmonės ją slapstė ir 
išsaugojo nuo n^cių. Beje, bol
ševikams sugrįžus, vėl išėjusi j 
dienos šviesą, ji liko ištikima 
katalikė. Jos vestuvės su patrio 
tu lietuviu kataliku vyru bu
vusios gražios ir didingos. Iš kol 
ūkio į bažnyčią jaunieji ir ne
mažas būrys palydovų atvažiavę 
sunkvežimiu. Bažnyčia prisirin
kusi pilna žmonių ir altorius 
skendęs gėlėse. Taip rašo iš ana 
pus užangos vienas jaunas ku
nigas, sutuokęs tą porą. O šie 
žodžiai byloja Lietuvos žmonė
se tebedegančią gyvą Dievo mei 
lę.

Kodėl jie tiek pinigų aukoja?

Vienas stambus lietuvis fi
nansininkas Chicagoje neseniai

šaunesnių vaišių už šias, kurias 
surengė ponai Rudžiai “Rigo- 
letto” operos didžiam kolekty
vui.

Tai lietuviškos šilimos šviesus 
pavyzdys.

“Išeiviai” mūsų scenoje

“Rigoletto” opera žibėjo kla
sikine muzika ir spalvingais 16 
šimtmečio Italijos vaizdais. Da
bar štai mūsų scenon ateina lie
tuviškas muzikinis veikalas “Iš
eiviai”, kurį gegužio 12 d. Ma
rijos Augšt. m-los salėje stato 
“Dainavos” ansamblis.

Džiugu, kad abu iškilieji Chi
cagos lietuvių dainos vienetai 
— Vyrų choras ir “Dainavos” 
ansamblis — stovi garbingos 
konkurencijos kelyje. Po didžios 
ir netikėtai gražiai pavykusios 
operos šventės su nekantrumu 
laukiame ir “Dainavos” muziki
nio spektaklio, kuris, tikėkime, 
bus grakštus, melodingas, spal
vingas ir lietuviškas. Rež. akt. 
A. Dikinio ir Alg. Mackaus var
dai “Dainavos” egzistencijos ke-

PRINCESE IR DRAUGAI

Žįk'- .......i,

Anglijos princesė Margareta jodinėja drauge su lordais, iš kurių 
viengungis Loyd yra artimesniuose su princese santykiuose. (INS)

prasitarė, kad, girdi, mes, au-| lyje yra nauji. Pirmasis režisuo-
kodami stambesnes sumas Lie
tuvos laisvinimo ir lietuvių kul
tūriniams reikalams, turim ir 
šiokį tokį tikslą, pasigarsinam 
lietuvių tarpe ir tada mūsų įstai 
gas geriau lietuviai žino ir skait 
lingiau jas lanko.

— Bet pasakykit, — tęsė tas 
asmuo, — kodėl ponai Rudžiai 
tiek dirba lietuviškiems reika
lams ir dar tiek pinigo aukoja? 
Juk jų įmonė su lietuviais nė 
mažiausio biznio nedaro?

Kažin, ar būtų galima rasti 
žodžius, kurie ryškiau nusaky
tų Amerikoje gimusių ir augu
sių lietuvių Marijos ir inž. An
tano Rudžių lietuviškąjį idea
lizmą ?

Antai neseniai nuskambėjo į 
šaunioji Verdi “Rigoletto” ope-( 
ra, palikusi neužmirštamus įspū 
džius. Aštuonis mėnesius plušo* 
vargo operos rengėjai ir kolek
tyvo nariai, statydami puošnius 
operos rūmus. Plušo ne tik at
lyginimo ui tai nesitikėdami, bet 
ir skaitydamiesi su galimybe, 
kad gali prireikti ir savų pinigų 
pridėti. Pinigų nors ir neliko, 
bet ir pridėti nereikėjo. Aštuo- 
nių mėnesių intensyvus darbas 
ir liko aukos darbu lietuviška
jai operai.

ja šį muzikinį veikalą, antrasis 
šiems laikams pritaikė žodinį 
tekstą. Vokalinę veikalo dalį 
tvarko visiems gerai pažįstamas 
“Dainavos” ansamblio dirigen
tas muz. S. Sodeika.

Taigi šis veikalas savo api
pavidalinimu, vaidybine jėga, 
muzikiniu grožiu ir žodžio savi
tumu gali skirtis iš kitų anks
čiau statytų lietuviškų muziki
nių veikalų ir būti vienu iš gra
žiausių šių motų pavasarinių 
povelykinių pastatymų.

VI. Rmj.

Vaikui neduodami turtai, 
idiotui neduodama galia.

—Plutarchas

— Infrarub pašalina skausmą^ gausėjančius klaidingus pra-(klastingos fantazijos klausimui 
sukeliantį kraujo užsitvenki- našus šioje srityje, kuriem nej geriau laiko visai negaišinti. A-

NETIKĖK KOMERCINEI FANTAZIJAI
A. VAU URKIS

e*
Atitinkami federalinės vai- jų neįsisiurbia per odą, “giliai” 

sąnariuose ęsančių skausmų lik 
vidavimui, kaip melagingai skel 
biama.

džios organai kovoja prieš ap
gavikišką, televizijoje bei radio 
bangomis siunčiamą, biznieriš
ką reklamą. Paskutiniu metu fe
deralinė prekybos komisija iš
kėlė kaltinimą trims dideliems

Keletas nesąmonių cituojama

Štai kokiup nuostabaus “gud-

mą..."
Omega garsino radio bango

mis: “Žinote, kaip aš kankinau
si, vos galėjau pajudėti — 
“well”, aš pasikalbėjau su savo 
vaistininku ir jis pasakė man 
geliančią nugarą trinti su Ome
ga Oil... Sekantį rytmetį aš jau
čiausi lyg berniukas “again”...

Už tuos ir panašius moder
niomis priemonėmis skleidžia
mus milionus nuolat beskuban
čių žmonių suklaidinančius me
lus pradžioje išvardintosios kom 
panijos turės atsakyti prieš tei
singumo organus. O tie, kurie 
geliančius savo sąnarius “ste
buklingaisiais vaistais mirkė” 
bei per naktį reumatizmą išve
jančiais aliejais tepėsi, ir toliau 
gėlos kamuojami reklamos “an
tis” gaudys, jei su tikrais spe
cialistais, tų ligų gydytojais, dėl 
savo negalavimų nesitars... .

Atsakomybėn patrauktoms 
firmoms duotas. 30 dienų laiko
tarpis atsakymui prieš paliktuo, 
sius kaltinimus. Apklausinėji
mas įvyks birželio mėn. pradžio
je, kuris gali baigtis įsakymu 
šiems komersantams užsidaryti. 

Ką daryti?

Medicinos savaitės proga ne 
tik reikia daugiau dėmesio at
kreipti į šios svarbios mokslo 
šakos pažangą, su ja geriau su
sipažinti bei taikyti savo bran
giausio turto — sveikatos ap
saugai, bet ne mažiau svarbu 
yra atkreipti budresnį dėmesį

manų ir tavo sveikata, bet ma
giški žalieji popieriukai terūpi, 
nesiskaitant su jų įgijimo prie
monėmis. Tuščiažodžiavimo bei

riot kaimyno, būk atsargus su 
tuo, kas daug plepa: jis ką nors 
tau įšnekės arba nuo ko nors 
atkalbės.

Saugumas Federalinės Valdžios Agentūros 
UŽTIKRINTAS IKI į,10,000 00

DOVANAI 
SKĖTIS
(LIETSARGIS)

SU DEPOZITU 
$1 OO AR DAUGIAU

Pradekite einamą sąskąitą pąs mus dąbąr !

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOC/AT/ON

1447 So. 49th Ct., Cicero, III.

JUOZAS GRIBAIJSKAS, Vedėjas 
Telefonas — Blshop 2-1397. Uždaryta trečiadieniais.

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IR GAZOLINO STOTIS

Lyginimas, dažymas, taisomi ir reguliuojami (tune up) 
motorai, stabdžiai, transmisijos ir Lt. Alyva, baterijos ir padan
gos. Taip pat mano garaže perkamus duslintuvus įdedu veltui.

sąnarių uždegimo ir reumatiz- rūmo’ skelbimus FTC (Federal 
mo vaistų gamintojams už netei įTrade Compųssion) iškelia apie 
singą savo produktų reklamavi-. Mentholatum komerciją TV: 
mą. ' “Sąnarių uždegimas rankose...

Valdžios pranešėjo teigimu,’ panaudojus nauju Mentholatum 
kiti biznio dėlei faktus klasto-1 karštą jtrinimą... tuojau ma 
jantieji atvejai yra tardymo bei loni šiluma jaučiama toje vieto- 
teisinio proceso eigoje. Kadan- Je> kur skaudėjo...” 
gi įtartinų firmų ištyrimas už- Sekantis brangus “perlas” 
trunka kurį laiką, tai labai syar sveikatos gerovei yra Whitehall 
bu klausytojams patiems orien- TV skelbime: “Infrarub giliai 
tuotis pelų atskyrime nuo grū- įsigeria — Infrarub greitina šva
dų. »

Išvardintos kompanijos taipo 
gi kaltinamos už faktams prieš
taraujančią reklamą laikraščiuo 
se ir žurnaluose.

Federalinės komisijos pareiš
kimu, nei vienas iš reklamuo
jamųjų produktų nėra tinka
mas, veiksmingas, ne tik ne gy
dantis, bet net laikinio paleng
vinimo neteikiantis sąnarių už
degimo, reumatizmo ar panašių 
ligų net lengvais atvejais. Kal
tintojai pabrėžia, kad nė vienas

raus, turtingo kraujo tekėjimą

if

Nle» 1
Oivtdeočą

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

PIGIAI IR JAUGI AI

PERKRAUSTAU
BAL DU S
VIETOJE Ilt Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

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

Tel. PRrescctt 9-2781

MIDLAND
1 Savings and Loan 

Association

40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA m 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

• E NDROVt

4038 Archer šveass Tel. LA3-671* 

AUGUST SALDUKAS PiesISeeM

=^1

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-53 ........................ $8.25Murcerv 49-51 .................. $8.95
Ohev. All 1937-53 ......... 8.25 Olds, 6 cyl. 41-50 ........... 8.20
Chevrolet 54-56 ............... 9.95Plymouth 42-50 ................ 9.95
Chrysler 6, 42-52 ........... 9.91 Pontlac 37-54 .................... 8.95
Dodge 8, 42-58 ................ 9.95Bnicb 37-52 ....................... 12.00

Ir taip pat čia neišvardintiems automobiliams. Išmeti
mo paipa 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. CESAS
1934 West 59th Street Tel. GR 6-9136

Yra kaldama mieste, kad STEIN TEXTTLE BENDRO
VĖJE rasite didžiausią pasirinkimą už nebrangias kainas 
įvairių vilnonių, šilkinių, medvilninių, užuolaidoms ir už
dangalams medžiagos. Taip pat ir paltams medžiagų vy
rams ir moterims.

NAUJOS P R E K t 8, 
PIGI KAINA,

DĖLTO VISI
M ft O 8 T A DAINĄ!

I>ahar mustkos m*g£Jam* Jrestas 
nauja*, dideli),

FONOGRAFŲ PIjOKOTEIJŲ 
SKYRIUS

Populiarios, klasines Ir dsaso 
— P LOKS TELft S — 

Dideli* pasirinkimas gerlanRlų firmų 
III FI FONOGRAFŲ 

TV. Radio ir Elektrinių Aparatų

■Dfiinfl
TCLCVISIOn

sales - aervlceJ
Sav. ln*. A. HFSriCNAS 

HS2I S. Halsted — CIAffoMe 4-IUMUi 
Atdara: kandlen •—4, pirmadieniai?

Ir ketvlrtadlenlala •—•

CRANE SAVINGS
2565 WEST 47th STREET LAfayotte 3-1083

B. R. P1etklewi«i, pret; E. R. P1etklewfcsa, eekr. Ir advokato
Mokame ankMiis dividendus. Keičiame Mtlua. PardiHMlame Ir perkame 

valstybes bonus. Taupytajam* patarnavtmju nemokamai.

Pradekite laupyti atidarydami *e*kalt* šiandien. Apdrausta Iki SIO.OAO.

Darbo valandoa plrmad ir ketvirtad. nuo 9 Iki 8 vai. vakaro: 
wtr ir penk 9 Iki 5: treč uidaryta, o Šeši nuo 9 Iki vidurdienio

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

tolimų distancijų, šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
MIS RO. LITUANICA AVE., CHTCAGO, ILL. 

Telefonas — FRontier 6-1882
„.OIIIIIIIIIIIIIIIIIMMMIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIMIIIHMII

Atliekame dideliu: r p- .žus automobilių remontus. Lyginimas, da 
žymas. Elektrinis auliedinimaa. Parduodame automobilių dalis

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

2641 West 71«t Str. (Kampas Talman Avė.) . 
Telet. PRospect 8-9842, Namų tel. WAIbrook 5-5934 Į

l.

NE.UŽSIMIRSKIME,
KAD MES ESAME ŽMONES

✓
Mums reikia nore 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.

J Didieji klasikai savo nemirtinguose veikaluose netik davė 
-rrfeniškai 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, 218 pusi............$2.00
Victor Hugo VARGDIENIAI IH-as 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 BAUSME 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 ANNA KARENINA I - II-as tomas, 440 p. $4.00 

- L. A. Tolstojus ANNA KARENINA in - IV tomas, 384 p. $3.75
W. S. Reymont KAIMIEČIAI I-as tomas 352 pusi........ . $3.00
W. S. Reymont KAIMIEČIAI II-as tomas, 383 pusi. ...... $3.00
W. S. Reymont KAIMIEČIAI III-as tomas, 471 pus,.$3.50
W. S. Reymont KAIMIEČIAI IV-as tomas, 392 pusi.$3.50

Pinigus ir užsakymus siūskite: 
DRAUGAS, 4545 W. «3rd Street, Chicago 29, III.

J

H

STEIN’AS tori metinį išpardavimą, štai pavyzdys kalaų:
Geriausios ANGLIŠKOS bei “worsted MEDŽIAGOS kos

tiumams, kurių kainos paprastai yra $9.80, dabar tik . $4.50
Visokiausių pamušalų už pigias kalnas. Spausdinto šilkas 

ir plannamss “Sil-O-Shan”, “antiąue 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
82.98. tiktai ................................................. ......... ................. $1.39I

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Cloth užuolaidoms tik .$1.09
Atvykite į STEIN TEXTILE ir patye įsitikinkite. Sn kiek

vieni pirkiniu viri $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovaną.
Pas STEIN Ą jūs rasite didelį* pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 

“laces”, satiną, taffetą, “brocades”, Shantnng, ir L L Taip 
pat liekanas medžiagų pamušalams nž baisiai pigias kainas.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UHI0S ŠVEHUE

I blokai* į rytui* nuo llalsted SL, U/2 bloko į pietus nuo 
Roosevelt Rd. Atdara 7 dienas savaitėje iki 5:30 vai. vak. 

- Tel MOnnt** A-KI52
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F
LIETUVOS DANTŲ GYDYTOJŲ SĄJUNGA CHICAGOJE RENGIA TRADICINĮ PAVASARIO

Koncertą - Kartūno Baliu
1957 m. gegužes mėn. 4-tą dienę, 8-tę valandą vakare
WESTERN BALLROOM SALESE 3504 SO. WESTERN AVENUE

PROGRAMOJE: Šokėjos Aurelija Balyte ir Rūta Graužinytė 
Pianistas p. Skriduliu. šokiams groja muz. Akelio orkestrą*

Staliukai galima užsakyti pas dant. gyd. E. Baltrušaitienę FRontier 6-0787 
ir St. Tumosienę OLympic 2-1464 ir prie įėjimo.

Visi maloniai kviečiami atsilankyti

“RIGOLETO” OPERA LIETUVIŠKAI
Mūsuose daug kalbama apie i fos daug dirbo, kol pasiekė šios, 

pavykusius operos spektaklius.
Spauda dar teberašo apie šį ne
eilinį įvykę mūsų išeivijoje. Įspū 
džiais galima pasidalinti ir ki-

choro augštumos

Solistai

Valdemars Šalna, latvis teno-
tur; šį kartą mums rūpi, kad ras, dainavo hercogo partiją, 
šie augščiausio muzikinio meno į Jis vaidyboje šeštadienį jautėsi 
palaikytojai būtų tinkamai įver^ nedrąsiai. Dainavime yra stip- 
tinti. Kiek tai pavyks, tespren-Į rus, ir tai išpirko visą padėtį, 
džia skaitytojai ir visas operos Ne veltui dirigentas leido jam 

bisuoti sekmadienio spektakly
je, kas retenybė operoje. Gal 
kiek dar grynesnio balso pagei-

personalas.

Operos rėmai

Pastatymas buvo geras. Kai 
po trumpos orkestrinės intro
dukcijos pakilo uždanga, pub
lika net aiktelėjo pirmojo akto 
vaizdu: puošnūs drabužiai, išba
lansuotos nrfzanscenos, turtingos 
dekoracijos ir šviesų jūros lydė
jo veiksmą. Tšlukštinėti visi bū
dai ir panaudotos visos priemo
nės, kokios tik Marijos sceno
je yra galimos. Visus veiksmus 
lydėjo seenin's kruopštumas ir 
puikus pasirengimas veikalui 
Tarp veiksmų buvo galima lauk 
ti ilgesnių pertraukų, bet to ne
buvo, nors operai pakeisti sce
novaizdį — tai nepaprasto vai
dinimo reikalas. Suorganizuota 
gera techninė pagalba.

Režisorius Kazys Oželis apipa 
vidalino operos dalyvius sceniš 
kai. Jis įdėjo tikrai daug darbo, 
kol išgavo reikiamą vaizdą ir 
veiksmą bei scenos išdėstymą 
ir pritaikymą operai. Jo režisū
ra ir kiti su tuo susiję atributai 
parodė ne menkus sugebėjimus 
komplikuotam darbui. Žinoma,

dautina augštesniame registre. 
Apskritai, jis buvo savo vietoje 
ir darė patyrusio scenoje įspū
dį. Jo tarimas lietuviškai yra 
■daug geresnis, negu kaikurių 
mūsų solistų. Balsas tikrai ža
vėtinas. Malonu, kad jis difba 
su lietuviais, nes tai yra stipri 
meninė jėga.

Algirdas Brazis šeštadienio 
spektaklyje dainavo Rigoletto 
partiją. Tai centrinė operos fi
gūra, ant kurios pečių sukrau
tas visas veiksnias. Tad tikrai 
buvo įdomu matyti Brazi daugu 
mai dar niekada nemačius ope
roje. Jo gražus balsas žavėjo 
publiką* Neskaitant kaikurių in
tonacinių svyravimų, jis tiko šiai 
rolei. Vaidybiniu atžvilgiu A. 
Brazis pasirodė tik vidutinis. 
Patartina susidomėti dramos 
studija, kad sekantį kartą jaus
tųsi daugiau įsigyvenimo į savo 
rolę. Brazio dikcija turi daug 
žemaičių tarmės įtakos. Kaika- 
da nelengva buvo suprasti žo
džius, o ypač galūnes

ANT NENEŠTO TILTO

Saltsburh,, Pai., vanduo nunešė tiltą kaip tik tuo metu ikai automobilis važiavo per jį, bet laimingai, nes 
motoristas nesužeistas. (INS)

ti, atliko Vyrų choras. Pasiro
do, kad viską galima ir šiame 
krašte padaryti, kai yra meilė 
ir sutarimas. Padaryta didžiai 
vertingas kultūrinis įnašas lietu
vių tautai. Reikia sveikinti ope
ros iniciatorius, chorą, solistus 
ir dirigentą. Opera buvo įrody
mas, kaip iš tikrųjų reikia dirb
ti kultūrinį darbą. Jei tas su
keltas entuziazmas žmonėse ne- 
žlugs, mes esame pajėgūs kas
met regėti po naują operą. O- 
peros rengėjus reikėtų visados 
paremti, kad jie ištesėtų. Solis
tų atsikvietimas iš kitų miestų, 
kaip parodė praktika, nesudaro 
problemos. Be to, tas kolosai, 
pasisekimas uždeda Vyrų chorui 
pareigą galvoti apie naują ope
rą, o taip pat ir toliau vesti mus 
į meno šventes iš tos didžios 
mašinų trenksmo kasdienybės ir 
nuolatinio skubėjimo. "Rigolet
to” opera visų mačiusiųjų yra 
vertinama ląbai gerai ir paliks 
ilgai dar puikius įspūdžius. Pa
tartina apie tai pagalvoti ir ki
toms lietuvių kolonijoms.

A. Gutas

RADIO PROGRAMA
l.te, Kmllo Programa IA stotim 

«VRM8. limo kil »«krou dieniau 12— 
12:80 vai. per piet na: liet. muzika 
daliioo Ir MagdutAe Paaaka Biznio 
reikalai? krniptiH | Steponą Minkę. 
Paltie FlorlHte. GPllu Ir Dovaną Krau
tuvę, 802 E. Broadway So Boston 
27 Mase Tet So 8-0489 Ten pat 
raunamu Draus**’

LAIKRODĖLIAI
už pusę kainos

SENATOR
resistant. unbie.il 

tnainspt mu. ■HĮy' ... lUKUry erpansion

sasw i

visa didžioji darbo našta tęko 
pastatymo vadovui VI. Baltru-'nio spektaklyje atliko taip pat 

: šaičiui, vykusiai išsprendusiam Rigoletto vaidmenį, kurį su pa...e. . . » . . • ... _

namuose. Jos išgyvenimas duk
ters vaidmenyje atitiko tėvo 
(Rigoletto laikysenai. Visa tai 
spektaklį padarė pirtnaeiliu ir 
ilgai neužmirštamu.

Abiejų Gildų debiutai pavyko. 
Jos jau tikros operos solistės. 
Iš abiejų norėtųsi augšįosios gai 
dos. |

Vladas Baltrušaitis sekmadie-^^^ Varnelis ^Sparafučilės 
rolėje atitiko visomis savo sa-

kus, tarimas geras, todėl ir Cep- 
rano partijoje jam nebuvo nie
ko sunkaus.

tės-operos galva ir buvo A. Ku
čiūnas, talentingai išvedęs su 
dideliu pasisekimu operos spek-

'Elena Blandytė, Čepranienė, taklius. Chicaga gali tikrai džiau 
buvo parinkta pagal gerą sko- i gtis, turėdama profesionalą di- 
nį. Scenoje jautėsi laisvai, gali rigentą vietoje.
dainuoti ir vaidinti. Jos menue
tas su hercogu parodė, kad ji 
turi įgimtą Dievo dovaną — ak
toriaus talentą:" Pažo vaidme
nyje buvo ifgi Vokusi ir savo vie

vybėmis. Vaidinant jį teko ma-i.
toje. Muzikaliai Stipri, gera dik-

Baigiamosios mintys

Su operos pastatymu padary
ta labai daug. Lietuviams gar
bė ir pasididžiavimas. Visuo
menė yra operos personalo pu

Išsiblaškymas ar paprotys?
Jaunavedžių porelė vyksta po 

vedybinėn kelionėn. Paskubom 
jaunasis stoty paprašo tik vie
ną biletą. Jo žmonelė jam ta
ria:

— Joneli, juk tu tik vieną bi- 
letą teturi!

— Kad tave kur! Begalvoda
mas apie tave, buvau visai už
miršęs save, — pasiteisino jau-

B; rnnnR
GODDESS OF TIME I

t;/ 17 jemels, j
2 diamonds, 1

ZT' unbreaKable; mainspnng

!

*x
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‘Rigoletto” pastatymo situaci
jas. Apšvietimas buvo vykęs, 
nors neįrašyta, kas jį vykdė.
Paskutinio veiksmo žaibai labai 
derinosi su vykstančia tragedi
ja pačioje scenoje.

Baletmeisteris Simas Velbasis 
parengė šokėjas. Jų buvo 6 po
ros. Baleto ir visumos vaizdas 
buvo labai gražus, neišskiriant 
ir pačių mažiausių.

Dekoracijų derinys puikiai ti
ko šiai operai. Dail. Vyt. Vir- 
kau meniškąją pusę gerai ap
valdė, parodydamas. Programos 
viršelis atliktas to paties daili
ninko skoningai, specialiai pri
taikintas.

Lietuviškoji Chicaga dar ne
buvo mačiusi tokio grandiozinio 
pastatymo operinėje srityje. Čia 
daug nuopelnų priklauso ir pa
čiai vyriausiajai galvai Vyt. Ra
džiui, suorganizavusiam tokį 
pastatymą.

Choras

Kadangi pats choras yra ren
gėjas, pradėsime nuo jo. Cho
ras, kaip toks, pirmą kartą da
lyvavo operoje. Ir kas visus nu
stebino — tai choro geras dai
navimas visos operos metu. Kaž 
kaip neįtikėtina, kad tai buvo 
tas pats choras ir kad jis taip 
puikiai galėjo skambėti. Sceniš
kai, ypač sekmadienį, jautėsi 
laisvai bei užtikrintai, lyg bū
tų seni scenos vilkai. Iš viso, 
yra charakteringa tai, kad, kal
bant apie “Rigoleto” spektak
lius, norime pirmiausia išskirti 
chorą. Jis tiek gyvuose, tiek pil
nuose dramatinės įtampos epi
zoduose skamba aiškiai, darniai 
ir tone. Norėjosi, kad choras ii 
giau dainuotų, tačiau ne choro na tam nuoširdaus atsidavimo, 
kaltė, kad Verdi tiek teparašė1 Juzė Krištolaitytė dainavo

sisekimu dainuodavo mūsų tė
vynėje. Ir kai paskutinį kartą 
jį girdėjau Vilniuje, beveik ne
galima rasti pasikeitimų. Publi
ka ir ten, ir čia kėlė ovacijas. 
Jis savo vaidyba, visu tėvišku 
išgyvenimu toli pralenkė visus 
kitus. Šio sąstato solistams sun
ku bus jį pasivyti. Jis sukūrė 
tokias scenas, kad žiūrovams ė- 
jo net šiurpas tragiškųjų scenų 
metu, ypač antrame veiksme. 
Todėl kaikas salėje taip jautriai

tyti pirmą kartą. Ypač sekma
dienio dainavimas ir vaidyba pa 
liko šviesų įspūdį. Tikėtiba, kad 
iš jo sulauksime stiprios meni
nės pajėgos, nes jo sceninė lai
kysena ir balsas užtikrina pasi
sekimą.

Salomėja Valiukienė, kaip 
Maddalena, savo partiją atliko 
eum Įaudė. Balsas švelnus, skam

čija; lauktina talentingos so- sėje. Ko niekas neišdrįso atlik- navedys Jonas.
listės.

Kazys Skaisgirys, baritonas, 
buvo sargybos viršininkas ir pa
rodė gerą muzikalumą.

Šios kelios pastabos solistams 
kaip tik iškelia juos ir parodo 
jų neabejotiną talentą operi
niam darbui. Reikia ir toliau 
siekti meno augštumos, jo plo-

bąs ir muzikalus. Sceniniai at- nybių. Tai sunkaus, daug asme-
rodė žavėtinai, o kaikurios vie
tos su hercogu atliktos meistriš-

išgyVeno jo skausmą, kad net kai. Nors kvartete kaikur kiti
verkė kartu su artistu. Duetuo
se su Gildą jis buvo švelnus, 
kas atliepė jo balse ir gestuo
se. Dainavo jautriai ir gražiai. 
Jam esant scenoje, visas kolek
tyvas elgėsi žymiai laisviau, tar 
si profesionališkai. Tarimas la
bai geras. Jis lyg ir buvo ope
ros širdis. Todėl buvo didis 
džiaugsmas dar kartą sugrįžti 
į laikus laisvoje Lietuvoje;

Monika Kripkauskienė, daina
vusi Gildą pirmą vakarą, liks 
ilgai atmintyje. Ji savo operi
niame debiute egzaminą išlaikė 
labai gerai. Turi gerą dainavi
mo mokyklą, ir iškilo į pajėgiau 
sias solistes iš mūsų jaunųjų 
prieauglio. Iš jos galima sulauk
ti didelės dainininkės, jei tik ne- 
pails dirbti kietai ir racionaliai. 
Atkreiptinas dėmesys į ritmą, 
šiuo metu jau yra būtina primin 
ti ir dikcijos reikalą. Kripkaus
kienė jau pasiekė tos augštu
mos, kad turi jai rūpėti nebe 
vien tik dainavimas, bet ir žo
džio tarimas, šalia dainavimo 
pamokų reikia ir dramos studi
jų. Bet laikas, patirtis, drami
nės studijos ir scena visa tai iš
lygins. šiaip jinai jau kopia me 
no keliu į augštumas ir linkėti-

niškų malonumų atsisakant, dar 
bo kelias. Nelaukite panegirikų, 
kurias mūsų laikraščiai netei
singai teikia visoje išeivijoje, 
nes jos jus pražudys ir nuver
tins.

Dirigentas
Dar Vilniuje Aleksandras Ku 

čiūnas “Rigoletto” dirigavo be 
partitūros. Ir šį kartą jis ma
žai težvelgė knygon ir su or
kestru jis elgėsi taip pat, kaip 
jis elgiasi ir su savo fortepio- 
nu — be priekaištų. Jautėsi la
bai tvirta ranka, kontroliavusi 
orkestrą, solistus ir chorą. Visa

prakeikti kone visus už jo dūk- ( Įaj suteikė akademinį lygmenį, 
terš suvedžiojimą. | Orkestrą sudarė 28 muzikantai,

Danutė Stankaitytė — Giova- įr Marijos salė turbūt dar nebu- 
nna turėjo specifinę rolę, kuri Vp girdėjusi tokio profesionalų 
šį kartą ribojosi keliais saki- orkestro. Visos šios meno šven- 
niais. Balsas puikus, su drama- .........
tiniu atspalviu bei gerbs mokyk - - 
los daviniais. Reikėtų daugiau 
geresnės dikcijos. Ji dainavo

balsai lyg norėjo ją nustelbti, 
bet, paklausius pasaulinio gar
so solisčių, kad toje partijoje 
taip pat atrodo, kaip ir jinai. 
Dainavo abiejuose spektakliuo
se. ' \

Stasys Citvaras jau spėjo 
Chicagoje sušilti ir apsiprasti. 
Štai jo dainavimas Monteronės 
partijos vargu geriau begalėjo 
būti išpręstas. Jis ir balse, ir 
scenoje atitiko savo paskirčiai, 
kaip turtingas didikas, atėjęs

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

įstaigoje — BRIGHTON SAVIHGS AHD LOAM!
Kiekvieno taupytojo Indėliai apdrausti ild $10,000.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

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

JONAS GRADINSKAS

ęsjs
’l

'! ROYAL CLIPPER
' 17 jewels, sėlf-winding. 

certified iMterproot*. 
shock resistant,

unbreakable mainspring. 
anti-magnetic, radium 
h and s and dial. swvm>

second hand, expansmn 
band, distinrtion and 
color of natūrai gold 

55553

J. G. TELEVISION 00. Pardavimas ir taisymas
Televizijos, radijai, patefonai, kamb. vėsintuvai

“KALBA VILNIUS”
Kaedlen 4 vai. .10 min. popiet. Ateikite paatktansytl.

2512 W. 47th St. ** TeL FRontier 6-1998
ATIDA RA IR SEKM. nuo lt vai. llgrl > vai.

abu vakarus.
Juozas Brazys, pirmojo vaka

ro Marulio, geras sceniniai, ne
blogas dainuojant.

Bronius Jančys, sekmadienio 
Marulio, muzikiniai dainavo ge
rai, tik norėjosi stipresnio bal
so. Apskritai šioje operoje Ma
rulio vaidmuo yra ryškus ir dė
kingas.

Julius Savnmavičius tiko Bor 
zos personažui. Tonacija išlai-

chorinio dainavimo! Ir mormo- sekmadienį. Tąi buvo jos debiu-1 kyta JV»ria’.’ acpni,nif’ Ke8Įaa
rando, vaizduojant gamtos aud-1 tas, nes Vilniuje jai nebeteko
rą, gerai salėje buvo girdėti ir 
ėjo kartu su orkestru. Ateina 
galvon mintis, kad choras jau 
savaime bus suradęs save operi
nėse partijose. Linkėtina pasiro 
dyti kitoje operoje. Jaučiame, 
kad to choro dirigentas VI. Balt 
rušaitis ir chormeisteris Alf. Ge

ras. Pažymėtina, kad tai pačio 
Vyrų choro choristas.

Valentinas IJorentas, vienas 
pačių jauniausių, neseniai pra
dėjusių reikštis, solistų, paro
dė turįs gerą balsinę medžiagą. 
Jis turi daug davinių, kurie jį

dainuoti, nors buvo pilnai pa
rengusi Gildos partiją. Jos bal
sas švelnus, su labai vykusia in
terpretacija. Matosi, kad sceno
je nebe naujokė. Ji ir vaidyboje 
stipresnė, dainavimas su gera 
mokykla. Teatras turi savo ru-| nuves į stipraus solisto poziciją, 
tiną, o joje solistė jautėsi kaip | Tembras malonus, sceniškai pui

Ar Martin apsireiškė Uetuvo}
< į sakvma rasite, J BndaeHrrr kn> 

ritėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI
ŠILUVOJE

Kaina 40 neato
I

<a galite gaut'
•«» « i I «i F1

4545 W. 63 St., Chicago 29, 111

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

Precin Photo Studio
(Incorporated)

EDVARDAS OLIS, sov. 
4058 Archer Avenue 

Telefonas Virginia 7-24C'

A’ ' ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės, religiniai dalykai (devocionalai), 
prekės dovanoms.
2(48 W. 691h St. RE. 7-1941

ZZOZ-G Tl III ‘S oSmimg “1$ MISE *M 108 
■9ui yioms vaTiw-»!oq<2»Jd •inui*ni«n

tobupppj soųvg 'gvuiApĮigdy 'OĮppfl 'moijpuĄj

00-S6S‘Ztf
UI

svoDina 4S6i

VISŲ GERIAUSIŲ IŠDIR
BYSČIŲ. 1957 METŲ

Rankinis laikrodėlis, moteriškas ar 
vyriškas, 7 akmenėlių, watcrprcof, 
vertės $19.95, už ......................$9.95

15 akmenėlių, watcrproof, 
vertės $24.95, už .................... $12.45

17 aknt., vertės $.39.45, už. $19.60
19 akmenėlių, 18 karatų aukso, 

vertės $58.00, už ...................  $29.00
17 akm., automatiškai pats užsi- , 

suka, vertės $69.00, už ............$34.50
21 akm., automatiškas, paauksuo

tas, vertės $75.00, už .............. $37.50
23 km., paauksuotas (gold fillod),
vertės $90.00 už .................. $45.00
30 akmenėlių, aukso keksas,
vertės $150.00, už .4........... $75.00
17 akm. alarm. eloek, gcJd,
vertės 82.00, už.......................$41.00
7 akm. alarm eloek laikrodėlis,

vertės $25.00, už ... .... ...............$12.50
17 akm., balto aukso, 6 deimantų 

moteriškas laikrodėlis, vertės 
$98.00, už .................................... $49.00

Perkant daugiau, duodame ekstra 
nuošimtį. Lengvais išmokėjimais vi
siems.

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE, INC.

3241 S. Halsted St.
Tel. CAIumet 5*7237
CHICAGO, ILLINOIS

Krautuvė atdara pirmadienio Ir 
ketvirtadienio vak. Iki 9:30. Jewelry 
l>ept. nekmadienialH uždarytas. Fur- 
nitiyn Ir Tolevltdon Jh-pt. atidarytas 
sckmiKlh nialjį nuo 12 IklHi vai. p. p.

Budriko KimIIo Valanda Iš WIIF(’, 
1150 kil. nulio sinties kiekvieną ket- 
vlrtadien) nuo o Iki 7 vai. vakare.

PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijos 
rinkinys. Nedidelis skaičius Šios 
knygos gautas šiomis dienomis 
“Drauge”, 4545 W. 63rd ftt„ Chi- 

icago 20, III. Knygos kaina kie
tais viršeliais $2.

unbie.il


i

DIENRASTTS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Trečiadienis, gegužės 1, 1957

SKAUTYBĖS KELIU
(Atkelta iš 2 pm.. pasirinkimų bufetas ir šokiams

. , . „ , -• gros kontinentalinio stiliaus or-lydovais ir sapnuoja “geležini ®
buor nesuras.

PAJIEŠKOJĮMAI

vilką”. Vėl skamba sesių kvar 
teto lyrinės ir humoristinės dai
nos. Jaunas smuikininkas trau
kia čardašą ir visus nukelia į 
muzikos dausas. Sudreba scena 
nuo jūrų skautų tautinių šokių 
grupės. Jaunosios skautės su 
veikaliuku parodo, ką jos sapnuo 
ja apie baletą. Jūrininkai sema
foro ženklais siunčia signalą į, . .. ,.
.. . ... * j , j i . 1 nimas parode ypatingą dėmėsiLietuvą, tik atrodo, kad kaikurie . ... KT j-j ,•. . . x . . aviacijai. Nežiūrint didelių rei-bus pamiršę trečią patyrimo J
laipsnį... Scenoje vėl subanguoja

Visa lietuviškoji visuomenė, 
svečiai, bičiuliai ir skautai,-ės 
mielai kviečiami atsilankyti.

Seserijos Vadi ja

PADĖKIME JAUNIMUI 
PAKILTI J ERDVES

Jau pirmaisiais nepriklauso
mo .gyvenimo metais mūsų jau-

KAZYS GRIGAITIS, IRENA BAL-, 
TRL'SAITYTE -GRIGAITIENE ir JA
DVYGA GRIGAITYTĖ - DAUSIENE-I 
SVILPIENE, gyvenę Panevėžyje. Jieško: * 
Jadvyga Rimšaitė, d. Stasio, gyvenanti: 
Birštone Sanatorija Nr. I, Lietuva.

Jonas Jurkšas iš Lietuvos įieš
ko savo seserų: AGOTA GALI- 
NAUSKIEN6, MORTA KIRKIC- 
KIENfi ir URTE KUPREISIENE, 
dukterys Miko. Gyv. Chicagoje. 
Žinias Rali suteikti Richardas Am
brazaitis, 2028 Ferdinand St., De
troit 9, Michigan.

jūrų gelmės su Jūratės rūmais 
ir puikių dekoracijų fone “Jūra
tė ir Kastytis” baletą šoka “un
dinės”, deklamatorei deklamuo

Jieškoma MARIJA ŽLLIGEVI- 
Č1ENE, d. Petro. Jieško Ona Po- 

, , . . .... ...... cienė, gyv. Raudonosios Armijos
kalavimų; jaunieji kareivėliai ir progp Nr 46a butM 2, Kaunas, 

u. _j *4. 1 ! i - Lithuania.kariūnai veržte veržėsi į Lietu 
vos karo aviaciją, kuri dėl ribo
to priemonių skaičiaus vos nežy
mią dalį mylinčiųjų erdvę tega-

Jieškomas KAZYS VAITKO- 
NAS, kilęs iš Kiečių kaimo, Zara-

jant Maironio baladę. Pabaigai leJ° patenkl^tJ; Todėl visai na-imė ūkio Akademijoje, jis pats 
u 4.x j • . •• turalu, kad salia karo aviacijos arba žinantieji apie jį prašomi ra-

skautės duoda rimtą gyvąjį Pa‘.Dracjgj0 vvstvtis civilinė avia-®yti šiuo adresu: Dr. B. Matiukai-j 
veikslą “Dievui, tėvynei ir ar- P.. J° vy8tytlS clvUlne aVia t tė-Glrniukaitienė, 120 W. Robin-!
timui” ir... Chicagos Skautams C1Ja’ kfU"’ remiama Pa'wood, Detroit 3, Michigan.

eu. sišventelių ir kaikurių orgam-
Remti Dr-jos pirm. dr. Stp. Bie-! .. . .. . .J zacijų, sparčiai vystėsi ir plito

Vie-žiš dėkoja visiems svečiams už 
taip gausų atsilankymą į šį 
vieną didžiausių skautų parengi
mų, buvusių Chicagoje.

— Na, žinai, nesitikėjau, kad 
skautai tokį didelį triukšmą su
keltų. Juk tiek laiko įdėta! Ir 
taip gerai viskas praėjo.

— Jūrų skaptai ir skautės ypa 
tingai smarkiai pasirodė. Net 
nesinori eiti namo.

— Ir man noris dar padainuo
ti su skautais, bet tikėkime, kad 
tas Biežis su tuntais ir Vėl ką 
nors panašaus surengs, — šne
kučiuodami svečiai pamažu skir 
stėsi namo. Br. Juodelis

AKADEMINIO SKAUTŲ 
SĄJŪDŽIO SUVAŽIAVIMAS
6. m. gegužės 4 — 5 dienomis 

Clevelande įvyks A. S. S. visuo
tinis suvažiavimas. Suvažiavimo 
pradžia — gegužės 4 d. 9 vai. 
ryto, suvažiavimo pabaiga — 
ryto, pabaiga
vai. popiet. Posėdžiai vyks 
YMCA patalpose, 2200 Prospect 
Avo., Cleveland, Ohio.

Šio suvažiavimo tikslas yra 
aptarti įvairius organizacinius 
klausimus, išdiskutuoti veiklos 
gaires ir užsibrėžti ateities pla
nus. Suvažiavime kalbės A. S. 
S. pirm. A. Plateris; diskusinę 
paskaitą “Organizacinis vadova
vimas Ir jo problemos” skaitys 
N. Maskaliūnienė ir J. Drąsu- 
tytė. Paskaitą “Ateities veikla” 
skaitys T. Remeikis. Lofclo R. 
Baden - Powellio šimtajai gimi
mo sukakčiai ir 50 metų skauty
bės sukakčiai paminėti paskaitą 
“Baden - Powejl” skaitys V. Ka-

lietuviško jaunimo tarpe 
ni pirmųjų, Lietuvos oro pajėgų 
prieaugliu susirūpino Lietuvos 
šauliai ir skautai. i

Jau 1938 m. buvo suformuo
tas pirmasis oro skautų bran
duolys, kuris, nežiūrint visų sun 
kūmų (dažnai nuosavo darbo 
sklandytuvais bei senos konst
rukcijos lėktuvais) drąsiai rai 
žė Lietuvos padangę, tvirtai pa
siryžę paaukoti, ir savo gyvybę

Lietuviškasis jaunimas, išblaš 
kytas po įvairiausias pasaulio 
šalis, visu rimtumu sekdamas 
pasaulio įvykių raidą ir Lietu
vos išlaisvinimo galimumus, ne 
kartą yra įrodęs, kad jis moka 
ryžtis ir aukotis. Kad auka ne
būtų beprasmė, reikalinga ne 
tik ją suprasti, bet ir tinkamai 
jai pasiruošti.

Lietuviškasis jaunimas ne tik 
suprato, bet ir ne kartą įrodė, 
kad be ryžto ir kraujo aukų 

d. j niekas mūsų tėvynei laisvės ne
atneš.

Girdėdamas apie didvyrišką 
savo brolių kovą pavergtoje tė
vų žemėje, mūsų jaunimas trem 
tyje ryžosi nugalėti betkokį erd
vės tolį, kad, lemiančiai valan
dai atėjus, galėtų ne vien širdi- 
dimi bei žodžiu, bet ir modemiš
komis karo priemonėmis daly 
vauti didžiajame išsilaisvinimo 
mūšyje.

Tam, o ne kuriam kitam, tikis 
lui ir organizuojami lietuvių o- 
ro skautai Chicagoje, kurių mes 
tas šūkis, reikia tikėti, atras at 
garsį visame laisvajame pasau
lyje.

Tai yra didelis ir istoriniai

Jieškomi ANTANAS DIRŽYS, 
s. Juozo, gyvenęs Venecueloje. 
Taippat JONAS ir SIMONAS KRI
ŠČIŪNAI, gyvenę Philadelphijoje 
ar San Francisco. Teirautis pas 
A. Giniotį, 8714 S. Winchester Av., 
Chicago 20, III.

Jieškoma MARIJA JUŠKAITY- 
TE URBONIENE, kilusi iš Jurbar
ko, gyvenusi Mažeikiuose. Jieško 
Pranas Jančaras, 2113 W. Balti- 
more St., Baltimore 23, Maryland.

TEKLE GAPŠYTĘ, VINCĄ GA- 
PŠĮ ir ADOMĄ GĄPŠJ gimusius iš 
Julijos ir Jono Gapčių, kilusius iš 
Lygilmų, Šiaulių apekr., jieško Ju
lija Gapšytė - Krivkienė jų sesuo. 
J ieškomieji arba apie juos žinan
tieji prašomi atsiliepti: Elena Ku
bilius, 5155 S. Racine Avė., Chica
go 9, III.

Duktė mirusio ANTANO MAR
KEVIČIAUS, s. Ambrozo, gyve
nusio Amerikoje, Lustone, jieško 
tėvo giminių. Rašyti: I. Vilis, 241 
Warren St., Hudson, New York.

Jieškomas LEONAS VAŠKEVI
ČIUS, s. Balio, apie 55 m. amžiaus, 
kilęs iš Šilainių km., Kėdainių ap., 
1 JAV išvykęs prieš I-jį Pas. Karą. 
Spėjama galėjo gyventi St. Louis, 
111., ten gyveno jo brolis Stasys 
Vaškevičius, vėliau grįžo Lietuvon, 
dabar miręs. Jieško Česlovas Vaš
kevičius, s. Stasio. Jis pats arba 
žinanti apie. Leono Vaškevičiaus Ii 
kimą, prašomi pranešti adresu: 
K. Bačauskas, 1720 Madison St., 
Brooklyn 27, New York.

Jieškomas brolis JONAS MATU
LIS, kilęs iš Vilkaviškio apskr., 
kuris iš Anglijos j JAV išvyko 
1917 m. X mėn. ir apsigyveno Chi
cagoje, ar prie Chicagos - Festen- 
burg, Box 21 ar 127. Jieško bro
lis Juozas iš Kybartų. Jis pžts ar
ba turintieji žinią apie Joną Ma
tulį, ar jo šeimą malonėkite pra
nešti šiuo adresu: K. Karuža, 1428 
S. Bronson Avenue, Los Angeles, 
California.

S* m' svarbus lietuviškojo jaunimo žy
Vardo Šalpos Fondo valdyba,
“Mūsų Vyčio” redakcija ir Aka
demikų Skautų Ramovė pateiks 
savo pranešimus.

Jieškomas JUOZAS KUDIRKA, 
s. Antano, kilęs iš Murinų km., Bu- 
blelių vals., Šakių apskr. Pasku
tiniu laiku gyv. Worcester, Mas-

ATGAL Į HOLLYWOODĄ

Po septynių metų pertraukos ak
torė Laniurr vualius filmoje “Hide- 
away House”. (INS)

II, ASSI Fl EI) UP HNP W 4 N T Il> 4IU

Santiago drebėjo
SANTJAGO, Ciė, ba. 30. —

Vakar žemė drebėjo Santiago 
mieste ir jo apyinkėje. Nieko ne 
pranešta apie nuostoius.

Sunkiai serga
BEIRUTAS, Lebanas, bal. 30.

— Provakarinis Lebano premje
ras Sami Solh, 70 metų, sunkiai 
serga ir yra American university I prekybinių namų 
ligoninėje Beirute.

OVAI. EHTATB

MARQUETTE PARKE
Med. bung. 6 kamb., platus skly

pas. arti susisiekimo.
GAGE PARKE

Naujas mūr. 2U aukSto, 4 lr 3 
kmb., centr. dujomis Šildymas, gara
vus, idealu motinai ir vedusiai duk
teriai.

Mūr. bung. 2 butai, 6 ir 3 kamb. 
skiepe, geros išvaizdos namas.

BRIGHTON PARKE
Mūr. 2 po 6, centr. Šildymas, 3 

auto. garažas, rėikia skubiai par
duoti.

.Med. 7 kamb. burtk., didelis bu
tas, erdvus skiepas, garažas.

BIZNIAI
Taverna su visais įrengimais išnuo

mojama labai prieinamomis sąlygo
mis Brighton Parke.

Mūr. namas: taverna tr šulė, 2 bu
tai po 4 kmb. ir 9 atskiri kambariai 
nuomavimui. Puikios pajamos, ge
ras pastatas. Labai žema kaina.

Su geriausiais Velykų linkeijmals.

SIMAITIS REALTY,
2737 W. 43rd$l., CL4-23M
Mūr. 4 k. šild. did. lotas, tik $10,000 
2 po 4 kb. nauj. garažas — $11,600 
2 po 4 kb. nauj. garažas — $13,200 
6 kb. nauj., modern. įrengtas—pigiai

Vasarvietė prie Kankake® upės, su 
huldais ir motorlaiviu — pigiai — 
$2,000.

Yra pigių ir gerų pajamų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer avė., LAfayette 3-3384 

(prie California g-vėsj

BRIGHTON PARK
43rd & Talman. 6 kamb. namas (3 

miegamieji). Augštas rūsys (English 
basment). Galima jrengti butą rūsy
je ir pastogėje (attic).

Krautuvė ir 5 kamb. gyven. užpa
kalyje. Bažnyčia ir liet. mokykla ta
me pat bloke. Central, apšild. karštu 
vand. Apsaugotas nuo potvynių. Sie
teliai ir žiemin. langai ir kiti moder
nūs Įrengimai. Parduodama labai ne
brangiai.

Taip pat turime daugiau nuooo- 
vybių duodančių geras pajamas ir

REAL ESTATE HELP WANTED MOTERYS

D. M0NSTAVI6IUSREAL ESTATE - 1658 W. 10S •$
Tel. BEVERLY 8-384S

Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose lr 
valdžios Įstaigose.

INCOME TAX. Tai acopontant

MarųneUe Parke
2 po « kamb. mūrinis, prie liet.

baž., sav. priverstas greit parduoti. 
Centralinis šildymas, 2 mašinų gara
žas. įkainuotas pardavimui. A. Vaina.

5 kainb. biingalow. Autom, gazo 
šildymas. 2 mašinų garažas. $17,000 
Brighton Parke

3 po 4 kamb. Mūrinis. Pečiais šil
dymas. Garažas. Tik $20.500.
Namų Savininkai!

Turiu pirkėjus visų rūšių namams. 
Norėdami skubiai parduoti namą. 
šaukite nemokamam įkainavimui. J. 
Bacevičius.

VARPAS Real Estate
Insurance, Notary Public 

M10 So. Weetern Avė.
PRosp. 8-2234 arba HEm. 4-7086

PIRKITE ir parduoklae aavo ne
kilnojamą turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės mano teisingu patams 
vimu

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALESREpaMle 7-9400

Moję nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukta greitas tr teisingas patar 
navimas.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

3000 W. 6*tt> SL TeL PTOapao* 8-6464

COOK
For modern new Catholic Rectory
Good Pay •— references reąuired— 
Mušt speak some English—North- 
west side.

Call NAtional 2-5900

Ciceroje Kambarys ir maistas duo
damas moteriai nemokamai (ji gali 
būti ir dirbanti); pareigos — būti 
su vaikais naktį, kuomet motina dir
ba naktimis. Jokių kitų pareigų.

OL. 2-5715

GENERAL OFFICE 
AGE 20 TO 35

Work consists of Filing, typing, 
answering telephone, in pleasant Air 
Conditioned, 2 giri office.

5 day week, Hours 9 to 5, 
Benefits įuclude

• Insurance
• Profit Sharin
• Pension Plau plūs

ANNUAL BONUS 
Opposite N. W. Railroad Station 
just 2 blocks from Union Station

STATE 2-5924

HELP W ANTED - VYRAI

MACHINISTS
NEED MEN GOOD ON LATHE 
W0RK & BENCH W0RK. Steady 
year ’round work. Overtime. Day 
work.

H. b K. MFG. CO.
4646 South VVestem Avenue

PROGOS — OPPORTUNITIES
MARQUETTE PARKE. 10 butų 

apart&montinis. Stiprus namas lr ge
ros pajamos. $67,000. Parduodama TAVERNA — 732 W.

BRIGHTON PARKE. 5 butų mūr. CERMAK RD. Dirbtuvių apylinkėje, 
ant plataus sklypo, B Irynh i centr. Tavernos "lease” baigiasi bal. 30 d. 
šild., iktl butai šildomi pečiais. Kai- Skambinti namo savininkui — OLym-

Turime rimtų pirkėjų, todėl pra- 
[ Soma turinčius parduoti namas kreip- 
i tis j raštinę ir mes mielai patąmau- 
j sime parduodami Jūsų namus.

SHUKI9 BUILDERS 
AND REALTY 

6433 So. Pulaski St.
Telef. LUdlow 5-5900

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

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030 

PRospect 8-3579 (vak. ir gemad.)

ARTI 74th St. & Maplewockl Avė. 
5 metų senumo 5 KAMB. MCRI- 

MARIJOS” LUDAI-1 NIS NAMAS, 2 MIEG. KAMB.

Peipingo žemėlapis
TOKIO, bal. 30. — Kinijos rau 

donieji atspausdino turistinį Pei
pingo miesto žemėlapį šešiomis 
kalbomis — kiniečių, rusų, an
glų, prancūzų, vokiečių ir japo
nų.

Atsiliepti adreesu: Girdauskaitė 
Regina, Krasnojarskij Kraj, Man- 
skij rajon, S. Salo, Ul. Sovetskaja. 
Russia. '

Anelė Ludavičiutė Tamulevičie- 
nė, duktė Stasio, gim. 1904 m. Po- 
taronių kaime, Alovės vals.. Aly
taus apskr., jieško savo seserų — 
JULIJOS ir ! Nuo sienos iki sienos kilimai. Ve-TIS, kurios išvyko į,Ameriką "1910-1
1912 m. ir gyveno Nevv York mie- j . „ , ...
ste. Rašyti adresu: Jakutskaja A ce<^ a,r ’„į,ar?tu,°U1ai2^’ -- - 1 HEmlock 4-0167

neciškos užuolaidos. Alyva, “fior-

S.S.R., gor. Jakutsk, ulica Oktiabr 
skaja 34 — A, kv. 3, Tamulevičie- 
ne, A. S. »

Petronė Glaveckienė jieško savo 
brolių JONO ir JUOZO NfiCELIŲ 
(manomą, gyv. Detroit'e). Atsiliep
ti šiuo adresu: Petronė Glavec-

šeštadienį bus bendri pietūs, 
įvyks atskiros Korp! Vytis ir 
A. S. D. sueigos ir vakare po
būvis. Sekmadienį dalyvaujama 
iškilmingose pamaldose, po pa
maldų — iškilmingoje Clevelan
do tuntų sueigoje.

Paskutiųis suvažiavimo posė
dis įvyks gražioje Case Institute 
of Technology aplinkoje, kur u- 
niversiteto vadovybė mielai lei
do 'pasinaudoti gražia Tomlin- 
son Hali.

A. S. S. valdyba mielai kvie
čia visus narius šiame suvažia
vime ko gausiai dalyvauti.

VYKSTANTIEMS Į 
SUVAŽIAVIMĄ

Chicagos skautai akademikai, 
norintieji dalyvauti A. S. S. su- 
vąžiavime Clevelande, bet dar ne 
turintieji susisiekimo priemo
nių, yra prašomi kreiptis į brolį 
Aleksą Jakubauską, 2044 North 
Burling Avė., Chicago, III. Te
lef. MI 2-5529, kuris kiekvienam 
norinčiam važiuoti į Clevelan- 
dą suras vietą brolių automo
biliuose.

SESERIJOS ŽIBUOKLIŲ 
BALIUS

Lietuvių Skaučių Seserijos Va 
dija Chicagoje ruošia grandio
zinį Žibuoklių balių, kuris įvyks 
š. m. gegužės U d. 8 vai. vaka
re VVestem Ballroom salėje, 
3504 So. Western Avė.

Baliaus programą atliks bale
rinos, šokėjai ir daininkės. Ren- 
giaasag labai turtingas dovanų 
paskirstymas. Veiks didžiausių

gis, kurį turėtų paremti visi tie, 
kuriems tikrai rūpi, kad Lietu
va būtų laisva ir nepriklausoma.

Daromi pirmieji žingsniai. Jie 
yra sunkūs ir kalnais kliūčių 
užversti. Nėra būtiniausių prie* 
monių erdvių žmogui paruošti 
Tačiau jų atsiras, jeigu mes visi 
nuoširdžiai horsime ir vienin
gai suprasime bei paremsime šią 
didžiąją lietuviuko jaunimo idč 
ją. Oro sk. Sakalas

MOVING
A. BENIULIS atlieka Įvairiu* 
perkraustymus bei pervežimu* 
’š tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 1-7073

wswswsn* Mons9sxsnw»sss»saaaa
DELIGHTFULLY FRESH 

BAKERY GOODS
Complete line of f res h bakery 

goods for all occasions. 
Open Sundays 

6 a.m. to 2 pm. 
Whipped Croam Party Cakes

WEBER’S BAKERY
3425 West 63rd Street 

HKmlock 4-7776 Erich Weber 
(St. Rita)

Dnoną ir Į vairi ne skritingas 
bulkutes kepa

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

Tel. CMffsMfl 7-837*
Pristatome 1 višnu krautuves 
Ir restoranus, taip pat Iš
siunčiame ) visus artimuo
sius miestus.

sachusetts. Yra žinių nuo sesers j kienė, “Švyturio” kolūkis, Kybar 
tš Lietuvos. Prašom atsiliepti šiuo j tu rajonas, Kauno’ sritis, Lithua- 
adresu: Jonas Mockaitis, 106 East nia.
12 St., Georgebown, Illinois. į --------- *---- -

, ----------------- I Jieškomi JONAS MARTONAS
Jieškomas JONAS GIRDAUS-1 ir POLITAS MARTONAS, sūnūs

KAS, s. Juozo, j Ameriką išvyko Jurgio. Jieško Motiejus, gyv. G.

RTTn.DTNG A REMOBEEINfl

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

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

Namų tel. BIshop 7-3840 
2737 West 43rd Street

seniai. Taippat jieškau pusbrolio 
gyd. ANTANO ANTANAIČIO.

Krasnojarsk Kyr. - Zavod. Nr. 1, 
Byirak 26, Kv. i. Russia. Nauji namai, garažai, jvairūs pa

taisymo lr pertvarkymo (remodel
ing) darbai.

VACYS PETRAUSKAS
BIIIIjBING CONTRACTOR 

1327 N. Campbell Av., fStlcago 32, III. 
Y Arda 7-M76

nauji orneu tnokai-naujjujsi MfAusrrm ioanu/m 
’ NKTU MTTfi/MAS - A/NUS IA SĄŽININGAS AATAANAW9Ai

JUOZAS NAUJOKAITIS
Tei v/htkroolr2022 69 St CMICA6C 36 (LL

SPECIALUS
BARGENAS

Sofoms, Lovoms, 
Lempoms

KAINOS NUO 
#49.50 

Ir sugščiaa

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

1442 S. 4Sth CL, Cicero 80, DI.
Statome naoju namu lr gamtas 

Atliekame ruokių trobesių ir patal
pų įvairia* remonto darbas, akabiai. 
gerai ir pigiai.
Saukite DAnube S-97M nuo • vai 

ryto UU 7 vai. vakaro, 
rei. Ol.ympic 3-6131 nuo 8 TOL 

vakaro Iki 11 vaL vakaro.

na $36,000.
KITUR: 2-jų augštu .4 bt. mflr. 

2 po 4 kmb. ir 2 po 5%. Šildymas. 
$38.000.

VENTA
4499 SO. FAH6FEELD AVĖ. 

LAI. S-S881: LAI. 8-9927

PARDUODAMAS NAMAS. 
2-jų butų mūrinis, su garažu. 
5 kamb. butas su centraline ga
zo šiluma ir 4 kamb. butas pe
čiais apšildomas, 2241 W. 23rd 
Plaee. Kreiptis vakarais. Telef. 
TOwnhaJl 3-8417.

JEIGU JUS VILIOJA 
Marąuette Parkas, o Jūsų svajonės 
apie nuosavybę Šioj gražiausio] Chi
cagos lietuvių kolonijoj ligėiol sap
nais tik ir liko, tai aabaiv yra reta 
proga tas svajones gražiai realizuoti 
ir nusipirkti 5 kambarių mūrinį bun- 
galow. Niujai, modemiškai išstatyta 
virtuvė ir vonia, žieminiai langai, 
aliuminaus durys, autimatiškas šildy
mas alyva. Sutvarkyti porčiai. Dvigu
bas garažas. Arti krautuvių. Kaina 
numažinta ir be derybų:

815,800
Ateikit ar paskambinkit, apžiūrė- 

kit ir nusipirklt! Volodkevičius.

P. L E 0 M A S
REAL ESTATE

2735 VVest 71st Street
Visi telefonai: VVAlbrook 6:8015

Pamatykite 65 namų pareikalus, 
išatatytu* mūsų lange 

Nejudomo torto bargenai 
SVOBODA

3739 W. 26th St., Chicago, UI. 
6013 W. Cermak Rd., Cicero, DI. 

ĮSIGYKITE DABAR”

Lithuanian dietionary
Angliškai lietuviškas ' Uetuvis 
kai angliškas Sodybas Parašytas 
H. H. Pewtress it ?. Geilko. 883 
pal. Kietais virŠeliaSi Kata* 84.50 
Gamamai “DRAUGE”, 4545 W. 
63rd 8treet, Chicago 29, Illhiois.

pio 2-0205.

I8NUOMUOJAMA — FOR RENT

NAMŲ SAVININKAI I
Tarpininkaujame butų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate
5816 So. West4-m. PRospect *-2234

Išnuomojamas 3 kmb. apšildomas 
butas. Suaugusių porai.

6816 So. Rockwell, t

Bridgeport’e išnuomojamas 3 kmb. 
butas su gazo krosnimi. Vonia, karš
tas vanduo. Suaugusiems. FR 0-0196 
vakarais.

MISCELLANEOUS

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
nacee), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.

1546 S. 49th Court, Cicer.
TeL OLympie 6-0775 ano 8 vaL 

ryto Iki 5 vai. vakaro. 
Telefonas nuo 5 vai. vakaro: 

OLympie 2-6752

LIET. APDRAUDOS AGENTŪRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finanaavimaa. Notarlataa. Valsty
bes patvirtlnos kalnoa.

Prieš darydSftnl apdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAN KIRVAITIS 
UAlbrtM.k 5-5671

INTERSTATE INNFRANCE AGENCY 
stos N. Aahland Ase., Chicago 38, III.

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
Biiildcn G<si. (Tontraotors

Atlieka planavimo Ir staty
bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų Ir viešųjų pastatų

Namų įkainavimas Ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo ądreau:

JONAS STANKUS
Kasdien nuo 8 'vai. ryto Iki # 
vai. p. p. Kitu laiku susitarus.

Tel. PRoepect 8-2018 
6600 SO CAMPBELL AVĖ. 

Chicago 29. I1L

TfiVAS PIJUS
istorijoje yra pirmasis kunigas 
kuris turi Kristaus žaizdas. Tė
vas Pijus yra garsus nepapra
stais darbais ir Dievo malonė 
mis. Knygoje aprašoma pra
našysčių dovana, nuostabūs iš
gijimai, ekstatiniai persikėlimą) 
ir t-t. Iš Tėvo Pijaus gyvenimo 
vra įdėti 32 paveika<ai. Kaina 
42.00

Galima gauti "DRAUGO* 
Adminiatracijcje 

4646 West 83 Ntseet. Chicago 88. OI.

Naujasis Testamentas— 
šventas Raštas

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

‘DRAUGAS’’ 4545 W. 83rd St.. 
CHICAGO 29. ILL.

oooooooooooooooooooooooooo
Skelbtis “DRAUGE*

DIDEUS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
nn.IT A. RArrOONIH, NKU.IK BERTCLI8, Sav.

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Room¥»I» Road Telef SEeley 3-4711

Krautuvd atidaryta aekmadleniala nuo 11 Iki 4:88.

J

Namų statyba, įvairūs pataisymai 
Ir |tardavtmaa. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namą, kurta būtų gerai iš
planuotas, patogus, gražus Ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Nusitarti šaukite TErmlnal t-5581 

nuo i vai. p. p. kasdien |r ąekmau- 
dtenlals nuo 10-4 vai. Adresas: 618 
Noltoo, Wlllow

jis yra plačiausiai skaitoma* 
(fetuvlų dienraštis, o skelbimu 
kaina yra prieinama vtatenu 
oooooooooooooooooooooooooo

KADA IH KAM MOKAMOS

Pensijos ir Pašalpos
šiame leidinyje tr 8 pusi. priede at- 
apauadlnta JAV-blų Socialinio Drau
dimo (Sodai Sectirity) įstatymas mi 
naujauNlalH l»5S metu papildymai*, 
būtent: 1) Oficialės pensijų ir pašal
pų lentelės, 2) Moterims pensijų 
mokSIiman nuo 62 metų amžiaus. 3) 
Nedarbingiems asmenims pensijos 
mokėjimas nuo 60 metų amžiaus.

Be to, šiarne leidinyje atspausdin
tas Nelaimingų Atsitikimų įstatymas 
(Worfcjn<m’s Compensatlon), su len
telėmis, nurodant už kokius kūno su- 
siteldlmus kiek mokama pašalpos. 
Leidinių kaina tik 80 centų.

Pinigus su užsakymais aiųstt: 
•‘DRAUGAS”

4545 West 63rd Street 
CMcago 29. Illinois

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Drangą”.
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MAU VADO PASKUTINE NAKTIS
J. KI'ZMICKIS. Anglija

Vasario 19 d. Nairobi dienraš 
tyje ‘‘East African Standard” 
buvo paskelbta; ‘‘Dadan Kima- 
thi, Mau Mau vadas, vakar švin 
tant buvo pakartas”. Tačiau už 
tų žodžių glūdi kur kas svar
besnė paslaptis: Kimathi prieš ! 
mirdamas perėjo j katalikį ti
kėjimą.

Kimathi tikėjo Dievą. Kun. 
Juozapas VVheelan, kuris priren 
gė pasmerktąjį mirti, pasakoja, 
kad pirma nei Kimathi buvo 
atvežtas į Nairobi, jis gavęs laiš 
ką iš kun. Marino, Nyeri Coso- 
lata misijos misininko, kuris pra 
nešė, kad dažnai lankęs Kima
thi Nyeri ligoninėje ir kad jis 
būtų patenkintas, jei kunigas ir 
Nairobi jį lankytų.

Kai kun. VVheelan pirmą kar
tą aplankė Kimathi, jis prisi
pažino susidūręs su vienu jų ge
nerolu kalėjime ir parengęs jį 
nepaprastai gražiai mirčiai. Tas 
kaljnys patikinęs, kad Kimathi 
tikįs Dievą ir Kristaus dieviš
kumą. Kunigas paklausė, ar tai 
tiesa. “Taip”, atsakė Mau va
das.

— Jei taip, — atsakė kuni
gas, — jūs dabar turite progą 
daugiau padaryti savo sielos iš
ganymui, atsilyginti už padary
tas skriaudas ir padėti savo 
žmonėms.

Kimathi paklausė, kokiu bū
du. Kunigas atsakė:

— Nors jūs turite mirti, jūs 
galite laisva valia paaukoti jį 
Dievui .pirma už jūsų padary
tas skriaudas ir antra — už tai 
ką ir pažangą jūsų žmonių tar
pe.

Ta mintis labai patiko Kima
thi ir jis prašė, kad jam būtų 
išaiškintas Kat. Bažnyčios moks 
las. Jis greitai viską suprato ir 
reikalavo vis daugiau žinių.

Mirties išvakarėse. Kai vasa
rio 7 d. jam buvo pranešta, kad 
ryt dieną jis turėsiąs mirti, Ki
mathi paprašė kunigo. Šis nu
skubėjo pas pasmerktąjį ir iš

buvo kartu su juo nuo 10 vai. 
vakaro iki 6 vai. ryto, kada šis 
buvo pakartas.

Kunigas paliko jį vos 15 mi
nučių, kai nuskubėjo 5 vai ryto 
į misijos stotį, jam prašant, at
nešti Švč. Sakramentą.

Visą naktį juodu kalbėjo re
liginėmis temomis, šenkėdami 
apie Dievą, nuodėmę, dangų. 
Visą laiką Kimathi buvo šaltas 
ir ramus. Prieš pat savo mirtį 
jis pasakė: “Tėve, kokį idealą 
jūs paminėjote man pirmo su
sitikimo metu?” “Argi jūs už
miršote?” nustebo kunigas. 
“Ne, bet noriu, kad jį man pa
kartotumėte”, atsakė. “Kima
thi”, pakartojo kunigas, “dabar 
jūs eisite paaukoti savo gyvy
bę laisva valia Dievui už betko- 
kią skriaudą, kurią galėjote pa
daryti ir už taiką ir pažangą jū
sų įmonių tarpe”.

Kimathi pasakė: “Dėkui, tė
ve. Štai ką dabar galiu pasaky
ti: “Viešpatie, į Tavo rankas 
atiduodu savo sielą; atleisk 
man; atleisk jiems”.

Jis daugiau nieko nesakė ir 
kunigas kartu su juo meldėsi 
likusias penkias minutes. ■

“Aš niekuomet negalėčiau a- 
bejoti jo nuoširdumu”, rašo ku
nigas. “Amžiną atilsy duok jo 
sielai, Viešpatie! Praėjusios die
nos Mišių Evangeliją sudarė šv. 
Mato skyrius. Mirštąs žmogus 
skaitė ją kartu su manimi ir 
mes abu galvojome apie Dievo 
gailestingumą”.

Neužmirštamas vaizdas. Kun. 
Wheelan rašo negalįs pamiršti 
vieno vaizdo. Kimathi prašė, 
kad jis išmokytų jį rožančių kal
bėti. Norėdamas geriau supras
ti paaiškinimus, jis prašė pa
kviesti vieną Kikuyu mokytoją, 
su kuriuo galėtų savo gimtąja 
kalba išsiaiškinti. Kikuyu kal
ba yra labai sunki ir retas eu
ropietis gali ja susikalbėti. Af
rikiečiai su europiečiais susikal
ba Swahili kalba.

Sekančią dieną mokytojas a- 
tėjo. Kunigas, šalia stovėdamas, 
stebėjo, kaip jie kalbėjosi gim
tąja kalba. Kimathi pasidarė 
tarsi vaikas, kai mokytojas pa
aiškino, kaip kalbėti kiekvieną 
rožančiaus paslaptį.

“Negalėjau tikėti savo aki
mis. Stebėdamasis žiūrėjau į 
žmogų, kuris buvo pavadintas 
“didžiausiu visų laikų piktada
riu”; jis buvo mano akivaizdo
je vaikas. Be abejo, Marija Ve
dė dar vieną apleistą sielą prie 
savo Sūnaus kojų”, rašo kun.

Lietuvių tanui* tauriausio* asmeny
bės Arkivysk. Jurgio Matulalčšo-

Matulevičiaus
Trijose dalyse:

UŽRAŠAI
L Virusai: Mintys, pastabos, pas> 

rytiniai. čia kaip tik atsiskleidžia 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos (žvel
gimas bei visiškas pasiaukojimas 
tarnauti Dievui, Bažnyčiai lr sielų 
išganymui.

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

III. Vilniuje. Žvilgsnis J 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 
tr (rišta J kietus viršeliu*. Kaina 
$2.60.

Užsakymus su pinigais Muškite:

“DRAUGAS”
4545 W. 63 St., Chicago 29. UI.

DfiMESIO
Bridgeporte vienintelė PLAUKŲ 

KIRPYKLA, kuri gavo kirpėją lie
tuvį su praktika — kerpa lietuviš
ką, latvišką, vokišką, rusišką ir 
prancūzišką kirpimą. Darbas są
žiningas, hygieniškas. Ilgai laukt 
nereikia.

752 W. SSrd St.

VVheelan ir galų gale priduria: 
"Mano mintis tai rašant yra ne 
garbinti žmogų, bet atiduoti 
garbę Dievui už Jo didžiąją ma
loni”.

Ar žinai:
Kad per 1955 metus vien tik 

Chicagoje buvo pagaminta tiek 
plieno, kad, jį perdirbus į gele
žinkelio bėgius, būtų galima ap

juosti visą žemės rutulį keturius 
kartus;

kad šimpanzė beždžionė, kuri 
turi net kelių vyrų jėgą, retai 

Į kada išgyvena iki 15 metų;
kad prieš 50 metų Amerikoje 

per metus mirdavo 17 žmonių iš

kiekvieno tūkstančio, gi pasku
tiniais metais bemiršta tik po 9 Į 
iš tūkstančio-’

kad visoje eilėje JAV prezi
dentų tik du buvo visiškai pli
kiai. Dabartinis yra tik pusiau 
nuplikęs.

—A. Ž.

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELĘ EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI 
J. A. V. PILIETYBE

Klausimai ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. W«lls.. Kaina 
tik 60 centų.

Pasiskubinkite įsigyti reikalin
gą knygelę, kuri tikrai palengvins 
įsigyti JAV pilietybę.

Pinigus su užsakymais siųsti:
DRAUGAS,

4545 West 63rd Street 
Chicago 29, Illinois

VOLEHEC MOVERS
Local and Long Distance Moving 

2308 So. Homan Avenue 
3006 So. Millard Avenue 

CR 7-7622 BI 7-8875
■» Please call after 6 P.M.

ARAM SOGHIGIAN
Gyveno 4564 N. Merrimac Ave., Tel. KI 5-6230.

Mirė balandžio 29 d., 1957, 3 vai. ryto, sulaukęs pusės 
amžiaus. ,

J
Gimė Armėnijoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Apollonia (Rauskinai- 

tė), sesuo Lucy Mounad, švogerka Elena Gaudušienė su šei
ma, švogeriai: Stanislovas ir Adomas Rauskinai ir jų šeimos, 
kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Hough koplyčioje, 4300 N. Central Ave.
Laidotuvės įvyks ketv. geg. 2 d., iš koplyčios 1 vai. po 

piet bus nulydėtas į St. James Armenian Chureh 816 Clark St., 
Evanston, III. Po pamaldų bus nulydėtas j kapines.

Pagal velionies pageidavimą prašome gėlių nesiųsti.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta

mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

-Nuliūdus: Žmona.

Laidotuvių direktorius Steponas Lackawicz, Tel. RE 7-1213.

STATYBAI 
IR NAMŲ 

pataisymui!
PRISTATOM 
Visokių Rūšių
medžiaga

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITMTNAS. 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
šeštadienais iki 3 vai. vakaro

A. A.

MARTIN ALBERT
Gyveno #19 W. 34th Plaee 

Tel. Eli 6-6322
Mirė balandžio 2# d., 1957,

11:20 ryto. sulaukęs senatvės. 
Gimė Lietuvoje; kilo iš Taura
gės apskr., Pagramančio par.

Amerikoje išgyveno 57 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Alarija (Malavičiūtė), 
2 dukterys:. Ona Yakštas,. žen
tas Al. ir Josephine Laskey, 
žentas Kazimieras, 2 sūnūs: 
Pranas, marti Estelle; ir Jo
nas; 4 anūkai. kiti girųinės, 
draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas E. Rud- 
mino koplyčioje. 3319 S. Litua
nica Ave.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį. geg. 2 d., iš "koplyčios 9 v. 
ryto bus atlydėtas į Šv. Jurgio 
parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą. I’o pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Xiiliiidę Z m o n a, dukterys, 
sūnūs, nuirti, žentui ir unūkai.

laidotuvių direktorius Jurgis 
E. Rudminas. Tel. Y Arda 7- 
1138.
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GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINYCIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių lr kitų papuošimų.

2443 YVest 6Srd Street 
Tel. PKospeet S-IIS38 lr PR 8-0834.

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI 
NAUJA CENTRINĮ 

APŠILDYMU — GAZO 
AR ALYVOS.

Mūsų kainos imliausios; mūsų 
‘nstaliacija yra tobula. Kreipkitės 
| mus pilnam centrinio apšildymo 
Instaliacijos darbui. Mes atliekame 
visokį “sheet metai” — skardos 
darbą

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

1626 S. CICERO AVENUE 
Cicero 50, III. TOnnhall 3-6670
ANTANAS LIGUTIS, sarininkao

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON.

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste! . I

Tel — CEdarcrest 3-6335

A. A.
JONAS AŽUKAS

Gyveno 6830 S. Artesian Ave.
Mirė balandžio 28 d., 1957,

7 v., vak., sulaukęs pusės amž. 
Gimė Lietuvoje; kilo iš ila- 
riampolės apskr., Krasnos pa
rapijos, Biržų km.

Amerikoje išgyveno 42 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Veronika (Kuncaitė), 
sūnus John , brolienė Ona Ažu- 
kas stu šeima, švogeris Motie
jus tr švogerka Sofija Kunčas 
ir jų šeima, pusbroliai, pusse
serės, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Priklausė Šv. Vardo Draug., 
Marųuette Parke, Knights of 
Columbus, Cardinal Mundelein 
Council, Eourth Ilegree Club, 
Dariaus-Girėno Am. beg. Post 
Nr. 271, Chicagos Liet. Draug. 
ir Suvalkiečių Draug.

Kūnas pašarvotas Mažeikos- 
Evans koplyčioje, 6845 South 
We8tern Ave.

Laidotuvės įvyks ket. geg. 2 
d., iš koplyčios. 8:30 vai. ryto 
bus atlydėtas į švenč. Panelės 
Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioj® įvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę žmona ir sūnus.
laidotuvių direktorius Ma- 

žeika-Evans. Tel. REpublic 7- 
8600.

MAŽASIS
TOBULYBES

KELIAS
Parašė

B. P. MARTIN

Šia kelias, kuris neabejotinai už
tikrina visiems pasiekti tas aukšty
bes. į kurias Dievas vedė Šv. Tere
sėlę, yra ne tik galimas, bot lr vi
siems prieinamas. Visas pasauli, kaip 
pastebi šv. Augistinas, „negali pada
ryt) ką nors didelio**. Tačiau kas ne
ga 'd melstis, nusižeminti lr mylėti?

P. P Plūs XI
Siame amžiuje 8v. Teresėlės Ma 

žąsis Kelias yra geriausias. Tikrumo
je tėra vienintelis kelias, vedus į am
žinąją laimę. Juk Kristus pats yra 
pasakęs: „Iš tikrųjų sakau jums, jei 
neatsiversite ir nepasidarysite kaip 
kūdykial neįeisite į dangaus karalys
tę**. Dangus ir žemė praeis, bet ma 
no žodžiai nepraeis...

Knygutė turi 160 puslapių lr kal- 
nūoja tik 21.00 Su kietais viršeliais

! 21.60

KAIP IŠVENGTI 
SKAISTYKLOS

Naujai iškilta veikalėlis kuris duot 
naudingų patarimų mums patiems ir ki
tiems. Skaitykite ir kitienis platinkite šį 
veikalelį, nes kiekvienas krikščionis tu
rėtų perskaityti.

Kaina 40 centų
Užsakymus su pinigais siuskite:

DRAUGAS
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8. III.

UaoBSIO VALANDOJ

MAŽEIKA * EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

<845 So. Weatem Arą. Air Conditioned koplyčia 
REpnbUė 7-8606 — 7-8801 Antomobilianu vieta

TUraa, kart* gyv*na kltoe* Klest* dalya*: rausim* 
koplyčią arčia* Jūsų namų.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Ave.
Tel. Yfl 7-1741-2 ir LA 3-9852

433p-34 South California Avenue 
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. VVESTERN AVE. 1410 S0. 50th AVE. 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL
Telefonai — GRovehill 6-2345 arba

T0wnhall 3-2109

ŠAKIAI Lltll vh IM F IK SkOLIMAK

B-VIŲ LYGOS, KURIOSE
Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 

I R
Paskolos Duodamos Namų Įsigijimui 

Lengvomis Sąlygomis

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

CRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32. IU.

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

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

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

NUO U2SISENSJUSIŲ
SKAUDANČIŲ ZAIZDU 

[R ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie. kurie kenčia nuo SENU. 

ATVIRŲ IR SKARDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti nes Jų utoise n ėjusios žaiždo. 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi
ru lr skaudžių žalždų uždėkite 
LEGULO Olntment Joa gydymo 
ypatbyes palengvins fusu skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Ją tapgl nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalins 
niežėjimų ilgos vadinamos P8ORIA- 
818 Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETR.8 FOOT. su
stabdo džlovrtjlmą odos lr perplyšimą 
tarpptrščiu. Tra tinkama vartoti nno 
džiūstančlos suskilsios odos dedlr- i 
vintų, odos išbėrimų lr t t taipgi | 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus Išbėrimas nuo vy
styklų. Ji yra gera gyduolė nuo iš
viršinių odos Ilgų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 76 
et., 11.26, tr 22.60.
Pirkite vaistlnėseChl- 
cagoj Ir apylinkėse—
Mltwaukee, Wlse., Oa- 
<-»,Ind. Ir Petrott. Ml
chlgan arba rašyki
te 1 r atsiųskite Mo- 
o«y order į

LEGULO, Department D., 
5618 YV. Eddy St, CMcago 34. III.
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IA ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis au pilna ap- 
dranda. Pigus ir sąžininga* 
patarnavima*.

R. ŠERĖNAS
3017 W. 87th PI., Chicago,

RI. YVAlbrook 5-8068

Irenai ir Antanui Kyrams, jų brangiam tėve
liui ir uošviui

A. j* A.

STANISLOVUI ŠEMIOTAI mirus, 
giliausią užuojautą reiškia

Domanskių šeima

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH), Vlce-I’reetdetit

6819 Se. VVestern Ave. Tel. GRovehill 6-3745

<A

| paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 
tranaportaciją automobiliu.

Atdara kasdien Ir sckmadlcnlMls nuo 9 vai. ryto iki R vai. popiet. 
IŠSIRINKITE, DABAR _ BUK PAHTATYTA KAPINIŲ DIENCMEt 

JOKIO IMOKIJIMO. KUMOKftHITK KAPINIO DIKNOJK.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOM

Ambulansu patarna -
1 rimas dieną ir nak- 

I tį, Reikale šaukite

i mus

Mes turime koplyčias] 
visose Chicagos ir" 

Rorelando dalyse irą 
tuojau patarnaujame I

PETRAS BIELIONAS
4348 S. CALIFORNIA AVE. LAfayette 3-3572

InTARAS m. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVE. Tel YArds 7-3401

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

~ POVILAS I. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. Y Arda 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVI;. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIH
3319 8. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1133-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVE., CICERO, IU Tel. OLympic 2-1003

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

STEPONAS C. LACKAVVICZ
2424 W. 69th STREET REpuhlk 7-1213
2314 W. 23rd PLACE t_______________ Virginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50th Ave. OLymplc 2-5245 ir TOwnhall 3-9687
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X V. s. E. Strikienė, buv. Chi

cagos tuntininke, S. Staniškie- 
nė, neseniai atvykusi iš Austra
lijos, E. Namikienė iš Argenti
nos, R. Parulytė iš Omahos ir 
M. Jonikienė, sena čikagietė, 
visos sudaro Žibuoklių baliaus 
dovanų dalinimo komisiją. Ži
buoklių balius, rengiamas Skau
čių Seserijos vadijos, įvyks ge
gužės 11 d. 8 v. v. Western 
Ballroom patalpose, 3504 So. 
Western Ave.

Staliukai užsisakomi pas Ja-1 
nuškevičienę Sofiją RE 7-2560.1 
Balių globoja skautams Remti 
Draugijos pirmininkas dr. S. 
Biežis ir ponia Biežienė.

X Lietuvių Mokleivių Tauti
nis ansamblis Bridgeporte ge
gužės 5 d. 4 v. p. p. Lietuvių au
ditorijoj rengia Motinos dienos 
minėjimą. Meninę programos 
dalį atliks moksleivių ansamb
lis, vadovaujamas A. Skridulio. 
Be to, bus tartas atitinkamas 
žodis. Žodinė ir meninė progra
mos dalys truks apie 2 vai. Po 
to bus bendras pasilinksmini
mas.

Visuomenė kviečiama į svar
bų Motinos dienos minėjimą 
kuo gausingiausiai atsilankyti, 
o tuo pačiu paremti mūsų atža
lyną, taip sėkmingai gaivinan
tį mūsų visų brangiausiąjį tur
tą — lietuvišką žodį. •

X Menininkų klubas Chiea
goje gegužės 5 d. 3 v. p. p. ren
gia savo pobūvį. Pobūvis įvyks 
klubo patalpose. Paskaitą “Lie
tuvis kūrėjas ir tautinė dvasia 
mene” skaitys St. Tamulaitis. 
Pramatomos gyvos diskusijos. 
J pobūvį kviečiami visi meni
ninkai, jų bičiuliai ir šiaip lie
tuviai inteligentai, besidomį lie
tuviškąja kultūra ir tautinio 
meno problemomis.

X Josephlne Miller platina 
Tautinių šokių šventei ložių bi- 
letus. Ložėse yra nuo 6—12 
vietų, o vienos vietos kaina — 
5 doleriai. Pavieniai biletai lo
žėse nebus pardavinėjami — 
bus parduodama ložės biletai 
visi vienu kartu. J. Miller tele
fono nr. GReenleaf 5-9182, 
Evanston, UI.

X Lietuvių Freiburgiečių Vie
nybė Velykų proga pasiuntė 

• muz. Ad. Germanavičiui 60 dol. 
Germanavičius jau 3 metai ser
ga TB ir su savo ligota žmona 
ir mšžu vaikučiu skurdžiai gy
vena Vokietijoje (Baden-Ba- 
den). Minėtas ligonis tik ką at
sikėlė po sunkios operacijos ir 
yra reikalingas visokeriopos 
globos.

X Tėv. Tomas Žiūraitis, kaip 
savo laiške rašo, būdamas su
žavėtas naujai iš spaudos išė
jusia gegužės mėnesio skaity
mų knyga “Motina Gailestin
goji”, šiomis dienomis “Drau
go” išleista, ne tik pats sau ją 
užsisakė, bet ir užsakė dviems 

. kunigams į Vokietiją. Knygą 
išleido Liet. Knygos klubas. 
Gaunama “D r a u g e". Kaina
$1.30.

X Vytautas Vidugiris atsto
vavo Santarą, o Vida Gaškaitė 
— Akademinį Alumnų klubą 
Chieagoje sudarytame žurnalui 
“Lituanus” remti komitete. Ko- 
mitetan įeina ir kitų organiza
cijų atstovai.

X “Ramovės” skyrius Chiea
goje yra įteikęs 25 dol. čekį 
Vyrų chorui “Rigoletto” operos 
pastatymo metu. Ramovėnai 
dažnai paremia chorą jo dar
buose.

X Kim. Rr. M&rkaitis, SJ,
savo kūrinį “Šilainė”, kuris 
laimėjo pirmąją vietą dainos ir 
giesmės konkurse, dedikavo 
Chicagos Lietuvių Vyrų chorui.

1 ; IŠ ARTI
J. A. VALSTYBĖSE

— Bostono santarieėių su
rengtos Romo Viesulo dailės 
darbų parodos apžiūrėti balan
džio 7 d. buvo prisirinkę arti 
200 žmonių. Visuomenė taip 
gražiai plaukė parodon, kad net 
turėjo būti atidėtas jos užda
rymas. Atidarant kalbėjo Ju
lius ŠpakevičiuB. Techniniam 
parodos sutvarkymui vadovavo 
dail. Viktoras Vizgirda. Buvo 
išstatyti 22 kūriniai. Katalogą 
meniškai paruošė Regina Le- 
veckytė ir Birutė Danerytė. Pa
čioje parodoje rūpestingai šei
mininkavo Raimundas Šukys. 
Visa paroda praėjo labai jau
kioje nuotaikoje. Parduotos ke
turios litografijos. Romas Vie
sulas yra vienas iš žinomiau
sių jaunesnės kartos meninin
kų, kurio nemažas skaičius kū
rinių yra įvairiuose Amerikos 
muzėjuose. ,

— Naujas Lituanus numeris 
jau atspausdintas ir tuoj bus 
išsiuntinėjamas universitetų bi
bliotekoms, studentų organiza
cijoms, informacinėms tarny
boms. Numeryje rašo: V. Ras
tenis, dr. J. Puzinas, prof. J. 
Žilevičius, dr. K. Pakštas, dr. 
A. Trimakas, P. Jurkus, A. Kli
mas, surinkta įvairios informa
cinės medžiagos, supažindina
ma su naujomis khygomis. Li
tuanus redakciją sudaro: p. V. 
Vygantas, A. Landsbergis, R. 
Šilbajoris, K. Skrupskelis. Tech
nikinius reikalus tvarko G. Pe- 
nikas. Ekspedijuoti padeda New 
Yorko studentų skyrius.

— Ingrida Stasaitė iš Cleve
lando, Ohio, lanko Vilią Ange
lą akademiją. Kiekviena pnoga 
savo mokytojoms seselėms tei
kia įvairių žinių apie savo tė
vynę Lietuvą. Prieš Velykas ji 
supažindino visą savo klasę su 
lietuviškų margučių dažymo 
būdais ir mūsų velykiniais pa
pročiais. Seselės nepaprastai 
grožėjosi šiuo nepaprastu lie
tuvių liaudies hienų ir pareiškė 
savo apgailestavimą, kad minė
ta mokinė neturi progos savo 
gražiojoj tėvynėj siekti moks
lo.

— Clevelando tautinių šokių
grupė “Grandinėlė” ir daugelis 
kitų jaunų šokėjų sparčiai ruo
šiasi Jungtinei tautinių šokių 
šventei Chieagoje. Šokiams va
dovauja L. Sagys, kuris visą 
savo laisvalaikį skiria minėtai 
grupei. Tai nenuilstamas jauni
mo vadovas ir nepaprastai 
veiklus visame lietuviškame gy
venime. Už rūpinimąsi lietuviš
ku jaunimu tėvai L. Sagiui ne
paprastai dėkingi.

X Ona Stephens dainuos va
dovaujančią Rosalindos rolę 
operetėje “šikšnosparnis” ge
gužės 5 d. 3:30 vai. Sokolų sa
lėje, 2337 So. Kedzie Ave.

X Justas IJeponis, Furniture 
Center Inc. savininkas, paauko
jo daritų gydytojų baliui stam
bią dovaną. Balius įvyks atei
nantį šeštadienį Westem Ball
room salėje*

X Juozui Mattus šv. Antano 
ligoninėje padaryta operacija. 
Ligonis jaučiasi gerai.

X M. Urbučiul yra laiškas 
“Drauge” iš Jurbarko.
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— Alfonsas Kurklius, gyv. 

Clevelande, Ohio, balandžio 21 
d. gimtadienio proga buvo pa
sveikintas draugų bei pažįsta
mų.

A. Karklius yra didelis kata
likiškų organizacijų rėmėjas ir 
aktyvus narys. Atliekamu nuo 
darbo laiku atsidėjęs studijuo
ja.

— Kun. J. Petrėnas, Ateities 
redaktorius, Kunigų Vienybės 
kviečiamas redaguoti "Lux 
Christi” žurhalą kuris pasiro
do keturis kartus per metus.

DIDŽ. BRITANIJOJ
— Rekolekcijas Mancheste

ryje balandžio 6 ir 7 d. pravedė 
kun. J. Kuzmickis. Pamaldų 

•metu giedojo mažas vyrų cho
relis. Pamokslininkas, raginda
mas visuomet ištikimai laikytis 
tikėjimo, ragino melstis, kad 
Dievo maLonė turėtų našesnę 
dirvą žmonių sielose. I

Balandžio 7 d., talkininkau
jant Manchesterio kun. V. Ka- 
maičiui, trumpos rekolekcijos 
pravestos Rochdales lietuviams, 
kurie čia naudojasi jaukia sese
lių koplyčia. Daug kas atliko 
velykinę išpažintį.

— J ieva Zorskienė mirė ko
vo 31 d., aprūpinta Šv. Sakra
mentais, Škotijos Burbanke. 
Turėjo 74 m. Po gedulingų mi
šių velionės palaikai buvo paly
dėti į Wellhall kapines. A. a. J. 
Zorskienė buvo kilusi iš Višty
čio parapijos. Buvo ilgametė 
Šv. Kazimiero draugijos narė. 
Paliko vyrą, du sūnus ir seserį.

— Jurgis Juškevičius, veik
lus Glasgovo lietuvių bendruo
menės narys, aktyvus chono da
lyvis, emigruoja į Kanadą. Ta 
proga choras, kuriame jis dai
navo bosu, balandžio 2 d. jam 
surengė jaukias išleistuves. Su 
juo nuoširdžiomis kalbomis at
sisveikino Blaivybės d-jos pirm. 
J. Gužauskas, choro dirigentė 
J. Serafinaitė ir J. Kurila. Visi 
apgailestavo verkių Blaivybės 
d-jos ir choro narį, palinkėda
mi jam sėkmės užjūryje.

— Nidos Knygų klubas ir to
liau veikia, leisdamas knygas, 
kurias prieš spausdinant patik
rina speciali komisija. Jau pa- 
baigsta spausdinti ir atiduota 
knygrišyklon F. Timmermans’o 
“Kaimietiškoji psalmė”, kurią į 
lietuvių kalbą išvertė V. Kazo
kas. Vertėjo nuomone, tai esąs 
šedevrinis perliukas. Nidos 
spaustuvė pradėjo rinkti K. Ba- 
rėno parengtą skaitymų knygą 
— chrestomatija, kuri buvo pa
rengta DBLS dešimtmečiui mi
nėti komisijos iniciatyva ir ku
rią leidžia NKK. Knygos bus 
dvi dalys, kurias sudaro pa
rinkti ištisi kūriniai ar jų iš
traukos iš mūsų literatūros nuo 
Donelaičio iki pačių pastarųjų 
laikų. Chrestomatijos sudary
tojas visą surinktą medžiagą 
sugrupavo skyriais. Knygos 
bus spausdinamos smulkiu šrif
tu, kad jose sutilptų ko dau
giausia medžiagos. Ypač tai lie
čia poeziją. Ši chrestomatija 
bus ne tik LBLS pirmojo de
šimtmečio įamžinimas, bet ir 
vertinga priemonė mūsų vargo 
mokykloms, supažindinant mo
kinius su mūsų literatūra. 

BELGIJOJ
— Monika I^amkoronskytė

balandžio mėn. išteka už Yvon 
Tous8aint. . Sutuoktuvės įvyks 
gegužės 4 d. Cambre abatijoje, 
o vestuvinė puota Astorijos 
viešbuty Briusely.

MALDAKNYGE

JUOZAS LAURUftONIS, dainuos 
princo Orlovskio rolėje Pirmyn cho 
ro operetėje "ŠIKŠNOSPARNIS”, 
šj sekmadieni, gegužės 5 d. 3:30 
vai. p.p. Sokolų salėje, 2337 So. 

I Kedzie Ave.

Karlą ftaronAP

Knn. P Klrvelaltu 
Kutus- si so ir s^.nn

YTBa*krmiw

DRAUGAS

4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL.

SAVAITES PASAULIO ĮVYKIAI

Iš praėjusią savaitę buvusių įvykių įdomiausi yra šie: Jordano įvykiai, Bulganinas kviečia anglų premjerą pasitarimams, nutarimas 
gegužės 2-4 d. sušaukti Nato konferenciją Bonnoj, didžiuliai potvyniai Texas ir kt. (INS)

CHICAGOS ŽINIOS
Išmokės uždarytų bankų 

indėlininkams
Trijų taupymo ‘ir skolinimo 

bendrovių bankeliai, kurių svar
biausias savininkas — Mensik 
ir kurie valdžias įstaigų užda
ryti dėl išeikvotų pinigų atsar
gų, gauna paskolą išmokėti in
dėlininkams, kurių veržiasi Il
gos eilės. $15,000.000 ar dai
giau paskolą sutinka duoti Fe- 
deral Home Loan bankas, ta
čiau dar reikia išaiškinti, kas 
pagal įstatymą turi teisę pa
skolą užtraukti — to . banko 
tarnautojai, ar auditoriaus įstai
ga, kuri bankus uždarė.

»'/ II *!
Vėsinimo siurblys

Naujausias išradimas namų 
temperatūrai palaikyti yra spe
cialus vėsinimo ir šildymo siur
blys, kuris net šaltame ore 
įstengia pagauti lauko šilimą 
ir ją leisti į vidų, ir atbulai — 
gali butą vėsinti. Veikia auto
matiškai ir jį įtaisius. gali būti 
įstatomi sandarūs, neatidaromi 
langai, nes tas siurblys teikia 
ne tik šilimą ar vėsumą, bet ir 
pumpuoja naują, išvalytą orą.

Labiausiai naudojamas 
aerodromas

Chieagoje Midvvay aerodro
mas yra labiausiai naudojamas 
visose JAV-se. Per 1956 metus 
čia nusileido ir pakilo net 372,- 
177 lėktuvai, taigi — net dau
giau kaip 1,000 kiekvieną pa
rą. Antrą vietą užima Miami, o 
trečią — Los Angeles aerodro
mai.

Sujungs geležinkelių 
stotis?

Chicagos meras Daley prane
šė, jpg yra vilties greitu laiku 
susitarti dėl sujungimo keturių 
geležinkelio stočių: Illinois 
Central, La Šalie, Dearborn ir 
Grand Central. Sujungus jas į 
vieną susidarytų apie 75 akrai 
laisvos žemės pačiame mieste.

Kūdikio lavonėlis
Pievelėje ties 644 E. 15 str., 

Chieagoje, atrastas mažo kūdi
kio lavonėlis, prie kurio jau 
taikstėsi šunys. Tiriama, ar kū
dikis gimė negyvas, ar jis bu
vę šunų užgraužtas, ar mirė 
dėl kitos priežasties.

snvfivu PŪPDiųg 
$10,000,000

Chieagoje nebus- statomas 
$10,000,000 vertės medicinos 
knygynas. To knygyno taryba 
Washingtone nutarė, kad jj rei
kia statyti Bethesdoje, Md.

Rinkliava ligoninis
Gegužės mėn. 14 d. Chieago

je bus rinkliava ligoninis, ken
čiantiems dėl smegenų sužalo
jimo, sergantiems vadinama 
cerebral palšy liga. Rinkliavoje 
dalyvaus apie 12,000 rinkėjų. 
Ta liga sergančių JAV-se yra 
apie 550,000 vaikų ir suaugu
sių.

Atvyko Nixon
Vakar priešpiet į Chicagą at

vyko viceprezidentas Nixon, 
kuris kalbės parengime, skir-( 
tame kovai su religine ir rasi-’ 
nę neapykanta. Sustojo Knick- 
erboker viešbutyje. Jam numa
tyta platesnė programa.

Ginklų paroda krautuvėj
Švęsdama 102 metų sukaktį 

Mandel Brothers krautuvė 
miesto centre nuo šios dienos 
turi ginklų parodą: kreiserio 
modelį, tilto dalį, kulkosvai
džius, gelmių bombas ir t. t. 
Ginklai gauti padedant Illinois 
National Guard, laivynui, avia
cijai.

Kūrenamos dujos iš 
Kanados?

Wisconsin ir Illinois valsty
bių gubernatoriai svarstė planą 
panaudoti kūrenamas dujas iš 
Kanados. Jų pasitarimas buvo 
La Šalie viešbuty, Chieagoje.
Į tą planą žiūrima prielankiai. 
Iki šiol kūrenamas dujas šios 
valstybės gaudavo iš pietinių 
valstybių.

Antras tiltas ties Michigan 
gatve

Per Chicagos upę ties Michi
gan gatve planuojama pasta
tyti antrą tiltą, kad nebūtų to
kios spūsties per dabar esantįjį.

Važiavo 9,000,000 mylių
Paul Klotz, geležinkelio kon

duktorius, daugiausiai važinė
jęs linijoje Chicaga—New Yor
kas, jau padarė 9,000,000 my
lių kelio ir išeina į pensiją, su
laukęs 70 m. amžiaus.

Žuvis iš lagūno
Marąuette Parko lagūne Do

nald Vana, 11 m. amžiaus ber
niukas, sugavo 4iZ svarų žuvį.

' t

— 85% visų žuvusių keleivių 
1956 metais buvusių katastro
fų įvyko vairuotojams turin
tiems mažiau negu 25 m. amž.

— 80% visų automašinų ka
tastrofų 1956 m. buvo keleivi
nės.

7 UŽ GERESNI PASAULI
Knyga įdomi, kaip jaurflimii, taip ir suaugu tiems. 
136 pusi.

Paruošė KUN. PRANAS DAUKNYS, M.l C.
Atspausdinta Londone 1957 met. ir dabar jau gau
nama “Drauge’ 4545 Wast 63rd Str., Chieago 29 lll.

Kaina S 1.50 ,

Dantys — sveikata
Statistika dažnai rodo pasi

kartojantį reiškinį. Pavyzdžiui, 
tiriant ligonių, sergančių apen
dicitu, skilvio žaizdomis, tulžimi, 
grupę iš 1512 žmonių, po atitin
kamų operacijų buvo nustatyta, 
kad gydymas prieš operuojant 
nedavė gerų rezultatų kaip tik 
pas tuos, kurie turėjo blogus 
dantis.

Sakoma, kad iš supuvusių dan 
tų bakterijų perai persisunkia 
per gyslų sieneles, o kraujas 
juos išnešioja po visą žmogaus 
kūną. Šie perai gali sudaryti 
židinius širdyje, inkstuose, są
nariuose ir kitur. Jei jų susikau 
pia širdyje, tai jie iššaukia rau
menų uždegimą, kuris dažnai 
baigiasi įvairių rūšių širdies su
trikimais .

Dr. S. Lossius atidžiai apžiū
rėjo ligonių, sergančių vidurių 
ligomis, dantis ir nustatė, kad 
iš 328 jo ištirtų ligonių 161 tu
rėjo pilvo ir žarnų žaizdas; 50 
turėjo uždegimą ir išpūtimą, ku 
rie sirgo įvairiomis kitomis li
gomis. Įdmiausiai tai, kad dau
giau kaip /pusė visų ligonių tu
rėjo labai nesveikus smegenis; 
kitų dantys ir smegenys šiek 
tiek buvo geresni.

Vadinasi, dantų sveikumas at 
siliepia ir viso žmogaus orga
nizmo sveikatai. Blogai sukram 
tytas pūvančiomis dantų medžią 
gomis apkrėstas maistas kenkia 
skrandžiui ir kitiems virškinimo 
organams. Dėl to neretai pasitai 
ko įvairūs sunkūs skrandžio su
sirgimai. Dantis saugoti nuo ge
dimo, o susirgusius gydyti yra 
būtinas sveikatos reikalas.

KAS KĄ IR KUR
Labdarių sąjungos centro valdy

bos susirinkimas įvyksta gegužės 
1 d. 8 v. Šv. Kryžiaus par. salėje.

— Moksleivių Tautinio ansamb
lio Marųuette Parke repeticijos į- 
vyksta kiekvieną savaitę Mar
ąuette Parko parapijos Lituanisti
kos klasėje sekančia tvarka:

a) tautinių šokių grupių repe
ticijos įvyksta tuoj po pamokų 
pirmadieniais — trečiosios gru
pės; antradieniais — antrosios gru 
pės; ketvirtadieniais — pirmosios 
grupės; penktadieniais — ketvir
tosios grupės.

b) ohoro repeticijos: kiekvieną 
trečiadienį 7 vai. vakare.

Ar jau perskaitei P. Kesiūno 
romana

Tarp Žalsvų Palapinių?
Dr a. Baltini, mto recenzijoje 

apie *| romaną taip raSo: P. Kealfl- 
no romanas “Tarp fcalovų palapinių* 
Sraftal takeli*. tą pasiaukojimo didu
mą, kur) beviltiškoje kovoje dSl tau 
toa lalavSs parodB Lietuvos partlsa 
naa, tą Idealumą, kuriuo deg* milai) 
Jaunimas, liedamas kraują dSl savo 
EemSa, tuos didžiuosius nuostolius 
kuriuos mums relkSJo pakelti dviejų 
okupacijų replSae. TodSl A| romaną 
skaitome au malonumu Ir dideliu su- 
■IdomSjlmu. Tpad romane minim) 
tyglal EavSa Jaunimą lr kels Jo dva
sią. Sla romanas atakleldtląs mūsų 
herotftkki trarlikua eplsodus, yra 
Kvlesua spinduly, tremties Ideallmno 
ugdyme.

see pusi. Kaina $8.00
Otaakymiia kartu m pinigais siųskite

• • D R A U 6 A S ’ ’
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL. ,

Šešta pora dvinukų
Gabrielle Foignot, 39 metų 

amžiaus, 43 metų amžiaus van
dentiekio įrengėjo žmona, šią 
vasarą pagimdė šeštą porą dvi- 

, nukų. Kitos penkios poros gimė 
1939, 45, 46, 51 ir 1953. Be šių 
dvylikos vaikų ji dar turi kitus 
tris gimusius po vieną.

49 I MISIJAS

Net 49 Maryknoll kongr. 
kunigai birželio 9 d. bus iškil
mingai išlydėti iš Maryknoll se
minarijos į misijas * Afrikoje, 
Azijoje, Pietų Amerikoje ir Pa
cifiko salose. Dieną prieš tai — 
32 Maryknoll klerikai bus 
įšventinti į kunigus.

Maryknoll vienuolynas labai 
gražiai darbuojasi misijose. 
Stengiamasi išauginti kunigų 
iš pačių misijų kraštų, ir pvz. 
Bolivijoje neseniai 21 jaunuo
lis Maryknoll misionierių glo
boje pradėjo ruoštis kunigys
tei.

................ .... T~ .............. =

Nauja knyga gegužės mėn. 
nėšiui. Tik ką iš spaudos išėjo 
naujas veikalas: “Motina Gai
lestingoji” — skaitymai gegu
žės mėnesiui namuose ir bažny
čioje. Paruošė kun. dr. J. Prun
skis. Knyga turi 120 pusi. ir 
kainuoja $1.30 ct. Užsakymai 
skubiai pildomi. Dėmesio Liet. 
Knygos klubo nariams! Jiems 
ši knyga, kaip ir kiekvienas ki
tas Liet. Knygos klubo leidinys, 
kainuoja trečdaliu pigiau, taigi 
— Tik 87 centus. Tuo papigini- 
mu gali pasinaudoti kiekvienas. 
Jei dar nėra Liet. Knygų klubo 
narys, gali įstoti, atsiųsdamas 
$5 ir gaus savo pažymėtų Liet. 
Knygos klubo leidinių už $7.50. 
Jeigu Liet. Knygos klubo na
riai, anksčiau savo mokestį jne.- 
šę, turi dar neišnaudotų sumų, 
gali tik pranešti, kad laukia- 
knygos “Motina Gailestingoji” 
ir ji tuojau bus išsiųsta.

asraur: □
.......  vs

KĖS TURI GER* SKOMĮ, VISKĄ PERK* PAS LIEPOM)
Prekės be brokų, kainos žemiausios Chieagoje, 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 Chieagoje.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI —
FURNITURE CENTER, INC.

3222-24-26 So. Halsted Str. Vlctory 2-4226
Pirm., Ketvirt. 9—9:30, Sekm. 12—5, Kitom dienom 9 fi


