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JUNGTINIŲ TAUTU SAUGUMO TARYBOJ SUEZAS
Neaiškumai svarstant

Suezo kanalo klausimus
SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ 

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose

JUNGTINĖS TAUTOS. — Prancūzai viešai pareiškė, kad jie 
nepatenkinti Egipto režimu, taikomu Suezo kanalui, bet nieko dau
giau nenuveikė, kaip tik palikdami Jungtinių Tautų Saugumo ta
rybos duris, atdaras tolimesnėms diskusijoms.

Dvi dienas užtrukusios kalbos ------
JT Saugumo taryboje nieko ne
pakeitė Egipto nusistatyme Sue
zo kanalo naudotojų atžvilgiu, 
nei pagaliau jos sustiprino Pran
cūzijos pozicijų.

Kazin, ar „patenkinti“

Nors prancūzų kalbėtojas an
tradienio naktį, JT Saugumo ta
rybos posėdžiams pasibaigus, ir 
tvirtino, kad prancūzai labai pa
tenkinti diskusijų rezultatais, 
bet tai čia tebuvo vertinama 
taip, kaip „techniškas išsireiški
mas“, nes faktinai nebuvo ko 
džiaugtis, ypač dar, kad tuo pa
čiu metu, kai posėdžiavo Saugu
mo taryba, Prancūzijos sostinėje 
Paryžiuje parlamentas vertė sa
vo vyriausybę.

Savo patvarumu nepasižymin
čios prancūzų vyriausybės jau ne 
galėjo sau rasti nepatogesnio lai
ko virsti, kaip tik šį. Nors to 
griuvimo tiesiogine priežastimi 
ir nebuvo užsienio politika, bet 
neabejojama, jog ta užsienio po
litika, o ypač Prancūzijos karas 
su Šiaurės Afrikos arabų nacio
nalistiniu judėjimu, nuvertė Mol-

— kad didžiuma narių supran
ta, kokia atsakomybė JT Sau
gumo tarybai krenta Suezo ka
nalo klausime, ir kad šitai ji pa
rodžiusi spalio 13 d., kai buvo pri 
imti šeši principai, kuriais bu
vo manyta, kad bus vadovauja
masi kanalo reikaluose (svar
biausias iš tų punktų kalbėjo 
apie tai, jog kanalas bus visiškai 
izoliuotas nuo betkurios šalies 
politikos. Kiti lietė kanalo mo
kestį, plėtimą, ginčus ir t.t. Taip 
pat kalbėjo ir apie tai, jog visur 
turi būti respektuojama Egipto 
nepriklausomybė);

— kad visdėlto savo naujojoje 
deklaracijoje Egiptas neparodęs 
visiško tų principų pritaikymo 
ir kad didžiuma Saugumo tary
bos narių laukia tuo reikalu ati
tinkamo paaiškinimo iš Egipto 
vyriausybės;

— kad Egiptas ligi šiolei vis 
dar nepasirašęs, jog jis sutinka 
su Tarptautinio teismo sprendi
mu. jei kanalo klausimais kiltu 
ginčų ir kad, nors žada tai pada
ryti, bet vis nedaro;

-r- kad Egipto deklaracijoje

Nauja Jungtinių Amerikos Valstybių Augščiausiojo teismo teisėjų nuotrauka. JAV Augščiausiojo teisino 
teisėjai siomis dienomis nusifotografavo Washingtone. Iš kairės į dešinę (sėdi) yra William O. Douglas, 
Hugo L. Black, teismo pirmininkas Earl Warren, Felix Frankfurter, Harold H. Burton; stovi: William 
J. Brenuan, Tom C. Clark, John M. Harlan, Charles E. Whittaker. (INS)

Nikita Chruščev "Dievo vaikai" Rusijoje
pakliuvo j spęstus LONDONAS. — Turima žinių, kad Kremliaus valdovai labai 

PARYŽIUS, Prancūzija, geg. susirūpinę nauja religine sekta Sovietų Rusijoje — „Dievo vai-
23. — Ryšiumi su Nikitos Chruš kais“. Jos narių skaičius auga didele sparta.
čevo pareikštu „New York Ti- Kaip pats Kremlius prisipažino,

Sovietų Rusija palaiko
Siriją prieš Izraeli

NEW YORKAS, geg. 23. — Sovietų Sąjunga šiandien palaikė 
Sirijos skundą Jungtinių Tautų Saugumo taryboje, kad Izraelis 
sudaro pavojų Vidurio Rytų taikai, statydamas „karinį“ tiltą de
militarizuotoje zonoje tarp abiejų valstybių.

Iš Damasko, Sirijos sostinės, 
pranešama, kad Sovietų Sąjun
gos ambasadorius Sirijai Sergei 
Nemtčina pažadėjo sovietų para
mą io minučių pasikalbėjime su S 
Sirijos užsienio reikalų ministe 
riu Salah Bitar’u.

Sovietų Rusija šios savaitės 
pradžioje palaikė Egiptą Suezo 
kanalo ginčuose.

Jungtinių Tautų Saugumo ta
ryba šiandien sušaukė posėdį iš
klausyti Sirijos skundo.

Vakarų stebėtojai galvoja, 
kad Sirijos ambasadorius Rafik 
Asha galbūt iškels visą Palesti
nos klausimą Jungtinėse Tauto
se. Sovietai, žinoma, ir šiuo at
veju apsimes dideliais arabų bi
čiuliais.

Kainu kilimas
WA£>HINGTONAS, geg. 23. — 

JAV darbo departamentas pa
skelbė pranešimą, kad kainų ki
limas yra tiesioginis algų kėlimo 
padaras. Per paskutinius 10 me
tų atlyginimo vidurkis pakilo 61 
proe., o tuo tarpu darbo produk
tyvumas pakilo tik 26 proe. Tai
gi prekės pagaminimas pabran
go, tai ir vedą į infliaciją.

let vyriausybę ir pašalino Pi- nėra numatyta, kaip kanalo nau- 
neau, pagrindinį savo šalies at- dotojai bendradarbiaus su kana- 
stovą JT Saugumo taryboje, iš lo vadovybe ir kad reikalingi pa
to užsienių reikalų ministerio pildymai, kurie nustatytų, kaip 
posto, kuriame jis praktiškai jau bus elgiamasi, pavyzdžiui, kad ir 
nebuvo laikomas savo krašto sos mokesčių už kanalą nustatymo ir 
tinėje, nors jo vietą užėmė JT sutarimo klausimais;
Saugumo tarybos kėdėje. j ' — kad kyla klausimai ir dėl

to, kaip Egiptas kompensuos se
najai kanalo bendrovei; ir

Kaip ten bebūtų su nauja vy-| — kad, pagaliau, susirūpini- 
riausybe, Prancūzijos užsienių mas kilęs dėl to, kaip kanalas 
tarnybos kalbėtojas čia aiškino, bus izoliuotas nuo betkurios vals 
jog Prancūzijos nusistatymas tybės politikos ir kad šitai kves- 
Suezo kanalo klausimu nepaki- tionuoja pačios Egipto deklara-

mes” atstovui savotišku lyg ir 
paneigimu prieš beveik metus 
paskelbto visame pasaulyje jo pa 
ties slaptojo pranešimo apie Sta
lino nusikaltimus teksto, Pary
žiaus dienraštis „Les Debats“ ve 
damajame reiškia dėl to savo nu
sistebėjimą. „Les Debats“ rašo: 
„Mes abejojame Chruščevo pa
neigimo nuoširdumu. Negi lei
džiama per beveik metus laiko 
plisti visame pasaulyje, į tai ne
reaguojant, tokiam sprogdinan
čiam tekstui, jei jis tikrai būtų 
sufalsifikuotas“.

Prieš laikinumo įsisenėjimą

tės. Todėl, jei buvo taip lemta, 
viena vyriausybė užregistravo tą 
savo nuomonę JT Saugumo tary
boje, o kita — jau naujoji — ją 
ves toliau.

Prancūzija reikalavo, kad bū
tų surasti būdai ir priemones to
limesniam susitarimui dėl kana
lo naudotojų ir Egipto ir kad ta 
Egipto valdžios paskelbtoji de
klaracija nepasiliktų nuolatine.

Užs. reik. ministeris Pineau 
net citavo prancūzų priežodį, ku
ris sako, kad „niekas netrunka 
taip ilgai, kai tai, kas numatoma 
trumpai“. Jis čia, žinoma, bijojo, 
kad ta laikinė padėtis, kurią kiti 
kraštai pripažįsta Suezo kanale, 
nepasiliktų ilgiems laikams.

Visi kanalo naudotojai, kaip 
žinia, išskyrus tik Prancūziją ir 
Izraelį (mažiau jau kalbant apie 
Izraelį, nes ką jis ten gali) yra 
sutikę su esama padėtimi, kuri 
susidarė po to, kai Egiptas pa
skelbė kanalo deklaraciją ir jos 
tekstą, kaip tarptautinę sutartį, 
užregistravo Jungtinių Tautų se- 
kretariate. Kitos tautos, kad ir 
protestavo, bet sutiko laukti, kas 
bus toliau. (

Taigi, prieš tokio laikinumo įsi 
senėjimą išėjo Prancūzija, ir tai 
buvo svarbiausias dalykas, kodėl 
ji dabar, kad ir taip nepalankiu 
momentu, su tuo klausimu atsi
rado JT Saugumo taryboje.

„kad“

cijos tinkamumą;
— kad, — kad ir dar daugiau 

„kad“...
Daug dar kitokių neaiškumų 

kilo dvi dienas čia kalbėjusiems 
delegatams. Tik Egiptui ir So
vietų Sąjungai viskas buvo aiš
ku, nors, kalbama, kad privačiai 
ir sovietai jau „neturi akies ant 
Nasserio“, kad jis iš rusų ir jų 
bloko kraštų laivų nepriima rub
lių, o reikalauja dolerių...

Izraelio socialistai
prieš Ike doktriną

JERUZALĖ, geg. 23. — Dvi 
Izraelio socialistinės partijos, da 
lyvaujančios premjero David 
Ben - Gurion koalicinėje vyriau
sybėje, yra priešingos preziden
to Eisenhovverio Vidurio Rytų 
doktrinai. Tų partijų penki mi
nisteriai balsavo prieš Eisenho
vverio doktriną. Ben - Gurion, pa
laikąs Eisenhovverio doktriną, 
bando pašalinti atsiradusį plyšį 
koalicinėje vyriausybėje.

• Irako karinė misija greitai 
atvyks į Jungtines Amerikos 
Valstybes, kur lankys armijos 
bazes.

Iš Latvijos gyvenimo
STOCKHOLMAS, Švedija. —- 

Adv. Breikša pasikalbėjime su 
laikraščio „Latvija“ korespon
dentu Stockholme pareiškė, kad 
Latvijoje dabar esą apie 2 milio
nai gyventojų, iš kurių pusė gy
vena miestuose, pusė kaimuose. 
98 proe. visos žemės esą kolcho- 
zuota ar sovehozuota. Stambi
nant kolchozus, jų skaičius iš 
4,000 sumažėjo iki 1,400. Be to 
yra 71 sovehozas. Ariamos že
mės plotas esąs sumažėjęs vienu 
ketvirtadaliu, lyginant laisvės 
laikais.

Galvijų ir kiaulių skaičius pa
čių sovietų duomenimis dabar su 
daro tik apie 70 proe. ankstesnio

skaičiaus. Latviuose užsienyje 
svarstomi klausimai, susiję su 
žemės reforma Latviją išlaisvi
nus.

Latvių organizacijos Švedijoje 
šiuo metu per spaudą ir kitaip 
vykdo vajų organizuoti latvių 
jaunimo vasarojimą Švedijoje. 
Jau pastaraisiais penkeriais me
tais daug latvių vaikų ir jaunuo
lių iš Vokietijos ir kitų kraštų 
vasarojo švedų šeimose.

KALENDORIUS
Gegužės 24 d.: Švč. Marijos, 

j krikščionių gelbėtojos; lietuviš- 
1 kas: Gina.

Kaip gerai tų JT Saugumo ta- į Saulė teka 5:25,-leidžiasi 8:11. 
rybos diskusijų santrauką patie- i)RAS
kė JAV ambasadorius Lodge, ge- Oro biuras praneša: Chicagoje 
gūžės mėnesį pirmininkaująs JT ir jos apylinkėje šiandien dali- 
Saugumo tarybai, pagrindiniai i nai apsiniaukę su mažu oro tem- 
dalykai buvo šie: peratūros pasikeitimu.

Vaišes šakui
MADRIDAS, geg. 23. — Gen. 

Franco vakar suruošė vaišes Ira
no šakui ir karalienei Soraya. 
Vaišės buvo tautiniame palociu- 
je.

Daugybė tų

„Dievo vaikus“ sudaro dažniau
siai jaunimas. Jie pasižada nesi
skųsti, nesiųsti savo vaikų į val
dines mokyklas ir vengti bet ko
kių ryšių su netikinčiais.

Paskutiniu metu, pajutus jų 
veiklą, imtasi prieš juos drastiš
kų priemonių: jie suiminėjami ir 
siunčiami į priverčiamo darbo 
stovyklas. Tačiau ir čia bėda ne
sibaigia, nes tos sektos nariams 
ir darbo stovyklose pavyksta su
rasti konvertitų.

Atrodo, kad Sovietų Rusijos 
žmonės ir toliau ilgisi Dievo ir 
patys Jo jieško, kai religijos 
persekiojimas užkerta kelią mi
sininkams.

Kodifikuoja Lietuvos
įstatyminius aktus

VILNIUS, okupuota Lietuva. 
— Pastaraisiais keliais metais 
esąs paruoštas spaudai Lietuvos 
TSR įstatymų, augščiausios ta
rybos prezidiumo įsakų bei vy
riausybės nutarimų chronologi
nis rinkinys keturiais tomais. 
Rinkinyje esą įdėti veikiantieji 
įstatyminiai aktai, išleisti nuo 
sovietinės valdžios sukūrimo Lie 
tuvoje 1940 metais iki 1955 m. 
sausio 1 dienos. Baigiamas ruoš
ti taip pat šio rinkinio penktasis 
tomas, kuris apims įstatyminius 
aktus, išleistus 1955 - 56 metais. 
Iki šiol pasirodė tik pirmas to 
rinkinio tomas.

Pirmą vietą užėmė
Kauno rinktinė

KAUNAS, okup. Lietuva. — 
Lietuvos fechtavimo pirmenybė
se pirmą vietą užėmė Kauno rink 
tinė, pasiekusi 84 pergales. Vil
niečiai liko antroje vietoje. Ko
vose elastingu durtuvu Lietuvos 
meisterio vardą laimėjo kaunie
tis M. Mackevičius, susitikimuo
se špaga geriausiai pasirodė vil
nietis V. Macijauskas. Varžybo
se espadronu nugalėtoju liko per
eitų metų meisteris kaunietis J. 
Subačius, šiaip dar fechtavimo 
varžybose gerai pasirodę P. Bra
ziulis, H. Moročkinas, Z. Tuliševs 
kis, B. Rusteika.

Iš Kalifornijos
į Paryžių

PARYŽIUS, geg. 23. — Doug
las DC-7C KLM Olandijos linijos 
lėktuvas šiandien atskrido iš 
Long Beach, Calif., į Paryžių be 
sustojimo per 21 valandą ir 35 
minutes.

Lėktuvą vairavo kap. J. Stroe- 
ve.

Britai nori padaryti
skridimo rekordą

LONDONAS, geg. 23. — Bri
tanijos sprausminis bombonešis 
šiandien išskrido iš Londono į 
Japoniją. Lėktuvas ten ir atgal 
nori atlikti 16,000 mylių kelią 
per 32 valandas ir 50 minučių, 
arba per 38 valandas ir 20 min. 
įskaitant sustojimus.

Lėktuvas skris per šiaurės aši
galį, atvyks į Tokio miestą po su
stojimo Keflavik, Islandijoje, ir 
Fairbanks, Aliaskoje.

Britai nori padaryti skridimo 
rekordą.

• Britanijos, Amerikos, Pilipi
nų ir Naujosios Zelandijos oro 
pajėgų vienetai prisijungs prie 
Thailando karinių jėgų sekančią 
savaitę ir atliks Seato (pietryčių 
Azijos sąjungos) karines praty
bas centriniame Thailande.

• Egipto politikai džiaugiasi 
Prancūzijos premjero Mollet at
sistatydinimu.

• Buvęs Jordano, premjeras 
Suleiman EI Nabulsi dar tebėra 
namų arešte.

Nevyks į Indoneziją
JAKARTA, Indonezija, geg. 

23. — Prezidentas Eisenhoweris 
pranešė Indonezijos prezidentui 
Sukamo, kad jis negali atvykti į 
Indoneziją. Prezidentas Sukamo 
kvietė prezidentą Eisenhoįverį 
aplankyti Indoneziją.

Aramburu areštavo
tris generolus

BUENOS AIRES, Argentina, 
geg. 23. — Argentinos preziden
tas Pedro Aramburu vakar areš
tavo tris generolus, kurie ruošę 
sąmokslą prieš vyriausybę. Kai
kurie karininkai buvo papeikti.

Areštuoti šie generoląi: Luis 
Busetti, armijos vadas; Hector 
Solonas Pacheco, karinės akade
mijos direktorius; ir Miguel Vil- 
larruel, kavalerijos generalinis 
inspektorius.

Sakoma, kad generolai norėję 
įvesti naują tautinį režimą, ku
rio vadu būtų buvęs Busetti.

Ketina atvykti į JAV
PARYŽIUS, geg. 23. — Pran

cūzijos prezidentas Rene Coty 
ketina birželio 3 d. atvykti į 
Jungtines Amerikos Valstybes. 
Prancūzija dabar turi politinių 
sunkenybių ir neatrodo, kad jos 
greitai baigsis.

Sovietų bankas
MASKVA. — Šiuo metu Sovie

tų Sąjungos valstybinis bankas 
turi 4,690 skyrių. Per metus įs
taigoms ir įmonėms tas bankas 
išdavė 3,000 bilionų rublių pa
skolų. Nors paskutiniu metu so
vietų pramonėje pravedama de
centralizacija, tačiau Sovietų Są
jungos bankas pasiliks centrali
zuota organizacija. Taip praneša 
„Pravda“.

Vokietijos studentai
prieš komunistus

BERLYNAS, geg. 23. — Ry
tinio Berlyno universitete suim
tas profesorius, kuris pasisakė 
prieš komunistus. Studentai ta
da paskelbė streiką. Apie 130 stu 
dentų buvo pašalinta iš universi
teto. Paskui dalis vėl priimti.

Jenos universitete taipgi atleis 
tas ir iš partijos išmestas vienas 
profesorius, kuris pareiškė savo 
pritarimą Vengrijos studentam 
ir profesoriam.

• Kanadoje padidinti atlygini
mai valstybės tarnautojams 4 — 
12 proe. ir padidintos normos 
bus mokamos nuo gegužės 1 d. 
Visoje Kanadoje yra 130,000 
valst. tarnautojų.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Harold Stassen, prezidento Eisenhowcrio patarėjas nusi
ginklavimo klausimams, vyks į Londoną, kur šį pirmadienį vėl pra
sidės didžiųjų pajėgų nusiginklavimo klausimais pasitarimai.

— JAV saugumo taryba vakar posėdžiavo Washingtone.
— Prezidentas Eiscnhowcris pasakė, kad dabar negalima su

mažinti pajamų mokesčių.
— Prancūzijos prezidentas Coty įsitikinęs, kad If8 valandų 

laikotarpyje vyriausybės krizė bus išspręsta. Atsistatydinusio 
premjero Mollet vieton bus paskirtas naujas premjeras sudaryti 
vyriausybę.

— Suomijos premjeras atsistatydino.
— Vakarų Vokietijos kancleris ir prezidentas Eisenhoįvcris šį 

sekmadienį tarsis politiniais klausimais Mr. Eisenhowerio Gcttys- 
burg, Pa., ūkyje. Adenaueris šiandien atvyksta į New Yorką.

— JAV atominis bandymas vakar vėl atidėtas Nevadoje, nes 
buvo nepalankus oras bandymams. Aštuntą kartą jau atidėjo.

— Senate norima papeikti senatorių Morse (D., Ore.), kad jis 
savo kalboje aštriu palyginimu kritikavo prezidentą Eisenhouierį.

— Pilipinų senatas uždarė komunistų partiją Pilipinuose.
— JAV apsaugos sekretorius Wilson vakar apkaltino atstovų 

rūmų paskirstymo komitetą „neprotingu žaidimu su tautos sau
gumu“ labai sumažinant naujai pasiūlytas karines išlaidas.

— Prancūzijos premjero Mollet įpėdiniu numatoma buvęs 
premjeras Rene Pleven, 56 metų, nepriklausomas, arba Mollet tei
singumo ministeris Franeois Mitterand, IfO metų, socialistas.

Statoma nauja
geležinkelio šaka

KAUNAS, okup. Lietuva. — 
Nuo Palemono stoties Kauno 
link pradėta statyti nauja gele
žinkelio šaka, kuria į Kauno 
HES (vandens jėgainė) bus pri
statomos statybinės medžiagos 
ir įrengimai.

Ir vėl kalbėjo
VILNIUS, okup. Lietuva. — 

Vilniaus radijas gegužės 3 d. vėl 
plačiai kalbėjo prieš Vakarų ra
dijo stočių duodamas transliaci
jas pavergtam kraštui. Matyt ra
dijo bangomis ateinantis į kraš
tą laisvasis žodis yra tiek veiks
mingas, kad laikoma reikalinga 
viešai prieš jį polemizuoti. Tai 
jau ne pirmas pasisakymas prieš 
„ardomąją veiklą“.

Trumpai iš visur
• Kunados komunistų partijos

lt žymūs veikėjai, protestuodami 
prieš stalininę partijos liniją, iš
stojo iš partijos.

• Vengrijos komunistinė vy
riausybė sako, kad 2,700 asmenų 
žuvo priešsovietinėje kovoje Ven 
gri joje praėjusių metų rudenį ir 
daugiau kaip 20,000 buvo sužeis

tų.

• Sovietų 10,000 tonų laivas 
l Gruzija su 760 turistais atvyko
iš Graikijos į Italiją.

• Egipto prezidento Nasserio 
vyriausybė konfiskavo Marconi 
radijo-telegrafo kompaniją. Fir
ma buvo britų nuosavybė.

• Kur dingo naras Crabbas? 
Anglijos naras Lione Crabb esąs 
gyvas ir laikomas sovietijoje.

’ Taip rašo Londono „Reynolds 
News“. Crab dingo pernai prie 
laivo, atvežusio į Londoną Bul- 
ganiną ir Chruščevą. Anglija bu
vo paskelbusi tik apie jo dingi
mą. Dabar aiškėja, kad jį bus su
gavę sovietų jūrininkai.

I
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SMYSLOVO LAIMĖJIMAS 
ŠACHMATUOSE

N

. Žmonės prie tinklo
IS VII š. Amerikos žaidynių Toronte

Jeigu, kaip skaitėme pereitą 
savaitę, stal0 tenisininkai To
ronte turėjo gegužinę, tai galė
tume manyti, jog tinklininkai 
čia buvo pakviesti pažuvauti. Ta 
čiau taip iš tikrųjų nebuvo, nes 
žaidynių vadovai, o taip pat ir 
suvažiavę tinklininkai (na, ir 
tinklininkės) dar žinojo, jog 
tinklai yra vartojami ne tik žu- 
vavimui, bet ir dviejų komandų 
atskyrimui tinklinio žaidime.

Yra nelengva rašyti apie tą 
sporto šaką, kuri neteikia jokių 
vilčių ateičiai. Čia kalbama apie 
mūsų tinklinį, žaidynėse užiman 
tį nors gal ir ne paskutinę vie
tą (ach, tie vargšai stalo teni
sininkai !), bet tikriausiai atsidū 
rūsį tamsiame akligatvyje, iš 
kurio kelio priekin nebėra.

Jau nebepirmas kartas, kada 
mūsų tinklinio komandas žaidy
nėse užplūsta “svetimi” žmonės: 
futbolininkai, krepšininkai, sta
lo ir lauko tensininkai, plauki
kai, bet tik ne tinklininkai. Vel
tui čia jieškotume komandos, 
kuri prieš žaidynes bent mėnesį 
laiko būtų gerai pasitreniravu
si, žinotų visas žaidimo taisyk
les ir sugebėtų parodyti dau
giau, negu garsiųjų Sandūnų 
paplūdimio rinktinė.

Chicaga laiko pozicijas

Bet dabar pažiūrėkime — kas 
išėjo geriausiais iš prasčiausių. 
Chicaga? Taip. Gal dėl to, jog 
yra įprasta Chicagai tinklinį lai 
mėti, nes per 7 kartus tiek vy
rų, tiek moterų grupėse tik vie' 
ną vienintelį kartą į nugalėtojų 
tarpą buvo įsibrovusi “provin
cijos” New Yorko LSK koman 
da. Šiaip, vyrai klasėje čia lau-i 
rus 3 kartus nuskynė Chicagos 
Perkūnas, 1 kartą — ASK Li
tuanica ir 2 kartus — Neris, o 
pas moteris — 4 kartus Chica
gos Gintaras, 1 kartą — Chica
gos rinktinė ir 2 kartus — Ne
ris. *

Vyrų grupėje Neris iškopė į 
baigmę sunkokai įveikusi atle
tus iš Brooklyno 2:1 ir ten su
sitiko su Toronto Vyčiu, kuris

Staigmenos pas moteris

Pas moteris šį kartą neapsi
eita be “staigmenų”. Žinoma, to
kių staigmenų galėjo ir nebūti, 
jeigu ne mažutis žaidynių tink
linio vadovo J. Balsio, neapsižiū
rėjimas, privedęs prie nemažų 
ginčų. Atsitiko taip, jog, žai
džiant baigmines rungtynes tarp 
Neries ir Žaibo I, žaibietės aikš
tėje pasirodė be vienos žaidėjos. 
Dėl to griežtai užprotestavo Ne
ries tinklininkės, kadangi tink
linio taisyklėse yra pažymėta, 
kad komanda turi būti būtinai 
sudaryta iš 6 žaidėjų. Jos tada 
atsisakė žaisti pirmenybių susi
tikimą ir tinklinio vadovui pa
sakė, jog gali rungtyniauti drau 
giškai. Bet tinklinio vadovas, 
būdamas tikras Neries pergale, 
tą reikalą nepranešė Clevelando 
atstovėms, kurios savo likimą su 
žinojo tik pasibaigus rungty
nėms. Na, tada, žinoma, ginčai, 
šukavimai, ilgas svarstymas ir 
daug kitų nereikalingų dalykų.

I vietą laimėjusi Neries ko
manda baigmę pasiekė, įveiku
si Vytį 2:0, o Žaibas sutvarkiu
si Kovą irgi 2:0. Baigmėje Žai
bas laimėjo 2:1, tačiau meiste
rio vardas buvo pripažintas Chi 
cagos Neries komandai (O. Blan 
dytė, K. Kuraitytė, J. Šoliūnai- 
tė, I. Pakštaitė, V. Krištolaity- 
tė, V. Gaškaitė).

Trečiąją vietą laimėjo Detroi
to Kovas, pelnytai sumušęs To
ronto Vytį.

Šiose žaidynėse, neatsirandant 
konkurentų, Chicagos Blandžio 
šeima tinklinyje išlaikė vado vau 
jančias pozicijas moterų grupė
je; Ona Blandytė, nors ir paliku
si savo tris seseris namuose, tvir 
tai apgynė savo šeimos garbę 
ir savo sumaniu žaidimu išsis
kyrė iš kitų tarpo.

Pas vyrus Albinas Blandis, 
mūsų nuomone, žaidynėse buvo 
pats geriausias, o jo brolis — 
Zigmas Žiupsnys — taip pat pra
šytinas į pajėgesniųjų žaidėjų 
grupę.

Norėtųsi laukti, jog kitose 
žaidynėse pamatytume žymiai 

sutvarkė Detroito Kovą 2:0 ir'daugiau tikrųjų tinklininkų, ku-

Neseniai Maskvoje pasibaigu
siame matče dėl pasaulio šach
matų meisterio vardo Vasilijus 
Smyslovas nurungė buvusį čem
pioną M. Botviniką ir tokiu bū
du iš jo paveržė meisterio titu
lą. Smyslovas, kuriam pirmą 
kartą — 1954 metais nepavyko 
nugalėti Botviniko, laimėjo 6 
partijas ir 13 sužaidė lygiomis, 
įveikdamas savo varžovą 12l/> 
—

Šia proga trumpai pažvelki
me į šachmatų istoriją ir prisi
minkime buvusias kovas dėl pa
saulio meisterio vardo.

Pirmosios oficialios varžybos 
dėl pasaulio šachmatų čempio
nato įvyko prieš 71 metus — 
1886 m. New Yorke, kuriose su
sitiko J. Cukertortas ir V. Stei- 
nicas. Čia pergalę pelnė Cuker
tortas laimėjęs 10 partijų, 5 su- 
žaidęs lygiomis ir 5 pralaimėjęs.

V. Steinicas meisterio titulą 
išlaikė iki 1894 metų, kada tu
rėjo išbandyti jėgas su Emanue 
liu Laskeriu. Jaunas, vos į 26- 
sius metus įžengęs E. Laskeris 
čia nuvainikavo 58 metų am-

PIRMENYBIŲ RUNGTYNES 
DETROITE

Detroito LSK Kovas gegužės 
26 d., susitikdamas su praėju
sių metų pirmosios divizijos nu
galėtoju (vokiečių Sports Club), 
pradeda pirmenybines futbolo 
rungtynes. Rungtynės įvyks di
džiajame McCabe stadione, ku
ris yra tarp Broad ir Dexter 
Str., prie Boston Blvd.. Pra
džia — 2 vai. p. p.

Sekantį kartą, birželio 1 d., 
LSK Kovui teks žaisti prieš vo
kiečių Bavarian Sports Club, ku 
ris neseniai įvykusiose' draugiš
kose rungtynėse buvo nugalė
tas 1:0 santykiu.

Visi Detroito sporto bičiuliai 
kviečiami į rungtynes atsilanky
ti ir bent moraliai paremti sa
vuosius. LSK Kovo Valdyba

žiaus sulaukusį savo varžovą. Po 
dviejų metų Steinicas bandė pra 
rastą titulą atsikovoti, bet jam 
tas nepavyko, nes šį kartą jis 
turėjo pralaimėti dar didesnė pa 
sėkmė (—10, = 5, +2; pirmo 
karto pasekmės —10 = 4 + 5).

•Laskeris pasaulio šachmatų 
galiūno vardą išlaikė net 27 me
tus ir tik 1921 metais, sulaukęs 
52 metų amžiaus, buvo privers-! 
tas pasiduoti kubiečiui Kapab- 
lankai. Šiame susitikime buvęs, 
čempionas nelaimėjo nė vienos 
partijos ir po 14 partijų pasida
vė.

Laimėjęs jneisterio vardą, K'a- 
pablanka kurį laiką vengė susi
tikimų dėl ijieisterystės, kol po 
šešerių metų sutiko persirungti 
su Aleksandru Aliochinu. Ši dvi
kova, įvykusi Argentinos sosti
nėje Buenos Aires, užtruko be
veik 3 mėnesius ir baigėsi Alio- 
chino pergale: +6 = 25, —3. 
Tai buvo vienas iš atkakliausių 
susitikimų šachmatų istorijoje.

Aliochinas meisterio titulą iš
laikė iki 1935 metų, kada jis mat 
če su olandu Euwe turėjo patir
ti pralaimėjimą. Tačiau pastara
sis meisterystę išsaugojo tįk du

A U J O S PREKES, 
PIGI KAINA. 

DĖLTO VISI
M C: G S T A DAINA! 

Dabar mufikuH invgėjaiUH JvcMtaM 
naujas, didelis 

FONOGRAFŲ PLOKŠTELIŲ 
SKYRIUS

Populiarios, klaainča lr dzuno
— PLOKŠTELES —

Didelis pasirinkimas geriausių firmų
HI FI FONOGRAFŲ 

Radio ir Elektrinių Aparatų

T£L£VISIOn
Csales - Service)

Sav. Ini. A. SEMENAb
3321 H. Halsted — CUffslde 4-5665 
Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais 

ir ketvirtadieniais 9—9

VIKTORO K O 2I C O S 
LJetnviškr. gazolino stotis ir auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS 00.

6769 8. WESTERN AVE. PR 8-95S3

DR. J. lr K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West Slst Street 
Priima ligonis pagal susttartma. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1796 nuo 2 tkl 9 vai. 
p. p. kasdlan išskyrus trečiad. tr
šeštad

Res. tel. GRovehlU 6-6603

Ofiso ir buto tel. OLymplc 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
KuHdit-n 10—12 ir 4—7 vai. Trečiai!, 
tik 10—12 vai. šeštadieniais uždaryta

TeL RElianee 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

’VDYTOJAS IR CHIRURGĄ?
• 'K'"T’VI8 OTDTTOJA.SJ

S925 W«st 59th Street
Vai. Pirmad., antrad., ketvirtad. ir 

penktad. nuo 1—4 p .p. 6:30—8:30
vai. vak. Trečiad. lr SeStad. 1—4 v.
P- P.

Tel. Ofiso lr buto OLymplc 2-415V
DR. P. KISIELIUS

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

Rez. 1634 S. 49th Ave., Cicero
Kasdien 1-8 vai. lr 0-8 vai. vak., 

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiad. tik susitarus.

metus ir po= to, vėl turėjo grą-'Tei. ofiso ava 3-3010, rez. pr 6-7333 

žinti Aliochinui. Šis titulą išlai
kė iki 1946 metų ir tada jį nusi
nešė į kapus, nespėjęs persirung 
ti su Sov. Sąjungos didmeiste- 
riu M. Botviniku, su kuriuo bu
vo principiniai sutikęs kovoti.

Tada pasaulio 'čempiono titu- 
(Nukelta į 3 pusi.)

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1601 W. Garfield Blvd.

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. WAlbrook 5-7670 ir 
GIbson 8-4938

• Generalis kontraktorius nau
jų namų statybai, Įvairiems re
montams lr namų pertvarky
mams • Turime dtdel) patyri
mų namų statyboje, e Patys 
atliekame cemento ir medno 
darbus. • Apkainavimal. nemo
kamai.

Vai. — Pirmad., antr., ketv., penkt. 
1—4 ir 6—8; šeštad. 1—4; treč. ir 
sekm. uždaryta.

DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ, AUSŲ. NOSIES TP 

GERKLES LIGOS
Pritaiko akinius - 

6822 South VVestern Avenue
vai. kasdien 10-12 vai U 7-9 vai 
vak. Šeštadieniais 10 • vai Trečia 
dieniais uždaryta Kt. laiku susitarus

Ofiso ‘elefonas: PR 8-322*
Res tnef WAlbrook 6-6076

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

(Kampas 47-tos lr Daman Ave.t 
Vai kasdien nuo 6—8 vai. vak 

Šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečiad- lr kitu laiku paga) sutarti 

Telef. ofiso LAfayette 3-6046
Rez.: WAlbrook 6-3048

NAUJI tHDUJ TAOKAI-NAUJAUS! KMUSTTNIO ĮAANKIAI 
ŪSU Merų MTT/fU^AS-A/SUS Uf SĄŽ.IHIN6AS PATARNJMNAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. WAIU>«k 5-9209

Atliekame didelius Ir mažu* automobilių remontu*. Lyginimas, 
mobiliu dai

da

~ I ofiso HE.4-6849. rez. HE.4-2824

DR. PETER T BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street
Vai Pirm., ketvir., penxt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč.ir šešt. pagal sutarties

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortbopedaa - Proteslsias

Aparatal-Protezal, Med. ban
dažai. Hpec. pagalba kojom 

(Arob Nupports) tr 1.1 
Vai.: 9-4 lr 6-8. Šeštadieniais t-l. 
ORTHOPKD1JO8 TECHNIKOS LAB.
2850 W. 63rd St, Chieago 29, DL 

Tel. PRospcct 6-6084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4209 W. 68rd 8t
Ofiso teL RElianee 6-4410 

Rezid. telef. GRovehUl. 6-0411
Valandos: 1-S p. m., 6-8 p. m.

Penktad. tik po pietų. 
Trečiai!, ir šeštad. pagal sutarti

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 VVest 47th Street 
(Kampas 47th lr Hermitage)

Vai.; nuo 2 lkl 4 lr 6 lkl 9 v. vak. 
Šeštad. nuo 2 lkl 6 vai., lšskyr. sek

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja tr Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALI STB

7156 South Western Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. lr nuo 
6 • v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo į 
11 vai. ryto — Iv. p. p. Šeštad. 
vai. ryto iki S vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
Res. tel. VVAlbrook 6-3766

DR. FL TALLAT-KELKŽ
Ofisai 20 North VVacker Drlve
(Civlc Opera House, kamb. 868) ’

Vai. kaad. 12—4
Tel. CEntral 6-22*4 

5002 VVest l«th Str.. Cicero
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOvvnball 3-0*5*
Kitu laiku ir trečiad. susitarus 

Rezid. tel. HEmloek 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Bendra praktika Ir moterų ligos) 
Ofisas ir res.: 5100 S. Westem Ave. 
Tel. PRospcct 8-1223 arba WE 6-5677 
Ofiso vai. Pirm. 8-, 10 v. v., Antr., 

jj Treč. ir Penkt. 6-9'vai. vak., šeštad. 
12-4 vai. popiet lr sulig susitarimu.

Tel. ofiso PRospcct 6-2240
PRospcct 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 So. VVood Street 

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

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-9700 
Rez. PR 6-0801

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 ir 2—4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTU J A TR CHIRURGE 

Office: 10748 South Michigan Ave.
Buto 1653 W. 103 St., Beverly Hills

Vai1.: kasdien inuo 6 v. v. Jkl 9 v. vf.^ 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. lkl 9 v. v.,
išskirus trečiad. Šeštadieniais nuo I 
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUUman 3-6766 
Buto — BEverly 8-8946

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street 
(71st Ir Campbell Ave.)

VAI.ANDO8: Kasdien nuo 3—7 
šeštadieniais nuo 2-4 vai.

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. ofiso' DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

3267 South’Halsted Street
Ve, I Ik) 4 v. p. p. tr 6—8 r. vak 

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRoepect 6-9400
Rezid. PRoepect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlčtfltė)

GYDYTOJA IR CHIRURG® 
6248 South Kedzie Avenue

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

Clevelando Žaibą 2:1.

Baigminis susitikimas savo ly 
giu nieku neprašoko pradines 
rungtynes ir čia neriečiai užtar
nautai pelnė 2:0 pergalę. Pirma
me sete Vyčio tinklininkai bu
vo visai bejėgiai ir jo pasekmė 
15:5 vaizdžiai kalba už čikagie- 
čių pranašumą. Antrojo seto 
pradžioje torontiečiai buvo tru
putį rimčiau susiėmę ir pelnė 
pirmąjį tašką, bet po to Neris 
išlygino ir persvėrė iki 5:2. Čia 
dar kartą Torontas pasivijo iki 
5:5, o po to neriečiai pradėjo 
vesti ir setą baigė 15:12 savo 
naudai.

Chicagos Nerį atstovavo: Z. 
Žiupsnys, A. Bakanavičius, F. 
Lukauskas, V. Vaitkus, J. Šoliū- 
nas ir A. Blandis. Toronto Vytį 
— J. Balsys, V. Balsys, Baliū
nas, Atkočiūnas, Balnys ir Žu
kas.

Rungtynėse dėl trečios vietos 
susitiko Žaibas iš Clevelando ir 
Brooklyno LAC ir čia pirmieji 
sumušė atletus 2:0.

žymas, Elektrinis auliedinimas. Parduodame automob 
Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA” — A. Stanevičius, Sav.
2641 We$t 7lst Str. (Kampas Talman Ave.) 

Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. WJUbrook 5-5934

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South Western Avenue 
Chicago 2*. m 

telefonai! REpublie 7-4*00 
Rezldencla: GRovehill 6-8161

oasimatymal pagal sutartie.

Ofiso HEmloek 4-6816 
Rez. HEmloek. 4-3761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą

Tel. ofiso Victory 2-1581
Rez. Victory 2-0749

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAfl 

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

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

rie sugebėtų ne tik atvažiuoti į1 
varžybas, bet taip pat ir duotų 
progą pasidžiaugti parodytu žai 
dimu. Edv. šulaitis

BILETAIį
PIRMĄJĄ JAV IR KANADOS LIETUVIŲ 

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĘ
Gaunami šiose vietose;

3322 S. Halsted Street 
3333 So. Halsted Street 

ROSEROOM, sav. J. Markauskas,
10758 So. Michigan Avenue 

P. METRIKIS, 1003 N. 18thSt..
Melrose Park, Illinois 

E. STANGENBERGAS, 4938 W. 15th St..
Cicero, III.

N. ZAJANČAUSKAS. 4551 S. Hermitage 
B. BRAZDŽIONIS, 2646 W. 7lst St.. 
V. PRIŠMANTAS, 1805 W. 46th St. 
A. VASILIAUSKAS, 1345 S. 49th Ave.,

Cicero, III.

!. KARVELIS, 
TERRA,

Šiose vietose biletai po $1, $2, $3 
ir $4 bus pardavinėjami ligi birželio 1 
dienos.

r
Ložėse vieno bileto kaina $5. Rei

kia pirkti visą ložę, kurių yra 6, 8, 10 
ir 12 vietų. Biletai ložėse užsakomi 
pas: Miss Josephine Miller, 1030 Cent
ral Ave., Rvanstone, Illinois, telef. GR 
5-9183, Evanston, Hl.

IS provincijos visi biletai paštu už
sakomi tuo pačiu Miss J. Miller adresu.

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chicagos Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat jos jsikflrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių Baugumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra Bangesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomos pinigus. Pasidėję tanpiniua pas mus gausite ne tiktai saugumų — jų 
apdraudimų iki $10,000.00, augštų dividendų, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltni, nž kūrinos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Cbieagos Savings Bendroves įstaiga yra viena iŠ gra- 
žianaiai ir moderai&kiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji nž Chicagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus psžtu.

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

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

Atdara: pirmadienį nuo 12 IU 8, antradieni Ir penktadieni nno • IU 4, ketvirtadieni nno 9 Od 6 
Trečiadienį uždaryta visa diena, o ieitadlen) nno 9 lkl 2 valandoa po pietų.

f

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAfl 

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

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Vlrglnla 7-0036. 

Rezidencijos tel. BEverly 8-8144

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-9700 
Rez. RE 7-6867

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

2454 West 71st Street
(71-os ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: kasdien I—8 Ir 6—8 vai. vak. 
šeštadieniais 1—4 p. p. Trečiadie
niais uždaryta.

Ofiso telef. Y Ards 7—1166 
. Resldencljos — 8Tewart 3-4611

DR. J. GUDAUSKAS
gydytojas m chirurgas 

786 West S5th Street 
(kampas Halsted lr 86-ta gatv*) 

VAL. 1—4 lr 6:80—8:80 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius Atidara 

šeštadieniais 1—4 vai.

TeL VVAlbrook B-2670
Rea Hllltop 6-1600

Dr. Alexa«der I. Jfvols
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAfl 
Marąuette Medical Center 
8182 South Kedzie Avenue

VAL 2—4 p. p. Ir nuo 7—• v. vak.
Trečiad. Ir šeštad. parai sutarti

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAfl 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 Weat SSrd Street

VAL kasdien nno 2—4 P p Ir 7:8.
Iki 9 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta.

Telefonu GRovehill 6-1595
0R. ALDONA JUŠKA

AKTU LIGŲ SPECTALTST®
— PRTTAIKO AKINIUS —

Valandos: »—12 Ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimų Išskyrus trečiadienius.

2422 W. Marųnette Road

Skelbkitės “Drauge”!

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

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

šeštad. 10—12.' Trečiad. uždaryta
LAfayette 3-4*4*.

Namų — CEdarcrest 8-7786

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

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

Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Victory 2-1484. Resid. 2437 
VV. 62nd SL, tel. Republic 7-8818.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie lr Archer)

VAL. kasdien nuo 2:00 iki 9:00 v. 
Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAfl 

2420 West Marąuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 lkl 8 va, 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
i Tel. ofiso CA. 6-0257, rez. PR. 6-666* 

Rezid. 6600 8. Artesian Ave. 
VAI. 11 v. v. lkl 8 p. p.; 6—9 v. v.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINftŠ IR 

ORTOPEDINft-8 LIGOS 
2745 VVest 69th Street 

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

▼AL: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 lkl 11 ryte lr nuo 6:00—8:00. 
šešt nuo 2:00—4:00. Trečiad. lr
kitu laiku susitarus telefonu.

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

keičia stiklas Ir rėmas 
4456 8. California Ave. .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto lkl 8 vak. (trečiad. už
daryta), šeštad. 10 ryto lkl 8 v. p. p. 

uždarytas

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKTŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
i • i V Arda 7-182* 
Pritaiko akinius 

Kreivas akis 
ištaiso

Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 Weet S5th Street

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 lkl 8, tra 
člad. nuo 10-12, penktad. 10-2 lr 
šeštadieniais nuo 10 lkl 2 vai. p.p.

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų {tempimų, kuria 

yra priežastis galvos skaudljlmo bei 
svaigimo lr skaudančių akių karščio. 
Atitaisau trumparegystę ir tollregys- 
t*. Prirenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su eiektrl&lals 
instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreiptam* 
, mokyklos vaikus.

4712 South Afthl&nd Ave. 
Tel. YArdft 7-1378 

Vai. 10:30 lkl 7 v. vak. SeAtad. 10:10 
tkl 6 vai. 8ekmad. lr treč. uždara.

DRAUGAS 
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

4545 W. 6Srd St., CMcago 29, Hllnois, Tel. LCdlovv 5-9500

Entered as Recond-Ciass Matter March 81, 1916, at Chicago. IUinois 
Under U»e Act of March 8, 187*.

Member of tbe Catholic Press Ass’n SUBSCRIPTION RATEfl
Published daily, ezept Sunday e. 98.00 per year outside of Chloago

by tbs 99.00 per year ln Chloago A
Mthuanlan Cathollo Prasi1 Rodety 99.00 per year ln Canada
PRENUMERATA: Metams

Foreign 911-00 per year. 
U metų 1 mSn. 1 mSa

Cbtcagot lr Cicero) •».on 6.00 91.71 91.99
Kl*ur JAV Ir Kanada) 98.00 94.60 99.90 91.*9
Ulslenyje 911.00 96 60 99.0* 91.29

Redakcija straipsnius taiso aavo nuotlflra Nesunaudotų straipsnių no 
ugo, Ju«s grųttna tik iš anksto susitarus Redakcija ui sfeelMaų 

slbtmų kainos orlslunčtamos savus

/
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SOVIETAI IR TAIKA
“The New York Times” prieš keletą savaičių pasiuntė Mask

von vieną savo pirmaeilių redaktorių Turner Catledge pravesti 
pasikalbėjimą su Chruščevu. Neabejojama, kad šis žymusis dien
raštis siekė dviejų tikslų — žurnalistinės pirmenybės ir suži
noti Chruščevo nuomonę apie taikos atstatymo reikalus. Tas 
pasikalbėjimas buvo atspausdintas gegužės 11 d.

Akyliau sekantieji spaudą galėjo pastebėti, kad NYT pa
staruoju laiku rodė gana daug susirūpinimo tais visais optimis
tais Amerikoje, kurie deda nemaža vilčių Londone vykstančion 
nusiginklavimo konferencijom Tokiu optimistu yra net pats 
JAV delegacijoj pirmininkas Stassenas. šis dienraštis keliais 
atvejai yra pareiškęs,, kad nėra pagrindo jokiam optimizmui, nes 
ir naujieji sovietų pasiūlymai nusiginklavimo konferencijai ne
daug kuo tesiskiria nuo pirmųjų pasiūlymų. Ir jais sovietai sie
kia ne ko kito, bet tik to, kad tas nusiginklavimas būtų vienpu
siškas, kad tik Vakarai nusiginkluotų, o jie visai ar nedaug būtų 
tepaliesti. NYT yra įspėjęs, kad JAV delegacija ir pati vyriau
sybė būtų akyla, kad ji “sustotų, apsidairytų ir paklausytų”.

Atrodo, kad, siunčiant Maskvon gabų redaktorių Catledge, 
NYT turėjo tikslą pateikti Chruščevui tokius klausimus, j ku
riuos atsakydamas, jis išblaškytų optimizmą dėl susitarimo su 
Maskva betkurtuo taikos klausimu. Jei tikrai to buvo siekta, 
šio žurnalisto misija Maskvon buvo gana Sėkminga.

Kam teko skaityti tą pasikalbėjimą su Chruščevu, tas dar 
labiau įsitikino, kad Kremlius turi galvoje tik tokią taiką, kuri 
būtų naudinga jo agresijai, tik “Pax sovietica”.

Pasikalbėjime išryškėjo, kad Maskva jokiu būdu nemano 
išlaisvinti savo satelitus. Ji dar nėra išsižadėjusi svajonės apie 
sovietinę Vokietiją. Ji vis dar užsispyrusiai tvirtina, kad negali 
būti taikos, kol Vakarų Europa neišsistatys save pavojun būti 
komunistų pagrobta, likviduojant Nato. Maskva visai negalvoja 
apie geležinės uždangos panaikinimą ir neišsižada pavergtųjų 
žmonių minčių cenzūravimo. Beje Sovietų Rusija yra pasiruo
šusi betkada sutikti tartis dėl koegzistencijos — taikaus sugy
venimo — su Jungtinėmis Amerikos Valstybėmis, bet tik tada, 
kada JAV išsižadės savo draugų, jais nebesirūpins ir nesikiš į 
Artimųjų Rytų reikalus.

Labiausiai įsidėmėtinas yra Chruščevo pareiškimas p. Cat
ledge apie tai, esą JAV ne taikos, bet karo siekia. Tai esąs ne
užginčijamas faktas. Karo norį Amerikos bankininkai ir didieji 
pramonininkai, kurie “jūsų stipriai centralizuotoj kapitalistinėj 
valstybėj” dominuoja valdžią. Jis teigė, kad, girdi, tik Ame
rikos darbininkai nenori karo, bet kapitalistai juos suvilioja rin
kimų metu.

Iš viso pasikalbėjimo su Chruščevu yra labai aiški viena iš
vada: Sovietų Rusija gali taikoje gyventi su kapitalistinėmis 
Jungtinės Amerikos Valstybėmis, tačiau pastovi “taika” tebūtų 
galima tik tada, kada Amerika būtų sovietinė Amerika, vadinas 
tokia, kokia šiandien yra Sovietų Rusija.

Į šį NYT redaktoriaus pasikalbėjimą su Chruščevu rimčiau
sią dėmesį turėtų atkreipti JAV vyriausybė, o ypač toks Stasse
nas, kuris jau iš senų laikų rodo stiprias prosovietines tenden
cijas ir dažnai yra linkęs patikėti Kremliaus despotų žodžiams, 
kurie niekuomet nebuvo”, nėra ir nebus vykdomi.

Mirė Danila Skoropadskis Paskirstytos dovanos

LIETUVIŠKIEJI ĮVAIRUMAI
AL. GIMANTAS

Žurnalistai renka valdžią

Nedaug pozityvios veiklos ro
danti LŽS šiuo metu korespon- 
denciniu būdu renka valdomuo
sius organus. Norėtųsi tikėti, 
kad naujai išrinktoji valdyba 
sugebės vis jau ką nors daugiau 
nuveikti už anksčiau buvusias. 
Žinoma, prie našaus darbo tu
rėtų prisidėti ir patys nariai, 
kurie, bent ligšiol, visdėlto nebu
vo perdaug aktyvūs. Niekas ne
abejoja LŽS reikalingumu išei
vijos gyvenimo sąlygose, bet ar 
ši sąjunga neturėtų savąjį gy
venimą grįsti kiek kitokia link-( 
me? Rašantysis drįstų siūlyti 
LŽS peroganizuoti, priartinant 
ją bent kiek arčiau prie profesi
nio pobūdžio organizacijų. Šiuo 
metu turimas beveik milžiniškai 
išpūstas narių skaičius kažin ar 
gali save pateisinti. Ir jau būtų 
pats laikas tikruosius žurnalis
tus (ar tokių gebėtume priskai
tyti iki poros šimtų?) atskirti 
nuo “žurnalistų”. Tiesa, šių die
nų gyvenime turime šimtus ra
kančių, bet ar jie visi jau yra ir 
žurnalistai, būtų jau visiškas at
skiras ir platesnis klausimas.

Siūlo kartu vykti Lietuvon

“VVorcester Telegram” nuola
tinis bendradarbis, parašęs įdo
mųjį straipsnį apie Tadą Kos
ciušką, tam pat rašinyje išreiš
kė norą vykti Lietuvon ir pla
čiau pažinti JAV revoliucijos he 
rojaus tėvynę. Į šį balsą atsilie
pė tūals lietuvis žurnalistas, ku
ris amerikiečiui kolegai pasiūlė 
daryti bendras pastangas Vals
tybės Departamente ir sovietų 
ambasadoje, kad jie abu kartu 
būtų įsileisti kaip spaudos at
stovai Lietuvon. Laukiama Mr. 
A. Hayward atsakymo.

St. Laurent ir lietuviai

Vieno Kanados lietuvių laik
raščio redakcija patyrė gana ne
malonų faktą, jog Kanados prem 
jero įstaigoje, o taip pat ir libe
ralų partijos centre, apie Kana

dos lietuvius galvojama, kaip a- 
pie raudoniesiems simpatizuo
jančius Kanados gyventojus. Ne 
reikia nė įrodinėti, jog šis nu- 
sistatymas yra labai žalingas to 
krašto lietuviams ir ateityje ga
li atnešti nemalonių ir nepagei
daujamų rezultatų lietuviškie
siems reikalams. Kadangi šie 
metai yra rinkiminiai metai Ka
nadoje ir dabartinis laikas yra 
pats geriausias nesunkiai priei
ti įvairius politikus ir oficialius 
pareigūnus, reikėtų tikėti, jog 
šiaip veiklūs Kanados lietuviai 
patriotai padarys atitinkamus 
žygius Ottawoje ir kitur, kad ne
lemtasis kanadiečių pareigūnų 
nusistatymas lietuvių atžvilgiu 
būtų pakeistas. Juk negali būti 
jokios abejonės, kad kiekvienas 
Kanados lietuvis yra pilnai išti
kimas Kanadai ir kartų yra ne
pailstantis kovotojas už laisvos 
ir nepriklausomos Lietuvos at- j 
statymą.

šis pavyzdys aiškiai rodo, kiek 
daug žalos lietuviams padarė sa
vo metu ten veikę ne tiek gau- , 
sūs, kiek garsiai šaukti mėgstą 
lietuviai komunistai.

Kovos už Kosciušką atgarsiai

Vienas tautietis darbovietėje 
savo bendradarbiui, ukrainiečių 
kilmės asmeniui, parodė Worces- 
terio laikraštyje buvusį straips
nį apie Kosciuškos lietuvišką kil 
mę. Tas ukrainietis vakarais 
lanko anglų kalbos ir pilietybės 
kursus, ir kaip tik aną vakarą 
mokytojo buvo nemažai kalbėta 
apie T. Kosciušką ir jo lenkišką 
kilmę. Nieko nelaukęs ukrainie
tis atsistojo ir garsiai pareiškė, 
kad jis tik vakar skaitęs, jog 
Kosciuška nesąs ir nebuvęs len
ku, bet gryniausiu lietuviu. Į 
tai tuojau reagavo klausytojų 
tarpe buvęs lenkas, kuris, pasi
rėmęs kažkokia enciklopedija, 
šaukė, kad tai yra melas, ir Kos 
ciuška tegalėjęs būti tik lenku. 
Kadangi ir pats mokytojas iš
reiškė savo abejojimus dėl Kos
ciuškos kilmės, įsikarščiavusių

ŽURN. RIESEL BYLA

Iš teismo išeina Dioguardi su savo advokatu (dešinėj) kaltina
mas žurnalisto Riešei byloje. Praeitais metais žurnalistui Riešei sie
ros rūgštim buvo išdegintos akys. Manoma, kad Dioguardi buvo to 
sumanymo vadovaujantis asmuo. Kiti kaltinamieji jau nuteisti. (INS)

ginčas buvo pertrauktas, paža
dant tą reikalą plačiau ir išsa
miau peržvelgti.

Ir čia reklama lietuviams

Tikriausiai daugeliui bus ži
nomi amerikiniai išsireiškirfiai ar 
tam tikri reagavimai, kuriuos I 
galima išgirsti amerikiečiui pa
mačius ką nors nežinomo ar ne
suprantamo. Juk dažnai girdi
me posakius: “It’s all Greek to 
me!” arba “Sounds likę Dutch 
to me!” ir pan. Atseit nemo
kama, nepažįstama graikų ar 
olandų kalba, tad ji ir lieka ne
suprantama, kaip šis ar anas 
pasitaikęs dalykėlis, laikraštis, 
pokalbis ar pan. Paskiausiu me
tu jau keletą kartų teko paste
bėti televizijos ekrane, jog komi
kai Groucho Mane ir Art Link- 
letter panašių situacijų metu vie 
toje “Greek” ar “Dutch” naudo-, 
ja “Lithuanian”. Tegul tai bus 
smu’kmena, bet ir tas momen
tas vis jau sudaro šokią tokią 
reklamą lietuviams. Tegul iš mi 
lionų televizijos žiūrėtojų tik 
šimtas ar du atsiradus progai 
susidomės, kas yra tie žmonės, 
tie “Lithuanians”, tegul dar ki
tas šimtas pradės ir savoje kas 
dieninėje kalboje naudoti posakį 
“It’s all Lithuanian to me”, lie
tuviškiesiems reikalams, nors ir 
netiesioginiai, tegaV būti tik nau 
da. .Tuk mums ir vra svarbu, 
kad galimai daugiau kitatačių
sužinotų apie lietuvius ir Lie-, 
tuvą.

Ir vėl dėl himno keitimo

Viename moterų laikraštyje 
vėl gvildenamas ne naujas, bet 
įdomus dalykas. Siūloma Tau
tos himne žodį “saulė” pakeisti 
į “Dievas” ir giedoti “Tegul Die
vas Lietuvoj tamsumus pašali- 
lina”. Be abejo, mintis yra vi
siškai sveika ir savo vietoje, y- 
pač žinant, kad lietuvių tautos 
dauguma yra krikščionys ir to
kiam pasiūlymui, jei tik būtų 
laisva ir nepriklausoma Lietuva, 
galbūt vargiai ar būtų priešingų

balsų. Bet, gyvendami ne tė
vynėje, daugumoje, net nebūda
mi Lietuvos piliečiais, vis tik jau 
neturime teisės keisti himno ar 
tautinės vėliavos (būta ir tokių 
pasiūlymų). Juk tai būtų pa
prasčiausias antikonstitucinis ak 
tas ir visiškai nepateisinamas 
bei nieko neįpareigojąs sauva
liavimas. Nežiūrint, kad to su
manymo negalėsime įgyvendinti 
užsienyje būdami, visdėlto jį tu
rėtume pasilaikyti ateičiai ir 
laukti tos dienos, kai bus gali
mybės atlikti tokius pakeitimus 
ar papildymus oficialiu ir tin
kamu keliu. Gi šiuo metu tektų 
abejoti, ar mes turime bent mo
ralinę teisę atlikti betkuriuos 
himno keitimus, nors ir kažin- 
kaip jie būtų mums malonūs ir 
pageidaujami.

Rūpestingasis Baltas

Savo metu buvo išryškėję tam 
t:krų nesklandumų Balfui tar
pininkaujant siuntinių Lietuvon 
ar Sibiran persiuntime iš Šveica
rijos. Eilė tautiečių, turėdami 
tais reikalais klausimų, buvo 
kreipęsi į Balfo centrą, prašyda
mi paaiškinimų, čia Balfo įstai
ga parodė tikrai retai sutinka
mą supratimą ir mandagumą, 
kiekvienam klausėjui atsakyda
ma asmeniškai ir paaiškindama 
dviemis laiškais, gi trečiasis laiš 
kas oro paštu buvo specialiai 
specialiai siųstas iš Balfo įstai- 
go Vokietijoje. Tuo pat metu, 
kai tam tikros lietuviškos įstai
gos rodo nedovanotiną apsilei
dimą ir nerūpestingumą, kartais 
net visiškai neatsakydamos į 
tautiečių laiškus, Balfas rodo 
tikrai gražų pavyzdi ir dėmesį 
kiekvieno paklausėjo reikalams.

DĖMESIO!
Populiariškiausia lr hygieniškiausia 

lietuviška
PLAUKI KIRPYKLA 

BRIDGKPORTE 
752 W. S3rd St.

Dabar yra vedama labai senai ir 
gerai prityrusio kirpėjo. Kaina ta 
pati, bet darbas daug sąžiningesnis.

SJ

Š. m. vasario 22 d. Londone1
mirė Danila Skoropadskis. Ve
lionis vis svajojo apie Ukrainos 
sostą ir buvo vadovu tų, kurie
svajoja atgaivinti Ukrainą kaip' 
karalystę.

■“Tianila Skoropadskis buvo ai-' 
nis kunigaikščių Mstislov0 ir Ru 
rykovičių, buvo inžinierius ir i 
dirbo vienoje Londono firmoje, j
Buvo gimęs 1904 m. Hadniačiu- 
je. Mokslą įgijo Petrapilyje 
(kur jo tėvas buvo caro ar
mijos generolu), o po to Kije
ve, Lozanoje ir Charlottenbur- 
ge. Mirus jo tėvui hetmanui Po
vilui Skoropadskiui 1945 m., jis 
politikoje buvo užėmęs tėvo vie
tą. Kazys Vidikauskas

"Lituanus" platinimo
ir rėmimo akcija

Kaip spaudoj jau buvo minė
ta, šį — gegužės mėnesį vyksta 
anglų kalba leidžiamo “Litua
nus” žurnalo platinimo ir parė-1 
mimo vajus, kurio tikslas yra 
padidinti žurnalo tiražą bei su
teikti pakankamai lėšų jo toli
mesniam leidimui. Tam reikalui 
Chicagoje yra sudaryta ekono
minė komisija ir ji naudoja vi
sas galimas priemones užsimo
tų rezultatų pasiekimui.

Vajaus metu yra ryžtamasi 
parūpinti apie 5,000 dol., kas 
įgalintų be jokių sutrikimų “Li
tuanus” darbą tęsti vienerius 
metus. Tada būtų galima padi
dinti ir žurnalo tiražą, spausdi
nant virš 5,000 egz., bei page
rinti leidimo technikinę pusę.

Lietuvių Studentų sąjunga' 
JAV, kuri leidžia šį naudingą • 
žurnalą, per ligšiolinį žurnalo 
leidimo laikotarpį norėjo patirti 
atsakymus į sekančius klausi
mus: 1) ar studentijai iš viso 
yra įmanoma tokį leidinį leisti 
2) ar jis ras atgarsį lietuvių, 
bendruomenėj, 3) ar į jį savo 
dėmesį atkue+ps kitataučiai ir 
4) ar toks leidimo darbas yra 
prasmingas savo esmėje.

Dabar, kaip praneša vienas is 
žurnalo redaktorių — V Vy
gantas laikraščių bei studentų 
skyrių spaudoje” redakcijoms 
skil tame laiške, yra gauti j vi- Į 
sus minėtus klausimus teigiami j 

atsakymai. Todėl šiuo metu "Li-j 
tuanus” iš pradinės— bando- i 
rnosios stadijos ryžtamasi pe-. 
reiti į antrą gyvavimo fazę su ■ 
tikslu augti ir stiprėti

Norintieji paremti mūsų stu- • 
dentų pastangas — supažindin-.
ti kitataučius su Lietuva bei jos ( 
problemomis per jų leidžiamą • 
“Lituanus” žurnalą, gali nu-, 
kreipti savo aukas šiuo adresu :> 
“Lituanus'” 916 VVilloughby j 
Avė., Bnooklyn 21, N. Y.

Vajus A. L. R. K. Federacijos 
Jaunimo stovyklai paremti baig
tas dovanų traukimu š. m. ge
gužės 19 d. Clevelande. Trauki
mas įvykdytas dalyvaujant jau
nimo organizacijų — vyčių, at
eitininkų ir skautų — atstovams 
it- Detroito bei Clevelando Jau
nimo stovyklos globos komitetų 
nariams. Laimė nusišypsojo se
kantiems asmenims:

Juozapas Spaustinaitis, Cle- 
velandas, bileto Nr. 5901, bileto 
pardavėja Estera Alšėnienė; 
Charles Stepanauskas, Detroi
tas, bileto Nr. 21010, bileto par
davėja Elzbieta Paurazien’ė; Al- 
mutė Naumavičiūtė, Detroitas, 
bileto Nr. 13437, pardavėja Vi
da Smagrauskas; Lašaitė, Bro
oklyn, bileto Nr. 11720, pardavė 
ja J. Gerdvilienė; Alfonsas Ind- 
reika, Chicago, bileto Nr. 6075, 
pardavėja F. Manelienė; Mrs. 
Maksvitis, Cicero, bileto Nr. 
9599, pardavėjas Donatas Ba
šinskas; G. šepetys, Detroitas, 
bileto Nr. 30077, pardavėjas L. 
Heiningas; Kazys Sragauskas, 
Detroitas, bileto Nr. 13416, par
davėjas Kazys Sragauskas; Vi
da Orintait’ė, Clevelandas, bileto 
Nr. 138, pardavėjas Vyt. Briz
gys ir George Sherman, Detroi
tas, bileto Nr. 21015, pardavė
jas Bronius Polikaitis.

Viktoras Palūnas,V r
Vajaus Vykdytojas

SPORTAS

(Atkelta iš 2 pusi.) 
las liko be savininko lr čia kilo 
nemaža ginčų. Po eilės posėdžių, 
pasaulio šachmatų federacija 
padarė sprendimą ir surengė 
matčą tarp buvusio pasaulio 
meisterio Kuwės, amerikiečio S. 
Reševskio, rusų Botviniko, Smy 
slovo ir esto Kereso. Čia laimė 
nusišypsojo M Botvinikui, ku
ris pirmasis parnešė meisterys- 
tę į Sov. Sąjungą.

1951 metais jis turėjo susiti
kimą prieš kitą rusą — D. Bron 
šteiną su kuriuo sukovojo 12-12 
ir toliau pasilaikė meisterio ti
tulą. 1951 m. Botvinikaa kovo
jo su V. Smyslovu, bet ir šiam 
tada nepasidavė. Tačiau dabar, 
po, 3 metų, 36 metų * amžiaus 
Vasilius Smyslovas parodė savo 
stiprybę, nesunkiai sutriuškin
damas savo varžovą.

Edv. šulaitis

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė
Prccin Photo Studio

(Incorporated)

EDVARDAS ULIS. sav. 
4058 Archer Avenue 

Telefonas Virginia 7-24C'

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELE
PREMIJUOTAS ROMANAS

109 tęsinys

Policija vėl prisistato. Vachmistras įkiša ūsiu
kus ir praneša, kad raktas pas juos. Jie įeisią į 
kambarį. Julius ir Gimbutas slenka koridoriumi, bet 
Drąsutis abu sulaiko prie durų.

— Žinote, ponai, policija turi kitokias rankeles 
ir akis, nei jūs. Susitvarkysime! — ir ties nosim už
daro duris.

Ilgokai griozdžiasi Viktoro kambaryje ir sugrįž
ta raštinėn su glėbiu popierių, laikraščių.

— Ir ką pasakysit, tamstelės! — vachmistras 
šypsosi, sujudina pilvuką. — Suradome!

— Ar nesakiau! — Julius net pašoka.
— Suradote ? — Gimbutas lenkiasi prie popierių.
— Ar visi? — klausia buhalteris.
— 2850 litų. Spintoje į batų dėžę įklojęs ir laik

raščiais uždengęs. Bet kieno tie pinigai?
— Aišku, banko! — tvirtina Julius. — Dalį jau 

išleido. f >4| 1
— O kur įrodymai, tamstele ?. Pinigai neturi nuo

spaudų, nesuregistravote numerių. — Drąsutis pra
skleidžia popierius, ir pasirodo krūva pinigų. — Pa
žiūrėsime, o kaip tamstele, ar neturi kito kambario 
rakto ?

Julius nuginčija, o vachmistras kažką pagalvo
ja ir čia prie liudininkų surašo aktelį, kad, pada

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANĘSAVINGS 'X
3555 WEST 47th STREET LAtavette 3-1

B. R. Pietkiewlcz. prez.; E. K Pletkleuict, -.eUr Ir arbokatH-
Mokame aukštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame Ir perkam 

valstybes bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami s^skaitiy šiandien. Ap<lrau.-ta Iki $10,000.

Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad nuo 9 iki 8 vai. vakaro: 
antr ir penk. 9 iki 5; treč uždaryta, o lešt nuo 9 iki vid, Jenio

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

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

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir Trečiad. 6 ryto iki 12 vai. 
Šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p. Ketvirtad. 9 vai. iki 8^v.v.

rius kratą, rasta tiek ir tiek pinigų. Išeidami neuž
miršta pastebėti, jog užlakavę duris ir langus.

— Matote, pone Gimbutai, — buhalteris švp- 
teli. — Galite savo dukrą leisti.

— Bent man neprikaišiok, — karčiai atsako 
Kleopas ir susimąsto.

— Atleiskit, aš pasikarščiavau. Kur būta vagies: 
po vienu stogu!

— Kas baigs trobas?
— Niekis, surasim kitą, arba gizeliai, jie prisi

žiūrėję. Vjsi padėsim.
— Gal ir gerai, kad taip užsklendė m. — Atsako 

Gimbutas vėsiai ir atsikelia. — Einu, greit vėl su
grįžki.

42
LINA išsipuošusi rengiasi išeiti į .miestelio šali

gatvius, Ten nuliūliuos varpai, vargonų ošimas kvi^ 
į bažnyčią ilgai ir nuobodžiai sumai.

Staiga sutrenkia varteliai, sudunda stiklinės 
gonk-os. Durys veriasi. Samanė.

— Kasgi tau? — draugė išsigąsta, pamačiusi ją. 
Basa, kojos nubraižytos, kruvinos, suknelė suplėšy
ta, plaukai suvelti.

— Neklausk! — dūsta Samanė, įsikimba į du
ris, paskui nusvirduliuoja prie kėdės.

Lina dar kartą pasižiūri lyg pikta, lyg nustebusi. 
Meta apsiaustą ir užsiriša plačią rankovinę priejuos
tę. Tada griebia rankšluostį, dubenį vandens ir šoka 
prie Samanės. . .

Ji kvėpuoja tankiai, dusdama. Kakta prakaituo
ta, plaukai ir nugara šlapia. Lina pirma nušluosto 
veidą, rankas, nuplauna kojas ir užmauna savo 
minkštas, šiltas šliuraites. Salonėlyje anf minkšta
suolio užtiesia tamsius apklotus ir ją paguldo.

Samanė pamažu atsigauna, ramiau kvėpuoja ir
nusišypso šalia sėdinčiai Linai.

— Kasgi tau, seselė? x
— Nieko, Lina. Tuoj praeis, duok gerti.
Atneša vandens stiklą, ir Samanė dusdama iš

gelia, dar paprašo. Tada išsitiesia minkštasuoly, pa
kelia rankas ir sako:

— Tu gera, Lina, tu mane priglaudei ir išgelbė
jai. Leisk dar pailsėti.

Kažkas gonkose pabeldžia. Samane sujuda iš 
sigandus.

—. Būk rami, nieko neįleisiu, — Lina uždaro du 
ris ir iš dirbtuvės lango pamato Samanės motiną. Ji 
klausia, ar nėra dukters.

— Taip, bet kas atsitiko? — kviečia ją vidun
— Ak, vaikeli, pas mus audra! — Gimbutiene 

dairosi. ’RMP'
Lina paprašo lukterti. Nueina pas Samanę ir su

grįžus įleidžia motiną.
— Samanėle, — stveria ji dukters ranką. — Aš 

taip išsigandau. Ir ko tu bėgai?
— Mama, aš negalėjau. •
— Tu pavargai, gal, Linele, arbatos jai?
— Aš uždusau, bet tuoj pailsėsiu. Kas namuose?
— Ak, negerai, — motina paleidžia jos ranką ir 

nusuka žvilgsnį. — Buvo policija, Viktorą išsivežė.
— Viešpatie, turiu keltis!
— Policija Viktorą? Už ką — Lina stebi iš tolo.
— Nesibijok, viskas bus gerai. Aš užeisiu ten, 

tu pailsėk. — Tada ji atsigręžia į Liną. — Girdėjai, 
kažkas bankelį apvogė, kaltina jį. Todėl ir atvažiavo 
policija.

— Nesąmonė! T Jna išdidžiai nukerta. Akys 
rūsčios šauna pro langą (iž ką7 Jis nekaltas!

, — Taip ir aš sakau, Gimbutienė aiškina, vėl
sukasi į dukrą. — Aš einu. Dar į bažnyčią užbėgsiu 
nors trumpam. Tu, Linele, globok ją.
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Tautinių šokių švente ir Clevelando šokėjai
Pasikalbė jimas su šokių mokytoju Liudu Sagių

Jau kuris laikas lietuviškasis 
jaunimas ruošiasi I JAV ir Ka
nados Lietuvių Tautinių Šokių 
šventei. Clevelando šokėjai taip 
pat diena iš dienos, vadovauja
mi savo mokytojų (A. Raulinai- 
tienės, M. .Aukštuolio ir L. Sa
gio) stropiai dirba, kad birželio 
30 d. Chieagoje savo išmoktais 
šokiais darniai įsijungtų į tūks
tantį kitų suvažiavusių šokėjų. 
Šios didžiulės jaunimo šventės 
išvakarėse JAV LB Clevelan
do apylinkės jaunimo reikalų va 
dovas ir Grandinėlės šokių gru
pės mokytojas L. Sagys Jūsų ' 
korespondentei sutiko atsakyti • 
į eilę klausimų, liečiančių pačią 1 
šventę ir jai pasiruošimą Cleve
lande.

— Kaip Jūs vertinate tokių 
švenčių organizavimą? Kokią 
naudą jos turėtų atnešti mūsų 
jaunimui?

— Labai platus klausimas, ku 
rį atsakyti reikėtų atskiro straip 
snio. Pasitenkinsiu pabrėžęs 
man visuomet įdomią vidinę mū
sų tautinių darbų reikšmę jau
nimui.

Šiuo metu visų vyresniųjų rū
pestis — jų jaunimas. Ypatin
gai jaunimo vidinis pasaulis, jo 
nusiteikimas savo tautos, savo 
tėvynės atžvilgiu. Mes norėtu
me, kad jaunuolis būtų ne tik 
geras žmogus, bet kartu susi
pratęs lietuvis, kurio širdis plak 
tų tėvų žemės ritme. Šiam pa
siekti mes čia svetur daug ko 
neturime. Palikę mūsų tautinės 
kultūros vertybės, kuriomis sten 
giamės bent dalinai veikti jau
nuolį taip, kad jo širdyje rastųsi 
vietos Lietuvos meilei. Tuo tiks
lu steigiame ir remiame jaunimo 
tautinės veiklos būrelius, iš ku
rių daugiausia pasisekimo turi 
tautinių šokių rateliai. Tai nė
ra daug, bet nuolatinis bendras 
darbas tokiame ratelyje palieka 
vidiniame jaunuolio pasaulyje di 
dėsnį ar mažesnį pėdsaką. Kai 
šitai dirbame tik keliese, tik ke 
liolika , — nėra taip įspūdinga. 
Bet, kai susirenka tūkstantis, — 
įspūdis padidėja. Širdis pradeda 
greičiau plakti. Giliau viskas iš
gyvenama, ilgiau atsimenama, 
didesnį pėdsaką įbrėžia jaunuo
lio širdyje. Ši šventė ir bus 
tūkstantinis jaunų širdžių suva
žiavimas tautinės kultūros šili
moje. Jeigu viskas gražiai ir

sėkmingai eis (aš tuo tikiu), tai 
daugeliui jaunuolių bus didin- j 
gas įspūdis, gilus pergyvenimas, 
paliekąs jų dvasios pasaulyje at
minimą ilgiems metams. Atmi-| 
nimą, ryškiai nudažytą savos tė 
viškėmis tautinėmis spalvomis. 
Tai bus gana daug padaryta, 
kreipiant mūsų jaunimą tautinio, 
išsilaikymo kryptimi. Kad tai 
pilnai įvyktų, mes vyresnieji tu

rime prisidėti visu savo nuošir
dumu ir rūpestingumu.

— Kaip Clevelando jaunimas 
sutinka šokių šventę? Ar entu
ziastingai jaungiasi į bendrą dar 
bą, ar nereikia naudoti kokių 
nors priemonių juos prie to dar
bo pritraukti ?

— Ši šventė yra arčiau prie 
širdies visiems tiems jaunuo
liams,-ėms, kurie iš viso nori da
lyvauti mūsų tautinės kultūros 
meniniuose p a s i r o dymuose. 
Jiems įdomu šokti, dainuoti, vai
dinti ir t.t. Šie jaunuoliai,-ės ir 
šoktų, ir deklamuotų, nežiūrint, 
ar ši šventė įvyktų, ar ne. Ži
noma dabar, kai dar ir šventė 
vykdoma, entuziazmui nėra ga
lo.

Kitas jaunimas minėtam sce- 
ninam darbui yra mažiau linkęs. 
Šių jaunuolių vidinis pasaulis 
veda juos kita linkme. Šventės 
organizavimo proga ir iš dalies 
anų entuziastų įtakoje, dalis jų

atsidūrė šokėjų eilėse. Jie dir
ba, ruošiasi ir dalyvaus šventė
je. Jų dėka, mes iš Clevelando 
važiuosime didesniu būriu.

Kokių nors ypatingų priemo
nių pritraukimui šokti nenaudo
ju ,nes nemanau, kad būtų tiks
lu. Šiaip ar taip tautinis šokis, 
jo atlikimas yra meninis darbas, 
kuriam reikia vidinio patrauki
mo. Kas turi tai, tas šoka ir 
važiuoja į Chicagą.

— Tad kiek gi jaunimo va
žiuos į šokių šventę iš Clevelan
do? Ar Clevelando šokėjai su
darys vieną grupę ir vadinsis 
vienu vardu?

Clevelande turime Čiurlionio 
ansamblio šokėjus ir Grandinė
lę. Šios ab isavaimingos grupės 
glaudžiai dirbdamos ruošiasi 
šventei ir važiuos į Chicagą kaip 
atskiros Clevelando šokėjų gru
pės. Šventėje mes būsime vieni 
gausiausių. Daugiau 70 šokė

jų suksimės eilėje šokių ir tu
rėsime atskirą savo pasirody
mą. šventės metu abi Clevelan
do grupės atliks mūsų tautinį 
šokį Sadutę. Mus skaičiumi pra 
lenks Bostonas, turįs daugiau 
100 šokėjų.

— Kaip dažnai turite repeti
cijas? Ar tikitės paruošti visus 
šventei numatytus šokius?

— Kaip visuomet ir beveik vi
sur, artėjant pasirodymui, repe
ticijos dažnėja. Dabar mokomės 
du kartus savaitėje. Birželio 
mėn. turėsime pridėti dar vieną 
ar du repeticijų vakarus. Jei 
tai padarysime, pilnai pasiruoši
me pirmajai mūsų šokių šventei.

— O, kaip su pinigais? Kiek 
žinau, repeticijų salė kainuoja, 
kelionė į Chicagą taip pat kai
nuos. Iš kur tikitės gauti?

— Aš manau, kad ši jaunimo 
šventė yra pats svarbiausias šių 
metų įvykis. Visi žino, kad be 
pinigų nieko nepadarysime. Tad

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI 
NAUJA CENTRINI 

APŠILDYMA — GAZO 
AR ALYVOS.

Mūsų kainos žemiausios; mūsų 
instaliacija yra tobula. Kreipkitės 
| mus pilnam centrinio apšildymo 
instaliacijos darbui. Mes atliekame 
visokj “sheet metai“ — skardos 
darbą.

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

1626 S. CICERO AVENUE 
Cicero 50. III. TOwnhall 8-0070 
ANTANAS LIGUTIS, savininkas
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RADIO PROGRAMA

Liet Radio Programa 11 ^rtoth 
WHMR 10*0 kil. «okmadlenlala tl-

vai per pletun liet muzika 
dainos. Ir MagdutSa Pasaka Bizni* 
rel kalate kreiptis | Steponą Minki) 
Rnlttc F,orinti,. <1811 u Ir Dovanų Kra" 
tuvą, 502 E. Broadway So Bosto 
z: Mase ''ei So 8-0489 Ten ne
gni,nnm« *,iV Draugae* 
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IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

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

R. tEREMIS
2047 W. «7th PI., Chicago,

UI. WAIbrook 5-8063

Big sėt performance 
in a i \ portable TV!

• Just plug in... pop-up the antenna... and playl
• Lightweight, easy-to-carry... take it from 

kitehen to bedroom to children’s room... 
any room in the house.

• Likę having a second sėt in every room.
• Gives you console performance in a 

really compact portable.
• Widest choice of solid and two-toned colora 

inallTV!

THE ADMIRAL Big 10. the 14 and 17 todayl
Antanna Op t io nai

x:vx-:?xv..-.:-.>x-.a ':>xx:««x-. .

Admiral®
Big 10 Portable TV

$gę95

BEAUTY AND POWER

$12.95
Admiral* Table Radio

(4L Series)
America'a Moat Popular Table Redlo

• Eaay-to-tune dial
• Wide-range tuning
• 5 color styles: Harvest Yellorr^ Ebony, Shell 

Pink, Camival Red, Turąuoise

Arbet's, Ine.
FURNITURE AND APPLIANCES STORE 

2442 W. 47th Street, Chicago 32, III. Telefonas — Virginia 7 - 0700

visi po truputį ir sudėsime. Čia 
į talką ateina JAV LB Clevelan 
do apylinkės valdyba. Jos ini
ciatyva ir triūsu šių metų gegu
žės 30 d. (Decoration Day) 5 
vai. p. p. Lietuvių salėje rengia
mas šokėjų parėmimo vakaras. 
Tad ateikime juo gausiau, daly
vaukime su savo auka juo nuo
širdžiau. Pamatykime mažąją 
šokių šventę jau čia pat Cleve- 
lade. O programa tikrai bus 
įvairi, graži, nuotaikinga. Šiam 
vakarui jaunieji Clevelando šo
kėjai laukia visų Clevelando lie
tuvių, kaip jie laukia manęs ir 
kitų šokių mokytojų repeticijų 
vakarais. Parodykime jiems nuo 
širdumą, 0 jie atsilygins tuo 
pačiu dar gausiau, — baigė pa
sikalbėjimą Liudas Sagys.

Jūra Gailiušytė

ŠOKĖJAI KVIEČIA

Mūsų jaunimas stropiai ruo
šiasi tautinių šokių šventei Chi
eagoje ir daug laiko praleidžia 
repeticijoms. Bet bus nemaža 
išlaidų ir į tą šventę nuvykti. 
Šioms išlaidoms sumažinti ge
gužės 30 (Decoration Day) 5 
Vai. p. p. ruošiamas gražus pa
rengimas Lietuvių salėje. Daly
viai galės pamatyti Grandinėlės 
šokėjus, Čiurlionio ansamblio šo 
kėjus ir dainininkus, ir pirmą 
kartą lietuvių scenoje pasirodys 
spalvingieji serbų šokėjai. Prog
ramai vadovaus akt. Zigm. Pec- 
kus. Po programos — šokiai ir 
puikus bufetas. Rezervuokime 
tos dienos popietę mūsų jauni
mo reikalui!

JAUNIEJI MENININKAI
Gegužės 12 d. įvykęs Šv. Jui\ 

gio parapijos salėje muz. Pra

no Ambrazo ir sol. Juliaus Ka
zėno mokinių koncertas sutrau- 

(Nukelta į 5 psl.)

SOPHIE BAUGUS
RADIO PROGRAMA

IS WOEK Mtotiez — Banga 1890 
PIRMADIENIO vuk. nuo 7—8 v.
N O PIRMAD. IKI PENKTAD. 

8:46 Iki 9:30 vai. ryte 
SESTAI) 8:30 iki 9:30 ryt. 

SEKM Alt. H::«>—1»:30 v. r. IS stotie* 
\VOI*A — 1IOO kil.

7189 So MAPLEWOOD A VE 
Chicago 29, Mt. HEmloek 4-241 • 

««#*##**##**#*«**#***#****? 
I--------------------------------------------------------------------

a*************************: 
STATYBAI 
IR NAMU 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių

1 MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS IJTVVTNAS. Prea.

3039 So. Halsted St.
Tel. Victory 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

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
B A L DU S
VIETOJE IR Iš TOIJAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

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

Tel. PRrescctt 9-2781

R O P H I
Geriausias prancūziškas konjakas

1957 BUICKAS
T i k

02,595.00
Dynaflow, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos

Lietuviškoje Prekyboje-MILDA BUICK, Ine. 
907 W. 35th St, Chicago 9, IIL LA 3-2022

JON AS
J. G. TELEVISION 00. _ Pardavimas ir taisymas

Televizijos, radijai, patefonai, kamb. vėsintuvai

44 KALBA VILNIUS79

Kasdien 5 vai. 30 min. popiet. Ateikite pasiklausyti.

2612 W. 47th St Tel. FRontier 6-1998
Atdara kasdien iki 6 vai., pirmad. ir ketv. iki 9 vai. Sekm. uždaryta

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI FI PHONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • ęARDUODAME IR TAISOME

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

f

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

UniversaI Savings and Ix»an Association užtikrina saugumą 
ir gražų pelną.

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

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois
4*



t I

Penktadieųis, 1957 gegužės 24 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAGO, ILLTNOtS

CLEVELANDO ŽINIOS
(Atkelta iš 4 psl.)

kė nemaža žiūrovų. Programoje 
dalyvavo 18 mokinių. Buvo ga
na stiprių ir gražiai užsireko
mendavusių ir buvo silpnų pro
gramos dalyvių. Turbūt iš visų 
mokinių technikos ir atlikimo at 
žvilgiu didelę ir gražią pažangą 
yra padariusi Jolita Kavaliū
naitė, kuri jau drąsiai gali pa
sirodyti ir didesniuose viešuose 
parengimuose. Ji paskambino 
R. Korsakovo “Bitės skridi
mas”, dr. V. Kudirkos “Dėdie
nė” ir G. Bachmanno “Impromp
tu valsef’. Jos darbštumo pa
vyzdžiu galėtų pasekti ir visi ki
ti koncertavę dalyviai, nes keli 
ir silpnų kūrinėlių atlikimu įro
dė, kad permažai suranda laiko 
pianino studijoms.

Jaunosios solistės I. Stasaitė 
ir D. Bružaitė pasirodė dar silp
nos ir turbūt bendrai peranksti 
išėjusios j sceną solo dainoms. 
Joms pravesrtų gerai pasilavin- 
ti kokiame nors mišriame chore.

Iš akordeonistų išsiskyrė di
desnę pažangą padaręs V. Be- 
nokraitis. Ja mreikėtų daugiau 
dėmesio kreipti į ritmą, nes at
liekant techniškai sunkesnį kūri
nį ritmas sušlubuoja. Be to at
eity būtų pageidautina, kad pa
skiri akordeonistai nekartotų kū 
rinėlių po keletą kartų, nes už- 
tęsiamas laikas ir patys kūrinė
liai pasidaro nebeįdomūs klau
sytis.

Koncerto pabaigai, Pranui Am 
brazui diriguojant' ir akordeo
nams pritariant, nuotaikingai ke 
turias dainas padainavo Ąžuo
lų oktetas, kuris publikoje su
kėlė neeilinį pritarimą.

Bendrai toki jaunųjų meninin
kų pasirodymai yra sveikintini. 
Ir gerai daro mūsų muzikos mo
kytojai, kad mokslo metų užbai
gimą jau yra pavertę savotiška 
jaunųjų talentų švente. Tokios 
šventės jauniesiems duoda drą
sos ir pasitenkinimo jų pasiek
tais rezultatais, o vyresnie
siems — progą pasidžiaugti nau

jai augančia dainininkų, pianis
tų ir akordeonistų karta.

T K ll M P A I
— Kleb. kun. V. Vilkutftitis

mokslo metų baigimo proga litu
anistinei vysk. M. Valančiaus 
mokyklai paaukojo 100 dol. Kle
bonas, kuris jau nepirmą kartą 
tokias stambias aukas suteikia 
mokyklai, šia proga pareiškė, 
jog jis trokšta, kad visi vaikai 
išmoktų lietuviškai skaityti ir 
rašyti.' Tėvai, mokytojai ir tė
vų komitetas širdingai dėkoja, 

i klebonui už didęlę auką ir para-, 
i mą lituanistinei mokyklai.

— Ateitininkų šventė įvyks 
birželio 2 d. Bus pradėta pamal
domis 9 vai., o 5 vai. p. p. Šv. 
Jurgio parapijos salėje bus iš
kilmingas posėdis, ženkliukų į- 
teikimas ir meninė programa. 
Programoje pasirodys ateitinin- 
kiškasis jaunimas. Scenoje ma
tysime naujų veidų. Jiems bus 

, talkininkų — svečių ir iš Det
roito. Po to bus jaunimo šo
kiai. Clevelandiečiai yra malo
niai kviečiami dalyvauti.

— Lituanistinei mokyklai au
kojo Ąžuolų oktetas $45, L. V. Į 
S. Ramovė — $10, J. Kamaičio 
batų krautuvė — $10, dr. M.! 
Vaitėnas — $10, J. J. Kunevi-' 
čiai — $10, M. Ratkus —- $5,! 
Clevelando skautininkų ramo
vė — $14 ir Santara — $5. Vi
siems aukotojams lituanistinės 
mokyklos tėvų komitetas širdin
gai dėkoja.

— Sol. Juzė Krištolaitytė da
lyvavo televizijos programoje, 
padainuodama lietuviškų dainų: 
Solistė buvo pasipuošusi gra
žiais tautiniais drabužiais ir gra 
žiai reprezentavo* lietuvius.

S. G.

MUKSI,EIVIŲ AT-KŲ VEIKLA
Cleyelando moksleivių ateiti

ninkų Maironio vardo kuopos ei
linis susirinkimas įvyko gegu
žės 4 d. Idzelių bute.

Be įprastos programos, didžio

PO TORNADO SIAUSMO

Darbininkai Kansas City, Mo., gei lysti nukentėjusius nuo tornado. (SNI)

, ..... . , ė-v. n -r.- v i * i.- Po susirinkimo, kaip ir visuo-sios Clevelando bibliotekos bib- domėtis gera pasauline literatu-, . ; „,. . . . . .. . .. ... met, moksleiviai pasivaisino plioteįunmke Janina Navickaite ra, o taip pat ir lietuvių litera-
skaitė paskaitą “Kelionė per pa-Į tūra. 
šaulį su knygomis”. J. Navic

Idzelienės labai gausiai paruoš
tomis vaišėmis. Jūra Gailiušytė

t'ės, įsteigė Moterų Sąjungos 32 nę Jungtinių Amerikos Valsty- 
kuopą. Šioje kuopoje susispietė I bių karinės įstaigos. Nors pagal 
gražus skaičius katalikių mote- 1953 m. paliaubų sutartį, didin- 
rų ir mergaičių, kurios gražioj j ginklavimo kiekį draudžiama, 
vienybėj ir susiklausyme yra nu fcct komun štai to nepaiso.
veikusios naudingų darbų savo, _ ------------------------------
organizacijai, tautai ir Bažny-' '
čiai. Sulaukus antrosios imigra
cijos, yra džiugu pastebėti, kad 
į šią kuopą jau įsijungė užjūrio 
sesės, supratusios šios organi
zacijos tikslus.

Moterų Sąjungos 33 kuopa 
jau sulaukė 40 metų sukakties,

N UO UZS1SENEJUSIŲ 
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ

IK ATVIRU ODOS LIGŲ 
Tie, kurie kenčiu nuo SENŲ, 

KTVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nugali rainiui sėdėti lr naktimis 
miegoti nes Jų užai«<nėjualoa žalždoa 
niežėjimų 'r dkuii 'ėjimą senų atvi
ru tr nkaudžių žalždų uždėkite 
I.EGI’l.O Otntineni Jos gydymo

. . , ypuibyea palengvins Jusu skaudėjl-
kunai atžymėti ruošiamas dai- į mų ir galėsite ramiai miegoti nak- 
nų, muzikos ir tautinių šokių va- v*Xįmų ^j^uipk^paSa 
karas. Programą atliks Man- niežėjimą ilgus vadinamos psoria-
chesteno lietuvių moterų cho- va(,)riamoB athlkte.s eoot, su
ras, vadovaujamas Prano Pekie- stabdo džiovinimą odos ir perplyėlmą 

m i- t -if r-. , , . n j tarppirftčiu. Tra tinkama vartoti nuo
no. Soliste Lillian Bastytė - Syd mostančios susktisios odos dedir-
ney padainuos solo. Pasirodys 
stygų orkestras, paruoštas pono 
Sydney. Skautai pašoks tauti
nių šokių. Kalbas pasakys mū
sų klebonas kun. A. E. Gradec- 
kas ir vikaras kun. J. Rikterai- 
tis. Laukiama viešnių sąjungie- 
čių iš kitų kolonijų. Minėjimas 
įvyks gegužės 26 d. 4 vai. p. p.

vinių, odos išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų Ji yra gera gyduolė nuo Iš
viršinių odos ligų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 76 
ct., $1.26, ir $3.60.
Pirkite vaistinėseChl- 
cagoj Ir apylinkėse—
Milwaukee. Wisc., Ga- 
'•v.Ind. ir Petroit, Ml-

S T. ANTHONY 
SAVINGS
Moka aukščiausius 

dividendus taupytojams 

... ir sąskaitos yra 

Federalines Valdžios 

apdraustos iki 

$10,000.00 

Jūsų saugumui!

✓

** • ’
W ■

Ft

kaitė “perkeliavo” per Europą, 
Aziją, Pietų Ameriką, Indiją, Ki, 
niją ir t.t. su labai įdomiomis 
knygomis. Paskaitininke- trum
pai papasakojo turinius įvairių 
rašytojų knygų, kurios skaityti
nos jaunimui ir patartinos mer
gaitėms ir berniukams. Per Lie
tuvą “pakeliavo” su B. Pūkele- 
vičiūtės romanu “Aštuoni lapai”. 
Moksleiviams buvo labai įdomi 
paskaita, nes visi susipažino su 
sau tinkamomis ir įdomiomis 
knygomis.

Moksleiviams buvo labai ma
lonu, kad į šį susirinkimą atsi
lankė jų globėjai dr. A. Darnu
sis, L. Gailiušienė ir A. Kasu- 
laitis. Dr. Damušis, ryšium su 
Navickaitės paskaita, pastebė
jo, kad ateitininkų inteligentiš
kumo principas reikalauja, jog 
būtume išsilavinę savo specia
lybėje, kokia ji bebūtų. Inteli
gentui neužtenka būti tik savo 
spečialybės geru žinovu, bet rei
kia ir kitas sritis pažinti, o ypač 
pasąulio literatūrą. Dr. Damu
šis patarė viešiems moksleiviams

MOTINA GAILESTINGOJI
• Tokiu vardu yra neseniai Iš 

spaudos išėjusi jdomi religinių pa
siskaitymų knyga apie Mariją.

• Joje gausiai aprašyta įvairių 
Įvykių, pavyzdžių, surinkta gražių po
sakių iš visokių kraštų ir tautų, vi
sokiais laikais buvusių garsiųjų žmo
nių gyvenimo ir raštų.

• Kaip Liurde išgijo nepagydomai 
sirgusi lietuvaitė — smulkiai aprašy
ta šioje knygoje.

• Čia nupasakota, kokius kitus 
nuostabius išgijimus lietuviai matė 
Liurde.

• ši knyga atskleidžia daug ne
girdėtų faktų ir duoda daug minčių, 
■o skaitoma lengvai, kaip nuotykių 
apysaka. Ją parašė kun. dr. J. Pruns
kis.

• Ji turi 120 puslapių, tekainuo
ja $1.30. Užsakymus su pinigais siųs
ti adresu;

DRAUGAS, 4545 W. 63 str.
CHICAGO 29, ILLINOIS

40 VALANDŲ ATLAIDAI
Gegužės 26 d. Diev0 Motinos 

Nepaliaujančios Pagalbos para- 
pijos’bažnyčioje 10 vai. ryto bus 
pradėti 40 vai. atlaidai.

Antradienį 7:30 vai. vak. bus 
šv. mišios su prcesija. Be baž
nytinio choro, dalyvaus Juliaus 
Kazėno vadovaujamas vyrų ok
tetas.

1 Šv. Kazimiero parapijos svetai- chlgan arba rašyki
te 1 r atsiųskite Mo
ney order J

Nevv Haven, Conn.
“Mūsų lietuvaitės — darbščios 

mergaitės”
Teisingai yra pasakyti šie žo

džiai apie lietuvaites, kad jos 
yra darbščios mergaitės. 1917 
m. šioj kolonijoj lietuvaitės, pa
skatintos buvusio klebono kun. 
V. P. Karkausko ir M. Jokubai-

Avidei

PfK 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

• ENOROvį

FREE GIFTS 
to SAVERS

May Ist to 31 st

IRU II

IT’S SPRING ... and 
HERE IS ST. ANTHONY’S 
BIG GIFT CELEBRATION 

FOR ALL SAVERS

GIFT CAMERA and FLASH UNIT
A handeomo, proctteal sef, 

for color frlm or black and white.
It'i FREE wh«n .you opon on aecount 

of $200.00 or moro, or odd that 

amount to your proient aecount.

GIFT NECKLACE
Thi. petite itfond of beautifully limuloted 

pearfj, ityled by MADEįlNE, it FREE 
when you open on aecount of $50.00 
or mota, or odd that amount, to your 

present aecount.

FREE TO VACATION CLUB SAVERS
Open your Vocafion Club aecount NOVV 

for $1.00 or maru par weak and rtctlvt thi* hll ttt 

of btoufifully pachaged salt and ptpptr thaktrt. ,

onrroi Js"/»ou« savinos
INSURFD

4038 Archer Avenue ui. LA3-671V
AUGUST SALDUKAS

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų 

ir tolimų distancijų. Šaukite sekančiai.

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

Telefonas — FRontier 6 1882

SELF□IMT O SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — VVALBROOK 5-820?
MAY-GEGUŽftS 23, 24, 25 d. d.

I

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1447 S. 49th Court • Cicero SO, III. • 81 1-13.7

IMPORTED FRENCH NAPOLEON •
BRANDY Fifth $3.39

HENNESSY THREE STAR COGNAC, Fifth $5-09

MARTELI. THREE STAR COGNAC Fifth $4-98

GRAIN ALKOHOL 190 PROOF U.S.P. Fifth $4-89

ORANGE. EIME. GRAPE, MINT
FLAVORED VODKA Fifth $3-5?

IMPORTED CANADIAN 6 Year Old
WHISKlfr Fifth $3.98

CINZANO VERMOUTH
Dry or Sweet Fifth $.|S9

DUCAL IMPORTED Red Grape Wine Fifth $1.89
IMPORTED TUBORG BEER

Caae of 24 bottles Case $7.95
PRAGER BEER

Case of 24 eans — Rock or regular C arte $3-19

nėję, 339 Greene Str. Būtų ma
lonu, kad šios kolonijos ir apy
linkių lietuviai atvyktų pasigėrė
ti šia gražia programa ir su są- 
jungietėmis pasidžiaugtų jubilė- 
jne švente. M.

IJCGtlLO, Department D.. 

5618 W. Eddy St., Chicago 84. UU

• Šaudę vengrus jau Sibire, j
Sovietų kariai, kurie pernai šau 
dė vengrus sukilimo metu, dau
gumas esą išsiųsti į Sibirą, į 
koncentracijos darbus. Bet ne 
tam, kad juos nubaustų, o tik, 
kad jie negalėtų kitiems papa
sakoti, ką jie matę.

• Komunistai šiaurės Korėjo
je stiprinasi. Tuo yra susirūpi-

Duoną ir įvairias sktningas 
bulkutes kepa

BRUNO’S KEPYKLA
8339-41 S. Lituanica Avė. 

TeL CLiffside 7-6376
Pristatome į visas krautuves 
lr restoranus, taip pat iš
siunčiame į visus artimuo
sius miestus.

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldų perkraustymas as

menų turinčių ilga patyrimų.
STASYS FABIJONAS

2146 So. Hoyne Avė., Telef. Virginia 7-7097

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

ir Paskolos Duodamos Namų Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6245 S. Westem flve.,_________Chicago 36, III.

CONTINENTAL SAVINGS & LOAN ASSN.
4559 So, Paulina St., Chicago 9, III., Yflrds 7-0145

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

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

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

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

SPECIALUS
BARGENAS

• Sofoms. Lovoms,
• Lempoms

KAINOS NUO
#49.50 ,

Ir angSčian

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
FEI.IT A. RAIIIMINIH, NELI.IK BERTI LIS, Ha*.

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

Krautuvė atidaryta aekmadlenlala nuo 11 Iki 4:10.
------ -- ■ ------------------------#
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PAJIESKOJIMAI Jieškomas ALEKSAS VYGIN
TAS, s. Jono, gimęs 1921 Vyžuo- 

Reikalingas berniukas 17—19 m. niV valsč- Utenoa apskr. Jieško 
amž. dirbti į nuprastomis dienomis po 8esuo Ona Vyzintaitė^ gyvenanti
mokyklos valandų, o šešt. ir sekmad. 
visų dienų, deras atlvgininuus. Kreip
tis STEIN TENT1LE ('()., 1306 So. 
Union Ave. Telef. MOnroe 6-8152.

Kaunas, Archyvų g-ve Nr. 10-4, 
Lithuania.

Prašau atsiliepti pačios ar vaikai: 
I) KONSTANCIJA GHKVlSKIE-

Jieškoma EMILIJA CIBINSKIE
Nfi, d. Prano, prieš keletą metų MUKAI SKIENP. ,r J.

gyv. Chicagoje ir STASE GADEI 
KIENfi, d. Juozo. Atsiliepti šiuo 
adresu: Stanislavo Urbonaitė, VI.
Rekašiaus g-vė. Nr. 14, Plungės

JO S LITTLE SEWING B0X 
Siuvame sukneles — Taisome

Ekspertilkas darbus už prieinama!1 
kalnas. Užuolaidos pasiuvamos pagul 
užsakymu- Joktn siuvimo darbas nė 
ra per mažus nei per didelis. Puikiai 
at liekamus darbas. Kalbame lietuviš
kai. 1706 s. Halsted st., SK 3-4046.

REAL ESTATE

NORVVOOD PARK

miestas, Lithuania.

Jieškoma ONUTE MAČIULSKAI 
TE (vyro pa varde nežinoma). Jieš 
ko brolis Stasys Mačiulskis iš Lie
tuvos. Ji pati arba žinantieji jos 
adresą prašomi pranešti. Juozas 
Sabaliauskas, 135 Dowling Ave., 
Toronto, Ont., Canada.

Jieškoma KOTRYNA VALEKO- 
NIENE, d. Jono, gim. Kėdainių ap., 
Gamiškių km. Yra žinių iš Lietu
vos. Rašyti: Alf. Pilipavičius, 13 
Elm St., Hamilton, Ont., Canada.

Jieškomi MARCINKEVIČIAI KO-I 
STAS, JONAS ir JUOZAS, sūnūs 
Tomo, kilę iš Kėdainių apskr., Pa
liepių km. Jieško brolis iš Lietu
vos. Rašyti: Alf. Pilipavičius, 13 
Elm St., Hamilton, Ont., Canada.

Jieškomi gim. iš Lietuvos šie as 
menys: PRANAS GIRDŽIAUS-
KAS, s. Vinco, VERA GIRDZIAU- 
3KAITE, d. Vinco. Patys arba ži
nantieji pranešti šiuo adresu: — 
Lith. Allianee of America Lodge 
No. 185, 3901 Alder St. East Chi
cago, Indiana.

CLASSIFIED AND B E L P WANTED 4 nx

0
JIEVA GINTAUTIENE. šios abi 
gyveno Philadelphijoje, Pu. Išvyku
sius iš Lietuvos, Papilio parapijos, 
Skrebiškių kailiu. .įieško pusbrolis 
Viktoras Kuplunus, gyvenantis ad
resu: Taryba g-vė N r. 9, Pasvalys, 
Lit įmania.

Perskaitę "Draugą” duokite 
kitiems!

Pirkit Apsaugos Kanus

SEWING MACHINES

SIUVAMOS MAŠINOS
Sutaupykite $100.00 iki $200.00 

pirkdami siuvamas malinąs: Pfaff, 
Phoenix, Necchi, Singer ar Ken
more. Visoms prekėms duodame 
lifetime garantiją.
A. B. C. 8EWING MACHINE CO. 
3034 W. 63rd St Chieago 29, III. 

Telef. W Al brook 5-7812

PLATINKITE “DRAUGA’

MALONIAI KVIEČIAME JUS IR JŪSŲ PAŽĮSTAMUS 
ATVYKTI Į PAS1IJNKSMINIMA

ŠAMPANO VAKARAS
šeštadienį gegužės 25 d. Pradžia 8 vai. vak. 
ZIGMO Š E F L E R I 0 SALEJE

1500 So. 49th Ave., Cicero, IlUnoia

Svečiai bus vaišinami ŠAMPANU, šokiams gros RAMONIO 
ORKESTRAS. Įėjimas laisvas.

f

Jieškoma MAGDALENA ŠIM- 
KEVIČIŪTĖ, gim. Karsakiškiu 
miestelyje, išvyko j Ameriką iš 
Mickų km. Kriklėnų parapijos, an
ksčiau gyveno Chicagoje.

Atsiliepti — A. Pauliukui, Go-1 
golio g-vė Nr. 15, Panevėžys, Li- Į 
thaunia, arba Jonui Pečliui, 3726 
Deodar St., East Chicago, Ind., j 
Tel. East Chicago 1277-R arba 
395": R.

RENGĖJAI

NEŽIŪRINT KUR SIŲSITE
SIBIRAN AR LIETUVON,

BET PIGIAU IR GERIAU niekur nepirkite, kaip pas lietuvį, 
VIETINES IR UŽSIENINES MEDŽIAGAS NEGAIŠDAMI 
BRANGAUS LAUKO VAIKŠTANT PO KRAUTUVES. 
Medžiagos pristatomos j namus Jūsų maloniam pasirinkimui be 
jokio atskiro primokė jimo.

DEL NEMOKAMO MEDŽIAGŲ DEMONSTRAVIMO

Skambinkite telefonu REpublio 7-5803

Jonas Lygutes iš Lietuvos jieš
ko brolio jau senai gyvenančio A- 
merikoj. Kreiptis j — A. Baltru
šaitis, 1213 S. 49th Court, Cicero 
50, III. Tel. TO 3-7237.

r
Jieškomas JONAS GUDAITIS, 

jieško brolis Antanas iš Šakių ir 
sesuo Marijona. Rašyti Eleonorai 
Pusdešrytei, 3451 VV. 64th Place, į 
Chicago 2S, III.

Jieškomi JONAS ULINSKAS,! 
ANUPRAS ULINSKAS ir CECI
LIJA ULINSKAITfi, vaikai Mar-i 
celės ir Jono Ulinskų. 1925 m. gyv. 
193 VVashington St., VVilkes Barre,; 
Pa. Jieško jų pusbrolis iš Lietu-i 
vos — Benjaminas Žemaitis, sūn. 
Vinco ir Agotos Žemaitienės - Čes- 
navičiūtės. Rašyti — Ona Žukas, 
24043 Glenbrook Blvd., Euclid 17, 
Ohio.

Jieškomi KAZYS BALČIŪNAS, 
s. Kazimiero ir ROŽE BALČIO 
NAITE - UPSTIENE, iš Mažeikių. 
Yra žinių iš Lietuvos. Jie patys 
arba apie juos žinantieji prašomi/ 
atsiliepti: A. Poškus, 800 Hudson 
Ave., Rochester 21, New York. 1

Giminių iš Sibiro jieškomi JUO
ZAS, JONAS ir BENEDIKTAS 
KNIUIPIAI, sūnūs Viktoro. Kili
mo Rušupių km., Skuodu valsč.. 
Kretingos apskr. Jieškomi ar a- 
pie juos žinantieji atsiliepti adre
su •— B. Čepauskienė, 38 Mount- 
view Ave., Toronto, Ont., Canada, 
Tel. ROger 2-5020.

Jieškomas VVALTER DR0M0N- 
TAS, buvęs Veviržinų pašto vir
šininkas. Atsiliepti šiuo adresu: 
Nellie Norwell, 34 - 18 91st St., 
Apt B-61, Jackson Heights, New 
York.

Jieškoma ALBINA MALINAU
SKAITE (ALBERTA ARMINIE
NE), kilusi iš Egliškėlių valsč., 
Paujiškelių km., Mariampolės ap., 
Jieško sesuo iš Lietuvos — Marija 
Kasparavičienė. Atsiliepti adresu: 
Ona Malinauskaitė Kovienė, 5514 
S. 32nd St., Omaha 7, Nebraska.

PRANĄ RAŠKINĮ - RAŠKE- 
VIČIŲ, kilusį nuo Prienų, jieško 
brolio sūnus Lietuvoje. 2) Dr. 
STANCEVIČIŪTES - STANKE
VIČIENĖS jieško tėvai Lietuvoje I 
Atsiliepti adresu: I. Norušis, 7149 
S. Washtenaw Av., Chicago 29, Iii. 
Tel PR 6-6315.

Jieškomas ALGIMANTAS GIR- 
DAUSKAS, s. Justino. Gimęs 1928 
m. Kaune. 1944 m. gyv. Pomnera- 
nijoje, Buetawo mieste, lankė gim
naziją ir su kitais mokiniais vo
kiečių išvežtas tolyn j vakarus. 
Jieškoma* ŠINKŪNAS SALEMO- 
NAS, s. Jurgio. Yra žinių iš Sibiro. 
Žinantieji apie jų likimą prašomi 
pranešti: Zigmas Girdauskas, 24 
Maynard iAve., Toronto 3, Ont., 
Canada.

MOVING
A.. BENIULIS atlieka įvairiu* 
perkraustymua bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. Blshop 7-7075
JKRMNIMiMHIMMHIHIHlHIHIHKaHIHIHlMHIHlHKaĮNHk

America’s Handlest Refrlgeratof^ 

SHEER LOOK STYLED to give your
kitehen that “Bullt-ln” Look.

57 FRIGIDAIRE
RBPRIOBRATOR

10.4 cu.ft.

BIG
ŠĮ PUIKŲ “FRIGIDAIRE" 
šAUYTUVį NUPERKATE 

TIK UŽ

’ 19995
nes už jūsų šen? šaldytuvu 

atskaito $80.00!

Mod.l S-104-JF

COMPARE-YOU CAN*T MATCH 
THIS BUY ANYWHIKI

• Super Freezer Che.l—ttoree frozen 
foodt tafely

• Super Storage Door ha* 5 remov- 
able thelve*

• Gllde-Out Porcelain-Enameled 
Hydrator—f ull-width

• 3 All-Aluminum Removabla 
Shelve*—f ull-width

• Butter Compartment
• 3 Ouir.kube Ice Trayi
• New Safety-Seal Door

tae»Y«w'«

.bUJtehm, 
T7

ARBET’S, INC.
FURNITURE ARD APPLIANCES STORE

2442 W. 47th Str. Chicago 32, Illinois 

Tel. - Virginia 7-0700

*MQr. 4 k. šild. did. lotas, tik >10,000 
2 po 4 kb. nauj. garažas — >11.600

St. Thecla parapijoje. Super de 2 po 4 ijb. nauj. garažas — >13,200
luxe geltonų plytų 5 butų namas. 6 kb. nauj., modern. penatas—pigiai
Apsodintas 70x125 pėdų kampinis „ Vasarviete prie Kankakee upes, su
„UI „ a 4. _ i i baldais Ir motorlaiviu — pigiai —sklypas. 4 autom, garažas gel- >2,000.
tonų plytų. Kaisto vand. zone , Yru pigių Ir gerų pajamų namų. 
oorotrolled apšildymas. Liuksusu _ 7r>r*r^/^tr a <-« r*
niai nuo sienos iki sienos kilimai.' dLJL/RECKAS Realty 
Natūralaus kieto medžio papuoši- 4081 Archer 3.3334
mai. Ultra modemus visais atžvil- . .
giais. Pajamų virš $8,400. ,_______ (prie California g-v6e)_______

J. H. RODI, JR & OO. 
6021 Northwest Highvtay

New CAstle 1-6616

MARQUETTE PARKE 
7218 So. Troy St.

5 kamb. medinis namas, labai ge 
roj vietoje. Cementuota “alley”. 
Tuojau galima užimti. $11,900. 
LUdlow 5-7600.

Pneft pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-IN8ŪRAN0E 

NOTARY PUBLIO 
2405 West 61 St.
W Al brook 6-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir semad.)

$6,900 PILNA KAINA už 2-jų bu-' RAMIOJ, GEROJ VIETOJ 
4.. a omu Gow ! Mažai .seimai ekonomiškai pertvar-tų namą. Apylinkėje 26th ir Sa * )<vlaH 9-jų aukštų 4 butų mūr. namas 
yer Ave. 4 ir 4 kamb. Tuojau ga- HU balkonais. Autom, šildymas. Mūr. 
Įima' užimti. Įmokėti $1,800. SVO- garažas. 37 pėdų sklypas, apsodintus 
BODĄ, 3739 W. 261 h St. LAwn- medižals. $24.4iio. Volodkevičius. 
dale 1-7038. GRAŽUS 5 KAMB. MŪRO NAMAS
----------------------------------------------------------- Plytelėm klota vonia tr virtuvė.

ROOMING HOUSE. Savininkas Naujas alyvos Šildymas. Kilimai, 
parduoda munrų namą - 9 apsta , 2 BIZNIAI IR 2 BUTAI
tyti kitchenettes , karštas ir sal-, 2 aukfltų niQ,.o namas Mai.<,uette 
tas vanduo kiekviename. Plius 3 Parke. Apie $300 pajamų j mėn. 
kamb. butas savininkui. Švarus ir $31,500. a. Rėklaitis.
tvarkingai užlaikytas. Karštu van
deniu alyva apšiid. 36x125 pėdų 
Bklypas. Didelis garažas. Geroje 
apylinkėje. Geras išnuomavimu1! 
rajonas. Įmokėti $8,500. BUcking- 
ham 1-9863.

IH AUKŠTO MARŲUETTE PARKE 
Tikrai puikus 5 kamb. bungalow.

Viršuje dar 2 miegami su atskiru 
įėjimu. Keramikos plytelėm klota 
vonia. Puikiai įrengtas rūsys. Graži 
aplinka. $24,000. A. Katilius.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 VVest 7lst Street 
Visi telefonai: VVAlbrook 5:«O15

MARQUETTE parke
VISI NAMAI — TUOJ UŽIMAMI 
72IH S. Troy St. — 30 pėdų skly

pas, 5 k. medinis, 2 mieg. k., cemen
tuota “alley”. >11,900.

7305 S. Talman Ave. — 3 mieg. k.

PRADĖTI STATYTI — MAR- 
QUETTE PARKE. 2 namai po 
24x50 pėd. 73-čia ir St. Louis. Da 
bar užsakius nuolaida arti $1,000.

73-čia ir Richmond St., sklypas 
42 pėdų, duokite užsakymą.

71st St. biznio sklypas. 25x125 
pėd., parduodamas už $5,500 arba 
pastatysime sulyg jūsų planą.

P&S- !■*. JASINEVIČIŲ,I autom. garažas. Poilsio kamb. Ak- 
HEmlock 4-2870. meninis priekis. $18,500.

7201 S. Sawyer Ave. — 3 mieg. k.
BEVERLY SHORES, IND. Iš-Ąžuoliniai papuošimai. "Cyclone

nuomuojami kambariai vasaroto
jams — Viloje JŪRATE. Tel. Mi
chigan City, TRiangle 2-4911, Mrs. 
Gavėnas.

PROGOS — OPPORTUNITIES

Parduodamas RESTORANAS ir 
'DELIKATESŲ KRAUTUVE. Mū- 
i rinis namas. Sklypas 76x125. pėd. 
Gerai einąs biznis. Prieinama kai
na. 11160 S. Westem Ave. Tel. 
CEdarcrest 3-9225.

tvora. $22,000.
2009 \V. 7lst St. — De luxe namas 

— 2 mieg. k., pilnas rūsys ir pilųa 
pastogė. 35 pėdų sklypas. Didelis ga
ražas. $24,500.

Super de luxe — 1 % augšto. Gra
žiausias Marųuette Parke. 2 atskiri 
įėjimai į 2-rų. augštų. Tuojau galima 
užimti. $12,000 įmokėti.

Apžiūrėti tiktai susitarus

VAN REVEREN • GLOMB
6246 S. California Ave. 

VVAlbrook 5-0200

REAL ESTATE VYRAI IR MOTERYS

COOK

Sietui v w<»rk for St. Xavier’s College 

nt. lO.'lnl and Central Park.

D. MONSTAVIČIUS
REAL ESTATE - 1653 W. 103 st 

• TeL BEVERLY S-3»4e
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimus. Tarpininkavimas bizniuose lr 
valdžius įstaigose.

INCOME TAX. Tau arcountant

Call Mr. Thomas 
Call PR. 9-3300 — Ext. 202

PIRKITE ir parduokite savu oe
kilnojamą tortą per mano įstaigą 
Naudokitės mano teisingu patarna 
■-imu

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpubUc 7-9400

HELP VVANTED — VYRAS

BUILDING h REMOm-.l l^

ATLIEKAME VISOKIUS NAMŲ 
REMONTO DARBUS

l Statome naūjus porčius, taiso
me senus.' Gaminame langus, šie 
telius ir t.t.

POVILAS ZAWADŽIUS 
7135 So. Rockwell St.

HKmlock 4-1169

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR

Stato rezidencinius ir komercinių) 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen
duoja planus; išrūpina statybof 
kreditus. Skamb. vak.: VI 7-4221 

Namų tel. Blshop 7-3340 
2737 W»-st ISrtl Street

Nauji namai, garažai, įvairūs pa 
taisymo ir pertvarkymo (remodel 
ing) darbai

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING UONTKAUTOK 

4327 S. Campbell Av., Chlcago 32, III 
YArda 7-»A7&

J. BREIVE and SOb 
tJONSTRUCnON COMPANV 

i i44 ' H. IMth Ct.. Cicero 50, ū.
I Statome aanjne namus tr garažu*

Atliekame vuokių trobesių ir patai 
pų įvairius remonto darbui, skubia 
gerai ir pigiai.
Raukite DAnube 0-27M nuo e *a 

ryto Iki 7 vai. vakaro
cel. OLymple 2-&121 nuo * va» 

'akavę 'kl 11 vaL vakaro

PAJAMŲ NAMAS ŠV. BRUNO 
PARAPIJOJE

5 kamb. ir 2 kamb. Visas namas 
modern. Spintos virtuvėje, tile vonia. 
Žieminiai langai, sieteliai, aluminum 
awings. Karštu vand. apšiid., uždari 
porčiai. Žemi mokesčiai. Kaina taip 
pat žema.

Marųuette Panke. Mūro pajamų 
bungulow. 0. 4. 2 k.; keletas gerų 
2-jų butų mūro namų. >26,000 ir 
daugiau.

Brighton l*arke mūriniai: 2 po 6 
kurni). $18,000; pelningu taverna ir 4 
did. butai $36,000; 3026 W. 38th
Place, 2 stiprūs namai (4 po 4 k.) 
ant veino sklypo: mūrinis ir medin1’ 
su rūsiais. Geros pajamos.

Gage Panke ir kitur pujarnų mūri
niai; 2 po 6 kumb. — $23,900; 3-jų 
butų (6—4—3 k.) — $17,500; 4 erd
viu butų kampinis $35,500; 5 butų
— >25,500.

VENTA
4409 SO. FAIRFIELD AVE.

LAfayette 3-3881

PASTOVIAUSIA VERTYBE — 
NEKILNOJAMAS TURTAS

Kas pirko — išlošė. Ko laukiate Jūs! 
Brighton Parkas:

Med. 2 po 4. duj.ų pečiais šild. 
>13,500.

Med. 2 po 4, su garažu, $11,500.

MAINTENANCE MANI
' Weat Side Hospital, 5 Day Week. 

Good Starting Pay. References and
, Experience Necessary. Mušt read, 
| write and speak some English.

Call L A mulai e 2-2010

AUTO MECHANI0S

BODY & FENDER VYRAI
Atsineškite įrankius pasiruošę darbui 

NUOLATINIS DARBAS 
MES JUS IŠMOKYSIME

Taisysite įvairių firmų automobilius
2450 S. Michigan Ave.

_________ CAIumet 5-7022________

HELP WaSČtĖd" — MOTERYS

CLERK - TYPIST

Mature, responsible woman. 1 giri 
Office. Handle billireg and office 
routine. Good at figures. Near 
South of Loop on Michigan Ave. 

Call—Mr. Spong, HArrison 7-3915

_ ________ ___ REIKALINGA MOTERIS pri-
Mūr. 2 po 6, palikimas, reikia sku- žiūrėti 4 m. vaiką. Gyventi vietoje.

Skambinti po 4 vai, p.p. šeštadbiai parduoti.
Guge Parke:

Med. 2 po 4 su skiepu ir garažu.
>14,500.

Med. 4 gražūs kamb. ant plataus 
sklypo. $12,500.
Kitur:

Mūr. bung. 7 kamb. puikioje 48 ir 
Keeler apyl. $6,000 įmokėti.
Bizniai:

Mūr. 3 augštų su krautuve ir 2 po for advancements. Many company 
6 būt., puikus namas ir biznis. benefits.

Valgykl. patalpa ir 5 butai judri l 
vieta. Ituos paskolų savininkas.

5 butai, 200 paj., tik $23,000.

TYPIST - CLERK
Have immed. opening for young 

man with typing experience. June 
graduate preferred. Opportunity

SIMAITIS REALTY,
2737 W. 43rdSt.« CL 4-2390

PUIKUS PIRKINYS
4 kamb. mūrinis namas. Ištisas rū

sys, kuriame įrengtas baras ir sie
nos išklotos pušų medžiu (knotty 
piųe). Kabinetai virtuvėje. Kilimai 
nuo sienos iki sienos. Apšildomas ga
zu. 2 autom, garažas. Prie patogaus 
susisiekimo. 44th & Karlov Ave.

MARQUETTE PARKE
5 kamb. kampinis, 4 metų senumo, 

ųžuoliniai viduje pagražinimai, ply
telių (tile) virtuvė ir vonia. Metali
nės vielos tvorelė. 1 blok. nuo parko, 
prie 72 ir Sawyer gatvių. Savin, iš- 
vaižuoja į Californijų ir .parduoda 
nebrangiai.

Taip pat turime daugiau nuosavy
bių duodančių geras pajamas ir pre
kybinių namų.

Turime rimtų pirkėjų, todėl prašo
me turinčius parduoti namus kreip-

nios. Didelis mieg. Apžiūrėkite ir pa- į.j8 j raštinę ir mes mielai patarnau- 
lyginkite su A. Kaminski statytais ( sime parduodami Jūsų namus, 
namais.

\ a u jas I ’/j augšto namas su paja
mom. 5*/4 kamb. 3 mieg. k. ir 4% 
kamb. Virtuvės šeimininkių svajonė, 
su ųžuolinėm spintom, “built-ln" or
kaitė ir krosnis. Gražios “vanity” vo-

KAMINSKI & KREJCI
K - AJMD - K REALTY 

4302 W. 55th St. LU 2-1700

5 KAMB. MŪRINIS NAMAS. 5 
m. senumo. Alyva apild. 3 mieg. k. 
Tile Vonia. 30x125 pėdų sklypas. 
2 autom, garažas — 20x22 pėdų; 
j viršų pakeliamas durys. $25,500 
arba už geriausią pasiūlymą. PRo- 
spect 6-9680.

Pietvakarių daly 
SOth & RICHMOND

Kampinis šešių kamb. mūrinis 
namas. Ekstra dideli kambariai. 
2% m. senumo. Pilnas valgomasis 
kamb. su “pieture

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
Builders Gen. Contractors

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

Namų įkainavimas ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Kasdien nuo 8 vai. ryto iki 6 
vai. p. p. Kitu laiku susitarus 

Tel. PRnsiMM't H-2OI3 
WAlbrook 3-4H35 

6800 80 CAMPBELL AVE. 
Chicago 29. IIL

Namų statyba, įvairūs pataisymai 
Ir pardavimas. Jei norite pirkti ai 
užsisakyti namą, kuris būtų gerai Iš. 
planuotas, patogus, gražus Ir pigus 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErnilnal R-MV3I 

nuo 6 vai. p. p. kasdien Ir sekma
dieniais nuo 10-4 vai. Adresas: ftlft 
Vr»lt«n Wlllow Sprlnr* Hl

Skelbkitės "Drauge"

D. C. Truckitig Co.
3400 S. Iron St.

LAFAYETTE 3-7440

Reikalinga mergaitė 15 ar 16 
metų amžiaus, kuri atostogų metu 
prižiūrėtų 5^2 metų amžiaus ber
niuką. Kreiptis tel. REp. 7-8051.

SHUKIS BUILDERS 
AND REALTY 

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

MISCELLANEOUS

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

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

1546 S. 49th Court, Cicer.
TeL OLymple 6-0775 nno 8 vaL 

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

OLympio 2-6752
LIKT. APDRAUDOS AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty-TIK VIENĄ KARTA METUOSE <iA- 
LINTI PASITAIKYTI TOKIO GERO patvirtlnos kainos.

INVESTAVIMO PROGA
2 po 4 kamb., 2 po 3 kamb., 2 krau

tuvės.
Mūro ir plieno konstr. Stok. garu 
šild. Netoli 67 ir Halsted.

MARTIN
Hl'dsnn 3-S430

Prieš darydami apdraudaa kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
WAlbrook 5-5Ū71

INTERSTATE INSURANCE AGENCT 
olos s. Ashland Ave„ Chlosgo M, UL

ISNUOMUOJAMA — FOR RENT

MARQUETTE PARKE 
Savininkas turi greitai parduoti 

1 H augšto medinį namų — 6 ir 31/, 
window. Gazu kamb., alyvos šildymas. Tik $13,00(1. 

apšiid. 2 autom, garažas. Tuojau I A- Vaina.
galima užimti. Savininkas. GRove- ( ...„ Q?r>e - ! namas ant 42 pėdų sklypo. 2 autom.
nlll O-olZO. 'garažas. Alyvos šildymas. Tik $19,500

DVIEJŲ BUTŲ MŪRINIS NA-! Ua^ HU gražlal )ren(ftu rQslu. Oa. 
MAS 5 ir 6 kamb. Garažas. Ru , ratas. Numažinta kaina, 
sys. Gera transportacija. 10 min.' pasiteiraukite mūsų namų 
iki miesto centro. Garu apšiid. Par- ^»paAo ‘r įtikinkite gerais pirkiniais 
duodamas prieinama kaina, —
$18,000.

JAMES NOVY REALTY 
3339 W. Jackson Blvd.

NEvada 8-1400
Klauskite — Helen

NAMŲ SAVININKAI I
Tarpininkaujame butų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
6 kambarių mūrinis i laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate
5»1« So. tVestern. PRospect «-2334

MARQUETTE PARKE arti kata
likiškų ir viešųjų mokyklų naujas 
2-jų augštų mūras. Erdvūs 6 kamh. 
būtai. Dideli ir švlešfls mieg. Skam
binti tarp fo ir 2 vai. J, Stankui, RE- 
puhlic 7-A232.

MARQUETTE PARKE 2 bt. po 5 
kmb., mūr., 2-jų mt. senumo. Rūsys 
tinkamas butui įrengti. Parduos ar 
mainys į 5 kmb. bungalow Marųuette 
parke.

14% kamb., 3 mieg, 5 metų senu
mo, mūr., gazu šildomas. Brangūs 
įrengimai. $22,000.

Jeigu Jums užtenka 4 kmb. buto 
gražiausioje Marųuette Parko vieto
je, tai dar gausite $100 menesiui už 
kitus atskirus kambarius. Gražus 
mūr. namas, alyva šildomas, parduo
damas už *21,000.

Prekybos |mlal|wts ir 4 kmb. butas, 
mūr. 4 mt. senumo. $29,800.

TDWN OF I^AKE — 4 bt. po 4 
kmb. Ir maisto prekyba su visais 
įrengimais — $22,000.

K. MALONIS
PRospect B-2071.

Pamatykite 65 namų paveikslas, 
išstatytus mūsų lange 

Nejudomo torto bargenai 
8V0B0DA

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

Namų Savininkai!
Turiu pirkėjus visų rūšių namams. 

Norėdami skubiai parduoti namų, 
šaukite nemokamam įkainavimui. J. 
Bacevičius.

VARPAS Real Estate
Insurance Notary Public 

5816 So. Western Ave. 
PRosp. S-22S4 arba HEm. 4-7086

iiitiiiiiiiiiiMiiiiniiiiniiiiiimiiiiiiiHiiiiiiiiniiiiiiiiiiuiiii»iiiiuiiiiiiiiiiiiiiiii'

Ūloje uejuaomo turto p*iuaviiu> 
įstaigoje perkant ar osr/tuodan*
vų laukia greitas lr teisingas 
■avimas.

H 0 R V IL A

BRIGHTON PARKE. IŠNUOM. 
DIDELIS ŠVIESUS KAMBARYS. 
Vonia, šiltas vanduo. Galima nau
dotis virtuve.

YARDS 7-2880

IŠNUOMUOJAMAS 3 kmb. ap
šildomas butas suaugusiems.

Tel. PRospect 6-4644, kasdien pp 
5 vai. p.p., šeštadienį ir sekmadie
nį visą dieną.

MARQUETTE PARKE išnuom. 
kambarys. Gaminamaa valgis.

Kreiptis tel. WAlbrook 5-7396.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Skelbtis 'DRAUGE apaunosa.
ne* na yra plačiausiai skaitomas 
uetuvių llenrattis n ikelbtmų

jaoe w. 6tth m. M. Praapeeš f tO* kains vr» prieinama visiem*
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiimnniinniiiiiiiii:imi{fiiinnmniiiniiiiiiiiiiiiiiiuimiiiiiiiiiiininiiiiiiiiMiuii  •OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC

HELP WANTED — FEMALE

TYPIST
• Age to 45 • Permanent Position
• 5 Day Week • Salary $79.00 Per Week

• Free Hospitalization Insurance
• Ejccellent Working Conditions

THE PULLMAN COMPANY
168 N. CAR AL ST. ANdover 3-7800

14th Floor

!/
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Penktadienis, ..1957 gegužės 24 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

TIES NAUJAI SUPILTU GENEROLO 
EDUARDO ADAMKAVICIAUS KAPU

nėję iš viso ištarnavo šešeriusSkamba ir žvanga. gaudžia varpai 
Liūdna ir Hkauilų sk įtindami

/gunda: metus (1912—1918). Rusijoje,
vei paviliojo auka kapai! bolševikams nnėmipj valdžia iiHiena j (lienų tiek jų atrandu!... DOlSCVlKams p8.6mUS V&1C1ZHĮ )

Maironis savo rankas, rusų kariuomenė 
Žiauri mirtis negailestingai Pia^j° krikti, lietuviai kariai, 

retina ir laisvame pasaulyje iš- buv^ rU3ll kariuomenėje, su 
blaškytus lietuvius tremtinlus. | ginklais ir visa apranga prade-

. ... • • . - , jo burtis j lietuvių batalionus.1944 m. vasarą lietuviai, begda- \į- . „
, . , . , , Kaip tik tuo metu Rovne Vo-1

mi nuo baisaus raudonojo bol- , .. . , „ A , ., a .- • . . j lvnijos gub ) V. Čarneckis, ve-1ševikų teroro, tikėjosi, kad greit • .*. , ... ,. ., * \ ... liau buvęs Lietuvos diplomatas,
karo audra pereis ir vėl tuoj is- įškė,ė mintį steigtj ,ietuvių ba. 
vys tėviškės laukus. Skaisčio- taIioną To darbo ėmėsi jau ka_ 
mis varsomis prisiminė gimtuo- piton() ,aipgnį lurėjęs E Adam. 
sius namus ir nenuilstamai lau- |tavįįiUB su kitais lietuviais ka-1 
kė sugrįžimo valandos. Bet rįninkais, kaip Drapu, Bliū- 
daug ir jų jau nesulaukė. Jiejdžium, Pulkauninku, Br. Vasi- 
iškeliavo į Amžinąją Tėvynę, iš liausku,-Viktoru Vasiliausku ir 
kurios niekad nebegris. Nebe- kitais. Tie patys kariškiai veikė 
grįš ir amžinos garbingos atmin įr įsteigtame lietuvių komitete, 
ties Lietuvos kariuomenės ge- Įsteigtas lietuvių batalionas gal 
nerolas Eduardas Adamkavi- vojo su ginklais, arkliais ir kitu 
čius; nebesusitiksime jo ir ne- karišku turtu vykti į Lietuvą, 
girdėsime malonaus, besišypsan bet užėję vokiečiai nuginklavo 
čio jo pašnekesio. Gegužės 10 lietuvių karius, kurie tėvynę 
d. pritrenkė Worcesterio lietu- pasiekė jau neorganizuotai. Gen. 
vius staigi žinia, kad 2:15 vai. E. Adamkavičius pasakojo, kad 
naįttį Worcesterio miesto ligo- jam pavykę pargabenti į Lietu- 
ninėje dideliame tik ką po ope- v4 kariškų virtuvių ir kitokio 
racijos skausme generolas E. karinio turto. Atvykęs į Lietu- 
Adamkavičius pasitraukė iš gy-

!W ARO Ag a n AMK A vien A
Fbrmrr Lfthttinian Ontt.i

Socialinio draudimo 
reikalais

KAUSIMAI IR ATSAKYMAI

KL. Aš pasidariau nedarbin
gas gaudamas bedarbio pašal
pą. Ar aš galiu dabar gauti ne
darbingumo pašalpą?

AT. Jei darbininkas pasidarytų
KL. Jeigu aš pakeičiau dar- nedarbingas tuo metu, kai gau- 

bovietę, ar aš nenustosiu teisės na nedarbo pašalpą, tai jis vie- 
nedarbingumo pašalpai gauti? įoj į08 pašalpos pradėtų gauti 

AT. Jei darbininkas keičia dar-, nedarbingumo pašalpą. Tuo ga- 
bovietę ir pereina dirbti pas ki- Uma pasinaudoti tiktai pirmo8e 
tą apdrausto darbo darbdavį, Į 2& savaičių nedarbo laikotarpy, 
tai toks darbininkas pasilieka Bedarbis negali ti tuo pačiu 
apdraustu nedarbingumo pašai-, metu dviejų pašalpų> t y nedar 
pai gauti, jeigu nedarbingumas bo jr invalidumo pašalpas Ne 
pasidarė ne darbovietėje. Bet

vą, tuoj įstojo į Lietuvos orga
nizuojamą kariuomenę. Jo tar
nybos lapas rodo, kad 1918 m. 
gruodžio 1 d. jau buvo paskir
tas Krašto Apsaugos ministeri
jos Lietuvių dalies viršininku, o 
gruodžio 24 d. štabo viršininko 
pavaduotoju ir rikiuotės sky
riaus viršininku. 1919. III.

vųjų tarpo. Worcesterio lietuvių 
bendruomenė didžiavosi, turėda 
ma savo tarpe vieną iš senosios 
lietuvių kartos asmenų, dalyva
vusių nepriklausomos Lietuvos 
atštatyme ir jos kūrime. Gene
rolas E. Adamkavičius buvo vie •
nas iš tų, kuris nuo pat pradžios v 6 ėtabo viršininkas. po to 
nepriklausomos ^Lietuvos kariuo gen štabo operatyvinio sky- 
menės organizavimo iki jos ga- riaus viršininkas, vėl štabo vir
io išbuvo vadovaujančiuose ka- šininkas, X. 7 Kauno bataliono 
riniuose postuose produktin- į vadas. XII. 1 Kauno batalionas 
giausias savo gyvenimo dienas performuotas į 7-tą pėstininkų 
pašventęs savo tautos karinei žemaičių kunigaikščio Butegei- 
organizacijai. džio pulką, ir E. Adamkavičius,

E. Adamkavičius gimė 1888 kuris jau buvo pakeltas į puiki
ni. kovo 18 d. Pikelių miestely-' ninko leitenanto laipsnį (1919. 
je, Židikų valsčiuje, Mažeikių II. 1), skiriamas to-pulko vadu. 
apskrityje iš pasiturinčių ūkinin Tose pareigose išbuvo iki 1922. 
kų Vlado ir Petronėlės Švatai- VIII. 15. Būdamas 7 pulko va-į 
tės. Praažioe mokslo žinias įgijo
vietoje, o augštesnio mokslo šie 
kė Liepojaus gimnazijoje, kur
tuo metu daugelis lietuvių mo
kėsi. 1909 m., baigęs gimnaziją, 
įstojo į Maskvos universitetą 
teisę studijuoti. Čia susipažino 
su visa eile lietuvių studentų,, 
bet teisininko karjera jo netrau 
kė, todėl pasirinko kario profe
siją ir stojo į Vladimiro karo 
mokyklą Petrapily, kurią 1914

du beveik visą laiką, su trumpo
mis pertraukomis, laikinai ėjo 
ir I-sios divizijos vado pareigas. 
Nuo 1922. XI. 23 iki 1928. III. 
14 buvo Biržų komendantu ir 
Biržų rajono mobilizacijos vir
šininku. 1928. III. 14 — 1930. 
VII. 4 — IlI-sios karo apygar
dos viršininkas. 1933. II. 25 pa
keltas į generolo leitenanto laip 
snį ir paskirtas IlI-sios pėstinin 
kų divizijos vadu, o 1935. IX. 18 
— II-sios divizijos vadu ir 1937.

m. baigė. Rusų caro kariuome-• n. 16 pakeltas į divizijos gene- 
’ ■■■■'■ -------rolo laipsnį. Bolševikams oku-

KAS KĄ IR KUR
— Tėvų Marijonų rėmėjų 5 sk. 

šaukia susirinkimą gegužės 24 d. 
8 vai. v. tuoj po pamaldų, Svč. Pa
nelės Marijos Gimimo parap. mo
kykloj. Prašom visus narius da
lyvauti.

Dubinskienė
-r*- Vargonininkų žiniai. Šešta- 

dietų, birželio 25 d. 8:30 vai. va 
kare, šv. P. Marijos Gimimo pa
rapijos salėje įvyks Chieągos lie
tuvių vargonininkų repeticija pa
siruošimui Kapinių dienos pamal
doms Šv. Kazimiero kapinėse ge
gužės 30 d. Visi lietuviai vargonin- 
kai šiuo prašomi atsilankyti repe- 
tici.jpn.

L J. Šimutis, jr.
— Moterų Sąjungos 55 kuopos 

susirinkimas įvyks šį sekmadienį, 
geg. 26 d., antrą vai. popiet, są- 
jungietės A. Sinevičienės namuo
se, 6728 So. Campbell.

Svarbu visoms narėms susirin 
ikime dalyvauti, nes jis bus pasku
tinis prieš vasaros atostogas.

Po susirinkimo bus "bingo” žai
dimas, į kurį kviečiame atvykti 
ir viešnias bei svečius. Bus gra
žių dovanų ir jaukus pabūvis. Tik 
prašome nevėluoti.

. Kp. valdyba
Šį sekmadienį, gegužės 26 d., 

lygiai 1 vai. Lietuvių auditorijoj 
šaukiamas tautinių šokių šventės 
pletiumo posėdis, kuriame daly 
vada JAV ir Kanados lietuvių tau 
tinių šokių šventės komitetas ir 
komisijos — spaudos, finansų, pro
gramos, technikinė. Bus daromos 
bendros, nunotraukos, kurios rei
kalingos Vadovui.

— Amerikos IJetuvių Gydytojų 
d-jos susirinkimas įvyks gągužės 
mėn. 28 d.. 9 vai. vak. dr Striko- 
lio ofise, 4645 S. Ashland Avė., 
kuriame dr. A. Garūnas referuos 
bei diskutuos įdomų ligos atsiti
kimą, o dr. J. Valaitis pranešimą 
papildys skrodimo duomenimis bei 
mikro-patologinių preparatų de
monstravimu.

Susirinkime bus svarstomi ir 
Amerikos Liet. Gyd. konvencijos 
reikalai.

Šis susirinkimas prieš atostogas 
ir prieš konvenciją bus paskutinis.,

Kviečiami atsilankvti ir lietu
viai gydytojai svečiai.

pavus Lietuvą, 1940 m. birželio 
1 27 d. bolešvikų vyriausybės pa
leistas į atsarga.

Gen. E. Adamkavičius daly
vavo Lietuvos nepriklausomy
bės kovose: 1919 metais su bol-ą
ševikais ir .vėliau su bermonti
ninkais, o 1920 metais su len
kais. Už narsumą kovose su bol
ševikais apdovanotas Vyčio kry 
žiumi I-jo laipsnio, kurį labiau
siai už visus kitus pasižymėjimo 
ženklus gerbė ir iki mirties su 
savimi išlaikė. Rusų kariuome
nės buvo apdovanotas šv. Sta
nislovo II ir 11-čiojo laipsnio, šv. 
Onos IlI-čiojo laipsnio ir IV laip
snio ordinais. Lietuvos vyriau
sybės apdovanotas Vytauto D. 
IlI-čiojo laipsnio, D.L.K. Gedi
mino IlI-čiojo laipsnio ordinais, 
Savanorio kūrėjo ir Nepriklau
somybės medaliais, ugniagesių 
garbės ženklu “Artimui pagel
bos” I-jo laipsnio ir Latvijos 
“Trijų žvaigždžių” II-jo laips
nio ordinu bei Aissargų Nuopel- 
kų kryžiumi. Visus tuos garbės 
ženklus, išskyriis Vyčio kryžių, 
kurį velioniui generolui pavyko 
paslėpti, 1941 m. pavasarį bol
ševikai, jį areštavę, atėmė.

Kaip drausmingas ir drauge 
nuoširdus viršininkas karininkų 
buvo mėgiamas ir gerbiamas.

GEN. ,E. ADAMKAVIČIUS

Kelis kartus buvo išrinktas ka
rininkų Ramovės seniūnų tary
bos nariu, buvo paskirtas Vyčio 
kryžiaus ordino tarybos nariu. 
1937 m.i rugsėjo mėn. Krašto ap 
saugos ministerio buvo įgalio
tas dalyvauti Čekoslovakijos re
spublikos prezidento Masaryko 
laidotuvėse.

1941 m. pavasarį, pavykus su 
daryti atitinkamus dokumen
tus, repatrijavo į Vokietiją; vo
kiečiams užėmus Lietuvą, vėl 
grįžo į savo ūkį Pikeliuose, iš 
kurio pasitraukė tik 1944 m., 
priartėjus bolševikams. Okupa
cijos paštais dalyvavo pogrin
džio veikime. Pasiraukęs iš Lie
tuvos, pradžioje gyveno Vieno
je, paskui persikėlė į Augsbur
gą, kur aktyviai dalyvavo lietu
vių tremtinių gyvenime ir buvo 
trijų Pabaltijo tautų komiteto 
narys, kurį laiką visos stovyk
los komendantas. 1949 m. lap
kričio 30 d. per Bostoną atvyko 
į svetingą Šamo žemę. Kelerius 
metus dirbo viename Brockto
no fabrike. Išėjęs į pensiją, ap
sigyveno Worcesteryje.

Gen. E. Adamkavičius buvo 
augštos kultūros asmuo ir ne
paprastai kuklus. Ypatingai 
gerbdamas savo motiną, išliko 
nevedęs. Iki mirties sielojosi lie
tuviškais reikalais, skundėsi po
litinėmis rietenomis ir troško 
kuo nors prisidėti prie bendro 
Lietuvos išlaisvinimo darbo, bet 
jo jėgos jau buvo silpnos. Ta
čiau nei bendruomenės susirin
kimų bei minėjimų neapleido. 
Tik dėl jo nepaprasto kuklumo 
mažai kas jį pastebėdavo. Pas
kutinės ligos metu, jausdamas, 
kad gal jau ir nebeatsikels iš 
ligos patalo, jautriai išgyveno

jeigu darbininkas išeitų iš ap
drausto darbo darbdavio pas ki
tą darbdavį, pas kurį nėra Ne
darbingumo draudimo, ir ten iš
dirbtų daugiau negu 5 dienas, 
tai toks darbininkas nustotų ne
darbingumo teisės, jei tuo me
tu jis taptų nedarbingas. Pašal
pos teisę darbininkas gali įgyti 
tiktai po to, kai pereitų dirbai 
pas apdrausto darbo darbdavį 
ir ten pas jį dirbtų daugiau 
kaip 4 savaites.

mūsų tautos tragediją, kad ne
galįs mirti savo tėvų žemėje, 
nes būtų daug lengiau mirti gim 
tame krašte. Pr. Pauliukonis

darbo pašalpa mokama tokiam 
bedarbiui, kuris gali dirbti, bet 
negali gauti atatinkamą darbą. 
Nedarbingo į darbą nesiunčia- 
ma, todėl vietoj nedarbo pašal
pos jam išmokama nedarbingu
mo pašalpa.

KL. Kuo skiriasi nelaimingų 
atsitikimų ir nedarbingumo ap- 
drauda?

AT. Darbininkai ir tarnauto
jai turi dviejų rūšių apdraudą: 
nuo nelaimingų atsitikimų ir 
nedarbingumo.

Pirmoji apdrauda nuo nelai
mingų atsitikimų, įvykusių dar
bovietėje arba dėl sąlygų ir ap
linkybių, susijusių su dirbamu 
darbu arba profesija.

“VERKIANTI DIEVO MOTINA 
SYRAKŪZUOSE”
Kan. dr. Ottavio Musumeci’o

Nuostabi knyga apie mūsų dienų antgamtybės 
prasiveržimo reiškinį

Veikalas gyvais pasikalbėjimais, dokumentais ir iliustracijo
mis vaizduoja Marijos atvaizdo ašarojimą Sicilijos Syrakūzuoee, 
kai per keturias dienas prieš dideles žiūrovų minias ir net moksli
nės komisijose narių rankose yra verkęs žmogiškomis ašaromis. 
Čia rasime Pijaus XII mintis apie šį reiškinį, Sicilijos vyskupų 
pareiškimą, mokslinės komisijos ir kitų asmenų pasisakymus, o 
taip pat ir neįprastų pagijimų aprašymus, kurių skaičius jau pra
šoka 10,000.

Ši įdomi knyga šiuo metu Europoje tikinčiųjų ir net liberalų 
sluoksniuose susilaukė stebėtino pasisekimo, pvz., vokiečiai spė
jo jau išleisti net dvi dideles laidas!

Knyga gausiai iliustruota ir kainuoja 2 dol. ir jeigu iš jos par
davimo susidarytų koks pelnas tai bus panaudotas naujosios ma
rijonų statybos - vienuolyno ir “Draugo” rūmų skoloms sumažinti.

Pinigus su užsakymais siųskite:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street

CHICAGO 29, ILLINOIS

A. A.
KAZIMIERAS TARULIS

Gyveno 7616 S. Gampbell Avė. 
Tel. WA. 6-0226

MirS greg. 22 d., 1957, sulau
kęs 84 m. amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo ift Pane
vėžio apskr., Ramygalos parap.

Amerikoje išgyveno 56 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

2 sūnūs: Michael, marti Helen;
Ir Bernard, marti Husam anū
kas Bernard, duktė Gelia Prost, 
Žentas VValter, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Priklausė l.iet, Keistučio Klu
bui ir l.iet. Piliečių Darbininką 
1’aSalpos Klubui.

Kūnus pašarvotas I^ackawlcz 
koplyčioje, 2314 VV. 23rd Place.

Laidotuvės Įvyks SeSt., geg. 
25 d.. Ift koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėtas Į Aušros Vartų 
parapijos bažnyčią, kurioje, 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas Į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiatne visus: 
gimines, draugus tr pažĮstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnūs, duktė, mar
čios, žentas ir anūkas.

I.aldotuvių direktorius ’ Ste
ponas ljickawicz. Tel. Virglnla 
7-6672.

Pirkit Apsaugos Bonus!

Lietuvos įgaliotam mihisteriui Washingtone 
A. f A.

POVILUI ŽADEIKIUI mirus,
velionies žmoną ponią Mariją Žadeikienę ir dukrą 
Mirgą, jų skausmo valandoje, giliai užjaučiame.

Detroito Lietuvių Bendruomenės Valdyba

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH). Vloe-Preaidemt

6819 So. Western Avė. Tel. GRovehill 6-3745

(S
I paminklų patalpa* lr atgal mea viauomet parūpinama 

tranaportaciją automobiliu.
Atdara kaadlen Ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto Iki 6 vai. popiet

IftHIKINKITF DABAR — BUS PASTATYTA KAPINIŲ DIKNOJEI 
JOKIO IMOKIJ1MO. SCMOKARPriK KAPINIO DIENOJE.

Antroji apdrauda — nedar
bingumo, kai darbininkas nega
li dirbti dėl fizinių ar protinių 
sutrikimų, kurie tęsiasi nema
žiau kaip 6 mėnesius.

KL. Ar iš tikrųjų dabar dar
bininkai gali gauti anksčiau pen 
sijas ?

AT. Naujasis Socialinio drau- 
įstatymo papildymas suteikia 
daug palengvinimų pensijoms 
gauti busimiems pensininkams, 
jų skaičiuje ir nedarbingiems as 
menims. Suaugusiems nedarbin
giems asmenims įstatymas nu
mato pensijas mokėti nuo 50 m.

amžiaus. Nedarbingi vaikai gali 
rie yra’vyresni negu 18 m. amž. 
Nedarbingų vaikų gaunančių 
pensiją, motinos taip pat gali 
gauti pensiją, nežiūrint jų am
žiaus, jeigu pensininkai va kai 
yra pilnai motinų globojami.

—Pr. ftul.

S.SĘSS e -l rS I

GUŽAUSKU
BEVERLY HILLS GF.LINYCIm
Geriausios Kėlės dėl vestuvių, uarik- 
tų, laidotuvių ir kitų papuošimu.

2443 IVest 68rd Stree*'
Tel. t Ir l’H H-0M3*

SSO-J ""ši t-4 1

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių 

Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Tel — CEdarerest 3-6335

UODfiSIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6848 8a. VFeatera Ava. Air Condltloned koplyčia 
BEpnbtto 7*8600 — 7-8601 Automobiliam* vieta

Ttoata. karta gyvena kltoaa miesto dalyse; gausime
koplyčia arčiau jūsų namų.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avė.
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9852

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

AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ

ANTHONY B, PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

TOvvnhall 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambuiansų patarna 

rimas dieną ir nak 

I tį, Reikale šaukite 

Imu*.

Mes turime koplyčias 
visose Chicaąos ir 

Roeelando dalvse ir 

tuojau patarnaujame

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. . LA/ayette 3-3572

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

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

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HAIJSTED STREET Tel. VArds 7-1911

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

JURGIS F. RUOMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. V Artis 7-1138-1189

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

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

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

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50th Avė. OLympic 2-5245 ir TOwnhall 3-9687



/ mus

X Vytautas Radzevičius, Pir
myn choro pirmininkas, susi
žiedavo su Maryte Miksiūnaite, 
taip pat iš Pirmyn choro. Mik- 
šiūnaitė neperseniausiai atvyko 
iš Bostono, kur studijavo bio- 

į logiją, ir nuo pat atvykimo ta- 
■ po pareiginga choro nare. Ra
dzevičius tuvo išrinktas pirmi-

X Kun. dr. A Baltinis, dau- ninku prieš praeitas Kalėdas iri 
gelio brandžių kultūriniais klau- nuo pat išrink mo uoliai dirba
simais straipsnių autorius, 
skaitys paskaitą Chicagos Lie
tuvių Fronto iškyloje Jonyno 
ūkyje birželio 2 d., sekmadienį.
Paskaitoje bus paliestas religi- gyvenantieji Proenik, Arizona, 

jos, moralės ir politikos santy-

choro naudai. Jų sutuoktuvės, 
tus šj rudenį. -

X Mr. ir Mrs. Kari Jonės, į

kis. Paskaita įvyks tuojau po 
vietoje atlaikytų pamaldų.

X Vinco Nagornoskio raštų 
ir rankraščių rinkinį, kurį ve
lionis prieš mirtį buvo skyręs 
Vytauto Didžiojo universitetui 
Kaune, Nadas Rastenis perdavė 
Pasaulio Lietuvių archyvui. Na
das Rastenis taip pat atsiuntė 
tai pačiai įstaigai savo kūri
nius: “Trijų rožių šventė” ir 
vysk. Baranausko ‘‘‘Anykščių 
šilelį” lietuvių-anglų kalbomis 
ir priedo Miko Petrausko operą 
“Ejlė, žalčių karalienė”.

X Kun. dr. Ant. Deksnys,
East St. Louis lietuvių parapi
jos klebonas, šį šeštadienį at
vyksta į Chicagą ir sekmadienį 
per kun. J. Prunskio jubilėjaus 
pamaldas 10 vai. 45 .min. Šv. 
Jurgio babnyčioje asistuos kaip

atvyko į Chicagą aplankyti gi- J 
minaitį Yakas, kur.am šiomis 
dienomis Šv. Kryžiaus ligoni
nėje padaryta operacija. Sve
čiai apsistojo pas savo gimi
naitę R. Mazeliauskienę, kuri 
aprodinėja Chicagos lietuvių 
įstaigas. Lankėsi ir "Drauge”. 
Mrs. Jonės yra Amerikoj gimu
si lietuvaitė, gerai kalbanti ir 
lietuviškai.

X Lituanicos futbolo klubas
sekmadienį, gegužės 26 d. 3 vai. 
p. p. Marąuette Parko aikštėje 
rengia draugiškas futbolo rung
tynes, kurių metu susitiks se
nieji klubo veteranai su jau
naisiais klubo žaidėjais. Pirma
sis šių komandų susitikimas 
baigėsi augšta jaunųjų futbo
lininkų pergale. T.kimasi, kad 
vyresnieji šį sykį geriau pasiro
dys.

X Birutė Aldona Pleškytė,
diakonas. Subdiakonu bus kun. studijuojanti Illinois un-te Chi- 
J. Vaišnys, S. J., žurnalo “Laiš-1 cagoje, buvo išrinkta ROTC 
kai Lietuviams” redaktorius. (atsargos karininkų mokymo

.. „ ... (grupės) grožio karaliene.
X Marijona Trumpis atsiun-1

* tė “Draugo” kultūros priedui X šv. Kazimiero seserų rėmė- 
rankraštį dainos apie Kražių jų 2 skyrius rengia gegužinę 
skerdynes — “Su perdurta šir- j liepos 21 d. Ryan Wood vieto- 
džia ir pilna kartybės”. Rank- vėje nr. 25, prie 87 ir VVestern 
raštis paruoštas spausdintomis Avė. Kita gegužinė* bus toj pa- 
raidėmis 1896 m. Jame yra ir čioj vietoj rugpjūčio 25 d.
tekstai "Lietuva brangi mano: X A. a. Juzės Gorinienūs- 
tėvynė" ir “Lietuva, tu brangi mirties dviejų metų
žemė senų bočių mūsų " j kakų minjnt geguž5s 26 d „ v

X Kun. J. Borevičius, SJ, ir ryte, Tėvų Jėzuitų koplyčioje
kun. Raibužis, SJ, vadovaus bus atnašaujamos Šv. Mišios.
berniukų stovyklai, kurią orga-i Draugai ir pažįstami prašomi
nizuoja tėvai jėzuitai. Stovykla dalyvauti pamaldose.
vyks liepos mėn. m jon priima- x R ,n&
mi berniukai nuo 6—14 m. am- ....

. ■ ■ c •• nuo geg. 27 d. vėl priiminėsziaus. Platesnių informacijų su- . .
teikia: Rev. J. Borevičius, SJ, ';hl“g0JC naujus ‘r vart°tuS 
5541 S. Paulina St., Chicago, ^abuzmu pers.unt.mu, , L.e-
111. Tel. HEmlock 4-1677. ‘“vą lr S^S R'. ®rone

Į Taujenis. Kreiptis šiuo adresu:
X Chicagos Lietuvių Vyrų 3741 S. 26th St., Chicago 23,

choras, baigdamas aštuntąjį 
dainavimo sezoną, giedos nau
jai paruoštas mišias gegužės 
26 d. 10:45 vai. sumos metu Šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioje 
Bridgeporte. Nuo birželio 1 d. 
Vyrų choras pradeda vasaros 
atostogas.

X Birželio 8 d. Pulaski Ball
room salėje įvyksta studentiš
kojo jaunimo vakaras. Jo pro
gramoje yra numatyta įvairių, 
dar iki šioliai nematytų, nu
merių. Vakaro pelnas yra ski
riamas studentų Šalpos fondui.

X Lietuvių Jaunimo kongre
so, įvykstančio birželio 29—30 
d. d. Chicagoje, bus 4 pagrin

— Dr. Kęstutis Valiūnas.
gyv. Now Yorke, grįžęs iš ato
stogų, kurias su žmona pralei
do Tolimuosiuose Rytuose, sa
vo prekybos bendrovės reika
lais išvyksta į Italiją, kur ap- 

dinės paskaitos. Taip pat yrajan^ys R°mą ir Milaną, o pas- 
numatytos 8 atskiros sekcijos, | keliaus po kitus Europos 
kuriose bus nagrinėjami specia- i miestus.
liniai dalykai. ! —............ — ■■ =

X šampano vakaras yra -ren
giamas Zigmo Šeflerio salėje,
1500 S. 49 avė., Cicero, Ilk, ge
gužės 25 d. 8 vai. v. Įėjimas 
laisvas, svečiai bus vaišinami 
šampanu.

X Kun. A. Čepaitis ir jo tė
vai — Antanas ir Marija Čepa- 
niai — sveikina dr. Antaną 
Marčiukaitį, išlaikiusį Illinois 
valstybėje privalomus gydyto-1 
jui egzaminus.

X Rožių ir Lelijų klubas ren
gia vaidinimą “Sena močiutė”.
Vaidinimas įvyks gegužės 26 d.
4 v. p. p. Dievo Apvaizdos pa
rapijos mokyklos salėje. Pel
nas skiriamas labdarybei.

X Izabelė Motekaitienė atliks 
programą Vytauto klubo ir 
Iustitia korporacijos metinėj 
šventėj, įvykstančioj gegužės 
26 d. tėvų saleziečių sodyboj.

III. Tel. CRavvford 7-2126.

X Karnavalas, suruoštas Šv. 
Antano parapijos, Cicero, III. 
prasidėjo vakar. Karnavale yra 
daug įdomių žaidimų ir galima 
laimėti daug vertingų dovanų.

X Dail. P. Puzinas sutiko, da
lyvauti Jury komisijoj meno 
parodos, kuri įvyks Morrison 
viešbuty Chicagoje birželio 28 
— liepos 14 d.

MIESTAS NUĖJO SU VEJU

Missuori miestas Fcremont, bevęik visai sugriautas tornado. 
Kaip žinoma, tame mieste žuvo 7 asmenys ir 50 buvo sužeista

Tik septyni namai paliko nepaliesti.
(INS)I

Lietuvos prekybos rūmų bankete, jvykuhitiine gegužės 19 <1. Bismarek viešbuty (iš kairės į dešinę): p. J. 
Duužvanlienė, M. B. Sachs, A. Budis, rūmų pirm. St. Balzekas, L. Šimutis, dr. P. Grigaitis. Stovi: J. Pa- 
elieakis, teisėjas A. \Vells, kun. ,1. Makaras, dr. P. Daužvardis, kun. P. Cinikas, M.l.C., M. Yaidyla ir dr. 
Jeionic, programos vedėjus

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Antikomunistinis Frontas
jau plačiai pasireiškia Nevv 
Yorke kovoje prieš komunizmą 
lietuvių tarpe, ypatingai prieš 
tuos, kurie yra pasislėpę “avies 
kailyje”, nes tie yra vieni iš pa
vojingiausių. Tokie patriotai 
“avies kailyje” ne tik veda nelie
tuvišką politiką bet dar drums
čia tremtyje, pačių liętuvių tar
pe, patriotišką nuotaiką. Lie
tuviai komunistai stengiasi da
bar pakenkti antikomunistinei 
veiklai visokiomis provokacijo
mis.

Kaip žinome, lietuviai komu
nistai ir jiems prijaučiantieji 
piketo metu smarkiai sumušė 
kelis A. Fronto narius. Viena iš 
jų, Liuda Mikulskytė, labai su
žalota: nosies kaulas sulaužy
tas.

Byla su mušeikomis bus Nevv 
Yorke gegužės 31 d.

Reikėtų, kad patriotiška lie
tuvių visuomenė daugiau pa
reikštų susidomėjimo ta byla ir 
kuo daugiau galėtų dalyvauti 
teisme.

— “Lituanus” žurnalui Chi
cagos studentų skyrius paskyrė 
100 dol.. Nebraskos valstybėje, 
Omahos mieste, susibūrę aka
demikai . — 35 dol., Bostono 
skautai akademikai — 25 dol., 
Chicagos skautai akademikai 
— 50 dol. Aukų gauta ir iš vy
resniųjų. Teisininkai atsiuntė 
25 dol., paskiri So. Bostono lie
tuviai suaukojo 19.25 dol. Gai
delis — 10 dol. ir t. t. Žurnalo 
adresas: “Lituanus”, 916 Wil- 
loughby Avė., Brooklyn 21, N. 
Y.

— Studentai at'-kai, šį pava
sarį įsigyjantieji mokslo laips
nį, prašomi apie tai pranešti 
SAS spaudos ir informacijos 
skyriaus vedėjui D. Staniškiui, 
12620 Cornado Avė., Cleveland 
8, Ohio. Prie žinių kartu pra- 

I soma pridėti ir vieną fotografi
ją. Visa tai yra reikalinga “At
eities” žurnalui.

— N. Ambrazaitė, Putnamo 
at-kų draugovės narė, dalyvavo 
Bostone ispanų k. iškalbos kon
kurse, kur jos kalba buvo ypa
tingai atžymėta.

— Sol. Juzė Krištolaitytė po 
tikrai sėkmingo koncerto Ha
miltone gražiai pasirodė per 
KYW Clevelando televizijos

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAGO. n JJNOIS Penktadienis, 1957 gegužės 24

Laiškas Redakcijai

“DRAUGO” AUGIMAS - GEROS 
VALIOS LIETUVIŲ DŽIAUGSMAS

CHICAGOS ŽINIOS
Gyvefcis su 

afrikiečiais
Du Northvvestern universi 

teto studentai, vyras ir žmona 
Philip ir Nancy Leis (25 ir 24 
m. amžiaus) nusistatė ateinan
tį rudenį vykti į Nigeriją ir ten 
apsigyventi viename mažame 
kaimelyje tarp Ijaw negrų, ku
rie yra labai mažai ištirti. Jie 
tenai gyvens pusantrų metų, 
rinkdami duomenis apie tos 
genties Afrikos negrus ir ra
šydami disertaciją filosofijos 
daktaro laipsniui. Afrikos tau
tų studijos yra augštai pasta
tytos Northvvestern universite
te. Šis universitetas turi vieną 
geriausių rinkinių Afrikos kny
gų ir bo kontinento rankraščių, 
iš viso 27-mis to kontinento 
kalbomis.

Padidina stiklių atlyginimą
Stiklų dėjimo darbininkų uni

ja susitarė su darbdaviais, kad 
jų atlyginimas nuo birželio 
mėn. 1 d. bus pakeltas po 15 
centų valandai ir tada jie gaus 
po $3.71. Be to — darbdaviai 
dar po 10 centų įneš į labdaros 
ir sveikatingumo fondą.
--------- — — --------- —=g
stotį gegužės 14 d. popietinėj 
programoj.

Programa, kurioj ji buvo 
pakviesta dalyvauti, yra labai 
gražiai meniškai parengta ir va
dinama “Vaizdai iš pasaulio”.

Solistė Juzė Krištolaitytė, 
apsirengusi tautiniais drabu
žiais, per televiziją gražia ang
lų kalba papasakojo apie Lie
tuvą, tautinių drabužių reikš
mę ir padainavo Kavecko “Na 
tai kas”.

Solistės Juzės Krištolaitytės 
pasirodymas paliko labai malo
nų įspūdį žiūrovams.

— Anierikos Lietuvių Tauti
nės sąjungos seimas įvyks bir
želio 1 ir 2 d. d. Hotel Hollen- 
den, 610 East Superior avė., 
Cleveland, Ohio.

Birželio 1 d. 10:30 vai. ryto 
seimas atidaromas Hotel Hol- 
lenden. Vakare šeiminis banke
tas — Hotel Hollenden. Birže
lio 2 d. 10 vai. ryto pamaldos 
Šv. Jurgio bažnyčioje. Tuoj po 
pamaldų prez. A. Smetonos 
kapo pagerbimas mauzolėjuje.

Kaip tvarkytis 
su senais?

Medicina įstengė gerokai pra
ilginti žmogaus gyvenimą, ta
čiau dabar Chicago suvažiavę 
medikai svarstė — ką daryti 
su tais ilgai gyvenančiais se
niais. Suprantama, pasiekusieji 
75 ar daugiau metų, kurie jau 
reikalingi globos, turi būti pri
žiūrimi specialiose įstaigose ar 
namuose, tačiau baigusieji 65 
metus jau atstatomi nuo tarny
bos, nors jų daugelis yra dar 
labai pajėgūs dirbti. Kaip su 
jais? Planuojama sudaryti me
dikų, pramonės atstovų komi
tetą, kuris išdirbtų planus, kaip 
tokie darbingi vyresnio amžiaus 
žmonės galėtų būti įtraukiami 
į naudingą užsiėmimą.

Visam gyvenimui kalėjiman
Chicagos kriminaliniame teis

me Petras E. Kenzik buvo nu
teistas visam amžiui kalėti už 
tai, kad 1953 m. jis mirtinai 
perdūrė savo žmoną, turėjusią 
48 ,m. amžiaus. Kaltinamasis 
aiškinosi, jog jisai tuo laiku bu
vo nustojęs protinės pusiausvy
ros, buvęs psichiškai nesveikas. 
Anksčiau jis buvo nuteistas 
mirti elektros kėdėje, tačiau 
Illinois Augščiausias teismas 
įsakė bylą persvarstyti, nes 
anksčiau kaltinamajam nebuvo 
duota pakankamai laiko bylos 
svarstymui teisme pasiruošti.

Nuleis vandenį 
Michigane?

Atstovų rūmai Washingtone 
222 balsais prieš 143 priėmė 
nuostatą, kad iš Michigan eže
ro būtų nuleista daugiau van
dens. Tai padėtų laivų susisieki
mui Illinois vandenyse, tačiau 
tam priešinasi daugelis kitų 
Michigano pakrantėse esančių 
miestų. Panašus nuostatas jau 
buvo kongreso priimtas 1954 ir 
1956 metais, tačiau preziden
tas; paveiktas to nuostato prie
šininkų argumentų, tada tuos 
įstatymus vetavo.

Lojolos universiteto 
laimėjimai

Lojolos universiteto prezi
dentas James F. Maguire spau
dai pareiškė, kad įvertindami 
to universiteto nuopelnus moks
lui per 1956 metus įvairūs Chi
cagos verslininkai, pramoninin
kai ir buvę studentai suaukojo 
$554,029. Be to — neseniai įvy
kusiose 150-ties universitetų ir 
kolegijų egzaminuose. Lojolos 
universiteto studentai labai ge
rai pasirodė.

Kalbasi su Rusija
Frederic M. Asher, 15 m. 

amžiaus Chicagos berniukas, 
savo namų rūšyje turi trumpų 
bangų mėgėjinio tipo radijo 
siųstuvą, kuriuo kalbasi su tu
rinčiais tokias stotis Rusijoje. 
Sako, kad dažnai nori su jais 
ilgėliau pasikalbėti, tačiau jie 
tik pasisako savo vardą, pasa
ko, kaip gerai girdima jo sto
tis — ir viskas.

Džiaugsmas yra darbo vai
sius ir atlyginimas.

—V augenargues

Mielas Redaktoriau,

Kiek aplinkybės leidžia, nuo 
seniai skaitau Amerikos lietuvių 
laikraščius; retkarčiais juose 
bendradarbiauju. Jūsų dienraš
tis “Draugas” plačiai ir objek
tyviai nušviečia lietuvių gyveni
mą Amerikoje, Kanadoje ir ki
tur; jis kompetentingai aiškina 
kultūrinius, mokslinius, litera
tūrinius, socialinius ir religinius 
klausimus; rimtai svarsto šio 
krašto vedamą vidaus ir užsie
nio politiką, kreipia daug dėme
sio Jungtinių Tautų ir kitų tarp
tautinių institucijų veikimui, 
jautriai palaiko pavergtųjų tau
tų laisvinimo kovą.

Skaitytojai yra supažindina
mi su naujausia lietuviškąja ir 
pasauline literatūra, mokslu, 
menu ir religija; lietuvių kultū

Mirusios mergytes akys
Milvvaukėje, ligoninėje, mirė 

Teresė Patton, 10 metų mer
gaitė. Ji mirė leukemija. Kai 
jai dar gyvai esant tėvai pasa
kė apie jos nepagydomą ligą, 
ji paprašė, kad po mirties jos 
akys būtų atiduotos į Cook Ap
skrities ligoninėje įtaisytą 
“akių banką” ir jos būtų panau
dotos kokio aklojo išgydymui. 
Ji sakėsi skaičiusi apie kokį tai 
mažą berniuką Connecticut 
valstybėje, kuris savo akis pa
dovanojo aklųjų labui, ir ji pa
ti norinti tai padaryti. Mergy
tei mirus jos akys dabar atga
bentos į Chicagą.

Karščiausia diena
Trečiadienį Chicagoje tempe

ratūra buvo pakilusi iki 85 
laipsnių ir tai buvo karščiausia 
šių metų diena šiame mieste.

FORDO REMIAMAS CIRKAS
Bill McGaw pranešė, kad pra

dėjo veikti naujo tipo cirkai, ku
rių vaidinimai vyksta didžiausiuo
se miestų stadionuose.

McGaw motorizuotas cirkas, su 
kluonais, laukiniais gyvuliais, aug- 
ščiausios rūšies cirko numeriais 
betarpiškai iš Madison Square Gar- 
den, be to su drąsiais automobi
lių triukais, su paroda ir žvėry
nu, bus remiamas Fordo Motorų 
kompanijos ir Fordo pandav<ejų 
šešiasdešimtyje didmiesčių, kur jis 
pasirodys.

Po debiuto gegužės 30 d. Rose 
Bowl, cirkas keliaus Ramiojo van 
denyno pakraščiu iki Seattle, o vė
liau — pasuks per vidurinius va
karus, kad pasiekus New Yorką 
rugpiūčio gale. Iš viso numatyta 
100 vaidinimų krašto didžiausiuo
se stadionuose, įskaitant Yankee 
Stadium, San Francisco Cow Pa- 
lace, Soldiers Field Chicagoje. 
Daugumas vaidinimų vyks .po at
viru dangum.

Visame krašte Fordo pardavė
jai bendradarbiaus rengiant vai
dinimus. Numatyta išplatinti se
zono metu per Fordo pardavė ius 
milionus biletų. Fordo pardavėjai 
platins bilėtus 2 dienas prieš vai
dinimus. Biletų kaina $1.50.

(Skelb.)

TĖVAS PIJUS
istorijoje yra pirmasis kunigas 
kuris turi Kristaus žaizdas. Tė* 
▼as Pijus yra garsus nepapra
stais darbais ir Dievo malonė
mis. Knygoje aprašoma pra* 
našysčių dovana, nuostabūs iš
gijimai, ekstatiniai persikėlimai 
ir t.t. Iš Tėvo Pijaus gyvenimo 
yra įdėti 32 paveiksią! Kaina 
$2.00

Galima gauti "DRAUGO“ 
Admimstraci jc je

4545 West 55 Street, Ctil<-a«o 2». III.

KAS TIK TURI GERA SKONĮ, VISKĄ 
PERKA PAS LIEPOM) t

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo- 
kėjimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, Šaldytuvai ir visa namams ir ofisams 
įrengti.

Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

3222-24-26 So Halsted St. Vlctory 2-4226
Pirm., Ketvirt. 9—9:30, Sekm. 12—5, Kitom dienom 9—6

rinės ir mokslinės pastangos ir 
atsiekimai gyvai vertinama. To
dėl “Draugo" atliekamas dar
bas ir teikiama informacija yra 
verti pripažinimo ir didelės pa
dėkos. Daug lietuvių teskaito 
vien jūsų dienraštį “Draugą” 
ir sakosi pilnai galį sekti lietu
viškąjį, amerikietiškąjį ir tarp
tautini gyvenimą.

Šio laikraščio augimas ir stip
rėjimas yra geros valios lietu
vių džiaugsmas; jo užimtas dar
bo baras skatina lietuvių tau
tos budrumą ir pasiryžimą ko
voje dėl laisvės ir demokrati
jos.

Dienraščiui perėjus į nuosa
vus spaudos rūmus, linkime sėk 
mės ir augimo kovoje dėl lais
vos ir nepriklausomos Lietuvos.

Jūsų
> P. V. Raulinaitis

Unijos vadas teisme
Žuvų prekybos darbininkų 

unijos sekretorius ir iždininkas 
Jack Perno patrauktas atsako
mybėn už tai, kad nuo 1952 m. 
birž. 26 d. iki 1956 m. spalio 19 
d. iš Slade Gorton bendrovės, 
laikančios žuvų urmo prekybą, 
išreikalavo $2,432, grasindamas 
darbininkų streikais.

AUKOS UŽ KALEMORIŲ
Už “Draugo” kalendorių 
šie asmenys:

atsiuntė

J. Bubnis ..................... $1.00
Kazys Paškonis .... . . 2.00
J. Bulota .................... . . 1.00
Ona Kauklis .............. 2.00
Juozas Banaitis .... . . 1.00
John Žukauskas . .. . . . 2.00
Joseph Poplas............ . . 1.00
J. Gasperas ................. . . 1.00
Uršulė Paulaitis .... . . 1.00
Jonas Šiaučiūnas . . . . . . 1.00
Augustinas Jasiūnas . . 1.00
Pranas Norkus . . . . . . 1.00

Ačiū geradariams.

■“Draugo” administracija

PARAMA “DRAUGUI”
"Draugo” spaudos reikalams at* 
siuntė šie asmenys:

Joseph Poplas ............ $1.00
J. Bubnis .......................... 1.00
Rev. A. Sabas ................. 5.00
Joseph Jokimavičius . . 2.00
Jurgis Balčiūnas, M. D. 7.00
Jonas Žadeikis................. 2.00
M. Pastušauskas .... 2.00
W<n. Duoba ..................... 1.00

Ačiū spaudos bičiuliams.

“Draugo” administracija

Tėvai, įsigykite ir duokite savo vai
kams paskaityti gausiai ir spalvotai 
iliustruotą VANDOS FANKTENfiS 
pasakų knygą —

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta kita 
pasaka — BALTOJI LELIJA. Vir
šelį ir iliustracijas piešė Sės. Merce
des. 48 pusi. Kaina $1.25. Pinigus ir 
užsakymus siųsti:

“DRAUGAS”
4545 W. 63rd Street, Chicago 29, IU.

PER PASAULĮ KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijos 
rinkinys. Nedidelis skaičius šios 
knygos gautas šiomis dienomis 
“Drauge”, 4545 W. 63rd St., Chi
cago 20, III. Knygos kaina kie
tais viršeliais $2.
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