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SUSITARI MAS ĮVYKO TARP IZRAELIO EGIPTO
Išme+e išdegusią lemputę

komunistinės iliuminacijos• v
IS

SALOMĖJA NARKĖLIŪNA1TĖ,
Mūsų korespondentė Jungt. Tautose

JUNGTINĖS TAUTOS. — Sovietiniuose propagand’.niuose 
maišuose JT korespondentams jau pasipylė naujau3iosio3 sovieti
nės virtuvės gaminių. TSRS Augšėiausios Tarybos nariai kviečia 
kitų valstybių parlamentų narius lankyti Sovietų Sąjungą.

Anglų kalba leidžiamuose lei
diniuose sovietų deputatai, kaip 
lygūs su lygiais, kalbasi su kitų 
šalių parlamento nariais, aiškin

Britanijoje, sako, kad „toks de
legacijų pasikeitimas davė neabe 
įjotinai daug naudos, nes leidžia

darni tokio abipusio lankymosi |Pa^ve^&^ i kiaštų valstybinio 
gyvenimo struktūrą, ekonominę, 
kultūrine ir kt. padėti“.naudą ir reikšmę.

Naujausiame „Soviet Weekly” „Tarptautinį ’oenGraCarbiavi-
numery pranešama, kad praėju-.mą taikos reikalui“ pabrėžia ir 
siais metais penkiolikos šalių par Nikolai Pegov, partietis ir depu- 
lamentų delegacijos aplankiusios [tatas iš Maskvos. O Gudijos de- 
Sovietų Sąjungą, o sovietiniai :putatas Nikolai Avchimov štai 
„parlamento“ nariai lankęsi aš- kaip filosofuoja: „...valstybės, 
tuoniose šalyse, įskaitant Šuo- kurios trokšta saugumo ir taikos, 
miją, Jugoslaviją ir Rytų Vokie-j turėtų viską daryti kolektyvi- 

niam saugumui įkurti. Parlamen- 
Tame pat numeryje įdėtas ir neaPsak°mai didelę galią

Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Dag Ilam marskjold (dešinėje) ir gen. T. L. M. Buins (kai
rėje), J.T paliaubų komisijos vadas, tarėsi su Izraelio premjeru David Ben-Gurion dėl numalšinimo 
karinės ugnies palei Egipto-Izraelio rubežiu3. (INS)

Sudarytas nesišaudymo paktas
JERUZALĖ, bal. 19. — Jungtinių Tautų generalinis sekreto

rius Dag Hammar3kjold šiandien paskelbė, jog Izraelis ir Egiptas 
susitaręs sustabdyti karinę ugnį palei rubežius.

Izraelis ir Egiptas sutartė ne-
besišaudyti. Tokiu būdu sudary- Nekvies Raud. KinilOS 

tas tarp dviejų valstybių nesišau s
MADRIDAS, Ispanija, bal. 19.

straipsnis, pavadintas „Welcome 
to the Soviet Union“, pailiustruo
tas penkių deputatų nuotrauko
mis ir atpasakojantis tų penkių 
tokio abipusio bendravimo nau
dą. Tų penkių tarpe yra ir ra
šytojas Lacis, Latvijos premje
ras ir Sovietų Sąjungos Vyriau
sio Sovieto Tautybių Tarybos pir 
mininkas.

Kokia nauda?
Lacis, kurio žodžiais „Wel- 

come to the Soviet Union“ pava
dintas ir visas rašinys, pasisako 
pačioje rašinio pabaigoje. Ir jis 
iškelia, kad Sovietų Sąjungą ap
lankiusios parlamentų delegaci
jos, susipažinusios su sovietiniu
gyvenimu, padariusios ir kaiku- , . , .... • ... galima kalbėti ir apie kontaktusrių pastabų, kurias „mes laikome , . , . , ,l su parlamentinėmis delegacijo

mis“.tam tikrais atvejais teisingas ir 
su dėkingumu priėmėme“.

dymo paktas.
Dag Hammarskjold prieš sa

vaitę pranešė, kad Izraelio prem
jeras Ben - Gurion ir Egipto 
premjeras Nasser rašė jam, jog 
jų jėgos susilaiko nuo visų ka
rinių veiksmų palei rubežius, iš
skyrus savęs apsigynimą. Po to 
Dag Hammarskjold norėjo suži
noti, ar jie davė įsakymus savo 
karinėms jėgoms sustabdyti ka
rinę ugnį.

Jo taikos misija buvo šiek tiek 
susikomplikavusi, kai Izraelis pa 
reikalavo, kad Egiptas nuimtų 
visus uždraudimus plaukti Izrae
lio laivams per Suezo kanalo.

Hammarskjold misija yra gau
ti Izraelio paliaubų sutartį su 
Egiptu, Jordanu, Lebanu ir Sy- 
rija.

Speciali misija
HONOLULU, bal. 19. — Lt. 

gen. James Doolittle buvo susto
jęs Hickam oro bazėje, vykstant 
į Australiją. Oro jėgų vadovybė

— Jungtinių Tautų organizacijos 
auklėjimo, socialinė ir kultūrinė 
(UNESCO) taryba nutarė ne
kviesti raudonosios Kinijos į ge
neralinę konferenciją. Ši konfe
rencija bus gegužės mėn. Ženevos 
mieste, Šveicarijoj. 16-ka tarybos 
narių pasisakė prieš pakvietimą 
raud. Kinijos į konferenciją, du 
už, vienas susilaikė. Tik Sov. Ru
sija ir Danija buvo už pakvieti
mą, o Egiptas susilaikė.

Trys žuvo
RIO DE JANEIRO, Brazilija, 

bal. 19. — Trys asmenys žuvo, 
kai Brazilijos keleivinis lėktuvas 
nusileisdamas sudužo Parafine 
prie Amazonės upės. Lėktuvo 
pilotas, radijo pranešėjas ir vie
nas keleivis žuvo. Kiti keleiviai 
ir lėktuvo įgulos nariai, viso de-> 
vyni, išliko gyvi su mažomis žaiz
domis.

• Anglijos atsargos maršalas 
John Slessor pareiškė, kad „žmo-

Prez. Eisenhoweris laimėjo
WASHINGTONAS, bal. 19. — Naujus žemės ūkio įstatymda- 

vystė3 prospektus buvo apgaubę neaiškumai balandžio 18 d. po to,

valdymo, o paskui „sužydėtų ir 
atneštų vaisių“.

tokiam saugumui ir pastoviai' 
taikai pasiekti, nes jie toje sri
tyje turi įstatymo leidimo galią .1 jei tų penkiolikos šalių parla ,

Paaiški tikrasis tUcalaa menlarams. kai jie pernai lan-! kai prezidento-Eisenhowerio veto kontres
• .... kėši Sovietų Sąjungoje ir buvo versmam žemės ūkio įstatymui.

Tačiau toliau jau paaiški ir simpatiškai sutikti ir priimti, dar 
visa tokio sovietinio gyrimo ir jr nebuvo atsivėrusios akys, tai 
„abipusio bendradarbiavimo“ rei bent dabar jiemg jau turėtų pa. 
kalingumo paslaptis. Ir nors jie aįškėti. O akis kaip tik ir prave- 
,<alba apie abipusiškumą, betgi rja komunistų partijos suvažia- 
darosi aišku, kad pirmų pirmiau- vimag Jame Chruščevas komu. 

jie patys visam tam judėjime nįgtų manifesto marksistinę tie- 
t.o naudos. Ir tai matyti iš to- „„ komunizmas gali būti

Ką mokė Chruščevas?

šia
jiešl są, kad
limesnių ukrainiečio deputato įvestas tik revoliucijos keliu ir 
Pavl° Tžchina žodžių, kai jis sa- i civilinio karo pagalba, kaip išde- 
ko. „Medeliai, kuriuos ^ul&aninigUSįąiempUtęįšnrietėiškomunis- 
su Chruščevu pasodino Indijoje, tinėg iliuminacijos. Dabar, kai 
įsišanys giliai toje žemėje ir pa- jau apįe trečdalis pasaulio jų pa
togiai išplės savo šakas, paskui vergta yienoje rankoje iaikyda-
sužydės ir atneš vaisių... Panašiai mas „taikingos koegzistencijos 

šūkį, kiton rankon Chruščevas 
imasi „legalias“ priemones ko
munistinei idėjai plėsti ir pasau
liui užvaldyti.

Todėl dabartinis sovietų rū
pestis yra toks pats, koks anuo

Prisimenant Chruščevo kalbas 
Tačiau kiti jo bendrakeleiviai | paskutiniame partijos suvažiavi- 

labai jau giria tą „tarpparlamen- me apie komunizmo plėtimą par
tinį“ bendradarbiavimą. Dabarti- lamentinėmis priemonėmis, gali
nis TSRS kultūros ministras Mi- ma įsivaizduoti, kaip Sovietų Są-i metu buvo Hitlerio: kaip užval-
chailov, kuris atstovauja Kijevą junga dabar norėtų, kad naujai j dyti daugiau kraštų be didesnių 
Maskvos Augščiausiame Soviete pradėtoji revoliucijos forma per į karų. Ir šituo tikslu jie jau nuo 
ir pastaruoju metu lankęsis D. parlamentus siektų pasaulio už- į pernai pradėjo pūsti miglas įvai

rių šalių parlamentų nariams.
Vienur laisvąsias tautas jie 

planuoja užimti organizuojant 
vieningą frontą su socialistais, 
kitur su kitais kairiaisiais, kad 
atitinkamu momentu jie surinktų 
reikalingą daugumą „likviduoti 
kapitalizmui“. Tik jau tada, kai 
„reakcinės jėgos“, anot Chrušče-

Šalina politines skyles
MASKVA, bal. 19. — Sov. Rusijos komunistų laikraštis „Prav- 

da“ aiškiai pareiškė, jog komunistų Kominformo, komunistų tarp
tautinės organizacijos, likvidavimas neįneša jokių pakeitimų ko
munistų tiksluose ir siekiuose.

Sovietų partijos organas „Prav 
da“ pažymi, kad partijos organi
zacijos įvairiuose kraštuose ras 
naujas „formas savo tarpusavio 
santykiams ir veiklos koordina
vimui“.

„Pravda“ praoilo, kai oficialiai 
buvo paskelbta, kad Kominfor- 
mas likviduotas. Tuo klausimu 
pirmas žodį tarė A. I. Mikoyan.

Maskva paleido Kominformą, 
nes nori sudaryti jungtinį frontą 
tarp Europos socialistų ir komu

nistų ir pašalinti sovietų bloke 
skylę, grąžinant Jugoslavijos dik 
tatorių Tito į savo bloką.

Komunistai dabar vykdo savo 
vado Nikitos Chruščevo pasaky
mą, kad dabar atėjęs laikas pa
imti į savo rankas parlamentus 
be perversmų.

vo, nesileis nugalimos tokiomis 
„taikingomis priemonėmis“, jos 
galės būti verčiamos revoliucijos 
keliu.

Kaip sovietams visa tai pa
vyks, niekas nesiima atsakyti, 
bet iš socialistų jau jie gavo at
sakymą. Socialistai savo kongre- 

„Naujos galimybės atsirsdu-Įge negenįaį jiems pasakė „Ne“, 
sios panaudoti parlamentus, kad Bet tai nereiškia, kad komunistai

1/O n' ♦ n 1 i n 11 n A'* ni n e ,nusigąs. Jie, kaip iš jų spaudos„kapitalistinė“ sistema būtų pa 
keista socialistine atskirose vals 
tybėse", — pastebi „Pravda“.

Rusij ginklai

Šiaurės Korėjai
TAIPEI, Formoža, bal. 19. — 

Tatao žinių agentūra, vadovauja
ma nacionalistinės Kinijos vi
daus ministerijos, praneša, jog 
Sovietų Rusija didelius kiekius 
lengvųjų ir sunkiųjų ginklų gabe
na į šiaurės Korėją. Ginklai ga
benami į šiaurės Korėją per Man- 
žiūriją.

Atstovų rūmų 211 balsų pasi
sakė už prezidento Eisenhowerio 
veto, o 202 balsai prieš. Demokra 
tams nepasisekė atmesti veto, 
nes nesurinko dviejų trečdalių 
balsų. Demokratams trūko 74 
balsų, reikalingų veto atmetimui.

Paskutiniuose balsavimuose 
tik 20 respublikonų prisijungė 
prie 182 demokratų balsuojant 
prieš veto. Prezidento Eisenho- 
werio veto naujam žemės ūkio 
įstatymui palaikė 173 respubliko
nai ir 38 demokratai.

Stalinas pavadintas
caro šnipu

Praėjusią savaitę balsuojant 
žemės ūkio įstatymą, 146 respub
likonai ir 35 demokratai balsavo 
už prezidento Eisenhovverio pa- 

NEW YORKAS, bal. 19. — siūlymus, ir 48 respublikonai ta
Alexander Orlov, buvęs sovietų da buvo prisijungę prie 189 de- 
slaptosios policijos komisaras, mokratų už naują žemės ūkio įs- 
pareiškęs, jog Stalinas buvo ca- i tatymą.
rištinės policijos šnipas prieš

pareiškė, jog Doolittle išvyko su kur*s n.®8a atsakomybę už 
specialia misija į Australiją.

Ruošiasi kelionei
BONNA, Vokietija, bal. 19. —

Vakarų Vokietijos socialistų va
das Erich Ollenhauer planuoja 
aplankyti Indiją ir Indoneziją at
einantį rudenį.

• • •
Giriasi

PARYŽIUS, bal. 19. — Komu
nistinis dienraštis „L’Humanite“ 
giriasi, jog paskutinių keturių 
mėnesių laikotarpyje į prancūzų 
komunistų partiją įstojo 40,000 
naujų narių.

juodžiausią išdavimą visoje pra
ėjusio karo istorijoje, yra Bul- 
ganinas“. Būtent, jis išdavė 1944 
m. lenkų patriotų sukilimą prieš 
nacinę okupaciją ir leido juos vi
sus išžudyti. Pats Slessor tada 
buvo vakarinių sąjungininkų 
aviacijos viršininkas Viduržemio 
jūroje ir turėjo uždavinį aprūpin
ti ginklais kovojančius lenkus už 
800 mylių. O Bulganinas buvo 
tuo metu Sovietų karo ministe- 
rio pavaduotojas, ir Sovietų ka
riuomenė, stovėdama kitoje Vis- 
los pusėje, sąmoningai nieko ne
darė, kad lenkai patriotai būtų 
išžudyti ir kad jų vieton ateitų 
paskui komunistai.

Prezidentas Eisenhoweris ve
tavo naują žemės ūkio įstatymą, 
kaip „prastą įstatymą“, nes, gir
di, naujas įstatymas „pažeistų 
visų ūkininkų interesus“.

Tuojau po balsavimų atstovų 
rūmuose, abiejų rūmų nariai pra 
dėjo rūpintis žemės ūkio banko 
projektu, kuris šiandien buvo 
priimtas. Žemės bankas yra įga
lintas išmokėti 1956 m. ūkinin
kams vieną bilioną ir 200 mil. dol.

Iš Prancūzijos
BARCELONA, Ispanija, bal. 

19. — Policija praneša, jog „keli 
tonai“ priešvalstybinės propagan

prasidedant revoliucijai. Orlov 
beveik 20 metų išgyveno pasislė
pęs Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse.

Orlov su žmona ir dukra 1938 
m. pabėgo į Kanadą ir JAV iš 
Ispanijos, kur jis buvo sovietų 
patarėjas ispanų socialistinei vy
riausybei. Jis pabėgo iš komunis
tinio lauko, nes jautė, jog jo die
nos suskaitytos.

Suvaržymai

Kipro saloje
NICOSIA, Kipro sala, bal. 19. 

— Nicosia apylinkėje uždraustas 
vėlyvas pasirodymas gatvėse, už
drausti vaidinimai teatruose ir 
sportiniai žaidimai. Šis įsakymas 
išleistas ryšium su policijos pa
reigūno nužudymu.

Atomas - taikos tikslams
WASHINGTONAS, bal. 19. — Sov. Rusija sutiko su Jungti

nėmis Amerikos Valstybėmis ir 10 kitų valstybių įsijungti į tarp
tautinę agentūrą, kuri rūpinsis išvystyti atominę energiją taikin
giems tikslams.

~ v._ . “ Valstybės departamentas ba-
ApZlŪri armiją Jandžio 18 d. pranešė, jog dvyli-

HEIDELBERGAS, Vokietija, kos tautų konferencija, prasidė- 
bal. 19. - Gen. Maxwell D. Tay- Jusi čia vaaario 2J d- -Yienu bal-
lor, Jungtinių Amerikos Valsty
bių armijos štabo vadas, atvyko 
į Vokietiją apžiūrėti JAV arini 
jos stovyklų.

• Valstybės departamentas
dos buvo rasta traukinyje, kuris mano pagriežtinti reikalavimus 
atvyko į Barceloną iš Prancūzi- tiems, kuriems Amerika duoda 
jos parubežinio Puigcerda mies- pagalbą. Tie, kurie ima iš Sovie
to. tų, Amerikos pinigų negausią.

su priėmė" pasiūlytos „tarptau
tinės atominės energijos agentū
ros čarterį.

Čarteris rugsėjo mėn. bus pa
tiektas 84 tautų konferencijai, 
kuri įvyks Jungtinių Tautų pa
talpose, New Yorke.

Prezidento Eisenhowerio pa- 
jiūlymas: „atomai taikai“ artėja 
prie realizavimo. Prezidentas šį 
pasiūlymą patiekė Jungtinėms 
Tautoms 1953 m. gruodžio mėn.

Čarterio veidas paaiškės už 
kelių dienų, kai delegatai, grįžę 
namo, apie šį čarterį informuos 
savo vyriausybes.

Jau dabar žinoma, kad tos 
agentūros boardą sudarys 23 tau 
tų atstovai. Generalinį direktorių 
šsirinks valdytojų boardas. Mok 
sliniai ekspertai ir kiti tarnauto
jai bus generalinio direktoriaus 
žinioje. Tos agentūros santykiai 
su Jungtinių Tautų organizacija 
bus nustatyti valdytojų boardo.

Kalenaorlus
Balandžio 20 d.: šv. Teodoras 

ir šv. Agnietė, lietuviški: Seibu- 
j tis ir Lazdona.

Saulė teka 5:05, leidžiasi 6:36.
Oras Chicagoje

Chicagoje ir jos apylinkėje ry
toj apsiniaukę ir dalinis pasikei
timas temperatūroje.

matyti, šiemet dar labiau ketina 
išplėsti parlamentų narių apsi
lankymus. Kipro saloje tebevyksta kovos 

už sujungimą britų kolonijos su 
Net Justas Paleckis, viename Graikija.

l„New Times“ numeryje, pasira-
— Sov. Rusijos premjeras Bulganinas ir komunistų partijos šydamas TSRS Augščiausiojo So

sekretorius Nikita Chruščevas vakar pradėjo derybų pasitarimus vieto vicepirmininku, tvirtina, 
su Britanijos premjeru Edenu Londone. Bulganinas ir Chruščevas kad „nėra jokios abejonės, kad 
su palydovais praėjusį trečiadienį atvyko į Londoną. 1956 metais parlamentiniai kon-

— V alstybės sekretoriaus Dulles pagelb.ninkas Henry F. Hol- taktai dar labiau plėsis ir tuo pa-
land pareiškė Houston, Tex., kad Sov. Rusijos vadai šiek tiek atlci- dės konsoliduoti taiką“. Savo 
do saro vadžias, kad ateityje galėtų smogti į Vakarų silpnesnes „pasitenkinimą“, kad tokie „kon- 
vietas. taktai" vyko praėjusiais metais,

— Patikimi Londono žinių šaltiniai. kod Britanijos premjeras Paleckis aprašinėti pradeda nuo
Edenas ketinąs griežtai laikytis derybose su Sovietų Rusijos va- to, kaip 1955 m. TSRS Augščiau- 
dais — Bulganinu ir Chruščevu. šioji Taryba priėmė deklaraciją,

Atstovų rūmų paskirstymo komitetas vakar nubalsavo bi- kurioje nurodė, kad, „palaikant REYKJAVIK, Islandija, bal. 
lioną ir 200 mil. dolerių, kad žemės ūkio banko planas tuojau būtų ir konsoliduojant taiką, didelė at- 19. - - Jungtinių Amerikos Vals- 
vykdomas ūkininkų naudai. sakomybė tenka parlamentams“., tybių F-89 Scorpion sprausminis

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
Žalingas lietus

TOKIO, Japonija, bal. 19. — 
48 asmenys dingo ir 1,393 namai 
buvo apsemti potvynio, kai gau
sus lietus pasipylė Japonijos 
Hokkaido saloje.

Lėktuvas įkrito į jūrą

— JT generalinis sekretorius Dag Hammarskjold džiaugiasi Ta deklaracija, kaip žinia, vėliau 
savo atliktu darbu vidurio rytuose, kad Izraelis ir Egiptas sutiko buvo „patvirtinta“ komunistų 
besąlyginiai sustabdyti latrinę ugnį palei rubežius. Šis susitarimas (iniciatyva Helsinky įvykusios 
įsigaliojo praėjusį trečiadienį 6 vai. vak. tarpparlamentinės konferencijos.

lėktuvas įkrito į jūrą 200 sieks
nių nuo pakrantės. Nelaimė įvy
ko, kai lėktuvas norėjo nusileisti 
Keflavik areodrome.

Senatorius Stuart Symington (D., Missouri), kalbasi su dviem liu
dininkais senato ginkluotos tarnybos pakomitečio posėdžio per
traukos metu. Šen. Symington posėdyje norėjo sužinoti apie JAV 
oro jėgų stiprybę, kairėje yra gen. Walter Bedell Smith, buvęs 
Valstybės sekretoriaus pagelbininkas ir buvęs Central Intelligence 
agentūros viršininkas. Viduryje yra gen. Omar Bradley, buvęs Sta
bų vedėjas. Abu dabar išėję į atsargą. (INS)
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tynių. Žaidynėse matysime to- vai. rytoj ryte. Iškilmingas žai- 
kiu3 jau žinomus vardus kaip dynių atidarymas ir sportin nkų 
Gvildys, Grybauskas, Meilus Že- paradas bus 2 vai.
maitis, Gcru'aitis, Misiūnas. Iš 
naujųjų staigmeną gali patiek- Tad iki pas matymo!

i tisą

IR VĖL
J. ŠOLICNAS

ti du rytiečiai Kubilius ir Zabu
lis. Ba’grr'ėje atrodo Gvildys pa 
kartos meisterystę įveikdamas 
Grybauską.

Moterų grupės varžybose ba’g 
mČ3 dalyvės jau dabar a škios;
tai Rūtelionienė ir Laikinienė. ■ traukas. Tarp kitko vienoj eilu

Linksmiau
VftTROS SUŽADftTINfc

Kartą mokykloje literatūros 
mokytojas skaitė poezijos ifi-

l ELtVIZIJOS
dadio Aparatų Taisymas

įžliungąs u garantnotaa darbu 
d RIMKUS, 1517 S. Savyer St. 
Tel. VI 1-0087 — VI 7-3037

0> NIm KRIAUCELIONAITE
(Gydytoju ir Chirurgė) 

MtvrRKl LIGŲ IK AkLftEKIJI* 
SPECIALISTE <750 West Zlst Street

Kampa* 71at Ir California,
Tel. ofiso Ir rez. REpubllc 7-4146 
Vai 11-2 ir 6-9 v. v šešt i 4 p p

Priėmimas tik pagal susiturima

OR. J. J. SIMONAITIS
• ■VTOJAS IR CHIRURGAIS 

N juia» adresas 4255 W 63rd Si
Ofiso tol. HKlt&noe 5-4410 

Rezid telef. GRovehill 6-0611 
Valandos; 1-8 p. m ir 6-8 p. u 

tik po pietų.
pagal autart]

Penktad. 
Trečlad. Ir šeštad

rpi -ra

Su pavasariškomis grožybė
mis į plačiąją Ameriką atkeliavo 
ir didysis entuziazmas savam 
tautiniam sportui — beisbolui. 
Šią savaitę visur pradėtas karšt
ligiškas žaidimas, kuris tęsis vi
są vasarą.

Atsitiktinai rytoj Chicagos 
lietuviškoji visuomenė jau ant
rą kartą turės progą vėl pama
tyti mūsų sport'ninkus. Suva
žiavę daugumas mūsų aktyvių
jų sporto entuziastų pradės ko
va.. dėl pergalės. Kas laimės? 
Ką pamatys žiūrovai krepšinio, 
tinklinio aikštėse? Tad keletas 
minčių dėl pačių varžybų. 

Organizatoriai — Neris

Šias VI š. Amerikos lietuvių 
sporto žaidynes Faskas pavedė 
suorganizuoti ir pravesti Chi
cagos sporto vienetui Neris. Ne- 
reičiai atrodo gana kruopščiai 
viską paruošė. Sudarė įvairiau
sius komitetus, pakvietė propa
gandos “min'sterius” net iš kitų 
klubų. Reiškia tvarka bus, ir a- 
apie šventę visi chicagiečiai bei 
apylinkėje gyveną lietuviai jau 
žino. Tai gerai. Dabar dar tik

.reikia tikėtis, kad spaudos iri 
propagandos viršininkas apie 
šią šventę painformuos ir ame
rikiečių spaudą. Taip daro grai-

kad Toronto Vytis gali pakarto
ti laimėjimą.

Tinklinio varžybos

Tinklinio varžybose dalyvauja 
11 komandų (6 moterų grupė
je ir 5 — vyrų). Visiškai ne
nuostabu, jog šiose žaidynėse 
nedalyvaus pernai metų meiste
ris — New Lietuvių Sporto Klu
bas. Kas turėjo progą matyti 
pernykštes baigmines tinklinio 
rungtynes, visi sutiks, kad ge
riau jau nebūtų buvę visiškai tų 
baigminių rungtynių. Rungty

Pagal įsigalėjusią tradiciją Rū- 
telionienei turėtų tekti vėl nu
galėtojos vardas.

tėj jis perskaitė poeto išreiški
mą — Vėtros sužadėtinė” ir po 
to klausia mokinių, ar kuris

Kamuolio laidynių proga bus nors iš J* žin°- k!> tal reiškia?
pravestos ir šachmatų varžybos, 
kuriose tač au dalyvių ska čius 
nebus gaust.s. Komandinėms 
varžyboms užsiregistravo tik 
dvi komandos.

Sėkmes visiems!

Taip suglaustai atrodo spėji
mai apie būsimuosius nugalėto
jus. Tai tik spėjimas. Kas gi 
bus šių metų meister'ai, paaiš
kės rytoj ir poryt Foster parko 

nės buvo žemiau k rtikos. Šie- puikioje sporto salėje, kur vyks
met atrodo, kaip jau įprasta, 
baigmėje matysime Lituanicos 
ir Nelies šešetukus. Laimėtoju 
turėtų tapti daugiau patyrusi 
Neris. Nepamirštinas taip pat 
kandidatas į meisterius ir Cle- 
velando Žaibas, la'mėjęs šių me
tų Clevelando miesto meisterio 
vardą.

Moterų grupės meisteriu pa
gal tradiciją turėtų tapti vėl Ne
ries I tinklininkės, kurios šie
met dar yra stipresniame sąsta
te negu pernai. Jų priešininkės 
baigmėje ir stipriausias lau
rams bus Žaibas I.

Stalo tenisas

visi žaidimai. Pažymėtina, kad 
tai pirmas kartas, kada visos 
rungtynės vyks vienoje vietoje 
Tai tikrai puikus patogumas 
žiūrovams. Manoma, kad Chi
cagos visuomenė ir vėl gausiai 
atsilankys į žaidynes. Žaidynių 
vieta — Foster Park, 83 ir Loo- 
mis gatvės.

Rungtynės bus pradėtos 11

IV.RADIO SU I
ICLEMPOS-DALYS-BATERIJOS) 1

Stalo teniso varžybose, ku
rias dažnai mūsų žiūrovai už- 

kai, lenkai ir kiti užsieniečiai. mlršUi Siose matysi-
me ir naujų va:dų, tačiau tata 
žaidimo nei lygio, nei pasekmių [ i

Nevertėtų apsileisti ir mums.
Kas laimės?

/V TAISYMAS 
įnamuosedirbtuvėse

„ 100%
.©A R ANT n A.

O] ZENITH

... - , .. nepakeis. Komandinėse varžy-Pnei k.ekvien»3 varžybas a grupSje stipriausiais j
i Varžovais atrodo bus Toronto 
Vytis ir praėjusių metų meiste
ris New LSK. Atkre'ptinas dė 
mesys ir į pirmąjį Hartfordo Rv 
to pasirodymą, kuris gali patiek 
ti staigmeną. Buvusioji stalo 
teniso tvirtovė Chicaga neatro- 

Įdo, kad bus kam nors didesniu 
priešininku, nes nei Lituan ca, 
nei Neris nesudaro pakankama’ 
stipraus trejetuko.

Moterų komandinėse varžybo
se užsiregistravę trys vienetai, 
betgi tai atrodo, jog daugiau iš 
tradicijos. Ligš oi niekada dar 
nebuvo ryškaus vieneto, kuris 

i vyrautų išskirtinai. Tas pat bus 
ir šiemet.

Vieneto varžybose ypač vyrų 
grupėje vėl bus įdomių, nors 
ir nelabai augštos klasės, rung-

rovai ir patys sportin’nkai spė
lioja, kas gali išeiti įvairių var
žybų laimėtojais. Klausimas 
sunkus, tač'au, žinant bent k;ek 
daugiau apie kiekvieną dalyvį, 
galima daryti kaikurias išva
das.

Krepšinis

Čia vyrų grupėje dalyvauja 7 
vienetai (arba bent tiek buvo 
užsiregistravę). Dalyvių sąra
še matyti taip pat ir retas mūsų 
žaidynių dalyvis, praėjusių metų 
meisteris New Atletų Klubas. 
Paskutinėse žaidynėse meisteris 
baigmėje įveikė Lituanicą. Šį 
kartą neatrodo, kad New Yor- 
kas pasiektų baigmę, nes savo 
tarpe jau nebeturės mūsų žino
mojo krepšinio veterano Vytau
to Grybausko, kuris ir buvo vie
na didžiausių New Yorko laimė
jimo priežasčių.

iiiDaina
iUUteleivision
[Csav, inž. A.Semėnas)
,3130$.Halsted-DA6-8887j

— Aš žinau, pone mokyto
jau, — pasisakė vienas moki
nys.

— Vėtros sužadėtinė, tai toji 
mergina, kuri sėdi užpakalyj 
motociklo.

TRYS IŠMINČIAI

Kartą traukiny trys vyrai 
ginžijosi, kas yra geriausias 
žmogaus draugas. Pirmasis 
tvirtino, jog geriausias žmo
gaus draugas yra šuo, nes jis 
yra ne tik lojalus, bet ir nie
kad neprieštarauja.

Antrasis sakė kad ištiki- 
miausias žmogaus draugas yra 
arklys. Jis yra ne tik paslau
gus, nešdamas visas naštas, bet 
ir gelbsti žmogų visokiuose pa
vojuose.

Trečiasis: jūs abu klystate. 
Tikriausias žmogaus tarnas 
yra aligatorius. Patelė neršte 
metu sudeda apie 10,000 kiau
šinėlių, kurių 9,999 suryja pa
tinas. Jeigu patinas jų nesury
tų, tada mus suėstų aligato
riai.

PIRŠLYBOSE

Piršlys, atvedęs busimąjį 
pietums pas jaunosios tėvus, 
pašnabždomis sako jam:

■ — Ar tu matai, koks stale
Į parengimas? Kiek čia sidabro, 
i kristalinių indų...

— Bet, tikriausiai, tie bran 
gūs indai paskolinti.

i — Bet, kas tokiems žmo
nėms gali skolinti! — pastebi 
įtikinančiai piršlys.

Ii -------o-------

Itl. ofiso HE. 4-ttPve, rez. PR. 6-78*1)

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1957 W. Garfield Blvd.
VAL: 1—4 Ir 6—9 

Šeštadieniais nuo 1 Iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvirtad. ir sekmad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 So. Western Avenue
Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 7-9 vai. 
vak. Šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku ausitarua 

Ofiso telefonas: P lt 8-3220 
Rez telef. \VAibrook 6-5O74

DR. JUZE IR KįSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTCŽkl IR CHIRURGAI
2800 West 51 -t Street

Vai. pirm. Ir antr. 10 Iki 12 ryto, 
2Ikl 4 ir 6 Iki 9 popiet; ketv. Ir 

penkt. 2 iki 4 Ir 6 iki 9 popiet. Šeš
tadieniais 10 Iki 2 vai. popiet.

Ofiso tel.PRospect 6-1796 
Rez. tel. GRovehiU 6-5603

DR. YL* BLAŽYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutartĮ. 

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rez.: \VAlbrook 5-3048

UR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Cbirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VALKŲ LIGŲ
Sl’ECIAMSTfi7160 South Western Avenue

(MEDICAL BUILDINO) 
Plrmad., antrad., ketv. Ir penktad 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuc 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuc 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Seštad. 1 
vai. ryto Iki 8 vai. popiet.

Ofice tel. RE. 7-1168
Bes. tel. WAlbrook 6-3766

Ofiso tel. CLiffside 4-2896 
Rezidencijos: LAfuyette 3-1173

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 471 h Street 
(Kampas 47tb ir Hermitage) 

Val.: nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak. 
Seštad. nuo 2 iki 6 vai., lšskyr. sek

Tel. ofiso HE. 4-6849, r<*z. HE. 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-5, treč. Ir šešt. pagal sutarties

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

Tel. ofiso YA. 7-5557, rez. RE. 7-4966

DR. FRANK C. KWINN
(KVIECIN8KAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 West 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:31 
Uždara treč. visa diena ir šeštad. vak

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 West 16th Street 
Vai.: kasdien 6-8, šeštad. 1-8 

Telef. TOwnliaU 3-0959 
2534 West 68th Street

Vai.: tik iš anksto susitarus. 
Telef. HEmlock 4-7080, neatsakius

skambinu CEntral 6-2294.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Western Avenue
Chici.go 29, III. 

Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas REpubllc 7-4900

Rezidencija; GRovehill 6-8161

DR. T. DUNDULIS
•RYTOJAS In CHIRURGĄ 

1157 Archei Avenue
Ofiso vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:80 v 
'ak šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. VIrginia 7-0036

Rezidencijos tel. BEvcrly 8-8244

Atrodo, jog šiose žaidynėse 
baigmėje susitiks akademikų Li
tus nica ir Neris I. Abu penke
tukai savo tarpe turi tikrai pui
kių žaidėjų, tačiau Neries geres
ni mėtymai turėtų grąžinti meis 
tciio vardą Chicagon.

Jaunių krepšinio varžybose 
dalyvaus penketas vienetų. Pir
mą kartą pasirodys Ateities ko
manda iš Cicero ir Detroito Ko
vas. Abu naujieji vienetai jau
ni. Laimėtojo vardas išryškės 
tarp Neries ir Clevelando Žaibo.
Tai nuolatiniai priešininkai baig 
mėje. Ir šį kartą meisterio var
das atrodo atiteks Neries pen
ketukui.

Antrą kartą pasirodys sporto 
šventėje mūsų krepšininkės. 
Paskutinį karte mūsų moteris 
matėme žaidžiant Toronte. Ta
da rungtynės buvo panašios į 
cirką, tačiau šiemet tikėkimės, 
jog moterys daug dirbo ir pa
darė pažangą. Čia laimėtojų 
vardas neaiškus, tačiau atrodo, IRI

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

C AR R MOODY 
LUMBER CO

STASYS LITWINAS, Prez.

3039 So. Halsted St.
Tel. VIctory 2-1272 

Apkainavimą ir Prekių Pristaty
mą Teikiame Nemokamai 

Raštinė atidara kasdien nuo
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

IS ARTI IR TOLI BALDŲ

Naujiu kimTOmIii* didelis 
sunkvežimis su pilna ap
draudė. Pigus ir sužlnlngss 
IMtarna rimas.

R URMAS
4646 8. W(mn1 Ht., ('Itleago 9, 

inrnuis, iri. vt 1-2972

TAUPYK SAUGIAI, Numesk rūpesčius, 
ilgiau gyvensi.

Dauguma Standard Taupytojų turto yra sudėta į United 

States Gov. Bonds ir Veteranų paskolas, kurios yra 60% 

garantuotos United States Government, kas ir padaro 

STANDARD stipriausią Taupymo Įstaigą visoje Amerikoje.

Turtas virš................................ £57,000,000.00
Atsargos Fondas.....................$4,500,000.00

CHARTERED AND SUPERVISED BY THE 
UNITED STATES GOVERNMENT 

Member of Federal Savings and Loan Insurance Corporation 
JUSTIN MACKIEVVICH, President

Įstaigos valandos: Kasdien, įskaitant šeštadienius nuo 9 vai. 
ryto iki 4 vai. po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Trečiadieniais visai neatidaroma.

STANhAHI) ĮMUKAI, SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 

419 1 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 
PHONE: VIrginia 7-1141

IiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiuiiiiH

MARQUETTE GĖLIŲ KRAUTUVĖ
KORSAŽAI, GfiLfiS VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS IR 

KITOMS PROGOMS. Atidara vakarais ir eekmadieniaia.
Savininkai: ANDRIUS ir ELENA (SANDOM) STANIULIS

2743 W«i1 6Uth Slrtei Tel. PRospect 6-0781 |
(priešais Av. Kryžiaus Hnoninc)

riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuii

A LESTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAL

TAUPYKITE TVIRTAI. APDRAUSTOJ SM,000,000 IKTAIGGJE. AUK1CIAVSIAS, NAUJAI PADIDINTAS DIVIDENDAS UŽ PAID UP INVESTMEN 
JŲ SĄSKAITAS, KITI TAUPYMO SKYRIAI: OPTIOMAL, BONUS, KALĖDŲ IR VAKACIJŲ SKYRIAI. GALITE TAUPYTI IR PER LAUKUS. SU 
TAUPYKITE I6LA1DAS IŠSIIMANT ČEKIUS IR APMOKANT VISOKIAUSIAS BILAS, VEI/TUI PATAR^AV^MAS NARIAMS. IŠKEIMAM IP 
PARDUODAM VALDŽIOS BONUS. NAMŲ PASKOLOS PRIEINAMIAUSI OM SĄLYGOM. SUŽINOT MUSŲ ALKAfTA DIVIDENDĄ IR KITAS IN
FORMACIJAS PAŠAUKIT — GROVEHILL 6-7675.

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTENN AVĖ.
ANTRAD IR PENKT 0 Iki 4 VAK.; KET 9 IKI 8 vai. vak.; Treč. UŽDARYTA VISA DIENA: ŠEŠT. 9 IKI 2 POPIETPIRM 19 VAU —š VAI

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

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Spec. moterų Ilgos Ir akušerija)
4055 Archer Avė.

<ampas Archer Ir Calitornla Avė 
v AL.: 2—4 ir 6—8 v. p. p 

šešt. 2—7 vai. p. p., 
išskyrus sekmadienius.

Ofiso tvief. YArds 7-1166 
Rezidencijos — NTevvart 3-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

VAL. 1—4 ir 6:30—8:80 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidara 

šeštadieniais 1—4 vul.

Ofice WAlbrook 6-2670.
Rea Illlltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javols
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MARQUETTE MEDICAL CENTER 

6132 South Kedzie Avenue 
Vai. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak. 

Trečlad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso PRospect 6-2240
PRospect 6-4732

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

5700 S. Wood Street
Priėmimo vai. tik pagal susitarimų 
nuo 2—4 vai. kasdien Ir nuo 6 iki 
vai. plrmad. Ir penkt. Trečiad ir sek. 
uždaryta

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

10748 South llichigen Avenue 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 
Išskirus trečlad. Šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PLllman 6-6766 
Buto — EXglewood 4-4979 

Ofiso ir buto tel. HEmlock 4-6816

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

6757 South Western Avenue
Valandos: plrmad., trečlad., ketvirt. 
penkt. 6:30—8:80 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. Šeštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimų.

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Whipple Street
(Arti Archer Avė.)

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

LAfayette 3-4949 
Namu — CEdarcrest 3-7786

DR. ALBINA PRUNSKIS 
OR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 Sonth Halsted St

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

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

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

GYDYTOJAS TR CHTRTTRGAS
4342 Archei Avenue 

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

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublio 7-2290 
specialybe chirurgines ir 

ORTOPEDINES LIGOS2435 West 69th Street
VAL.: Pirm., antr., Ketv., penkt. 

nuo 2:00 — 4:(i0 ir nuo 6:00 — 8:00. 
šešt. nuo 2:00 — 4:00. Trečiad. ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

DR. VYT. TAURAS- 
TUP6IAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 
SPEC. MOTERŲ LIGOS 

Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st St 
rel. PRospect 8-1223 arba WE 6-5577 

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

šeštadieniais 2-4 vai. popiet 

Tel. ofiso HE. 4-2123, rez. PR. 6-8484

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurginės ligos 
6255 South Western Avenue 

VAL. kasdien 2—4 p. p. ir 7—9 vak, 
šeštad. 2—4 p. p. Trečiad. ir 

sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRospect 6-9400
Rezid. PRospect 6-9400

OR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlčlūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE
6248 South Kedzie Avenue

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHERURGAP 

1407 So. 49th Ct.. Cicere
Kasdien 10-12 vai ryto Ir 6-» -»

vak. šeštadieniais 10-2
Ofiso ir buto tel. OLympic 1-1*81

Tel. ofiso Vlctpry 2-1581
Rez. VIctory 2-<»'T<'

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHJRURC.AS. 

802 West 31st Street
Kamp. Halsted Ir 31-mos gatvių; 

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

Tel. ofiso PR. 0-6446, rez. hE. 4-31 B<

DR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir šeštad paval sutarti

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

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

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

10 vai. ryto iki 4; trečiad. ir aekmad. 
tik susitarus

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GYDYTOJAS)

2500 West 62rd Street
VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
Iki 9 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta

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

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: 9 -12 Ir 7—9 v. v. pagal 

susitarimą Išskyrus trečiadienius
2422 West Marųuette Rd.

Telefonas REllanee B-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 VVest 59th Street

VAL. 1—4 popiet, 8:30—8:80 rak/ 
Trečiad. pagal sutartj 

Atostogose nuo bal. 22 Iki geg. 7 <1.1 
—
Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4169

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th St., Cicero
Kasdien 1—8 v. ir 6—8 ▼. vakare 

Išskyrus trečiadienius
Butas 1526 Ko, 49tli Ava.
Šešta dieniais 12 Iki 4 ponis*

TeL ofiso C L. 4-0253, rez. G It.6-8876

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ

4645 So. Aahland Aven Ohicago
Plrmad., antr., ketv. ir penk.

6:30—8:30 vai. vakare 
Šešt. nuo 2 iki 4 popiet. 

a Rez. 8053 S. Campbell Avė.

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6669

DR. P. Z. ZALATORIS
TeL ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6669 

1821 So. Halsted Street
Rezid. 6600 S. Artesian Avė. 

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 mėty patyrimo
Tel. Y Arda 7-1829 
Pritaiko aklnlua. 
Kreivas akis 

ištaiso.
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 West 35th Street 

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

Virt 25

<0*

Ofiso telef LAfayette 3-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzIe 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

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

Trtčiadianj tik '■ualtarus

Tel. ofiso YA 7-4787, rez. PR 6-1930

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 S. Ashland Are. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., šeš- 

tad. Ir sekmad. tik pagal sutartj. 
Jeigu neatsilieps vlršminėtl telefonai 

šaukite MIdway 3-0001

P. ŠILEIKIS, 0. P.
, Orthopcdas - Protezlstas 

Aparatal-Protozal, Mod. ban
dažui. Kpec. pagalba kojom 

(Arch Supports) Ir t.L
9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 W. 63rd St. Uhlcago 29, UL 

Tel. PItospect 6-5084.

Vai.:

Skelbkitės "Drauge”!
DRAUGAS

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
2334 8. Oakley Avė., Cliicago 8, III. Tel. VIrginia 7-6641; 7-6641

Entered M Second-Class Matter Marcb 81, 1916, at Cblcago IUlnoia 
Undev the Act of March 8, 1879.

fiUB^t'RIPTIONRATES 
18.00 per year outslde of Cblcago 
89.00 per year In Chtcago A Cloero 
38.00 per year In Canada

Member of the Catholic Prees Asą’n 
Publlabed dally, ezept Sundays, 

by the
Lltbuanlan Catbollo Prees Soclety 
PRENUMERATA: Metams
Cblcago) ir Cicero) 19.00
Kitur JAV Ir Kanadoje 18.00
Uielenyje 811.00

Forelgn 111.00 por
% metu 

6.00
34.60
86.60

t m6n.
31.78
32.60
38.09

year
< min 

81.96 
|1.to 
31.16

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Neeunaudotu straipsniu ne
saugo. Juos grąžina tik IA anksto susitarus. Redakcija už skelbimu turtą 
neetasko Skelbimu kainos prisiunčiamos gavus prašymu.
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SPORTO ŽAIDYNĖS
Šiandien ir vėl j Chicagą icnkasi mūsų sportininkai. Nuo 

Atlanto pakraščių ir iš tolimosios Kanados bei savieji vietos 
sportininkai antrą kartą Chicagoje lietuviškajai visuomenei pa
rodys, ką jie nuveikė per paskutiniuosius metus, kokią pažan
gą padarė sporto aikštėje. Rytoj pradedamos VI š. Amerikos 
lietuvių sporto žaidynės.

Keli šimtai lietuviškojo sportuojančio jaunimo, atstovau
jančio 11 klubų, bandys savo jėgas krepšinio ir tinklinio aikš
tėse bei prie stalo teniso ir šachmatų stalų.

šiemet tolimoje Australijoje ludeniop įvyks olimpiniai žai
dimai. Juose dalyvaus tūkstančiai pasaulio sportininkų, at
stovaudami savasias tautas. Sportinio idealo vedami, jie var
žysis aikštėje, norėdami garbingai nugalėti priešininką. Tik
rasis betgi sportininkų noras ir didžiausias troškimas yra ne 
laimėti betkokiomis priemonėmis, o dalyvauti olimpiniuose žai
dimuose.

Deja ir šiemet mūsų sportininkams yra nevalia iškelti savo3 
žemės trispalvę kitų tautų tarpe. Nuožmusis mūsų tautos prie
šas neleidžia mūsų sportininkams atstovauti savos tautos, už
gynė pasauliui parodyti, kad ir 1'etuVis sportuoja. Ir dar dau
giau: jis mūsų sportininkus išniekino, paversdamas juos savos 
propagandos įrankiais, šiemet ir vėl lietuvis sportininkas iš 
prievartos “atstovauja d:džiąją tėvynę”.

Visa tai matant ir žinant, šiandien laisvame pasaulyje esan
tiems sportininkams yra šventa pareiga ugdyti ir plėsti tikrąjį 
sportinį idealą, šią pareigą atliekant negalima nė vienam pa
vargti, negalima nė vienam pabėgti. Reikia visiems diibti. 
Darbas yra didelis ir sunkus, tačiau tikslas yra perdaug svar
bus, kad galima būtų pateisinti betkoks lengvapėdiškas atsisa- 
mas šį darbą tęsti.

Šiandien mūsų sportininkai renkasi pas mus — į Chicagą, 
kad lietuviškai visuomenei primintų ir parodytų, jog lietuvis 
sportininkas vis dar dirba. Dažnai girdime pasisakymų, kad 
sportas yra tik laisvalaikio nenaudirigas praleidimas. Taip nėra.

Žinoma sportas yra tam, kad žmogus naudingai ir kultū
ringai praleistų savo laisvalaikį. Tačiau mūsų sąlygose spor
tas yra paverstas dar viena priemone — išlaikyti ir stiprinti 
lietuvybę mūsų jaunime ir suteikti jiems progą per sportą pa
laikyti ryšį su vyresniaisiais, neatitolti nuo savos tautos ka
mieno. Tarp kitų lietuviškų organizacijų bei sambūrių lietuviš
kasis sportinis judėjimas yra viena didžiausių ir konkrečiausių 
priemonių, kuria naudodamiesi mes dar galime didelę dalį savo 
jaunimo išlaikyti lietuviškame kamiene.

Tad kas darytina? šių žaidynių proga mūsų visuomenė 
turėtų neužmiršti šitos taip svarbios priemonės kovoje dėl iš
likimo. Visur ir visada kiekvieno lietuvio pareiga turėtų būti 
nuolatinis sportuojančio jaunimo rėmimas visokiais būdais.

Rytoj ir poryt vyks sportinės žaidynės. Bus puiki proga 
mūsų visuomenei parodyti, kad ji remia jaunimo pastangas 
sportuoti. Kiekvienas chicagietis lietuvis šias dvi dienas turėtų 
praleisti su jaunimu sporto salėse. Gyvenimas reikalauja, kad 
mes remtume sportinį judėjimą finansiniai. Doleris daug kam 
padeda. Padeda jis ir sportininkui. Tačiau kaip niekur ir nie
kada dabar yra reikalinga mūsų sportininkams moralinė parama.

Kiekvienas Chicagos ir apylinkių lietuvis yra kviečiamas į 
sporto žaidynes. Aktyvieji šventės dalyviai ir jos rengėjas LSK 
Neris laukia mūsų visuomenės atsilankymo į įvairias rungty
nes bei iškilmingą šventės atidarymą ir uždarymą.

Gi visus sportininkus sveikiname ir linkime daug sėkmės 
varžybose. Jonas šoliūnas

PAVARDŽIŲ IŠKRAIPYMAS
IR MIŠRIOS VEDYBOS

Turbūt retam nėra tekę skai
tyti žymaus amerikiečių žur
nalisto George E. Sokolsky 
straipsnių, kurie kasdien spaus
dinami keliasdešimtyje šio kraš
to dienraščių, ar klausyti jo 
komentarų politiniais klausimais 
per radiją, kurio programa per
duodama visam kraštui sekma
dienių vakaras.

Balandžio 11 d. straipsnyje 
G. E. Sokolsky rašo apie filmą 
“Marty”. Užsimindamas apie 
filmo skripto autorių Paddy 
Chayefsky, G. E. Sokolsky kal
ba taip:

“Aš nepažįstu Chayefsky, bet 
aš gerbiu jį ne dėl jo genijaus, 
o tik d'ėl to, kad jis nepakeitęs 
savo pavardės į kokią idiotišką 
‘Chayshay’ ar pan. Kiekvienas 
yra bailys, kuria bėga nuo savo 
gyvenimo faktų; gi pavardė y- 
ra faktas.

Ir pats Marty (pagrindinis vėl 
kėjas; tuo vardu ir filmas pa
vadintas) nuolat kartoja filme: 
nė vienas nepabėga nuo savęs 
(he is what he is)”.

Toliau G. E. Sokolsky prieina 
prie mišrių vedybų problemos. 
Jis rašo:

“Kai motina klausia savo sū
nų Marty, ar jo pasirenkamoji 
mergina yra italė, jis (autorius) 
kelia klausimą, kuris girdimas 
tūkstančiuose namų kasdien, kai 
vaikai yra prie vedybų slenks
čio su ne savo tautybės mer
gaite ar vaikinu.

Ir niekur nėra tai mėgstama. 
Tariamas nemėgimas nereiškia 
neapykantos kitai tautybei, bet

jis yra todėl, kad tie skirtumai 
gali iššaukti vėliau eilę sunku
mų bei kliūčių”.

Šia proga paminėtina, kad G. 
E. Sokolsky yra ir Lietuvos rei
kalų kėlėjas ir užtarėjas. Ašt
riai pasisako visada prieš ko
munizmą ; reikalauja, kad bolše
vikų padarytos skriaudos būtų 
atitaisytos. Taip pat jis rei
kalauja ir griežtesnės JAV lini
jos komunizmo atžvilgiu. Tik 
neseniai (balandžio pradžioje) 
savo straipsnyje kalbėdamas a- 
prie “Bircker Amendment”, už
siminė ir Lietuvos reikalą.

Būtų tikslu, kad lietuviai 
kreiptųsi į jį ir prašytų, kad jis 
vieną straipsnį birželio mėnesį 
skirtų Lietuvos reikalui, iškel
damas bolševikų padarytas 
skriaudas mūsų gimtajam kraš
tui ir atkreiptų į tai amerikie
čių dėmesį. Bent vienas didmies 
čių dienraščių jo straipsnį spaus 
dina kasdien. L. V.

----- o-----
Ir ištikrųjų, XX amžiaus 

žmogus, ypač veikėjas, yra sta
čiai žmogus “neturįs laiko”. 
Jis neturi laiko įsigilinti į kokį 
nors klausimą, neturi laiko pa
skaityti rimtesnę knygą, neturi 
laiko pasilsėti, neturi laiko baž
nyčion nueiti, neturi laiko prie 
mirties pasiruošti... Ir taip iki 
mirties.

A. Dambrauskas-Jakštas

—Paskyrė 100,000 dol. Ame
rikos armija paskyrė 100,000 
dol. tirti, kaip atominė energi
ja pritaikyti automobiliam, trak 
toriam.

ATGIMIMAS IR TAUTOS LAISVĖ
(J. E. Ark. Metr. J. Skvirecko žodis Liet. tautos 
pasiaukojimo Nekal. Marijos Širdžiai proga) 

Mėlynosios Armijos Lietuvių , Raštu jie tačiau ilgai negalėjo
Centro Valdybai

Tamstų pakvietimą prisidėt: 
prie 5 metų sukakties nuo Lie
tuvos paaukojimo Nekalčiau
siai Marijos Širdžiai minėjimo 
š. .m. gegužės 13 dieną, gavau 
ir la'cai apsidžiaugiau visomis 
Tamstų pastangomis. Gražus 
ir sveikintinas yra jūsų pasi
ryžimas išjudinti visus mūsų 
tikinčiuosius labiau pamilti Ne
kalčiausią Marijos Širdį ir sa
vo gyvenimu vis labiau steng
tis įkurti savo tarpe Jėzaus 
Širdies karalystę. Maldos už 
pasaulio taiką ir Rusijos atsi
vertimą yra tiesioginės priemo
nės ir mūsų Tėvynei išmelsti 
laisvę ir nepriklausomybę 
Žmogus savo jėgomis nedaug 
ką pajėgia pasiekti ir todėl 
dangiškoji pagalba yra būtina. 
Jos prašykime visados ir vi
sur.

Iš savo pusės tos sukakties 
minėjimo proga aš noriu pridė
ti dar vieną dalyką, kurs man 
atrodo labai svarbus ir kuris 
tikrai labai gražiai papildo mū
sų pasiaukojimą Nekalčiausiai 
Marijos Širdžiai.

Gana seniai aš pastebėjau, 
kad mūsų katalikai savo gyve
nime truputį paviršutiniškai 
žiūri į rašytą Dievo Žodį — 
Šv. Raštą. Jo skaitymas ir 
platinimas nesudaro didesnio 
rūpesnio ir mažai kas jieško 
jame sau jėgos ir išminties gy
venimo kelyje. Neseniai tačiau 
teko nugirsti kaip šv. Tėvas 
vienoje savo prakalboje ragi
no maldininkus Romoje pamil
ti šv. Raštą ir jį nuolat skaity
ti. Tai tikrojo gyvenimo žo
džiai. Dar aktualesnį nutari
mą yra padarę Anglijos katali
kai, kurie savo mokyklų moki
niams kiekvienam parūpino 
šv. Rašto egzempliorių naudo
tis mokykloje ir baigus mokslą 
jį padovanoja jam atsisveiki
nant. Gyvenimas be šv. Rašto 
tikrai yra neįmanomas tikin
čiam katalikui.

Pats Kristus įsakė Apašta
lams: “Eidami į pasaulį skelb
kite Evangeliją visam sutvėri
mui!” Apaštalai vykdė tai per 
visą savo gyvenimą ir kankinių 
mirtimi patvirtino Dievo žo
džio tiesą. Jų pėdomis sekė ir 
apaštalų įpėdiniai: vyskupai, 
kunigai ir šventi pasauliečiai. 
Jų pastangomis amžių bėgyje 
Dievo Žodis pasiekė ir mūsų 
Tėvynę Lietuvą. Ji tapo kata
likiška ir mielai klausė Dievo 
žodžio skelbiamo gyvu žodžiu 
iš sakyklų bažnyčiose ir kito
mis progomis. Evangelistų su
rašytais Dievo žodžiais — šv.

80 tęsinys
— Greičiau! Greičiau! — šaukia kažkoks balsas 

ir mes visi sukamės greičiau. Aš bėgu ilguoju korido
rium, drebančiais pirštais žarstau savo nuotraukas, už
šoku ant plytų krūvos.

Ir vėl matau tą baisų veidą: didelį ir prakaituotą, 
užritintą tiesiai ant pečių, tarsi kaklo po juo visiškai 
nebūtų. Jei toji plati burna išsišieps, aš imsiu rėkti! Aš 
žinau, kad visi jo dantys metaliniai...

Bet veidas mažėdamas nusirita tolyn. Rūsio prie
blandoj dabar šmėkščioja tik šešėliai. Jų ten kaip ama
ro... kaip amaro...

— Zemliačka, tu lengvai iš Dancigo neišeisi, — 
juokiasi man už nugaros šviesiaplaukis kapitonas. — 
Atmink, kad šitaip yra visur. Tu nenueisi nei iki kitos 
gatvės.

Aš užsikemšu ausis ir dar labiau susiriečiu narvo 
kampe:

— Išeisiu, išeisiu... — kartoju pati sau. — Neži
nau kaip, bet aš vistiek iš čia išeisiu...

šešėliai pamažu tirpsta ir nuplaukia tolyn rūko 
driekanom.

Tik virš mano galvos linguoja didžiulė laikrodžio 
švytuoklė.

— Tuojau viskas bus praeitis. Tuojau viskas bus 
praeitis.., — šnabžda moteriškė, sūpuojanti švytuoklę.

Aš Skubu atsisveikinti, kad greičiau susitikčiau, 
skubu prarasti, kad greičiau susigrąžinčiau: skubu pa
siekti tamsų ruožą, pačiame dangaus krašte, už kurio 
prasideda praeitis.

Ir užmiegu.
Pabundu nuo šalčio. Turbūt netoli rytas. Dangaus 

mėlynumas šviesesnis, aplinkui visai tylu, tik šone dar 
vis tebepleška gaisras. Aš užgriebiu ranka kojas — 
pėdos nejudrios, pirštai sustirę. Kad turėčiau dabar 
gumines savo pušnis!

Visas mano kūnas skaudžiai nutirpęs. Turiu pasi
rąžyti, nes ilgiau, šitaip susirietusi, neišgulėsiu. Va
landėlę apsiklausau, ar niekur nesigirdi žingsnių, ir pas
kui įsiremiu abiem rankom į mūrinį pašiūrės atpakalį. 
Girdžiu, kaip girgžteli blauzdikauliai.

Tada atsargiai atsistoju. Siena man tesiekia”iki 
pusiaujo.

Nors dar tamsu, bet griuvėsių apybraižas jau gali
ma įžiūrėti. Niekur nesimato nei gyvos dvasios. Aš 
išsitiesiu visu kūnu, ištempiu kojas nuo pat liemens ir 
juntu, kaip vėl ima tvinkčioti kraujas, badydamas dy
giom adatėlėm nutirpusius sąnarius.

Aš dar miegosiu...
Reikia tik kuo nors apsisupti kojas. Lėtai atsi- 

sagstau paltą, nusivelku bliuzę ir, išsitraukusi iš sijono 
apatinį, prasmaukiu jį pro galvą. Viską darau pusiau 
miegodama. Mano vokai patys merkiasi, neatlaikydami 
paryčio glamonės saldumo.

Paskui vėl apsirengiu, vėl susiriečiu narvo kampe 
ir susivynioju kojas į dar šiltą apatinį.

Ir žinau, kad nemiga manęs niekuomet nekankins. 
Aš tik prisiminsiu šitą Didžiojo penktadienio rytmetį — 
plytų guolį, pavasario šalnoj atgrubusias kojas, dvilin

kai suriestą kūną ir geliantį troškimą išsitiesti — aš tik 
visa tai prisiminsiu, ir mano blakstienos pačios užsi
merks.

Aš dėkosiu kiekvienai nakčiai už nekliudomą ramy
bę, kiekvienai poilsio valandai už pažadėtą užmarštį, aš 
dėkosiu už kasdieninę savo dovaną — už saldžią miego 
palaimą.

Kai vėl nubundu, jau šviesu.
Saulės dar nesimato, bet, turbūt, ji patekėjo, tik 

rytas labai apsiniaukęs. Visas oras pilnas paukščių 
švilpavimo. Ar tai ne tie patys strazdai, kurių kadaise 
klausiausi su tėčiu ir mama? Nežinau, kurion pusėn 
vakar bėgau. Tikriausiai, apsukau griuvėsius ratu ir 
vėl atsidūriau prie rūsio, nes platanų šakos kyla čia pat, 
už pašiūrės sienos.

Tik dabar pažvelgiu į savo kojas. Plonas apatinio 
šilkas subadytas juodom skylutėm. Ir paltas — visas 
apkritęs pelenais. Matyt, naktį pašiūrę buvo užsnigę 
žiežirbom...

Mano siena tebestovi.
Turiu ir vėl išsitiesti, nes nebejuntu nei rankų, nei 

kojų.
Ir atsargiai pasikeliu.
Žmonių niekur nesimato. Tik švilpauja paukščiai, 

sveikindami naują pavasario rytą. Pradeda lynoti.
Taip, aš esu visai netoli rūsio: griuvėsių properšoj 

juoduoja durų anga. Matosi net laiptelių turėklai ir ak
meninis slenkstis. Ties pašiūre stovi tarsi kokios mažos 
kartuvės; ant jų kadaruoja žemyn galva pakabinta viš
ta. Nežinau, kodėl tas negyvas paukštis man toks bai
sus — aš tuoj pat nusisuku kiton pusėn. Bet ten — tik 
griuvėsių krūvos.

(Bua daugiau)

pasinaudoti: šv. Raštas nebuvo 
išverstas lietuvių kalbon.

Mūsų laikais ta padėtis visai 
pasikeitė. Šv. Raštas Dievo pa
galba liko visas išverstas lietu
vių kalbon ir da~ar jau kiek
vienas tikintysis gali juomi: 
laisvai naudotis ir jame semtis 
sau amžinųjų tiesų šio gyveni
mo kelyje.

Švęsdami Lietuvos paaukoji
mą Nekalčiausiai Marijos Šir
džiai mes negalime palikti nuo
šalyje šv. Rašto. Juk čia mes 
randame visas žinias iš Marijos 
gyvenimo. Jame skaitome an
gelo apreiškimą Marijai, Mari
jos džiaugsmo giesmę “Mag- 
nificat”, Marijos meilę žmoni
jai ir jos rūpinimąsį bei kan
čias mūsų išganymui. Tad 
skaitydami šv. Raštą, mes nuo
lat turime progos stebėti Ma
rijos pasiaukojimo stebuklus ir 
kreiptis į ją savo nuolankiais 
prašymais ir maldomis prašy
dami jos tarpininkavimo prie 
Augščiausiojo sosto. Juk ji yra 
mūsų Tarpininkė!

Taigi kiekvieno kataliko pir
moji pareiga turėti sau ir kas
dien skaityti šv. Raštą. Dide
lis ir mažas čia randa neišse
miamus turtus savo dvasios 
gyvenimui. Ir praktiškas gyve
nimas čia yra pilniausiai apim
tas. Visi klausimai čia randa 
aiškiausi atsakymą. Paimki
me pav. maldos klausimą. 
“Kaip mes turime melstis?’’ 
klausė Kristaus apaštalai ir 
gavo nuostabiausi pamokymą: 
“Kai jūs meldžiatės, sakykite: 
Tėve mūsų, kurs esi dangu
je...” Ta nepalyginamoji mal
da palieka mums brangiausiu 
turtu, leidžiantį dangaus Tėvą 
vadinti ir mums savo tėvu. Vi
sos motinos gali iš šv. Rašto 
jau kūdikystėje išmokyti savo 
vaikus gražiausios maldos, o 
jaunimas jame rasti visą, ko 
jieško jo nerami siela.

Visa tai suprantant darosi 
aiškus mano pageidavimas, 
kad visi dar labiau pamiltų šv. 
Raštą, kad kiekviena šeima, 
kiekvienas žmogus apsirūpintų 
Dievo žodžiu ir bent Naująjį 
Testamentą laikytų savo bran
giausia knyga. Ir šio Lietuvos 
paaukojimo Nekalčiausiai Ma
rijos Širdžiai minėjimo proga 
mano didžiausias linkėjimas vi
siems lietuvos katalikams di
deliems ir mažiems yra apsirū
pinti šv. Rašto egzemplioriumi 
ir jį nuolat skaitant semtis ja
me sau ir savo ateičiai gau
siausių žinių ir malonių stipri
nančių tikėjimą ir meilę Die
vui ir artimui.

Profesorius gydytojas Bagdonas, vienintelis Lietuvių Profesorių 
Dr. garbės narys, sėdi lietuvių Budžių tarpe Šv. Juozapo prieglau
doje Cleveland. Ten jam Budžiui įteikė, Šv. Velykų proga, margu
čių ir šiaip dovanėlių. Iš kairės stovi inž. A. Pautienis, piimin.n- 
kas ir laivo kapitonas, Matulionis, V. Geležis, prof. Bagdonas (sė
di), N. Bantuškaitė, merg. sekcijos vadovė, Ambrazeviėiūtė ir 
Kudukis, jaun. sek. vadovas. Prof. Bagdonui sukako 90 metų.

Laiškai iš Afrikos

KATALIKŲ BAŽNYČIA ISLAMO 

KRAŠTUOSE
Mieloji Ada,

praeitą kartą rašiau, kad privi
legijuotą Prancūzijos ir prancū
zų kalbos padėtį rytinėje Vidur
žemio jūros dalyje reikia išaiš
kinti tradicine Prancūzijos drau 
gyste su Turkija ir Egiptu, ku
rios dėka jinai tapo Krikščio
nybės Globėja Rytuose. — Ta
čiau nereikia užmiršti, kad Ka
talikų Bažnyčia jau už tai su 
kaupu atsilygino, savo vadovau 
jamomis mokyklomis ir kultū
rinėmis institucijomis išlaikyda
ma prancūzų kalbos ir prancū
zų kultūros prestižą.

Neseniai Egipto Švietimo mi- 
nisteris davė pasikalbėjimą 
spaudai, kuriame jisai patiekė 
statinius davinius: iš kokių 4 
.milionų mokyklas lankančio jau 
nimo, apie pusė milijono moko
si privatiškose mokyklose. O 
kas gi tos privačios mokyklos?
— Niekam nepaslaptis, kad ■ vus leisti savo vaikus į religi- 
bent keturi penktadaliai iš jų nes mokyklas. Visų pirma, sno-
— prancūzų arba prancūzų va- j bizmas: /leisti savo dukterį j 
dovaujamų vienuolių vaikų dar- Dievo Motinos pensijonatą Rai
šeliai, pradžios mokyklos, gim- re arba į Siono Dievo Motinos 
nazijos. Yra, žinoma, keliolika mokyklą Aleksandrijoj reiškia
angliškų mokyklų, daugiausia 
gerų šeimų vaikams, iš Irako, 
Seudiečių Arabijos ar kitur at
siųstų arabų princų vaikams.
Amerikiečiai, pamažu stumdą- 1 kus praturtę pirkliai, mėsinin- 
mi anglus iš jų senų pozicijų, kai, stambesni ūkininkai: pran-
įsteigė Kaire savo universitetą, 
kuris, pagal Vakarų Europos
mokslo lygmenį, čia priskaito- j 2000 dolerių pasogos, beveik 
mas prie gimnazijų. Graikai tu garantuoja jai socialinį kilimą, 
ri, žinoma, savo mokyklas. Žy- ištekėjimą už advokato, gydy- 
dai savąsias, bet prancūzų kai- tojo ar inžinieriaus (egiptietis 
ba. Prancūzijos valdžia išlaiko advokatas prancūziškai moka,

penkis savo lyciejus, bet juose 
mokosi iš viso gal kokia 20,000 
vaikų. Visa kita — tai “brolių”, 
“seserų”, ir “tėvų” mokyklos. 
Kur mokaisi? — paklausi vai
kiuko — “Pas brolius”, — at
sakys, — arba: “pas seseris”. 
Dešimtys, šimtai tūkstančių vai 
kų: koptų, ortodoksų, bet dau
gumoje, žinoma, muzulmonų — 
mokomi ir auklėjami katalikiš
kose mokyklose prancūzų kal
ba, ir išmoksta ne tiktai bent 
penkiasdešimt prancūziškų sū
rių pavadinimus (geografija), 
ne tik apie tai, kaip “mūsų pro
tėviai galai karžygiškai gynėsi 
nuo Juliaus Cezario legijonų” 
(istorija), bet ir tai, kad Pran
cūzija yra vienintelis kraštas, 
kur žmogus laisviausiai ir gra
žiausiai gyvena.

Kaip išaiškinti tokį didelį ka
talikiškųjų .mokyklų pasiseki
mą? Daug veiksnių stumia tė-

nuo mažens patalpinti vaiką į 
geriausių šeimų, turtingiausių 
žmonių aplinką. Į “antros rū
šies” mokyklas leidžia savo vai

cūziškas brandos atestatas mu- 
zulmonei mergaitei atstoja bent

o gydytojas ir inžinierius moks 
lą baigė angliškai ■— bet tai ne
svarbu...).

Kita priežastis jau daug rim
tesnė: leisti valką pas vienuo
lius — arba iš viso į prancūziš
ką mokyklą — yra v sdėlto ga
rantija, kad jis šio to išmoks. 
O egipt'etiška mokykla kol kas 
dar moksle žinių nelabai daug 
duoda — ko galimi reikalauti 
iš mokytojo, jei jam mokama 
maždaug 50 dolerių į mėnesį? 
O tuo tarpu prancūziškoji mo
kykla — gal ji ir nepraktiška 
moderr/škame gyvenime — vis- 
dėlto, turbūt, aukščiausia moks 
lo lygiu pasaulyje.

Ir pagaliau trečioji priežas
tis: moderniškieji vienuolių or
dinai neb jo nei dykumų, nei 
stepių, ir jie drįsta steigti mo
kyklas Augštajame Egipte, ne
pakenčiamose gyvenimo ir kli
mato sąlygose, kur iš inteligen
tų tesutiksi tik prancūzų arche
ologą, besikasinėjantį pamažu 
dykumos smėlyje, graiką pirk
lį, nutarusį rizikuoti savo svei
kata, miegoti per kaitras ant 
stogo, įsisupus į sušlapintas ir 
nuolat keičiamas paklodes, ir 
per dvidešimt metų pasidaryti 
milionieriumi prekiaujant med
vilne, na ir, pagaliau, egiptietį 
valdininką, už kyšininkavimą 
nusiųstą bausmei į karštą “Si
birą”: ten vienuoliai steigia mo
kyklas, ambul j tori jas ir bando 
mokinti žmones gyventi.

Savaime kyla klausimas: ko
dėl katalikiškieji ordinai, Kata
likų Bažnyčia rodo tokį didelį 
susidomėjimą Islamo kraštais? 
Kodėl rūpintis kraštais, kur ne 
tik nėra jokios vilties, bet net 
uždrausta atversti muzulmonus 
į katalikų tikėjimą? Algirdas

Paskelbs šventaisiais
Pradėta byla paskelbti Ispa

nijoje, civilinio karo metu, nu
žudytus vienuolius kapucinus. 
Iš viso tada buvo raudonųjų 
nužudyta arti 7,000 katalikų 
kunigų, seselių ir broliukų.

Nekataliko dovana
Vienas nekatalikas paauko

jo $2,000, norėdamas paremti 
pasiryžimą Fort Wayne vysku
po — sukelti pustrečio miliono 
dolerių katalikų mokyklų sta
tybai.

Fanatikai degina
Bangalorės diecezijoje, Indi

joje, fanatikai indai sudegino 
naują katalikų bažnyčią, pa
statytą tik prieš tris mėnesius. 
Jie taipgi padegė namus J. Pu- 
thetto, katalikų kolonijos vado.

— Argentinoje yra 700 įvai
rių sektų ir tikybų. Oficialiais 
duomenimis, yra 16,724,000 ka
talikų, o gyventojų — 18,560,- 
000.
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RENDRUiGMENfcS TARYBOS fesoriaus pranešim." ap'e Vliko
POSĖDIS

Šį savaitgalį Clevelandan su
sirenka JAV Lietuvių Bendruo
menės Taryba aktualausių lie
tuviškųjų reikalų aptarti. Su
važiuoja visi Tarybos nariai, iš
siskirstę po visą Amerikos kon
tinentą. Posėdž ai vyks Carter 
viešbutyje. Iškilm'ngas posėdis 
įvyksta šeštadienį 10 vai. ryto. 
Kviečiami paskiri asmenys ir 
organizacijų atstovai. 7 vai. v. 
Sandaros kuopa visus Tarybos 
narius pakvietė į Detroito lietu-

ir Vykd. Tarybos darbus. Žal- 
kauskas, stovėjęs VVko vykdo
mojo darbo priešaky, nuoš:r- 
džiai nušvietė visus darbus, jų 
sunkumus, pasisekimus ir nesėk 
mes. Apgailestavęs, kad mūsų 
laisvinimo darbe yra įvykęs ski
limas, buv. pirm. pabrėžė, kad 
kovojantis paralelizmas yra pa
vojingas. “Kova už laisvę jun
gia visas grupes”. VI kas, kaip 
pripažintas tautos valios reiš
kėjas, sujungė dideles lietuvių 
mases visame pasaulyje. Jis 
gynė ir tebgina Lietuvos reika-

Ona ir Balys Mulioliai prie paaukotos pereinamas taurės krepši
nio nugalėtojui. Sporto šventė įvyks balandžio 21—22 dienomis, 
Foster Parke — 83 st. ir Loomis st.

ko vedėjas John De Rigkter, Boston MasS.
(Deraitss), kuris kandidatuoja
į apskrities valdybą — Countyj _ j Ga;lelIo vyrll choro 
Commssioner. Antrasis kalbė-, koncertas gražiai praėjo balan- 
tojas bus Frank G. O’Bell (Obe- džio 15 d 3 val p p go Bos. 
lenis), kandidatuojąs į apygar-l tono High School salėje. Be pa- 
dos teismo teisėjus, yra žino- ties choro, kuris atliko dviejų 
mas lietuvis advokatas. dalių programą, dar buvo mote-

— Solidarumo mokė č o rin-1 rų balsų sekstetas ir Iz. Vasyl ū 
kūnas pradedamas balandų o 15 j no smuikas solo. Publikos turė- 
d. ir bus baigtas gegužės 31 d. j j0 būti žymiai daugiau. 
Visuomenė prašoma šiltai re-1
aguoti i rinkėjus, įvertinant so
čiai nių reikalų svarbumą Cle- 
velando bendruomenėje.

PADĖKA

vių teatro gastrolių spektaklį ? . ...... ...b .. , lą, kur reikėjo ir kur galėjolietuvių salen. C.a bus trumpas jo “Airman of thc Month” ti-1 ka suvaidins P. Vaičiūno “Su-

— At-kų sendraugių susirin- 
į kimas numatomas balandžio 29 
d. Paskaitą skaitys A. Juknevi
čius Vilniaus klausimais.

— Solistas S. Liepas gegužės 
5 d. dainuos Worcester, Mass., 
rengiamame koncerte. Tame pat 
koncerte dalyvaus ir Aldona 
Stempužienė.

— Moksleivių at-kų šventė
Bostone įvyks gegužės 6 d. Bus 
iškilmingas susirinkimas ir me
no programą, kurios parengimui’”* 
vadovauja St. Leimonienė.

— D. Petronytės ir L. Izbieko
sutuoktuvės bus š. m. gegužės 
5 d. 11 vai. Šv. Petro lietuvių 
parap jos bažnyčioje.

narių pagerbimas. 8:30 vai. Cle- 
velando apylinkės valdyba ren
gia Tarybos nariams pagerbti 
vakarienę dr. A. Nasvyčio na
muose, 10823 Magnolia Drive. 
Sekmadienį posėdžiai bus pradė
ti 10 vai. ryto tame pačiame 
CarteV viešbutyje.

Svarbiausieji klaus'mai, ku
riais Tarybos nariai turės pasi-

Priėjęs prie Vyriausiojo L’etu- 
vos Išlaisvinimo Komiteto san
tykių su dipl. šefu S. Lozorai
čiu, pasakė, kad jie nėra toki, 
koki ištikrųjų tui'ėtų bf.t:. Č'a 
konkrečiai buvo nurodytos vi
sos pastangos santykius sunor- 
muoti, pacituoti susitarimų svar 
blausieji punktai ir nurodyta, 
kaip Lozoraitis susitar’mų lai
kėsi. Nors turėta daug pasita-

tūlą.
— Juzė Orantienė su dukre

lėmis Jūrate ir Dalia atostogavo 
Floridoje. Orantienė ilgą la ką 
yra dirbusi lituanistinėje mokyk 
loję. S. G.

SANDAROS VAKARAS

drumstąją Ramybę”, kuri su pa 
sisekimu buvo suvaidinta Det
roite. Režisūra Justo Pcsdešrio, 
dekoracijos Vyt. Ogilvio. Vei
kale vaid’na A. Gubilas, A. Ras
tenytė, J. Pusdešris, V. Ogilvis, 
P. Deveikis, K. Gricius, 2. Buk- 
nytė, J. Vitas ir V. Mackevičiū-

Atc nantį šeštadienį, balau- tė.
džio 21 d., lietuvių salėje bus Ši gastrolė yra pasekmė ilgo 

ir tampraus bendrabiavimo tarpvaidinama Čiurlionienės 3 veiks 
mų komedija “Pin geliai”. Vei-sakyti yra: valdybos apyskaiti- į rimų, bet Lozoraitis susitarimu 

niai pranešimai, įstatai, Kultu- nesilaikė. Nors Vlikas rodė I kalą suvaidins Detroito lietuvių
ros Fondo nuostatai, Kultūros 
kongresas, Pasaulio lietuvių sei
mas, p'niginiai reikalai ir t.t.

Clevelandas džiaugiasi galė
siąs priimti garbingus Bendruo
menės Tarybos narius, susiren
kančius svarstyti lietuvių kultū-

daug nuoširdumo surasti bendrą I teatras, vadovaujamas režisorės 
kalbą, bet Lozoraitis su savo rei

Vaidilos ir Alkos. Gal ir yra 
tinkamiausia, kad Alkos geriau
siai suvaidintas veikalas (spe-

Z. Arlauska:tės . Mikšienės, ku- cialiai sambūrio penkmeč ui at- 
ri ir pati veikale vaidina. Po žymėti) pirmoje eilėje aplanko 
vaidinimo bus šokiai ir veiks - Clevelando lietuvius, 
bufetas.

kalavimais — diktatais visas pa
stangas surasti bendradarbiavi
mą paversdavo niekais. Tie gin
čai nieko gero neduodą. Abu
organai — Vl;kas ir atstovai — JAV Lietuvių Bendruomenės 

rinius reikalus. Clevelandas reikal'ngi. Jų sulieti nereikią, j Tarybos nariai, kurie tomis d’e- 
taip pat didžiuojasi turėdamas Laisvinamo darbe ir visuomenė nomis bus susirinkę Cievelande 
savo tarpe ir vyriausiąją vai- turi turėti savo balsą. Tai bal- savo antrajai sesija5. Clevelan- 
dybą su pirm. St. Barzduku. sas yra Vyriausias Lietuvos Iš- do visuomenė turės progą savo 
Clevelandiečiai, sveikindami sa- laisvinimo Komitetas. 1954 me- atsilankymu pagerbti mūsų Berk myk/baland^o 29 d 11 30 vai teisintum 
vo garbingus svečius, linki jiems tais vkos 10 grupių padarė nu- druomenės vadovus ir su jais. £ Susirinkimo me- paskirsty:
sėkmingo ir našaus darbo bei tarimą dėl Vliko veiklos ap'm- pabendrauti, , Į (u kalb: ;-įnorras lietuviu ban-‘
giedrios asmeniškos nuotaikos ties. Tą nutarimu pasiraš usie- Biletai į vaidinim" jau dabar _______ -

ji tautininkai ir laisvės kovoto- - gavnami “Dirvos” redakcijoje —
jai šiandien jau tai neigia. Vie-, jr pas platintojus; vaidinimo d e

Vysk. M. Valančiaus Lituams 
tinės Mokyklos Komitetas, Cle- 
valand, Ohio, reiškia nuoširdžią 
padėką Šv. Jurgio parapijos kle 
bonui kun. V. Vilkutačiui už 
100 dol. auką ir salę, vikarams 
kun. B. Ivanauskui ir kun. Gol- 
dikovskiui už mokyklos parengi
mų garsinimą, Radijo Klubui,
“Draugui”, “Dirvai” ir ktiems 
laikraščiams, p r o p aguvus'ems
akcijų, skelbimų davėjams Lie-! Telelonas’ Vbginia' 7-2481 
tuvos Atgimimo Sąjūdžiui uz 1 * ’
10 dol., Jakubs Funeral už
dol., Kalvaitienei už 5 dol., A.
Navickienei už 3 dol. ir V. Ka- 
sakaičiui už 2 dol. aukas, prog
ramą atlikusiems Ig. Gatauč ui,
J. Kavaliauskaitei, G. Gulbinai- 
nel, mokyklos tautinių šokių 
grupei su vadovu L. Sagių, lat
vių tautinių šokių grupei ir 
programos vedėjui J. Stempu- 
žiui, vis'.cms dovanų aukoto
jams, biletų platintojams ir pir
kėjams, bufeto aukotojoms ir 
šeimininkėms, baro darbinin 
kams ir visiems kit'ems pinigu

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PREtIN PHOTO STUD10
(incorporatcd)

EDVARDAS ULIS, sav,
4058 Archer Avenue

Rūpestingai ir pigiai taisav
TELEVIZIJOS

APARATUS
Garantuoja darbą ir dalis.

I. MIGLINAS 
Telef. — HUmbeld 6-1038

Clevelando lietuvių tarpe.

VERIKAITIS IR 
RADZEVIČIŪTE

“TĖVYNĖS GARSŲ”
Valandėlė transliuojama per WDOK 
stotį, banga 1260, kiekvieną penk
tadienį 7 vai. vakare.

Klubo pirm. J. STEMPUŽIS
1203 E. 74TH STREET 

Cleveland 3, Ohio, tel. EX 1-2296
_

Duoną ir įvairias skoningas 
bulkutes kepa

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

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

miestus.

Pirkit Apsaugos Bonus!

ar darbu prisėdėjusiems pr'e pa-
_..... , . .... Visuomenė kviečiama gausiai į rengimo pasisek.rr.o, kuris iro-
^ai mimo gar es svečiais u» atsilankyti ir paremti lietuvišką kyklos iždui davė 6C9 dol. pel- 

teatrą, kuris 1 eka gyvas, nors no. Tėvų Komitetas
ir šiurkšč ose gyvenimo cąly- ' --------------
gose. > • Į Vargas tam, kurs užmiršta

— o — j kad tikroji tautos ekonom'nė
pvlinkės susir'nkimas: santvarka re'kalauja socialines 

teisingumo, teisingo ir tinkamo 
mo krašto gėrybių.

—7:,;us XII
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^\es PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ

4038 Archer Avenue T«l. LA3-671?

AUGUST SALDUKAS Prazidentot

ton sulaužytų Lozora čio susita
rimų vėl buvo mėginta surast' 

davė puikų koncertą Cievelande. nau-» bendradarbiavimo kalbą.
Pilna lietuvių salė gėrėjosi so- Bet dabar Rom°Jc b“v- mm,stc’ 
lįstų balsais ir jų repertuaru. rls Padiktavo besąlyginius 8
Solistas Vaclovas Verikaitis, pir ku™ i>arod° *> inf
ulą kartą dainavę, Cievelande clJa8' Visuomenė laukia, kaip 
prašoko visų spėliojimus apie »“ultimatumą" Vliko Prezi- 
solisto balse, ir puikų pasinio-, dnnuas reagus.
šmą, todėl nestebėtina, kad so- Sus rinkimui pirm ninkavo J
listas buvo priverstas net ket- ! Daugėla. Į paklausimus atsakė lietuviu -alėie

Zaikauskas, išryškindamas dai '' ‘ ’al' vaK' uetuvių aleje 
vertą dainų padainuoti, visai ne- klau-im- Tokiu „-a ! Vaidilos teatro būrelio r..pėsčiu
Įrašytų programom Jo reperti a- "s a b a ’ ‘y Detroito Dramos Sambūris Al-
re girdėjome VI. Jakubėną, K ne®lmlt turėtų būti daugiau r___________________________
V. Banaitį, St. Šimkų, A. Eg- ' dažniau.
dUrW A “1USol Pra-' "Algis Galiūnas, šv. Jur-’ " NUO U^SENEJUSIŲ 

nė Radzevičiūtė padainavo jj gio parapijos mokyklos aštunto- SKAUDANČIŲ ZAIZDŲ 
Gruodžio, St. Gailevičiaus, P. Sa; J° skyriaus mokinys, 14 metų
pagos, K. Kavecko, W. A. Mo- am"iaUR> la mėjo Bened ktinų 
zkrto, T. Thomas ir D. Puccini' mokyklos ketvertų metų stipen-

na — nuo 6 vai. prie įėjimo. 
Kainos po $1.50 ir $1. Vaidini
mo pradžia — 7 vai. vak. punk
tualiai.

Sandaros 18 .tuopa maloniai 
kviečia visus Clevelando lietu
vius gausiai vakare dalyvauti.

“SUCRUMSTBJ2 RAMYBE” 
m. balandžio 28 d., šešta-

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

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

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurte kenčia nuo SENU AT

VIRŲ Ir SKAUDŽIŲ ZAIZDŲ.
negali ramiai učilSti Ir naktiniie

rlii Vai ' ‘ ’ '*1 L- 1 Tlleffotl, nes Ji) užsisenSJusloa žaizdoskūrinius. Kauno operos soliste' aiap geriausiai išlaikęs nu- ir skauda. Kad pašalinti tą
. . . . . . . _. .... a t vi

ISklte 
y m o

ani.Hi niihblra nriomp čUtai ir i Statytus mokyklos egzaminus. I liežCji'r.ą ir skaudėjimą seni, gausi puoiiKa priėmė šutai ir , J , ...... -n tr skaudžiu žaizdų, ūži
publikos prašoma padainavo po- ™he Cleveland Press įsidėjo | legi eo ointment. .io« g .v d

* . i - • Ai'rio nlintr'inko r ermyii ai-m- i Ypatyliea paicnfęvinH Jūaų fll.aud5Ji- -rą programon neįrašytų kuri-| nuotrauKą ,r gražų a,,ra ,r ga1Sa,tP raniiai miegoti nak-
[ šymą ap’e jo lietuvišką kilmę ir d- vartokite ją. taipgi nuo skau- 

Ižių nudegimų. Ji taipgi pasalinamų.
Solistams akompanavo Regina 

Brazait:cnė.
jo tėvus. n|ež8JI.,ią ligoa vadinamos I’SORIA- 

SIS. Taipgi pasalina peršSJtmą ligoa 
— Viktoras Birentas, taniau-' vadinamos athi.ete’s eoot, su 

Koncertą rengė L. R. K. Mo- j,, aviacijoje, pagal “The Cle-
terų Sąjungos 36 kuopi, va-! vėlam! Prc3s" pranešimą laimė- 
tlovaujama Cnos Jakubaitienės 
I’irmin nkei Jakubaitienei ant 
pečių krito visa šio vakaro naš
ta. O. Jakubaitienė dar kartą 
įrodė savo stebėtinus sugebėji
mus ir nepaprastą energiją pa
rengimams organizuoti. Jos pa
rengimai visada išeina gražūs, j 
jaukūs ir visada sutraukia noma 
ža publikos. Ir vakaro — kon
certo tikslas buvo kilnus — pa
remti naujosios parapijos mo
kyklos statybos fondą.

PRDF K. ZAI KAFSKAS 
CLEVELAN*»E

Demokratinio Sambūrio pre
zidiumo pakviestas, Clevelandan 
buvo atvykęs Vliko Vykd. Ta
rybos buv. pirm. K. Zaikauskas, 
kuris praėjusį sekmadienį patic-' 
kė pranešimą Clevelando lietu
viams. Gausi lietuviškoji visuo
menė su įdomumu išklausė pro-

PIGIAI Dt SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR R TOLIAU

K. EIDUKONIS

Turiu naują didelį sunkvežinų 
ir apdraudas

2313 W. 91st St. Chicago, III. 
Tel. PRescott 9 2781

u o
Ižiflatnnčios, nunktliiHina odos dedir 
žinių, odos IfibSrimų Ir t t., tulpg’ 
Inkatna vnrtoti vnlkučlamn, knda pa 
ilrodo Hkaudun lAhBrtman nūn vynty 
klų. JI yra gera g/duolB nūn IS 
vlrSlnių odos ligų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
et.. $1.25, Ir $3.50.
Pirkite valstlnOseChl 
nagoj ir apylinkėse—
Mllwaukes, WlHC.,On 
ry.Ind.IrDetrolt, Ml- 
ehlgan arba raSyki- 
•e Ir atRiųnktte Mo- 
ney ordnr i

LEGULO, Department D. 
5618 W. Eddy St. Chicafio 34, III.

MES PAKEPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GEl^KELlAlS. 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

Sutvarkome dokumentus norintiems atvažiuoti į Ameriką. Pa 
rūpiname dokumentus norintiems išvykti į užsienį. TURIME IR 
LIETUVIŲ Skyrių. Pildome afideivitus. Pasinaudokite.

iHiiimiiiitHiiiiiiiimiiiimmiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiuii

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

tolimų distancijų. Saukite sekančiai:

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

Telefonas — FKonlier 6-1882 
ll]||l!llll!!!II!lll!!!!>|Į!!!!!!!!l!!r'!|i><!l'M'l!!m!>!!nmi'!!U'!(mullllIinilllllll!llll!B!ll

Pradėki! Taupyti šiandien. Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradekite taupyli šioje lietuviškoje 

jslaigoje — BRIGHTON SAVINGS ANO LOAN ! 
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,09

BRIGII10N SAVINGS AND LOAN ASS’N
4371 Archer Bve.. į vakarus nuo California Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

ftoosevcif Furnilure Miegamo Rakandu Išpardavimas!
11 gabalų — tiktai už $169.00

Į šį setą įeina lova, dreseris, ko
moda, springsai, matrasas su vidu
jinėm spiruoklem, 3 vanity stiliaus 
lempos, 2 miegamos pagalvės ir 
kilimas. Didelis pasirinkimas ir 
kitokių baldų. Galima užeiti vaka
rais. Parduodame išmokėjimais.
(Jž 6 mėnesių išmokėjimus neima
mo jokių nuošimčių. Prieš perkant 
baidus, užsukite į šią lietuvišką 
krautuvę, apžiūrėkite baldus ir pa
tirkite kainas.

ROOSEVELT FURNITURE CO.
?810 WEST ROOSEVELT ROAD Tel. SEeley 8-4711

Felln Raudonis, sav. Ir menadžerls 
Krautuvą atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki 4:10.

OFISO VALANDOS:
I’irmad., nntrad , p.-nktarl. ir 
šciildil. 'J vai. ryto iki 4:30 p.p.

Trečiad. !• ryto iki 12 vai.. 
Ketvirtad. U vai. iki S vai. vak.

SEGHETTI TRAVEL BUREAU
2451 So. Oakley Avenue Tel. YArd< 1-3278

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

J

NARIAI lIElDVą TAl’P. IR SK0UN1M0
B-V1Ų LYGOS. KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
i n

Paskolos Ouodamos Namų įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

iHICAGO SAVINGS & LOAN ASSIh
6234 S. Westem Avė. Chicago 36, III

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

DISTRICT SAVINGS A LOAN ASSN.
3430 So. Haisted Street Chicago 8, III

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

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

“Siustas perkrausi
15 TOLI IR ARTI •'■J

NAUJI DIDELI T8OKAI-NAUJAUSI NMUSTYfn {PAHK/AI 
ILSU METU PATYRIMAS-PI6US IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. V/AIUmok 5-9209

MOVIMO
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Penktadienis, balandžio 20, 1956 dienraštis Draugas, chicago, Illinois

S® =n!

Kviečiame į Vl-sias S. Amerikos Lietuvių sporto žaidynes
BALANDŽIO MĖNESIO 21 - 22 DIENOMIS — CHICAGOJE Varžybos vyks Foster Pk. salei, 83 ir Loomis gat., o Sportininku vaka-
Ž Al D YNI Ų PROGRAMA: bal. mėn. 21 d., šeštadienį, II vai. varžyby pradžia; 2 |X| Mc _ * i • i • . a j- • it i jvai. oficialus žaidynių atidarymas; 8 valandą sportininkų vakaras. HĮĮjP s zaKtynlL/UZ(^ary mas su šoktai: Liet. Auditorijoj, 3137 S. Halsted.

Bal. mėn. 22 d., sekmadienį, 12 vai. baigminiai susitikimai; 5:30 vai. žaidy< 
niy uždarymas, dovanų įteikimas ir šokiai.

LIETUVOS ATSIMINIMŲ RADIJO 
VALANDA

Rūtos ansamblis 15 m. laikotarpy 
ALOYZAS RUDZITA S, Elizabeth, N. J.

Jau 1941 m. gale, kai pati 
“L. A.” radijo valanda New 
York’e įsisteigė irgi tik tų pa
čių metų rugpjūčio mėn. 2 d., 
buvo susitveręs ir mišrus cho
ras iš 35 choristų pasivadinęs 
“Lietuvos Garsų” choru, ku
riam dirigavo ir vadovavo Ma
ria Šlekaitytė. Tasai choras jau 
ir tada reprezentavo lietuvišką 
dainą ne tik per radiją, savuo
se piknikuose, koncertuose, 
bet ir kitataučių tarptautinio 
pobūdžio parengimuose, gar
sindamas bei popularindamas 
Lietuvos vardą. 1943 m. vyrus 
pašaukus į kariuomenę šis cho
ras iširo. 1944 m. Jokūbui Stu- 
kui grįžus iš kariuomenės buvo 
sutvertas moterų choras, kuris 
kaipo toks pasivadino “Rūtos” 
choru. Jame dalyvavo apie 20 
mergaičių. Chorui vadovavo 
bei dirigavo Vladas Simelevi- 
čius. Tuo pačiu laiku atskirai 
buvo susitvėrus ir tautinių šo
kių grupė iš mergaičių ir ber
niukų, kuriai vadovavo Lilija 
Stilsonaitė — Šateikienė. 194č 
m. Jokūbo Stuko jaunesnysis 
brolis Liudas, muzikos studen
tas, jau veikė su moterų kvar
tetu su kuriuo tarp kitko buvo

įdainavęs ir plokšteles, kurios 
buvo užrašytos “Polo” firmoje. 

12 Žžmonių kolektyvas 

1951 m. lapkričio mėn. Jokū
bui Stukui besiruošiant minėti 

! savo transliacijų 10 metų su
kaktį, jo brolis Liudas susiža
vėjęs tremtinių skambiom dai
nom, sumanė sudaryti iš nau
jakurių ir seniau jam žinomų 
amerikiečių lietuvių dainos mė
gėjų nedidelį kolektyvą, kurio 
dainomis paįvairinti minėjimo 
programą. Jis todėl susikvietęs 
tremtinius —■ naujakurius ir 
seniau jam žinomus amerikie
čius lietuvius dainos mėgėjus 
ir sudarė iš dvylikos žmonių 
kolektyvą, kuris ir buvo bran- 
duolis šiandieną jau penkerius 
metus šauniai veikiančio “Rū
tos” ansamblio. Ansambliu jis 
buvo pavadintas todėl, kad su 
choru veikė ir tautinių šokių 
grupė, kuriai vadovauja Aldo
na Cvirkaitė - Piktkunigiene. 
Kurclinimosi rūpesčiais nauja
kuriams visaip besiblaškant ir 
buriantis, jieškant pažinčių ir 
kurdinimosi pagalbos, netru
kus ir čia susispietė gražus ir 
gyvas dainos entuziastų būre
lis prie kurių prisidėjo nerna-

LIETUVIŠKOS GAIDOS
#10.00 VERTĖS UŽ #4.00

Amatininko (luina, žemam balsui su piano. 4. Tallat-Kelpša ............ $1.00
Apvesdinkite ir Alane. 3 veiksmu o,»cretė. 51. Petrauskas ........................i!.50
Atsisveikinimas su giria. Mišriam chorui. St. Šimkus ....................................$1.00
Atsisveikinimas su tėvyne. Mišriam chorui ir solo halsams. St. Šimkus $1.50
Aš pas Tėveli Ir Močiutė Mano. Chorui. .1, Taliai-Kelpša ................. 75c.
Aš Toli Suleista ir Tris llzienas. Chorui. J. Tallat-Kelpša ................. 75c.
Asperges Me. Trims balsams su vargonais. .1. Tallat-Kelpša ................. $1.00
Bernužėli, Neviliok. Variacijos pianui. J. Gruodis ..................................... $1.50
Brolybės daina, t'horui ir tenorui. .1 Gruodis .............................................. $1.00
Balnok, Turnė. Žirgų ir Kareiviu Daina. Chorui. J. Tallat-Kelpša . . $1.00
Biu-tai. Solo augštam baisui. .1. Gruodis ........................................................ $1.00
čia Kraštas Liūdnas ir Gaudžia Aukso Varpas. M. chorui. ,1. Žilevičius $1.00
1 to vanojo. Solo balsui M Petrauskas .................................................................. $1.00
Darbininko daina. Mišriam chorui. Stasys Šimkus ..................................... $1.00
M, .laimieji. Mišriam chorui. 4. Gruodis ................................................. 75c.
F.lsiu | Girelę Ir Vi, Vi, Dieve. Mišriam chorui. .1. Tallat-Kelpša .. $1.00
Fglė. Žalčio Ir Gulbės Dievaičio duetas. M. Petrauskas ...................... $2.00
Gerk, Glrtuolklolt. Vienam įtaisui. A. Kačananskas ................................ $1.00
Gėriau Dieni), Gėriau Naktį. Vienam balsui. A. Kačanauskas ............ $1.00
Impromptu. Ptano solo. .1 Tallat-Kelpša ................... ............ .................... $1.00
.Iiira ir Mergos. Solo tenorui. 4. Gruodis ........................................................ $1.00
Kettarl suktiniai. Piano solo. J Tallat-Kelpša............................................... $1.00
Kareiviu daina. Vyrų cliorul. Stasys Šimkus ............................................... $1.00
Kaip Kalba Paukštelė. Solo sopranui. Stasys Šimkus................................ $1.00
Kur Bakūžė Samanų,,ta. Plaukia Sau laivelis. Pamilau Vakar,

Ant Marių. Solo sopranui ar tenorui. St. Šimkus .............................. $1.50
Karvelėli Mėlynasis, Aš Išėjau j Girelę. Cliorul. A. Vanagaitis .... 50c.
Km- sapnų Grožybė. Chorui. A. Vanagaitis.................................................... 5ftc.
leiskit į Tėvynę. Chorui ir solo balsui V. Paulauskas ........................... $1.00
leiskit į Tėvynę. Chorui. A. Vanagaitis ........................................................ 75c.
Lietuvaitė (Mazurka). Solo pianui. S. Navickas .................................
lakštingalėlė. Solo sopranui. A. Kačananskas .....................................
3 Liaudies Dainos: Solo pianui. ,1. Tallat-Kel|iša ............................
3 Liaudies Dainos: Mušė Mane Vyras. Kaip pas Močiutę Buvau,

Motulė Mano. Mišriam chorui. Kini. T. Brazys .......................
Lietuvių Himnas. Cliorul. A. Kačananskas ............................................
Dietiniais Esame Mes Gimę. Mišriam chorui. St. Šimkus .............
Nuliūdimo Valanda. Solo sopranui. ,1. Žilevičius ............................
Nt»|»lasnok. Solo sopranui. 4. Tallat-Kelpša ..........................................
Ne Margi Sakalėliai. Solo tenorui. ,1. Tallat-Kelpša .......................
Op, Op. Mlšrani chorui. .1. Gruodis .............................................................
O, Kaip Miela Išgirst. Holo tenorui. A. Kačananskas .......................
OI, Kas? Holo žemam Imlsui. Stasys Šimkus ..........................................
OI, tirolėiau. Holo sopranui. Stasys Šimkus ...................................................... 75c.
Pirmyn j Kovų. Chorui. A. Aleksls ....................................................................... 75c.
1‘ntlnėll, Raudonasis. Mišriam etiorni. Kun. T. Brazys ........................... 75,-.
Putino Daina. Mišriam chorui. ,1. Naujells....................................... .. .............. 75c.
Pasaka, l*ianu solo. 4. Tallnt-Kelpša ................................................................ $1.00
Pasaka. Augštam balsui. M. Petrauskas ........................................................ 75e.
Pirko Senis. Chorui. 4. Gruodis ..................................................................
liūtu, /aunam halsui solo. 4. Gruodis .........................................................
Ilfiplnosi Motinėlė. Solo sopranui. 4. 'laitai-Kelpša .........................
Saulelė Bandomi. Solo augštam halsui. 4. Tallnt-Kelpša............
Sudiev, Lietuva. Mišriam chorui. A. Kačananskas ............................
Septy nios Lietuviškos Giesmės. Chorui. St. Šimkus .......................
Tėvužčli. Sengalvėli, Sake Mano šiokia

Augštam halsui solo. 4. Tallat-Kelpša ............................................ .. SI.00
I ž Klystančius Žmones. Arioso tenorui. A. Kačananskas ...................... 75c.
Vasaros Naktys. Vlišrain chorui. 4. Naujalis ................................................. $1.00
Vasaros naktys. Mišriam chorui. A. Vanagaitis ............................................ 75,-.
Vėjavaikis. Žeimiui ir augštam įtaisui solo. 4. Gt-malfs ........................... $1.00
Vakaras. Holo MOprantii. V. Stam-k-laoineOskienč ..................................... 75,-.
Vanagiene Polka. Pianui. A. Vanagaitis ........................................................ 50,-.
Vyčių Himnas. Mišriam chorui. A. Aleksandravičius ............................. 75,-.
Viso Pasaulio žalčių Karalius, žemam balsui solo. A. Kačananskas. $1.00 
Vai Gudri. Gudri, Daina Apie V ellnoiių, Pavasarėlio trumpa

Naktuže. Chorui. Stasys Šimkus ............................. .................................... $1.00
Vytauto Garbei. Mišriam chorui. A. Vanagaitis ......................................... $1.00
Žulloj Girelėj, Koks Ten l.cngvas Poll-ėlts Solo si|>r. 4. 'I aliai-Kelpša $1.00 
Kinkinys Lietuviškų Liaudies Dainų ir šokių pianui (15 kūrinėlių). $1.00

šias lietuviškas gaidas skelbiame paskulinj kart). Siunčiame ir paštu. 
Kas pristos $1.00. tas gaus gaidų už $10.00 vertės. Perkant nž mažiau — 
kaina, kaip nurodyta. Gaidį) katalogų neturime ir nesiunėiatiie. t’žsaky- 
daml gaidas, siųskite kartu Ir moiiey orderį, (OI) gaidų neslunčlatnc. 
prisiimt lino lėšas mes apmokame.

JOS. F. BLIDRIK FURNITŪRŲ, INU.
3241 So. Halsted Street Chicago 8, Illinois

75c.75c.
75i-.

75c. 
$1.00 
SI.O1*

7 5c.
75c.
75c. 

$i.t»o 
S 1.00

75c,

žai ir amerikiečių lietuvių šau
naus jaun.mo. Ansamblis ypač 
pagyvėjo, kai 1951 m. žiemą j 
Ameriką atvyko muzikas Al
girdas Kačanauskas, kompozi
toriaus Aleksandro Kačanaus- 
ko sūnus, tremty pasižymėjęs 
su “Sietyno” dainos ir tautinių 
šokių kolektyvu.

Televizijoj per radiją ir
Per penkerius metus “Rū

tos” ansamblis davė virš 35 
koncertų: radiofone, salėse ir 
vasarą piknikuose. Savo reper
tuare ansamblis turi per 90 
dainų. Jų tarpe apie 20 gies
mių, ištraukos iš operų “Aida” 
Giuseppo Verdi ir “Cavalleria 
Rusticana” muzika Petr0 Mas- 
cagni; apie 5 operetes. Lietuvių 
kompozitorių — autoriai: Sta
sio Šimkaus, Česlovo Sasnaus
ko, Kazio Viktoro Banaičio, 
Jono Bendoriaus, Juozo Gruo
džio, Juozo Žilevičiaus, Juozo 
Strolio, Juliaus Štarkos ir eilė 
kitų kompozitorių — autorių. 
Be savų parengimų “Rūtos” 
ansamblis dar yra daug daly
vavęs ir reprezentavęs lietuviš
ką dainą kviečiamas įvairių 
tarptautinių žymių organizaci
jų. Du kartu 'su dideliu pasise
kimu koncertuota YMCA ruo
šiamuose svetimtaučiams kon
certuose.

1955 m. gruodžio mėn. 26 d. 
kviečiami New Jersey valsty
bės karo veteranų tarnybos 
pirmininko, pasireiškė televizi
joje su lietuviškomis kalėdinė
mis giesmėmis. Šių metų vasa
rio 18 d. taip pat pasirodyta 
televizijoj. Programą organiza
vo ir jai vadovavo Jokūbas 
Stukas. Dabar Jokūbas Stu- 
kas su Rūtos ansambliu yra 
pasiryžęs nuolat tokias progra
mas organizuoti.

Baigiant reiktų pažymėti di
džiai reikšmingus nuopelnus 
amerikiečio lietuvio Jokūbo 
Stuko jo nenuilstamam darbo 
lietuvybės išlaikymui ir jo ar
timiausių bendradarbių: jau
nesniojo brolio Liudo Stuko, 
Amerikos Balso redaktoriaus

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairiu 
perkraustymus ir pervežimu’ 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BĮ, 7-7075 arba 

RE 7-9842

•m’

— pranešėjo, Alfonso Petručio, 
tautinių šokių vadovės, Aldo
nos Cvir kaitės - Piktkunigienės 
ir Algirdo Kačanausko.

Chicago je
MINfc-JO 70 METŲ SUKAKTI

LRK Susivienijimo Ameri
koj 33-čios kuopos valdyba ba
landžio 15 d. surengė savos or
ganizacijos septyniasdešimt 
metų paminėjimą, kuris buvo 
pradėtas pamaldomis 9 vai. Vi
sų šventųjų parap. bažnyčioje. 
Po pietų parap. salėje įvyko 
minėjimo oficialioji dalis. Ban
ketą atidarė fniansų sekret. K. 
D. Rubinas. Pasveikinęs sve
čius ir narius, dalyvius, toii- 
mesniai programai vesti pa
kvietė kuopos ižd. St. Jušką.

Rūpestingai paruoštą invo- 
kaciją skaitė kuopos dvasios 
vadas kun. A. Stanevičius.

Prisimintas kan. F. Kemėis
Tylos minute ir malda buvo 

pagerbti žuvę ir mirę 33-čios 
kuopos steigėjai ir nariai sv 
kan. F. Kemėšium priešakyje 
Tyliai gedulo maršą grojant 
Visų Šventųjų parap. klebonas 
kun. J. Šaulinskas kalbėjo .mal
dą.

Vaišės
Po pamaldų darbščiosios Ro- 

selando šeimininkės: M. Rubi- 
nienė, S. Pivariuniene, K. Žeb
rauskienė, Pr. Žebrauskienė, 
Br. Žebrauskaitė ir De. Žeb- 
rauskaitė, pavaišino kotletais 
ir kitais valgiais, o 32-člos kuo
pos sekret. J. Pleirys gėrimais. 
Bebaigiant vaišintis programos 
vedėjas pristatė seniausius na
rius ir narias apsidraudusias 
su visa gausinga šeima. 

Sveikinimai ir kalbos 
Pagrindinis kalbėtojas K 1 

Kleiva, savo žodyje paryškino 
organizuoto ir neorganizuoto 
žmogaus vertybes. Perdavė 
LRKSA pirmininko L. Šimučio 
centro valdybos ir Chicagos 
apskr. sveikinimus bei linkėji
mus 33-čiai kuopai. Be to pa
gyrė Roselandiškius kaipo 
darbščius ir rūpestingus.

Gcrb. klebonas kun. J. Sau 
linskas, nuoširdžiai klausė da 
lyvių, “ar mes turime apleist* 
lietuviškas pamaldas, lietuvybę 
ir visą tai ką mūsų tėvai įkū
rė”. Toliau klebonas kalbėjo 
‘‘aš išmokau lietuviškai atva 
žiavęs, džiaugiuosi sulaukęs 
naujų lietuvių kurie jungiasi

žaidynėse dalyvauja 12 sporto Genely su 260 dalyviais Nuoširdžiai kvie
čiame visus gausiai dalyvauti. RENGIMO KOMITETAS

prie parapijos ir lietuvišaų or 
ganizacijų. La’kykim ta« įstai
gas, kurias mūsų tėvai įsteigė. 
Jeigu gausim leidimą, tai neil
gai trukus pradėsim statyt nau
ją bažnyčią”. Klebono toks m'e- 
las ir atviras pasisakymas 
ypač pranešimas apie naują 
bažnyčią visų dalyvių džiaugs
mingai buvo sutiktas.

Kaipo svečias žodį tarti bu
vo pakviestas rašyt. P. Abel- 
kis. Toliau sekė organizacijų 
atstovų trumpi sveikinimai; 
kaitėjo: LRKSA 163 kp. var
du — J. Aukštaitis, LRKSA 
160 kp. — J. Jusevičius, 
LRKSA 15 kp. — V. Galvydis, 
LB — K. Čepaitis, Balfo — K. 
Bružas, SLA 63 kp. — P. Kur- 
zikauskas ir Liet. Demokratų 
— J. Pivariunas.

Dainos, muzika ir šokiai
Teresė Papšytė padainavo 

Mano gimtinė — Kačanausko, 
Leisk man švęsti — C. Goundo 
ir Kur bakūžė samanota — 
Šimkaus. Akompanavo Richar
das Sabonis. Richardo Sabonio 
vadovaujamas kvartetas su
dainavo 7 daineles ir pabaigai 
Ilgiausių Metų, pritariant vi
siems. Programai besibaigiant 
33-čios kuopos pirmininkas 
Pranas Bružas pareiškė širdin
gą padėką visiems dalyviams 
o ypatingai dėkojo tiems ku
rie darbais prisidėjo prie šio 
minėjimo. Po kalbų ir vaišių 
vyko šokiai ir dainos iki vėly
vos nakties. Šokiams grojo J 
Gedgaudas ir kiti. Br.

Gardner, Mass.
— Vyčių susirinkime buvo nu

tarta suruošti ekskursiją į Ka
nados šventoves. Kelionė nu
matyta rugsėjo mėnesį. Vado
vaus kun. Jankauskas.

— Lietuvių Bendrovės susi
rinkimas įvyks balandžio 24 d. 
7 vai. vak. L. Pil očių Klube.

— Abiomienė ir G. Ablonnitė, 
kurios gyveno Athol, Mass., iš
sikelia į Hartfordą. Ta proga 
joms suruoštos išleistuvės.

— Vytis Alvin Radeckas grį
žo atlikęs karinę prievolę. Vytis

SELF
O SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE 

ALL PHONES — WALBROOK 5-8202

Balandžio mėnesio 19, 20 ir 21 

dienomis

%

COURVOISIER, Three Star Coguac Fifth $4.98
IMPORTED FRENCH BRANDY Fiftli $2-98
CREME DE CASSIS Fifth $2-75
GRAIN ALCOHOL, 190 PROOF USP Fifth $4-89
1952 VINTAGE, Imported Bordeaux

Red or White Wines Fifth 69c
KIJAFA WINE 5th $1.69
CINZANO VERM0UT1I

Sweet or Dry Fifth $1.39
DANSKI VODKA, 80 Proof Fifth $2-89
IMPORTED CANADIAN VVHISKEY Fifth $4.23

NUYENŠ ASSORTED 03RDIALS

,»7T----------n:------------ 1-------------- 1--------

FifMi
------ K—

$2-89

__ V'—1

V
I
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SINCLAIR Gazolino Stotis

"PAGALBA"
Sav. Ant. Stanevičius

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

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

Parduodame akumiliatorius, padangas ir kt. automobilių dalis.

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

. .. ■■^—.■—4—'" ii i i

i

t

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. “Drauge”.

Sukaktuvinių Melų Dovanos Taupytojams

75C. 
. 75c.

$1.00 
$1.00

75c.
$$2.00

KĄ GALI JUMS

JURJONO BENDROVĖ
3521 So. Halsted St. Tel. BIshop 7-3371 CHICAGO 9, ILL. 

pasiūlyti? 0 gi štai ką:
SIENPOPIERIŲ:

įvairiausių spalvų, puikinusios rūšies, iiiiu'ausios laidus, pradedant nuo 
20c vientisi) volei),

DAŽŲ:
7.\iluiiiiėiu, pušimi žvilgančių (šilkinio ž.\ilgėjimo), malinių iš Gilaus 
ir iš oro dažymui, pradedant nuo $1,1)3 galiotu).

NAMŲ RUOŠOS REIKMENŲ:
Pietų, kaios ir arbatos servyzų, |wirec|iuio Ir hijanso virtinių ii- impor- 
tootų. Kepimui formų, lilėkų Ir elektrinių indų kaliui žemiau konku
rencijos!

DOVANINIŲ PREKIŲ:
įvairioms progoms: vestuvėms, ginilnilirniams, vardadieniams Ir liet 
kokioms sukaktuvėms. ItIKI I LS Ir DAKIAI S-GlKfcNO ŠOKOLAD1- 
NIV SALDAINI!’.

IMPORTUOTŲ PREKIŲ:
Vokišku kišeninių pluksnakoėiii, priiilrilan) nuo $1.50 viftieias, lempe- 
ralūrul nuduoti termometrų C <N I' luidalinimų, prudi-dant nuo $1.1(1 
vienetas, krištolo dirbinių ir ehrominiii (nulekiu su puikiausiais vaiz
dais aut stiklo dugno, pradcituiil nuo $3.3$ vienetas ir

DAUGYBĘ KITŲ PREKIŲ,
koriu ėla įiejioanoma išvardinti. Keikia |«i< iam užriti, pamatyti ir jsi* 
tikinti.

JONAS GRADfNSKAS
NAUJAUSI VOKIŠKI ITLTRA HI-FI 

KADIJAI-PATEFONAI 

J. G. TELEVISION COMPANV

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
TAISYMAS GARANTUOJAMAS RAŠTU — 100%

Šiais metais Crane Savings mini savo 30 metų 
sukaktį. Šia proga bendroves vadovybė nutarė 
duoti dovanų visiems naujiems ir seniems tau
pytojams. Štai jos:

1. Kas atidarys naują sąskaitą arba padės į senąją $50.09 
ar daugiau, tai gaus dovanų bendrovės raktą su termo
metru arba puikią piniginę.

2. Kas padės $150.00 ar daugiau, tai gaus stiprų ir paran
kų plastikinį arba nailoninį shopping bag (krepšį pirki
niams).

3. Kas padės $500.00 ar daugiau, tai gaus saugią dėžę do
kumentams laikyti arba perlų karoline.

CRANE SAVINGS
AND LQAN ASSOCIATION 

2555 West 47th Street LAfayefte 3-1083
H. lt. Pletklcvvlrz, prez.; !•;. lt. Ptetkcvvlez, wkr. Ir (ulrokatAH

Mokam* nukštiia rttvirb'n Inu K^Muojams i'ckiua. Parduodu me 
\r išp> rkaioe vHlatyitėa bonus. Taupytojams patarnavimai vaitui.
A I IDAHVKI I i: H.ysKAIT.} ŠIAMHLN. APDKAI ŠI A IKI $10,(HM)

DAHHO VALANIK.lS: plrinad. Ir ketv. nuo 9 Iki S vai. vak : 
antrndien) Ir p> nktadlen) nuo 9 Iki 5; trečiadienį uždaryta, 
o AeAtadleniaia nuo 9 valandoa Iki vidudienio.



A blfttfftAŠ'ffS bftAtfČAŠ, ČHICAGČ, flLLfrfOfš Penktadienis, balandžio 20, 1956

Broekton, Mass.
MOTERŲ S-GOS 15 KUOPOS 
NARIŲ VAJAUS ARBATĖLĖ

Balandžio 8 d. 3 vai. p. p. Šv. 
Kaizmiero parapijos mokyklos 
salėje buvo sušauktas Moterų 
Sąjungos susirinkimas su sve
čiais ir viešniomis. Tikslas — 
naujų narių vajus.

Kuopos pirmininkė K. Kėblins 
kienė pradėjo susirinkimą, pii-

Lietuvos bei lietuvių vardą ir 
kitataučių tarpe. Lietuvių beil 
kitataučių spauda, kaip “Chiea- 
go Herald American”, ‘‘Journal 
of Commerce”, “Musical Lead- 
er”, Kanados ‘‘Toronto Telej- 
ram” ir eilė kitų, ats liepia apie 
tą ansamblį, kaip vieną geriau
sių moterų ansamblių.

Teko matyti to koncerto prog 
ramų, kuri yra tikrai turtinga 
lietuvių laudies dainomis, ope-

CLASS1FIED AND HELP W A N T E D ADS

mindama susirinkusiems kuopos rų ištraukomis ir kt. Visa tai 
gyvavimo 41 metų sukaktį (15 yra atliekama solo, duetų, trio,1 
kuopa įkurta 1915 m. kovo 15) kvartetų ir viso ansamblio sy-i
ir sve'kino atsilankiusias. Pre- 
zidivman pakvietė pirmin nkau- 
ti Sofiją Mantautienę, protoko
lą užrašyti — Antaniną Sužie- 
dėlienę ir Oną Gureckienę.

Iš kalbėtojų paaiškėjo, kad 
reikia pačioms organizuota iri 
pratinti savo va’kus organizuo-l 
tis ir per organizacinį idėjų 
bendravimą mes juos išlaikysi
me katalikais, lietuvia i ir ge
rais, nesibodinčiais tėvų, šeimų 
nariais.

O. Gureckienė kvietė gausiai 
dalyvauti gegužės 13 d. Romu
vos parke, motinų dienų gegu
žinėje.

Sveikino dvasios vadas kun. 
V. Valkavičius ir kun. A. Abra- 
činskas. Susirinkimas baigtas 
Moterų Sąjungos himnu.

15 kuopos dvasios vadas pa
demonstravo ekrane ir įdomiai 
paskaitę reikšmę van Dycko vei 
kalo ‘‘Ketvirtas Karalius”, ku
riame pravesta mintis, kad mei
lė Dievui išreiškiama šelpiant 
žmogų.

Vaišės ir programa
Prie rūpestingai P. Grybaus- 

kienės, J. Savickienės ir O. M. 
Svirtūnienės paruoštų stalų bu
vo praleistas vakaras besiklau
sant sąjungiečių gražiai dainuo
jamų dainų, P. Grybauskienės 
ir B. Bolmantienės dueto, J. Tu- 
bienės, E. Plonienės ir P. Gry
bauskienės trio bei klausantis 
gražių eilėraščių, kuriuos dek
lamavo L. Adamkavičienė ir B. 
Bolmantienė. Mus aplankė ir 
sąjungiečių vyrai — M. Tubis, 
K. Plonys, V. Grybauskas, Gu- 
reckis ir Kuzborskas. Ramutė 
Plonytė ir M ndaugas Grybaus
kas linksmino akordeonu.

Vaišių stalą puošė Liudos Se- 
nutienės atnešti V. Senutos mar 
ginti lietuviški velykiniai mar
gučiai, Adamkavičlenės kišku
tis margutyje ir puikios tulpės.

15 kuopos pirmininkė kvietė 
visus atsilankti gegužės 13 į 
Romuvos parką motinos dienai, 
kvietė įsirašyti naujas nares, 
dėkojo už atsilankymą ir siūlė 
auka paremti Vasario 16 gimna
ziją.

Ta proga mūsų kuopa įstojo 
nare į Vasario 16 gimnazijos 
rėmėjų 121 būrelį. Šios arbatė
lės metu svečiai suaukojo 12 
dol. 75 et.

15 kuopon įsirašė tą dieną dvi 
naujos narės. Jau pasiekėme 40 
narių skaičių.

Ačiū sakome atsilank'usiems 
ir prisidėjusiems prie šio vaka
ro pasisekimo. Taip pat Vytau
tui Bakaičiui, gražiai išvertu
siam lietuvių kalbon rodytą vei
kalą ir pagelbėjusiam demonst
ruoti.

Waterbury, Conn.
Pavasario koncertas

šių metų balandžio 21 d., šeš
tadienį, 7 vai. vak. Šv. Juozapo 
parapijos naujosios mokyklos sa 
Įėję Lietuvių Fronto Bičiulių Wa 
terburio skyrius rengia didelį 
pavasario koncertą, kurį atliks 
iš Chicago, III., atvykęs Alice 
Stephens vad. lietuvaičių an
samblis.

Ansamblis w a t e rburiečiams 
daug sykių girdėtas spaudoje, 
bet į mūsų koloniją jis atvyks
ta pirmą kartą. Jo atvykimas 
yra staigmena ne t’k šios koloni. 
jos gyventojams, bet ir v siems 
Naujosios Anglijos lietuviams.

Tai reta proga pamatyti ir pa 
klausyti dainuojant tą garsųjį 
ansamblį, kuris ne tik džiugina 
lietuvių širdis per radiją bei te

kiu.
Girdėti, kad tiek mūsų ko 

lonijos, tiek apylinkių lietuviai 
yra tuo koncertu susidomėję ir 
kiek'venas lietuv's bei lietuvaitė, 
mylį dainą, turės progą, atitrū
kę keletai valandų nuo kasdie
ninių rūpesčių, pagyventi ir pa
sidžiaugti skambia lietuviška 
daina. Ansamblis savo augštu 
meniniu lygiu, puošna savo iš
vaizda kiekivenam atsilankiu
siam paliks ilgam laikui gražių 
ir neišdildomų įspūdžių. Cirulis

“Cavaleria Rusticana” 

lietuviškai
Plačiai pasauly žinoma Piet- 

ro Mascagni opera “Cavaleria 
Rusticana” (Kaimiečių Kariuo
menė) su lietuviais solistais, su 
lietuvių choru ir su simfoniniu 
orkestru bus galima girdėti 
Chicagoje, Sokolų salėje, ba
landžio 22 dieną. Tiesą sa
kant, šalia Algirdo Brazio ir 
Onos Steponavičienės, Antano 
Peškio kai kurias roles dainuos 
mėgėjų balsai, simfonijos or
kestras sumažintas ligi gali
mos ribos, — bet Kazys Stepo
navičius su “Pirmyn” choru 
tikrai šią operą pastatys. Iš jų Į 
ankstesnių pastatymų spren
džiant, reikia laukti ir pakan
kamo meninio lygio.

Šio koncerto programoje bus 
ir lietuviškos muzikos. Girdėsi
me St. Šimkaus “Kur bakūžė 
samanota”, kurią išpildys so
listas su orkestru. Tik reikia 
priminti, kad čia solo partiją 
dainuos ne žmogaus balsas, bet 
— obojus. Taip pat čia bus iš
pildyta J. Karnavičiaus “Lietu
viškoji rapsodija”. Tai yra sim
foniniam orkestrui kūrinys 
kurio pagrinde yra trys lietu
vių liaudies melodijos: “Dega 
ugnį už ežero”, “Oi motule ma” 
ir “Suktinis”. Šiais motyvais, 
juos laisvai naudodamas, ir or
kestro spalvomis kompozito
rius rodo liaudies dainų groži.

Reikia stebėtis K. Steponavi
čiaus ir “Pirmyn” energija. 
Pernai jie keliskart pastatė 
“Čigonų Baroną”. Iš turimos 
medžiagos sudarė vieningą, 
darnų ir simpatišką pastaty
mą. Pats K. Steponavičius visą 
veikalą perinstrumentavo ma 
žam orkestro sąstatui, nes nor
malus orkestras padarytų pa
statymą neįmanomą materiali
niu atžvilgiu. Pereitą žiemą te-

NEPAPRASTAS ĮVYKIS!

BUILDING & HEMO DERINU

KONTRAKTOR1US 
STANDARD III ll.IH.HS, INO. 
2523 W. 69 st. Chicago 29, III.,

1‘Rospeckt 8-3702 
A. GINTNERIS — pirmininkas 

V. F, PETRAUSKAS — stat. vedSjas
Lietuvių Statybos Bendrove:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus.
• (rengia aluminijaus langus Ir 

duris.

V. ŠIMKUS
Įvairus pataisymai ir pardavimas

jei norite pirkti ar užsakyti namų 
kuris būtų gerai išplanuotas, pato 
gus. gražus ir pigus, pirkite ar užsa 
kykite pas

Susitarti šaukite REliance 5-820Z 
nuo 5 vai. p. p. kasdien ir taipgi 
sekmadieniais nuo 10 Iki 4 vai.

Adresas: 4645 S. Keating Avė
CHTCAGO S 2. ILLINOIS

ANTANAS LUKAS IR SONUS 
2717-19 West 7lst Street

BUILDING CONTRACTORS
Stato naujus namus, atreinontuo 
ja senus. Kreipkitės:

Tel. — HEralock 4-5881Jau suėjo 125 metai nuo pirmosios taupymo ir skolinimo ben
drovės įsisteigimo. Kaip tik šiuo metu visos bendrovės švenčia 
savo jubilėjų. Tačiau Šv. Antano Taupymo ir Skolinimo Bendro
vė švenčia dvigubą šventę, nes p. Marietta Rinaldi atidarė 10,000 
sąskaitą. Ta proga nuotraukoje matome p. Gricauską, įteikiant 
$25.00 U. S. boną, ir tarnautoją Lila Firtik, atidariusią šią są
skaitą.

Tad bendrovės sekretorius, p. Gribauskas džiaugdamasis au
gančia įstaiga pasirūpino skaniais pyragaičiais ir kavute, kad
visi atsilankiusieji galėtų gardžiai pasivaišinti. Priedo, pirmajam _ T x... , .............. , . . .. , . . . , , . S Įvairus patarimai statyt-tukstanciui vyriškių, atsilankiusių ir padėjusių bet kokią sumą ( = bos bei finansavimo reika 
pinigų į einamą sąskaitą — gaus po gražią peleninę, o pirmasis
tūkstantis moteriškių — gaus šukutes su sagtukais. Bet kaip ir 
visuomet, Šv. Antano Taupymo ir Skolinimo Bendrovė nepamirš
ta ir vaikučių; pirmieji 500 atsilankę su tėveliais gaus po plasti
kinį taupymui bankelį ir po balioną.

Ulllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliu
= LIETUVIU STATYBOS g 
= BENDROVE =

MORAS
E BUILDEKb, INC. =
= Stato gyvenamuosius na- = 
= mus, ofisus ir krautuves pa- = 
= gal standartinius planus ar E 
= individualinius pageidavimus. 

Įvairūs patarimai

RE AL ESTATE REAL ĖSTATE

BRIGHTON PARKE
Mūrinis, 3 butai po 6 kamb. ccntr. 
šildymas, gražios išvaizdos namas.

I ’/j augštu mūrinis įle lute namas
— 4 ir 2 ■/. kamb. Tilo vlrtuvč ir vo
nios. Garažas. Alyva apšildymas.

a i___u ir uu i lArti 72nd ir Kedzie Avė. GRineliilIMūrinis 6 kmb., U aukšte, krau- 6-6663.
tuvė ir 3 kmb. 1 a. 3000 įmokėti, i---------------------------------------------

Medinis, 5 ir angį. skiepe 3 hrkgitov barki: modernus ia- 
kmb., centr. šild., garažas, prie ,,ai •';vai',ls 1 Vį augšto 2-jų butų me
nat mnlrvlzlAK ulinis namas. t'cnt ralitiis šildymas
" -- - Y* - • I alyva, ir garažus. Pirkite šiandien už

Medinis 2 po 5 kamb., centr. 
šild., šviesūs butai.

GAGE PARKE:
Medinis 2 po 6 kamb. centr. šil., 

garažas, 33 pėd. sklypas, dideli 
ir šviesūs kambariai.

MARQUETTE PARKE:
Mūrinis, 2 po 6 kamb. centr. 

šild., alyva.
KITUR:

Mūr., 6 ir 5 kamb. 56 ir Throop 
apyl., centr. šild. dideli kamb.

Mūr., 2 po 4, 53 ir Union apl. 
centr. šild., alyva, 60 pėdų skly
pas 4 auto garažas.

BIZNIO NAMAI:
Taverna ir 8 kamb. būt. Brigh- 

ton Parke.

813,500. REpublic 7-U232.

SAVININKAS TI RI PARDUO
TI 2-Jų augštų medinj apkaltų namų 
gerame stovyje. 2 imtai po 4 kamb. 
ir 2 kamb. rūsy. 2-as augšlas gazu 
apšild., yra gazo pečius. Vonios ir 
karštas vanduo visiems butams, žie
miniai langai, sieteliai ii kiti prie- 
uai. arti liet. bažn. ir mokyklos. -1042 
S. Hermtage Ate. VArds 7-7588

HELP VVANTED — VYRAI

REIKALINGAS 
REGISTERED PHARMACIST-. 

VAISTININKAS
Pilną ar nepilną laiką. Geras atly- 

Du mediniai namai: 2 butai po ginimas.
6 kamb. ir 2 — po 4 kamb. Brigh 
ton Parke. $200 pajamų į mėnesį.

Turime namų visose kolonijose. 
Pildome Income Tax. Parūpiname 
paskolas.

SIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance 

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

LA VERGNE PHARMACY 
4947 W. I4th St. Cicero, III. 

OLympic 2-1070

Taip pat noriu priminti, kad šiuo metu galima atidaryti ato
stogų taupomą sąskaitą, taip vadinamą, “Vacation Club”. Kiek
vienas, kuris pradės tokią sąskaitą su bet kokia suma gaus dė
žutę įvairių pasveikinimo kortų.

Tad iki pasimatymo Šv. Antano Taupymo ir Skolinimo Ben
drovėje ’

Adresas: 1447 South 49th Court, Cicero 50, Illinois

Tel.: Tovvnhall 3-8131 arba TOwnliall 3-8132.

Darbo valandos: kasdien nuo 9—5.; pirmadieniais nuo 9—8 
vai.; šeštadieniais nuo 9—1 vai.; trečiadieniais įstaiga uždaryta 
visą dieną.

E lais, skiciniai planai ir na- E 

E mų įkainavimas nemokamai. E 

Statybos reikalais kreiptis E 

E į reikalų vedėja šiuo adresu: E

Į I0NAS STANKUS |
S kasdien nuo 4 vai. popiet. = 
= Tel. PRoepect 8-2018 =
= 6800 SO. CAMPBELL aVK, = 

Chicago 29. Illinois 2 
nillllllllllllllllllllllllllilllllllllllllilliiilir

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir sekmad.)

SAVININKAS PARDUODA 
PAJAM V NUOSAVYBE

Apylinkėje lGth ir Union Avė. 2-jų 
augštų mūrinis po 4 kamb., plius 2 
butai po 2 kamb. rūsy. Tuojau gali
ma užimti 1-mų augštų. Taip pat 4 
kamb. medinis užpakaly. Nuominin
kai patys apsišildo. Arti lietuviškos 
bažnyčios, (kainuota skubiam parda
vimui. šaukite Mr. Kolaį- —■ STatc 
2-6303 iki 5 v. v. šiokiadieniais arba 
NEvada 2-5956 po G v. v. ir šeštad. 
bei sekmad.

PETER SAKINSKAS 
Carpenter and General Contractor 
Stato naujus namus pagal užsa
kymą. Atlieka visokius senų na
mų pataisymus.

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

iSLięSšss o

CHICAGOS LIETUVIU CHORAS “PIRMYN
vaidina P. Mascagnio operą

CAVALLERIA
RUSTICANA

ko spaustuvėje matyti8P«u.- Sekmadienį, 1956 m. balandžio - April 22-rą d.
dinas “Cavaleria Rusticana 
choro partijas su lietuviškais 
tekstais ir buvo aišku, prie ko
kios temos K. Steponavičius 
vėl nemiega.

“Pirmyn” choras dalyvaus ir 
Dainų šventėje. K. Steponavi
čius yra vienas iš Dainų šven
tės dirigentų, teks jam lankyti 
ir kiti chorai. Dirba jis ir su 
keliais kitataučių chorais. O 
tau, mielas skaitytojau, ar už
tenka laiko lietuviškai veiklai’ 

J. Kreivėnas

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiii
Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 

Atsakymą rasite J. Budzeikos kny 
gutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centą
Ją galite gauti

“D R A U G E”
2334 So. Oakley Ava.

, . .. v 4 t .. . , CHICAGO 8. ILLleviziją, bet tuo pačiu garsina I l|||||,limmii||||m,||i„|„||m,mm|„mi,

SOKOLŲ SVETAINĖJE
2337 South Kedzie Avenue

Vaidintojai:
Ona Skever-Stephens, Algirdas Brazis, Antanas 

Peškys, Vanda Žabelio, Irena Kelly. 

Kazys Steponavičius, režisorius-dirigentas. 
Pradžia 4:30 v. popiet. Biletas $2. Bus muzika šokiams.

Kviečiame visus atsilankyti.
“PIRMYN” CHORAS

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ'

V. Adamkevičiaua Apianka
(Išsakymus su pinigais siųskite:

SM p«l., kaina 12.50 
DRAUGAS, 2U4 S. Oakley Avė..

Chlnago S, UL

Alos nuostabios ir nepaprastos kny
gos personažus Utalp (vertina ra- 
žytojas Gliaudą: “...Velsas — pa
niekintas niekintojas, bet tur(s 
savyje Fra Angellco angelų varsų 
gama, Tatjana—nesuprantanti sis 
los sąvokos, bet mylinti skaisčia 
meile. Pagaliau Julius... pasiilgęs 
skaistumo Ir nesuvokiąs jo eamSs. 
drąsus he drąsos, nesuprantąs pa 
rojaus beprviljlmo procesą”.

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ 4GENTCRA 
Visų rūšių apdraudoa. Automobi

lių finansavimas. Notarlataa. Valsty
bes patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCTi 
5900 S. Ashland Avė., Chicago 36, III.

ŠILDYMAS
A. Stančianskas Ir A. Lapkui

instoliuoja visų geriausių Ameri 
kos firmų gazu ir alyva kūrena 
mus pečius (fumaces), visų dy 
džių oro vėsintuvus Air condi 
tioners) ir atlieka visus skardo, 
darbus.
1546 S. 49th COURT, CICERO 
Tel. OLympic 2-9311 nuo 8 vai 

ryto iki 5 vai. vakaro. 
Telef. nuo 5 vaL vak.: OLympi

2-6752 ir OLympic 2-8492

P. STANKOVIČIUS
4.EAL ĖST. ir IN8VR. BROKBRd 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3133 So. Halsted St 

Ph. DAnnbe 6-I79S
eadeda pirkit! ■ parduoti ašutu 
Oklus, biznius. Parūpina paskola* 
draudimus Ir daro vertimus. Tvark 
imigracijos dokumentus. Ofisas atda 
ras kasdien nuo 10—7.

miiiiiiiimimimiimiiimimiiiiiiiiiiimii

Visi Pittsburgho lietuviai 
KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’o Lietuvių 
Kataliku Radijo Programą

— vadovaujama —
Lietuvos Vyčių Pittsburghe

JI TRANSLIUOJAMA 
Kiekviena sekmadten* nuo 

1:30 Iki S:OO vai. p. p.
Ifl STIPRIOS IR GALINGOS

WLOA
RADIJO STOTIES BRADDOCKE 

Visais reikalais krelpkltOs šiuo adre 
su: LITHUANIAN CATHOLTC HOUF 
Radto Stat ton WLOA. Brnddock. Pa
■iiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

H WGE8 stoties — Banga l»0 
NUO PTRMAD. IKI PENKTAD. 

R-4A Iki S:>0 vai. ryte 
RERTAD. 8:S0 Iki 9:S0 ryte 

PTRMADTENNIO vak. nuo 7—« v. 
BE KAD. 8:30—9:30 v. r. Ii stoties 

WOPA — 1490 kll.
Chicago 29. II HEmlock 4-2411

7121 8o. ROCKVELI. ST.

Nejud. turto pirkimas-pardavimas, 
visokia aini rauda, notarijatas

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 W. 71st St. — UA1. 5-6015

LOADS OF INCOME;
Good Brick Building;
4 — 5 Room apts;
2 Car garage;
No leases;

61st & HONORE;
$29,500.

Mr. Kelly
McCARTHY BROTHERS 

2412 W. 63rd Str. 
REpublic 7-5000

2-.TČ BUTU — 4 ir 4 kamb. ’Ą blo
ko nuo 26th ir Avcrs. Atremontuo
tas. $13,900, arba duokite pasiūly
mą. SVOBODA, 3739 Węst 26th St. 
— tel. LAwndale 1-7038.

5 kamb. .mūrinis namas (2 mieg. 
kamb.). Pilnas rūsys. Alyva apšil
domas. Arti bažnyčios, mokyklos 
ir krautuvių. Apylinkėje Archer 
Avė.

POrtsmouth 7-8930.
CICERO GERIAUSIOJE VIITO.1E

arti Austin Blvd. naujas 4 kamb. na
mas. Gazu apšild. Keramikos koklių 
vonia. Tuojau galima užimti. $10,500; 
įmokėti $5,000. SVOBODA, 6013 Cer- 
malt Rd. BIshop 2-2162.

IŠNUOMUOJAMA

Išnucm. 4 dideli, šviesūs, apšild. 
kamb. 2-me augšte. Patogi trans- 
portacija. 1645 S. Karlov Avė.

Išnuom. 2 mieg. kamb. Privati 
virtuvė ir maudynė. 6632 South 
Winchcster Avė. HEmlock 4-7926.

PLATINKITE "DRAUGA’

HELP WANTED MEN
21—35 for A & P meat 

ware house
Night seleetors. 5 day week. 

Sunday night through 
Thursday night 

Good startlng salary 
Apply

A & P MEAT WAREHOUSE 
4350 W. 44th St.
(44th & Kildare)

MACHINISTS
Radial Drill 

Engine Lathe
Horizontai Boaring Bar 
Vertical Boaring Mill 

New higher rates. Overtime. 
Profit sharing, — Ali other 

benefits
Our Supervisers speak 

German

CLEARING MACHINE 
CORPORATION

Hrs.: 8:30 a. m.—5 p. m. daily 
Saturday 8:30 a. m.—12 noon

6499 W. 65th STREET 
POrtsmouth 7-8700

PROGOS — OPPORTUNITIES

PRIVATUS SAVININKAS PAR
DUODA LIQUOlt KRAUTUVE III 
TAVERNA- Seniai įsteigtas biznis. 
Pilnai įrengtas, kartu ir 4 alaus 
“.eooler”, 2 kasos register'iai, fikče- 
riai, televizijos aparatas, radijo ir 
vėsintuvas. Tiktai $3,000, “complete”.

550 W. 63r<l St.
Skambinti ENglewoo«l 4-93-12. . .

PARDUODAMA TAVERNA. Se
niai įsteigtas. gerai einųs biznis. 
Taip pat yra pajamų iš nuomų ap
statytų kamb. ir Imtų viršuje.

Ylrglnla 7-KI12.

Maistu krautuvei reikalinga jauna 
moteris pardavėja. Pageidaujama iš 
vėlesnių ateivių; kad kiek vartoti, 
anglį, kalbos. Valandos pagal susita
rimų. Gltoicliill 6-2025.

AUTOMOBILES — TRUCK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO K O Ž I C O S 
lietuviška gazolino stotis Ir auto 

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

CALL-ME-MOTORS C0.
5759 S. \VESTERN AVĖ.. PR 8-9533

JIFAKO NUOMUOTI

Inžinieriaus šeimai — 3 suaugu
siems — reikalingas dabar ar vė
liau 4 ar 5 kambarių neapstaty- 
tas butas. VIrginia 7-4157 po 5 
vai. vak.

CLEAN-UP - - DON'T BURN UP

NATIONAL BOARO OF FIRE UNDERWRITEMS 

CELLARS, ATTICS AND CLOSETS ARE OFTEN CATCH-ALL 
SPOTS FOR COM"* E RUBRISH CLEAN THEM OUTl
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Penktadienis, balandžio 20, 1956

“AIDŲ” AIDAMS TORONTE 

NUAIDĖJUS
PRANYS AIŽENAS

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Š. m. balandžio mėn. 15 d. 
Toronto lietuvių kolonijoj, nau
joj, erdvioj ir modernioj Prisi
kėlimo parapijos salėj įvyko 
neeilinis parengimas. Tai kultū
ros žurnalo “Aidų” muzikos — 
literatūros vakaras, kuriame 
programą išpildė rinktiniai 
kaip muzikos, dainos, taip ly
giai ir literatūros meninių žan
rų atstovai.

Ta pačia proga poetui K. 
Bradūnui buvo įteikta “Aidų” 
literatūrinė premija už veikalą 
“Devynios baladės”.

mėnuo tėvelis — lauku 
jo”...

Rašytojas P. Jurkus per
skaitė savo kūrybos prozinį kū 
rinj “Baltojo žirgo pasaka”. 
Tai legendarinės apysakos ga 

1 balas, kurios stilius ir siužetas 
lydė- — galima būtų vertinti pagal 

! kiekvieno atskirą skonį.
Toronto lietuvių kolonijosTėvams Pranciškonams po-, 

etas K. Bradūnas, baigdamas' Publika- kaiP ir visuomct- Pa
savo žodį — palinkėjo: «IŠ gramą išpildytojams pasirodė 
vargo būdami mažieji broliai,! dėkinga. Ji visiems prc-
būkite ir toliau dideli savo dar
buose”...
Muzikinė ir literatūrinė dalys

Akompanuojant muz. St 
Gailevičiui, trimis pasirody
mais žavėjo publika Kauno ir

gramos dalyviams nuoširdžiai 
plojo, didžiumą jų gėlėmis ap
dovanojo ir labai kultūringai 
laikėsi išpildymo metu. “Ame
rikonai” lietuviai, tikiu, neap
sivylė kanadiečiais broliais. Pa

Vilniaus Operų solistė, juzė' sibaigus programai, poetas K. 
Augaitytė, išpildydama šias Bradūnas šių eilučių autonu.
kompozicijas: Oi nėra niekur

Muzikos — literatūros vaka- •; tokio bernelio — Banaičio, Ty
ras pradėtas 4 v. p. p. neilga 
akademinio akto dalimi. Kaip 
“Aidų” leidėjų atstovas, atida
romąjį žodį tarė Tėvas L. An- 
driekus, OFM. Po to buvo su
darytas garbės prezidiumas, 
pakviečiant į jį: literatūros 
premijos laimėtoją poetą K. 
Bradūną, “Aidų” vyr. red. A. 
Vaičiulaitį, KLB Krašto V-bos 
pirm. B. Sakalauską, KLB To-' 
ronto skyr. pirm. J. R. Sima- 
navičįų, Prisikėlimo parapijos 
kleb. Tėvą Dr. B. Griauslį, Šv. 
Jono parapijos kleb. kun. P. 
Ažubalį, “Tėviškės Žiburių” re
daktorių Dr. A. Šapoką, “Ai
dų” Administratorių Tėvą Ra
manauską ir KLB Kultūros 
Fondo pirm. I. Matusevičiūtę.

“Aidų.” Administratoriui į- 
teikus voką poetui K. Bradū
nui su pustūkstantine dolerių, 
platesniu žodžiu į gausingą au
ditoriją prabilo rašytojas A. 
Vaičiulaitis. Pirmiausia buvo 
perskaitytas jury komisijos 
aktas, kuriuo pirmoji premija 
už epinį kūrinį “Devynias ba
lades” paskirta K. Bradūnui. 
Pagerbtas žemdirbio dvasios 

skleidėjas

Rašytojas A. Vaičiulaitis į 
pilnutėlę salę dalyvių kalbėjo 
labai gražiai ir kruopščiai pa
rinktais žodžiais, gražiai ap
šlifuotais sakiniais.

Apibudindamas “Devynių 
baladžių” stilių, rašytojas A. 
Vaičiulaitis akcentavo jose vy
raujančią žemdirbio dvasią. 
Anot kalbėtojo, poeto K. Bra- 
dūno šaknys slipi kaimiečio pa
saulyje. Esą, jis alsuoja sava 
lietuviška žeme, savosios tė
viškės peisažu. Giliai išmąsty
tame kūrinyje autorius kalba 
apie drėgną grumstą, plūktines 
grindis ir t. t. Tai tokia dvasia 
atsimušanti “Devyniose bala
dėse”. K. Bradūno poezijos rū
bas esąs kuklus, tiesus ir pa
prastas todėl mums, lietu
viams, ypač mielas ir prieina
mas.

lūs vakarėliai — P. Sarpaliaus,

netgi nusistebėjo Toronto lie 
tuvių kolonijos “jaunimu”, esą 
Amerikoj — tai daugiau seni-

Išauš pavasaris — B. Budriu- m0, ne^u Jaunimo—
no, Vargšo daina — Schuberto, 
Lopšinę — Regerio, Išdykusį 
rudenėlį — B. Budriūno, na, ir 
priedų publikos plojimams ap
raminti — S. Gailevičiaųs 
Juokdarį mėnulį.

Operinėse ištraukose Solistė 
išpildė Karnavičiaus ariją iš 
operos “Gražina”, Puccini ariją 
iš operos “La Bohema” ir Ca- 
talani ariją iš op. “La Wally”. 
Plojimų audra nurimo — pri
dėjus priedo ariją iš op. “Ma
dam Butterfly”.

Nežiūrint laiko, sąlygų ir

Programos dalyviams ir pu
blikai padėkojo Tėv. B. Graus- 
lys.

Sudbury, Ont.
Trumpai

— Kurt. dr. V. Skilandžifinas

iš Ottawos savaitę atostogavo 
ir aplankė visus tris savo bro
lius Sudbury ir Levacke.

— Kun. B. SugihtAs Atvely
kio sekmadienį pasakė lietu-! 
viams pamokslą, kuriame ypač 
ragino tautiečius nenutausti, Į 
kurti lietuviškas šeimas, o, jei!

J. Lumbius, L. N. Kaspariūnus 
ir J. M. Kriaučeliūnus.

— Violeta Jusi finai ti jaunųjų 
pianistų varžybose laimėjo net 
tris diplomus: I laipsnio diplo
mą už skambinimą iš anksčiau 
nematytų gaidų, II laipsnio dip
lomą už solo skambinimą ir II 
laipsnio diplomą už duetą.

— Katalikių mergaičių kole
gijos statymo darbai eina pilnu 
tempu. Tikimasi ateinantį ru
denį pradėti mokslą. Pastatas 
ka nuos daugiau kaip milioną 
dolerių. Sudbur'.ških

Toronto, Ont.
PASMERKIMAS BE 

PASIGAILĖJIMO

Tokia antrašte užvardintas 
Toronto Daily Staf vedamasis 
(1956. IV. 12) reiškia apgai
lestavimą, kad jaunas, 16 me
tų amžiaus latvi#; Evar Gibu- 
lis, atlikęs vienų metų bausmę,

bus išsiųstas į gimtinę už gele
žinės uždangos.

Anot laikraščio, jaunuolis 
padaręs didelį nusikaltimą ka
da užpuolė seną, 67 metų mo
teriškę, ją perbloškė ir pagrie
bęs jos rankinuką su $3 pabė

go. Tuo esą nebūtų galima pa
teisinti kaipo vaikišką išdaigą, 
bet tokia bausmė kaip išsiųsti 
į rusų okupuotą tėvynę, esą 
perdaug. Tuo labjau, kad jau
nuolis atvykęs į šį kraštą bu
vo vos 9 metų ir nuo to laiko 
neturėdamas nuolatinės pasto
gės blaškėsi iš vienos į kitą 
vietą. Nors jis ir dirbęs, bet 
už tai negaudavęs pinigų savo 
asmeniniams reikalams, .kas jį 
greičiausiai ir privertė prie an
ksčiau minėto nusikaltimo.

' SP

Kenosha. Wis.
! — Kenoshos šv. Petro para
pijos namų patalpose š. m. ba
landžio 22 d. 11 vai. šaukiamas 
metinis naujųjų ateivių lietuvių 
susirinkimas įvairiems klausi
mams aptarti. Lietuviai, buvę 
tremtiniai, kviečiami į tą susi
rinkimą atvykti. Komitetas

Višta pražydo

Miestietė Marytė nuvažiavo 
pas savo senelę į kaimą pava

saroti. Bevaikštinėdama po so
dą, ji staiga pamatė povą ir 
pradėjo šaukti:

— Senele, senele, žiūrėk, ta
vo višta pražydo!

A *Jf A"A' 'Af W 'A' 1w .▼t .▼»
GUŽAUSKŲ

BEVERLY HII.L8 GELINYCIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke
tų. laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 W£ST 63111) STREET 
Tel. VKospect 8-0833 ir PB 8-0834 
4HKWMXM**£SS**3K*č**»!*******»

grubios gyvenimo kelionės iš i 
Tėvynės į šiapus Atlanto, solis dėl Ūsaičių trūkumo šiame 
tė J. Augaitytė tebėra nepa- ir tenka sukurti mišrų
laužtai miela dainos interpre- tautlnl“ atzvl,«lu šelm’- “ 
tatorė ir savo švelnaus balso yras butf energingas ,r mokė- 

tų antrąją pusę sulietuvinti. Čia 
beviešėdamas aplankė A. V. Ja-publikai pertiekėja.

Laureato eilėraščiai 

Paties autoriaus lūpomis
skaitomus šiame programos 
punkte ir galėjome išgirsti tuos 
eilėraščius, kurie, galima būtu 
pasakyti, “kaimiška duena 
kvepia”. Bradūnas perskaitė 
visą knygos skyrių, pavadintą 
“Milžinkapiai”, susidedantį iš 
visos eilės neilgų kūrinių. Sky
riui duotas motto: “Mes danti
mis įsikandę laikomės tėvų že
mės”.

Poeto deklamavime pra
skambėjo itin vaizdi perdavimo 
dikcija, o taip lygiai ir bran
džios kūrybos žodžiai. Todėl, 
norėdamas apraminti publikos 
plojimų audrą, deklamatorius 
paskaitė dar vieną savo kūry
bos gabalą, jo žodžiais tariant, 
sutiktiems Toronte savo para- 
piečiams pagerbti, pavadintą: 
“Mano parapijos kapai”.

Pianisto Julija Rajauskaitė

Itin virtuoziškai pianu išpil
dė M. K. Čiurlionio Preliudą, 
Khachaturian-Toccata ir Cho- 
pino — Mozurką op. 17, nr. 4 ir 
Preliudą op. 28, nr. 24.

Antru pasirodymu — tyliai

siūnus, S. S. Rakščius, J. M. 
Glizickus, J. Striškus, V. G. ir

t

Po savosios kalbos, A. Vai- nuaidėjo ir švelniais akordais
čiulaitis dar perskaitė gautą 
laureatui, K. Bradūnui prisius 
tą sveikinimo telegramą, ku 
rios siuntėjas — Lietuvių Ra
šytojų Draugija.

Užbaigus kalbėti A. Vaičiu
laičiui, žodžiu Laureatą pasvei
kino I. Matusevičiūtė, KLB 
Kultūros Fondo pirmininkė.

K. Bradūho žodis
Laureato kalba buvo neilga, 

tačiau labai besiderinanti prie 
jo povizos, o taip lygiai ir kū-

sklido erdvioje salėje Dėbussy 
— Paskendusi katedra, o vė
liau — Liszto du kūriniai — 
Petrarcos 104 sonetas ir La 
campanella.

Pianistė neapsiėjo taipogi 
neišpirkus publikos “bisso” už
sakymo...

Dar du rašytojai Scenoje

■

A. A.
BARBORA JUZULfeNAS 

Juozevičiūtė
Gyveno 473 5 S. Wolcott St.

Mirė bal. 18 d., 195G, 1:05 v. 
popiet, sulaukus pusės amž.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio apskr., Subačiaus pa
rapijos, Dvariškių Kauno.

Amerikoje išgyveno 48 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sūnus Vincent, marti Douise, 4 
anūkai, sesers sūnūs; John, 
Anthony ir Charles Petronis ir 
jų šeimos, sesers dukterys: 
Adele Garbašauskas ir Ann 
Miller ir jų šeimos, kiti gimi
nės. draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas 5 vai. 
popiet John F. Eudeikio kop
lyčioje, 4605 8. Hcrmituge.

Laidotuvės įvyks pirmai!., 
bal. 23 d., iš koplyčios 9:30 v. 
ryto bus atlydėta į šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčių. kurioje 
įvyks pamaldos už vilionės sie
lų. Po pamaldų bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnus, marti ir
Anūkai.

Laidotuvių direktorius John 
F. Eudeikis Tol. YArds 7-1741.

A. A.
JOSEPH BAGDONAS

Gyveno 3206 S. Green St.
Mirė balandžio 17 d., 1956. 

7 vai. ryto sulaukęs 67 metų 
amžiaus. Gimė Lietuvoje. Kilo 
iš Telšių apskr. ir parapijos, 
Paežerių kaimo.

Amerikoje išgyveno 4 6 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

brolis Victor, brolienė Cathe- 
rine, brolio sūnus Albert Bag- 
don ir jo šeima, gyvenanti Dės 
Moines, Ia„ pusbrolis Williain 
Bagdonas, jo žmona Sophie, 
kiti giminės, draugai ir pažįs-* 
tami.

Priklausė Dariaus ir Girėno 
Am. Eg. Post 271.

Kūnas pašarvotas Mažeikos- 
Evans koplyčioje, 6845 South 
Western Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
balandžio 21 d., iš koplyčios ? 
vai. ryto bus atlydėtas į St. 
Rosc of Lima parapijos bažny
čių, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdęs brolis ir kiti gimi
nės.

Laidotuvių direktorius Ma
žeika. Tel. REpublic 7-8600.

f
A. A.

MARIJONA ŽILIENĖ
(Zelis)

(Viržlntaitė)
Gyveno 3137 W. 42nd Pi. 

Tel. . VI. 7-1296

Mirė bal. 17 d., 1956, 7:30 v 
vak. Gimė Lietuvoje. Kilo iš 
Telšių apsk., Rtetavos parapi
jos, Vitkelių kaimo.

Amerikoje išgyveno 51 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

3 sūnūs: Walter, marti Felici
ja, Krank, marti Julia; Louis, 
marti Stclle. 5 anūkai, 1 pro 
anūkė. Brolienė Petronėlė Vir- 
žintis su šeima, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Priklausė Šv. Petronėlės, šv. 
Onos ir Apaštalystės Maldos 
Draugijoms.

Kūnas pašarvotas Weislak 
koplyčioje, 4256 S. Mozart St.

Laidotuvės įvyks bal. 21 d.,
iš koplyčios 9:30 vai. ryto bus 
atlydėta į švėnč. Panelės Ne
kalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
ta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnūs, marčios, anū
kai Ir proanūkė.

Laidotuvių 
Phillips. Tel.

direktorius A. M. 
YArds 7-3401.

PADĖKA

1956 ©

TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausit
• Nemokamai 5-jų mėn. pilną garan 

tlją — darban Ir dalys.
a Nemokamai vidaus anteną Ir Insta

liavimas.
Poetas Aistis perdavė publi- • lkl U®000 >«■ daugiau nuolaidos u» 

1 ' Jūsų seną televiziją.

A. A.

EVA BERNADIŠIUS
GYV. 1601 S. 49th Ct„ CICERO, ILL.

Mūsų mylima žmona ir motina mirė 1956 m. bal. mėn. 6 d. 
ir palaidota balandžio mėn. 9 d. šv. Kazimiero kapinėse, Chi- 
cagoje. Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jai pasku
tinį patarnavimą ir palydėjo ją į jos poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame didž. gerb. kunigams: prel. kleb. I. 
Albavičiui, kun. S. Petrauskui, kun. W. Urbai, kuli. P. Pattla- 
bai, kun. A. Vilkaičiui, kurie atlaikė gedulingas pamaldas už 
jos sielą. Ypač dėkojame kun. P. Patlabai, kuris pasakė pri
taikintą pamokslą, ir prel. I. Albavičiui, kuris palydėjo velio
nę į kapines.

Nuoširdžiai dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jos 
sielą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velionei gėlių. Dėko
jame vargonininkui p. Mondeikai ir kitiems vargonininkams. 
Dėkojame p. Alg. Braziui už giedojimą.

Dėkojame grabnešiams, draugijų nariams ir visiems, kurie 
pareiškė mums toje liūdesio valandoje užuojautą.

Dėkojame laidotuvių direktoriui Vasaitis-Butkus, kurie ma
loniu patarnavimu atėmė mums rūpesčius tose liūdesio ir 
skausmo valandose.

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems at
skirai neturime galimybės padėkoti. Visiems, visiems nuošir
dus dėkui. BKRNADIšIV ŠEIMA

kai šiuos savo kūrinius: Vaka
ro tyla, Pasikalbėjimas (eil. 
skirtas Bcrn. Brazdžioniui). Be

rytinės dvasios. Jo žodžiai — to, toliau netgi nebepaminėda- 
reti, apgalvoti, pratęsiami ir lo- mas eilėraščių pavadinimų, J. 
giški, tarytum vaidilos ar ma- Aistis deklamavo apie “netesė- 
žų mažiausia, mūsų žaliųjų kai- tus mūsų pažadus”, reiškė pa- 
mų atstovo — žemdirbio... gar’cą Augščiausiajam užtai, 

K. Bradūnas savo žodyje ak- kad: “myli mane, Dievuli ge 
centavo nusistebėjimą Tėvų i ras” ir t. t.
Pranciškonų veikla mūsų tau- :....... —
tiniuose ir kultūriniuose dirvo 
nuošė. Esą, jie, aukodamiesi, 
sugeba išeivijoje netik kultūros 
žurnalą leisti, bet ir mokslo bei 
literatūros premijas skirti.

Anot kalbėtojo, kai jis per
skaitęs Saulės Giesmę, jį nu
stebinę tos Giesmės autoriaus 
pirmutinis santykis ne su pačiu 
Tvėrėju, bet su tvariniais.

Esą, lygiai taip pat — kaip 
mūsojej liaudies kūryboj:
“Saulė močiutų kraitelį krovė,

Be to, vlsokl&ual radijai, rekordą 
rimo aparatai, lempos, baterljoa, da 
ys Ir kitų firmų televizijos

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKAI 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 South Halsled Street
Telefonas CAliunet 5-7252 ■

PRANAS KERS1H IR 
PAULIUS F. ENDZELIB

I1 rlf’4

4 -

MES PRISTATOME ANGLIS BEli 
PEČIAUS ALIEJŲ

DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS lį’
Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą blo-t 

kų ar keliasdešimtg mylių. Reikale šaukite mus.
Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pas 

mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hojne Avenue Tel. Vlrginia 7.7091

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
6819 So. Western Avė. Tel. GRovehilI 6-3745

Jolin \V. Vactinnkis (Puteli)
Chh-ugos M'-nlntelis 
lietuvis savininkas

Česlovas Vitkauskas, 
Wast Huburban atstovas 
Tel. TOunhall 3-3232

GRAŽIAUSIŲ PAMINKLŲ PASIRINKIMį 
RASITE PAS MUS.

Į paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 
transportaciją automobiliu.

Atduia kasdien Ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 5 vul. popiet.
Nuo pii muilh'iiio iki penktadienio atdara vakarais. 

1ANIKIN KITI, DABAR — B( N PAM ATYTA VAINIKŲ DIENOJE!

LlOOftSIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
UUDOTVVIŲ DOUBKTOR1A1 '

6846 S..Weetern — 8 atskiros air-cond. koplyčios
1-MM — T«6M1 Automobiliam* riete 
karts ryvsnu kitose miestu dalyse: gaustaM

koplyčią arčiau Jūsų namų.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patam*- & Mee turime koplyčias
rimaa dieną Ir nak- ABp Chicago. Ir

, tį, Reikale šaukite JŲ Roselando dalyse Ir

t'Uojau patarnaujame

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

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

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

Alfredas vance
177 WOODSIDE Rd„ Riverside, m. Tel. OLymplc 2-5245

POVILAS J. RIDIKAS-
3854 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

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

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, OI. Tel. OLymplc 2-1003

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpobUc 7-1213

2314 W. Mrd PLACE VIrgtni. 7-6072

Perskaitę dienr. "Draugą”, duokite jį kitiems.



/ muz
X Jonas Bosas, 17 m., .Juozo 

ir Marijos Bosų sūnus, gyv. 
4315 So. Rockwell St., yra din
gęs nuo sekm. vakaro, bal. 15 
d. Jisai lanko Kelly augštesnią- 

1 ją mokyklų ir liuoslaikiu dirb
davo vaistinėje ant 45th ir Ca- 
lifornia Avė. Sekmadieni vaka
re 10:30 uždarius vaistinę jis 
pasiliko laukti ties vaistine, kad 
galėtų pereiti skersai gatvę. 
Namo jis ncparvyko ir iki šio 
laiko niekas nežino kur jis din-

DTENRASTTS DRAUGAS, CffiCAGO, ILLINOIS
1 Penktadienis, balandžio 20, 1556

X Minės kan. F. Kemešį.
Vyčių sendraugių kuopa, Ku
riai priklauso didžiuma veikėjų 
tų laikų, kai kan. F. Kemėšis 
Chicagoj buvo vyčių, Moterų go. Tėvai labai prašo pranešti 
Sąjungos, Šv. Kazimiero Aka- apie jį. Jisai buvo augšto ūgio 
demijo3 Rėmėjų draugijos žy- 5’ 11”, liesas, šviesūs plaukai 
miausias organizatorius, Fede-Į nukirpti ežiuku, mėlynos akys. 
racijos ir kitų katalikiškųjų Tą dingimo vakarą vilkėjo 
organizacijų stipriausias rams-j švarkelį ijacket) šviesiai pilkos 
tis, pastarajame savo susirin- ( spalvos. Kelnės pilkos spalvos, 
kime nutarė suruošti kan. F. Avėjo juodus batus ir juodas 
Kemėšio minėjimą gegužės 27' kojines su raudonais dryžais, 
d. Minėjimas bus pradėtas ry- Kas ką žinote apie Joną Bosą 
tą iškilmingomis pamaldomis ir1 prašome pranešti telef. BIshop
popiet akademija vyčių salėj. 
J minėjimą bus kviečiamos vi
sos augščiau suminėtos organi
zacijos Chicagoj.

X Prel. I. Albavičius, kan.

7-6078 arba VIrginia 7-4652.
X Sporto vienetai, kurie da

lyvauja Vl-tose sporto žaidy
nėse: Ateitis MAS Cicero spor
to sekcija, vadovaus Krivickas1

V. Zakarauskas, kun. dr. Juška, Lietuvių Atletų Klubas, Brook- 
dr. J. Bajerčius, kun. B. Sugin-Įlyn, vadovas A. Bagdžiūnas;
tas, P. Gaučys, inž. A. Rudys, 
adv. Skipitis, gen. Musteikis, 
gen. Rėklaitis ir Kultūros Fon-

Aušra, Toronto sporto klubas, 
vadovas K. SapoČkinas; Balti
jos Jūra, Chicagos skautų tun-

PAGAVO TARP VAGONŲ

Policijos greitosios pagalbos dalinys laisvina kūną sukabinėtojo J. 
Kraner, patekusio tarp vagonų, Brooklyn, Y. Y. (INS)do pirm. J. Kreivėnas išvyksta. tas, vadovaus R. Slėnys; Ko- 

balandžio 21 d. į Cleveland, kur I vas, Detrcit, vadovaus P. Pet-
bus ALB Tarybos posėdis. 
Vyksta taip pat ir Alto pirm. 
L. Šimutis.

X Augštuosiuese Lituanisti
kos Kursuose šį šeštadienį, ba
landžio 21 d., T. Jėzuitų na
muose, 5541 So. Paulina, vyks
ta šios paskaitos: B. Babraus- 
ko 2—4 vai. Putino Pesimizmo 
himnai, 4—5 vai. dr. P. Joniko 
Lietuvių kalbos istorija, 5—6 
vai. dr. V. Sruogienės Lietuvos 
istorijos periodizacija. Litua
nistikos Institutas kviečia vi
sus studentus paskaitomis pa
sinaudoti.

X Seselių Kazimieriečių rė
mėjų 8 skyrius, Gimimo Pane
lės Šv. Parapijoj, balandžio 22 
d. rengia banketą parapijos 
svetainėje. Banketo pradžia 6

rutis; Lituanica, Urbana, vado
vas J. Kaunas; Neris, Uhicaga, 
vadovas A. Lauraitis; Rytas, 
stalo teniso klubas, Hartford, 
vadovas S. Zabulis; Vytis, To
rontas; Vainutas, Chicagos 
futbolo klubas, vadovas E. Bu
laitis; Žaibas, Cleveland, vado
vas A. Barzdukas ir Rochester 
Sakalo sporto sklubas.

X Chicagos Lietuvių Vyrų 

choras šį šeštadienį, balandžio 
21 d., išvyksta į Racine, Wis., 
kur atliks pilną koncertą ten 
gyvenantiems lietuviams. Kon
certą rengia Šv. Kazimiero 
Klubas, kuris veikia prie lietu
vių parapijos. Koncerto pra
džia 7 vai. vak. Kartu su cho
ru vyksta ir sol. Danutė Stan- 
kaitytė. Jai ir vyrų chorui

ŠALPOS DARBAS NESUSTOJA
A. GINTNERIS, Chicago, III.

vai. vak. Jį ves kun. A. Zaka-Į akompanuos muz. Al. Kučiū- 
rauskas, dalyvaus kan. J. Pas-! nas. Koncertą diriguoja muz.
kauskas. Solistas Kramer pa
dainuos solo, jam akompanuos 
varg. A. Giedraitis. Bus pašok
ta baleto numerių. Vakariene 
rūpinasi Dubinskienė. Norintie
ji tapti šv. Kazimiero seselių 
rėmėjais galės tą vakarą į rė
mėjus įsirašyti.

X VI -sies š. Amerikos liet. 

sporto žaidynės prasideda šį 
šeštadienį, 11 vai. ryto Foster 
Parko pastate prie 83-čios ir 
Loomis gat. Jos bus tęsiamos 
iki 8 vai. vak., o po to tuoj pat 
įvyks sportininkų susipažinimo 
su visuomene vakaras Lietuvių 
auditorijoje. Sekmadienį baig
miniai susitikimai prasidės 12 
vai. ir tęsis iki 5 vai. Po to pra
sidės žaidynių uždarymo iškil
mės, dovanų įteikimas ir pasi
linksminimas Lietuvių audito
rijoje.

X Chicagos Lietuvių Futbolo 

Klubas Vainutas turės trečią-

Vladas Baltrušaitis.
X Augštesniosios Lituanisti

nės mokyklos tėvų komitetas, 
įvertindamas Jaunimo teatro 
auklėjamąją reikšmę, savo po
sėdy nutarė talkininkauti Mo
kytojų sąjungai, kad sėkmin
gai pavyktų vaidinimas jauni
mui “Kepėjo sūnus”, kuris pa
skutinį kartą statomas Lietu
vių auditorijoj balandžio mėn.
28 d.

X Moterų klubas, Šv. Pane
lės Gimimo parapijoj, balandžio
29 d. 12 vai. rengia parapijos 
salėje pietus. Bus atidaryta 
mokykla ir svečiai galės apžiū
rėti patalpas bei mokinių dar
bus. Pietų pelnas skiriamas 
parapijos naudai. Pietų ruoši
mo pirmininkė yra Harriet 
Purtock.

X Kun. Stasys Yla šio mė-j 
nėšio pabaigoje atvyksta į Chi-' 
cagą ir balandžio mėn. 29 d. 10sias pirmenybių rungtynes .

“National Soccer” lygoje šį va.' J*11"’. .V’ ur^1° Para
sekmadienį, balandžio mėn. 22 P-J“- bažnyčioje pasakys pa- 
, . , . _n . . t, mokslą per Nekalto Prasideji-d. 1 vai. prie 59-tos ir Paulina . ,T . . . . . . mo vien. gildos seimą,gat. Lietuvių varžovais bus, b
Aztecha vienuolikė iš East Chi- x Nekalto Prisidėjimo gil- 
cago, Ind. I dos seimas įvyks balandžio 29

X K. Žebrauskienė ir J. No-j d- šv* Jur&io parapijos salėje, 
neikienė Visų Šventųjų parapi-i Chicagoje. Seimą pravesti pa
joję yra išrinktos Šv. Onos į kviestas kun. dr. J. Prunskis. 
draugijos parengimų komisi
jom Jų pastangomis pirmas šių

X Chicagos Lietuvių Vyru 

choro nariai organizuotai pasi
metu parengimas-bingo įvyks rašė Lietuvių Jaunimo Peticiją.
parapijos salėje b’iandžio 22 
d. 3 vai.

X Lietuvių Kultūros kongre

so metu muzikų sekcijoj refe
ratus skaitys prof. V. Jakubė- 
nas ir prof. J. Žilevičius. Pir
masis prelegentas skaitys •

Tai gražus pavyzdys kitiems 
organizuotiems lietuvių viene
tams.

PRANEŠIMAS
Buvusi taverna — KENT S CLUB,

“Liaudies elementai lietuvių 718 ,3lst St-’ dalim- p-n-jo į nmi-j 
, i jų savininkų rankas KLEMENSO

muzikoj’ ir antrasis prelegen-. ir ANTANINOS STRAVINSKŲ Vi-| 
tas — “Amerikos lietuvių įna- si kviečiami atsilankyti ir linksmai 

j lietuvių m ii v.i ką “ I laik.j praleisti kartu su naujais sav’.l

Šalpos darbas negali susto
ti. Jisai visuomet turi būti gy
vas. Gyvas, kaip gyvi žmo
nės ir dienos reikalavimai: pa
stogės, maisto ir aprangos 
klausimas. Tiems dalykams 
reikalinga parama. Pinigai ir 
rūbai sudaro pagrindinius rū
pesčius. Jis ir rūpinasi šal
pos organizacijos. Todėl Chi
cagos Balfo apskrities vadovy
bė tvarkosi ir planuoja pava
sario darbus. Tuo reikalu, 
balandžio mėn. 5 d., Hollyvvoo- 
do salėje, turėjo savo posėdį, 
kuriame pirmininkavo pats 
Chicagos apskrities pirminin
kas kun. St. Šantaras ir sekre
toriavo P. Bičiūnas.

Igno Daukaus žodis

Tūkstančiai laiškų užplūdo 
Chicagos paštą prieš Velykų 
šventes. Tai šaukėsi Balfas į 
lietuvių visuomenę. Jau spėjo 
atsakyti keli šimtai asmenų, 
kurie prisiuntė apie pora tūks
tančių dolerių. Šiemet Velykų 
metu aukojo dvigubas skaičius 
žmonių ir dvigubą pinigų su
mą. Daug asmenų yra tie pa
tys ir nuolatiniai aukotojai, 
kurie prisiunčia savo auką ir 
be jokio paraginimo ar prašy
mo. Kaip Balf0 nariai, kurie 
nepriklauso jokiam .skyriui. 
Dcsniausiai aukoja mažiau pa
siturintieji ir senesnio amžiaus 
žmonės. Piniginė rinkliava 
reikalinga pratęsti iki gegužės 
mėn. 1 d. ir siųsti savo auką: 
I. Daukus, 3339 W. Evergreen 
Avė., Chicago 51, III.

Pavasario darbai Balfe

Šiemet pirmas Balfo vieša3 
pasirodymas numatytas birže
lio mėn. 10 d. Bučio darže. Tai 
bus tikras piknikas ir geguži
nė, kuriame dalyvaus tūkstan
čiai lietuvių. Jau aptarta pla
ti programa. Numatyta ir di
delės dovanos atsilankusiems 
svečiams. Laimingieji turės 
progos tokiais būti, nes dova
nos piknikui jau plaukia. Pir
mieji geradariai buvo Lietuvių 
Prekybos Namų - Furniture 
Center, Ine. Valdyba, kurie pa
skyrė lankytojams išlošti nau
ją 21 colio televizijos aparatą. 
Ir kiti prekybininkai neatsilie
ka, aukodami radijo, ir kitus 
vertingus daiktus. Jau suda
ryta įdomi programa, kuri žy
miai skirsis nuo kitų panašių 
parengimų.

Naujų planų svarstymas

Nutarta daryti žygius, kad ir 
šiemet būtų gautas leidimas

rudenį pravesti Tag Day, o 
spalio mėn. 7 d. Lietuvių Au
ditorijoje surengti koncertą.

Nutarta balandžio mėn. 
27 d. Hollywoodo salėje su
šaukti visuotiną Chicagos ap
skrities Balfo skyrių susirinki
mą, kuriame smulkiau būtų 
aptarta visi šių metų Balfo 
darbai ir sumanymai.

A. Dzirvonas paragino atsto
vus baigti sutarčių sudarymo 
terminą. Chicagos lietuviai 
rūpestingai tvarko garantijų 
užbaigimą, bet jų dar trūksta 
mūsų miestui apie 100. Būtų 
gera, kad susirūpintų visi lie
tuviai ir tuojau išbaigtų šitą 
reikalą tvarkyti, nes pasiliko 
jau mažai laiko.

Spalvoti Ekvatoriaus 
vaizdai

Šios savaitės pradžioje teat
ras Today (Madison ties Dear- 
fcsrn gatve) rodė spalvotą fil- 

J mą apie Ekvatoriaus tropikinę 
gamtą, bananų plantacijas, ug- 
niakalnį su sniego Repure, indė
nus su jų ypatingais papro
čiais. Taipgi programoje buvo 
filmas iš Grace Kelly gyveni
mo. Pavaizduotas laivelių spar
tas, ir visa istorija, kaip jais 
pasiektas greitis daugiau kaip 
200 mylių per valandą. Daug 
politinių, sporto ir mokslo nau-' 
jienų, ypač įdomus laivas, kurs į 
spjaudo skrendančiomis bom- 
bamis.

Chicaga tapsianti
didžiausiu miestu

šeši vadovaujantieji Chica
gos verslo žmonės turėjo bend
ras diskusijas, kurių metu pa
reiškė, kad Chicaga turi visas 
galimybes tapti didžiausiu pa
saulio miestu, kad tik būtų tin
kamai pravedamas planavimas, 
kad tik būtų kietai dirbama ir 
kad būtų veikiama bendradar
biavimo dvasioje, peržengiant 
politines, rasines ir geografines 
ribas. Buvo pažymėta, kad Chi
cagos apylinkėse nuo 1939 me 
tų dvigubai daugiau pramonės 
žmonių priaugo, kaip pvz. 
Pittsburghe. Iš to atsirado 
daug daugiau darbų, kaip jų 
yra Pittsburghe ar Clevelande.

IŠ ARTI IR TOLI

CHICAGOJE
Amer. Legiono antikomu

nistinis seminaras
Amerikos Legionas Chicago - 

je organizuoja antikomunistinį 
seminarą, kurs įvyks balandžio 
22 d. nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. 
v. Morrison viešbuty. Įėjimas 
visiems nemokamai. Kalbės Illi
nois valšt. senatorius Paul 
Broyles, kurs įnešė sumanymą, 
kad tarnautojai darytų ištiki
mybės priesaiką; toliau kalbės 
— subversivinės veiklos tyrimo 
komisijos direktorius Wayne 
Murphy, teisininkas Walter 
Wiles — apie galimybes JAV 
dalyvavimo pasaulio bendroje 
vyriausybėje. Kalbės Illinois 
veteranų komandierius Al Leo- 
nard, Amer. Legionierių rėmė
jų organizacijos vadovė Elois 
Mount; kalbės taipgi Fulton 
Lewis, vienas iš žymesniųjų 
Mutual Broadcasting System 
komentatorių.

Neleidžia savaitėlių
praleisti kalėjime

Illinois valstybės prokuroras 
Gutknecht paskelbė, kad teisė
jo Kula uždedama bausmė tė
vams, kurie neišlaiko savo šei
mos, — savaitgalius praleisti 
kalėjime — yra neteisėta.

Koncertai Orkestrą Hali
šeštadienio vakare, balandžio 

21 d. Orchestra Hali salėje kon
certuos pagarsėjantieji ameri- 

| kiečiai solistai Camilla Wil- 
I liams ir Todd Duncan.

Kitą sekmadienį, balandžio 
i 29 d. popiet Orchestra Hali sa
lėje bus koncertas amerikiečio 
pianisto Rudolph Firkuaky.

Pranašauja "gerus laikus"
Merrill Lynch, Pierce, Fen- 

nner & Beane bendrovė, viena 
iš didžiausių investavimo įstai
gų JAV-se, turinti 116 skyrių, 
savo metiniame raporte pažy
mėjo, kad ir toliau tenka Ame
rikai laukti “gerų laikų”. Nuo 
II Pasaulinio karo JAV pramo
nė panaudojo $233 bilionus 
naujų fabrikų statybai ir ap
skritai savo veiklos plėtimui. 
Ateinantį dešimtmetį, spėjama, 
bus tam pačiam reikalui išleis
ta dar $300—$500 bilionų. Tai 
rodo, kad bus daug darbų ir 
uždarbių.

Gaisras išvijo 2,800
Ąpie 2,800 žmonių išbėgo iš 

raštinių 22 augštų name, 608 
S. -Dearborn, Chicagoje, kai čia 
prasidėjo gaisras. Ugnis jau 
buvo tiek įsidegusi, kad antra
me augšte, kur prasidėjo gais
ras, jau tirpo metaliniai rėmai 
ir sproginėjo langai. Nežiūrint 
to, prie savo darbo pasiliko lt 
keltuvo darbininkų, gelbėdami 
bėgančius nuo gaisro. Nuosto
lių padaryta apie $25,000, dau
giausia nuo dūmų ir dėl liejamo 
vandens.
Detektyvas padėjo apgrobti

Areštuotas privatus, be lei
dimo dirbąs detektyvas Daniei 
A. Burns, 32 m. amžiaus, kurį 
pasamdžiusi moteris apkaltino, 
kad jisai padėjo įsibrauti ban
ditams, kurie surišę moterį 
Mrs. Ortman ir tą ją saugojusį 
detektyvą pabėgo su grebiu — 
$30,000 vertės. Apvogtoji Ort
man yra turtinga našlė, gyve
nanti Evanstone.

Peršautas jaunuolis
Neatsargiai kilnojant revol

verį, ginklas staiga iššovė ir 
kulka pataikė kitam Chicagos 
jaunuoliui J. Barker, per- 
skrosdama krūtinę; yra vilties 
jam išgyti.

VOKIETIJOJE
— Miunchenas. IŠ kadaise 

buvusios didelės lietuvių pabė
gėlių kolonijos dabar teliko 
virš virš dviejų šimtų asmenų. 
Be to, ir tie patys mažėja. Ir 
prieš pat Velykas į JAV-es iš
emigravo dvi šeimos.

Lietuviai ir kiti pabaltiečiai 
labai džiaugiasi Baifo duoda
momis gėrybėmis.

Iš organizacijų čia veikia 
LTD Muencheno seniūnija, PL 
B apylinkė ir PMT Lietuvių at
stovybės skyrius.

Praeitą s avaitę teisininkai 
turėjo savo susirinkimą. J. Kai

rys skaitė referatą tema “Eg- 
zilinės vyriausybės tarpvalsty
binio gyvenimo praktikoje abie
jų pasaulinių karų metu”. Kas 
liečia Lietuvą, savo išvadoje 
pažymėjo ir tą nuostolį, kurį 
turi Lietuvos laisvinimo darbas 
dėl neturėjimo savo vyriausy
bės egzilyje.

BRAZILIJOJE '
— Sao Paulo lietuviai nuo 

kovo 4 d. turi vien ą kartą 
savaitėje lietuvišką radijo va
landėlę. Tuo tarpu jos vedėju 
yra Tėvas Bružikas. Prirengia
muosius darbus atlieka Jona3 
Kaseliūnas. Jis programos da
lyvius režisuoja, pritaiko muzi
ką, įgroja į fonografą ir t. t. 
Brazilijoje juo toliau, juo la
biau sunkėja gyvenimas. Pro
duktai nepaprastai brangsta. 
Brazilija — vaisių kraštas, o 
darbininkija, reiškia ir daugu
ma lietuvių, begali įpirkti ba
nanus ir citrinas. Bet pastaruo
ju laiku ir bananai net tris kar
tus pabrango. BeB to Brazilijos 
vaisiai neturi vitaminų arba tu
ri labai mažai. Sako, būk saulė 
ištraukianti. Šiemet Brazilijoj 
bu vo sunki vasara, o sunkiau
si mėnesiai bu vo gruod's, sau
sis ir vasaris. Bubo nepapras
tos kaitros, kurios žmones la
bai nukamavo, o ypač mūsiš
kius, kurie nepripratę prie to
kių tropikų kaitrų. Kovo pabai
goje prasidėjo lietūs, kurie žmo
nes atgaivino.

VENECUELOJE
— Dirvelių ir Būčelių šeimos 

gyvenančios Venecueloje, Bar- 
ąuisimeto mieste apsisprendė 
pa stoviai įsikurti ir statosi 
nors ir menkos kokybės gyve
nimui namukus. Rašo, kad dar
bų jaučiama stoka. Uždarbiai 
ned deli, o pragyvenimas bran
gus, tad sutaupyti pinigo ir ge
riau įsikurti, iš rankų darbo, 
yra sunkiai įmanoma.

AUSTRALIJOJE
— Petras Gvalda, kilęs iš 

Šeduvos vals., Pakalniškių kai
mo, Lietuvoje dirbęs prekybos 
kooperacijoj, tremty gyvenęs 
Kempteno stovykloje, išemig
ravęs į Australiją prieš 7 me
tus, šių metų vasario 7 dieną 
dirbdamas Melbourno mieste 
prie statybos dažymo darbų — 
krito ir užsimušė. Velionis tu
rėjo apie 44 metus amžiaus. 
Paliko žmoną ir jaunametį sū
nų.

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardinės
Tai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meil? 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ii 
dail. VI. Stančikaitčs gražios iliu
stracijos žią knygą padarė dau
giausia mėgiama mažųjų skaity 
tojų tarpe. Kaina $1.50.
Užsakymus kartu su plnlgaln siuskite

‘DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8. UI.
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ĮKVĖPIMŲ KNYGA
Jurgio Gliaudos

Raidžių Pasėliai
Romanas

81 knyga, pasakodama kovos uJ 
spaudos laisvę žygius, vrn Įkvėpimų 
knyga, paskatinanti mus tvirtai lai 
kytt lletuvtftka žodi. Ji yra pulki do
vana Jaunimui.

IJetnvISkos Knygos Klubo leidinys 
Sll psl., Broniaus Mūri no vlržells, 
kaina $3.00.

Ijli-tuviAkos literatūros ugdymas 
yra visu susipratusiu lietuviu darbas. 

Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
2884 So. Oakley Avenue

CHICAGO 8, ILL.
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—Skautų Pan-Pacifie sąskri- 
dyje lietuviai skautai gražiai 
pasirodė. Jie buvo atspausdinę 
specialų leidinį apie Lietuvą, 
išdalino apie 2,000 egzemplio
rių. Iš VT Inf. Tarnybos gau
tus smulkesnius leidinius taip 
pat padovanojo retesniems 
svečiams, o stambiuosius — 
Public Library Victoria Mel- 
bourne, didžiausiai bibliotekai 
visame Pietų pusrutulyje. Joje 
yra steigiamas ir lituanistikos 
skyrius. Pirmoj eilė) norima 
sutelkti visas knygas svetimo
mis kalbomis apie Lietuvą, o 
o gal paskiau pavyks atidaryti 
ir lietuviškų knygų skyrių. Šis 
skyrius steigiamas LKF švieti
mo vadovo A. Krauso rūpesčiu 
ir iniciatyva.

Geriausias kūrinys
Studentas matematikas už

mezgė flirtą su savo proreso- 
riaus dukra. Vieną pavasario' 
dieną abu juos einančius par
ke pastebėjo profesorius. K.-tą 
dieną jis ir sako tam studentui:

— Ką tai reiškia, jaunuoli 
Egzaminai čia pat, o tamsta 
vietoj studijavęs vaikštai su ma 
no dukra?

— Pone profesoriau, tamsta 
visada patardavot studentams 
stropiai studijuoti tamstos kū
rinius. Aš ir studijuoju geriau- 
sį tamstos kūrinį.

NAUJŲ MAŠINŲ 

FONDAS

1
. w i

“DRAUGO” Administracija 
nuoširdžiai dėkoja už aukas 
Naujų Mašinų Fondui. Aukojo 
šie asmenys:

Kataitienė, Elena .... $5.00
Mitsevitz, Charles .... 5.00
Garbenis, V....................3.00
Jakštys, Jonas .........  3.00
Juodaitis, St....................3.00
Baščiauskas, George 2.00
Beleckas, Antanas .. 2.00
Blums, Loreta .........  2.00
Dzikas, G.........................2.00
Jonaitis, Antanas .... 2.00
Juodis, Mary ................2.00
Puzinauskas, A.............. 2.00
Stankaitis, Ona ...........2.00
Svelnys, Kęstutis .... 2.00
Vitkus, Balys ............. 2.00
Zabulis, Juozas .........  2.00
N. N. ........................... 2.00
Bernotas, Bronius .... 1.00
Butkus, Stasys .........  1.00
Dragūnas, Adolfas . . 1.00
Jasiūnas, E..................... 1.00
Kasperas, Antanas . . 1.00
Kazlauskas, St................ 1.00
Latvėnas Veronika .. 1.00
Lašas, I. Mrs. ............1.00
Liutkevičius, Antanas 1.00
Miklas, Henry .............. 1.00
Morkūnienė, Liucija . . 1.00
Ramanauskas, Helene 

Dr..................................1.00
Rauskinas, Elzbieta .. 1.00
Skarna, Petras .............. 1.00
Tauroza, P..........................1.00
Višniauakas, Amelia .. 1.00
Zasaitis, Chas.................1.00

-----o-----
STATYBOS FONDAS

Aukojusiems Statybos Fon
dui tariame nuoširdų ačiū. Au
kojo šie asmenys:

T.T. Marijonų Bendra
darbių Bridgeport 10 
Skyrius per A. Ulkes $50.00 
Prosevičienė, Ona .. 20.00 
Kirstuk, Walter Dr. 10.00 
Valiuškis, Antanas .. 6.00
Razminas, Pranas .. 2.00
Rimkus, Stasys .... 2.00
Butkus, Stasys .... 1.00
Latvėnas, Veornika 1.00


