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Komunizmas turi būti sulaikytas-JAV sekret. Dulles
Dar karią pasisakė už sienas 

be Sudetų irKlaipėdos krašto
Vakarų Vokietijos užsienio reikalų ministerio B ren t ano 

pareiškimas
BONNA, Vokietija. — Vokiečių vyriausybės nariai ir šiaip 

žymūs Vakarų Vokietijos politikai jau nekartą yra pasisakę už 
tokias Vokietijos sienas, kurios atitiktų 1937 metų padėtį. Tuo 
laiku Hitleris dar nebuvo okupavęs nei Sudetų krašto, nei Klai
pėdos krašto.

Kai dabar Vakarų Vokietijoje, I 
akivaizdoje būsimų rinkimų,
Bundestage įsiliepsnoja priešrin
kiminė kova, būsimos Vokietijos 
rytinės sienos klausimas dalinai 
pasidarė partinės propagandos 
šūkiu. Ypatingai tą šūkį nuolat 
kartoja Gesamtdeutscher Bloek 
(BHE) partija, kuri sakosi gi
nanti vokiečių tremtinių ir „Vo
kietijos neliečiamybės“ reikalus.

bet tai neturėtų kliudyti užsie
nio reikalų ministerį remti jo šie 
kiniuose to, kas yra galimumų 
ribose.

„Atsižadėjimo politika“

Tuos vokiečių politikus, kurie 
pasisako už 1937 metų sienas, 
toji partija vadina tiesiai „Ver- 
zichtpolitiker“ (atsižadėjimo po
litikais). Nors šių radikalių 
sluogsnių svoris bendroje Vokie
tijos partijų sudėtyje ir nėra di
delis, visdėlto jų šūkiai įneša į 
priešrinkiminę kampaniją tam 
tikro erzelio. Kaip reprezentan
tus „atsižadėjimo politikos“ tie 
sluogsniai mini užsienio reikalų 
ministerį von Brentano, Bundes
rato pirmininką dr. Sieveking, 
užsienio reikalų ministerijos di
rektorių dr. Greve, socialdemo
kratų opozicijos žymų veikėją 
prof. Carlo Schmidt, buv. Ameri 
kos pasiuntinį Vokietijoje 
Cloy ir kt.

Atsakingi politikai pritaria 
vyriausybės politikai '

Suedwestfunk radijo komen
tatorius kovo 8 d. taip pat prita
rė užsienio reikalų ministerio 
von Brentano tezei, kad reikia 
siekti 1937, o ne 1939 metų sie
nų. Atsakingi vokiečių politikai 
pritaria vyriausybės nusistaty
mui, kad būsimų sienų klausi
mus reikės spręsti susitarimų su 
kaimynais keliu, o ne smurtu.

Franfurto „Freie Presse“ pa
stebi, kad Sudetų krašto ir Klai
pėdos krašto prijungimas prie 
Vokietijos Hitlerio buvęs įvyk
dytas grasinant karu. Ir eilė ki
tų Vokietijos laikraščių pasisa
kė už užsienio reikalų ministerio 
von Brentano nusistatymą sienų 
klausimu.

bazilikos balkono teikia velykinį palaiminimų susirinkusiaiPopiežius Pijus XII iš šv. Petro 
daugiau kaip 300,0(10 žmonių.

miniai — 
(INS)

Prel. M. Krupavičius
atvyko į Ameriką

NEW YORKAS. — Balandžio 
17 d. atvyko į Jungtines Ameri
kos Valstybes prelatas Mykolas 
Krupavičius. Laikinai yra susto
jęs pas prel. Joną Balkūną, Mas- 
peth, N. Y. Kur pastoviai apsi
gyvens, berods dar nėra paaiškė
ję. Per daugelį metų prel. Kru
pavičius buvo Vliko pirmininku. 
Prieš porą mėnesių jisai iš Vliko 
pasitraukė ir kaip jo narys.

Aušra ir naktis velykinėje
popiežiaus Pijaus XII kalboje

Popiežius Pijus XII savo velykinėje kalboje, pasakytoje '&• 
lykų rytą, pabrėžė, kad ųies esame įžengę galingon atominėn epo- 
chon, pilnon nesitikėtų galimybių.

Tačiau antra vertus, ši šviesa

1*.

dar yra apsupta nakties. Nakti
mi Popiežius pavadino atominio 
karo galimybę, kuri galį mus iš
tikti staigiai, visai nesitikint. 

Žmonių daugiau negu betkada

kuriame kraujas gerai necirku
liuoja“. Pasak Pijaus XII, „žnąp- 
nės viens kitą ignoruoja, vietos 
kito nekenčia; jie prieš vienas 
kitą daro sąmokslus; arba nori 
vienas kitą sunaikinti“. Tačiau

,. , nepaisant to, Pijus XII nėra pe-
S.OS velykines kalbos pasiklau |simistas Jjs sako. >Nct sj

— 1

Valstybės sekretorius Dulles
užsienio politikos klausimais

NEW YORKAS, bal. 22. — Valstybės sekretorius John F. 
Dulles šiandien pasakė kalbą užsienio klausimais The Associated 
Press metiniame suvažiavime Waldorf Astoria viešbutyje New 
Yorke.

JAV valstybės sekretorius 
Dulles pasakė kalbą, apie kurią 
prezidentas Eisenhovveris prane
šęs, kad toji kalba išdėstys Ame
rikos politikos gaires.

Komunizmo grėsmės akivaizdoje

J. Ę. Dulles iš tiesų savo kal
boje apžvelgė dabartinę politinę 
situaciją komunizmo grėsmės 
akivaizdoje ir priėjo nuomonės, 
kad tie, kurie pajėgia, turi imtis 
atsakomybės sulaikyti komuniz
mą nuo karo rizikos. Efektyvi 
tam tikslui priemonė yra defen- 

•<'šyviais apsiginklavimas moder
niaisiais ginklais. Kadangi šie 
ginklai yra nepaprastai brangūs 
ir ne visi gali juos įsigyti,- tai 
Amerika turi padėti apsiginkluo
ti ^stengiantiems tai padaryti, 
bet norintiems laisvai gyventi 
kraštams. Amerika, eidama savo 
politikos tradicija, jaučia solida
rumą su visu Vakarų pasauliu. 
Amąrika turi priešintis, kad ko
munistų propagandai nepasisek
tų mūsų suskaldyti.

Italijos kardinolas
krikštijo amerikietį

GENOA, Italija, bal. 22. — 
Kardinolas ir Genoa arkivysku
pas Siri Velykose pakrikštijo 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
jūrininką Robert Michael, 22 me 
tų, iš Benvick, Pa. Jūrininkui 
taipgi tą pačią dieną kardinolas 
arkivyskupas suteikė Komuniją 
ir sutvirtinimą.

Buvęs prezidentas
jieško vietos

MONTEVIDEO, , Urugvajus, 
bal. 22. — Jacobo Arbenz, buvęs 
Guatemalos prezidentas, gyve
nęs Šveicarijoje, Čekoslovakijoje 
ir Prancūzijoje po jo vyriausy
bės (kurią palaikė komunistai) 
nuvertimo 1954 m., nori apsigy
venti Urugvajuje.

1957 mėty sienos

Pažymėtina, kad Federalinės 
Vokietijos užsienio reikalų mi
nisteris von Brentano, nepaisy
damas radikalių nacionalistinių 
sluogsnių puolimų, šiomis die
nomis dar kartą įsakmiai pasisa
kė už 1937 metų sienas, o ne už 
tas, kurias nutiesė hitlerinis re
žimas. Ministeris balandžio 7 die 
ną Frankfurte, krikščionių de
mokratų unijos suvažiavimo pro 
ga, pasakė kalbą, kurioje pabrė
žė, kad vokiečiai turį siekti ne 
1939 metų, o 1937 metų sienų. 
Sienų klausimą iš viso nesą ga
lima smurtu išspręsti. Jis pareiš 
kė viltį, kad su Čekoslovakija ka 
da nors bus galima susitarti ir 
užtikrinti saugų gyvenimą tiems 
vokiečių tremtiniams, kurie grįž 
tų į savo gimtinę Čekoslovakiją. 
Panašiai būsią galima ateityje 
tartis ir su Lenkija dėl Oderio 
Neissės sričių. Užsienio reikalų 
mnisteris, be to, aiškiai pasisa
kė už tai, kad Vokietija ir atei
tyje turėtų eiti išvien su Vaka
rais.

Pagyrė užsienio reikalų 
ministerį

Vienas žymiausių Vokietijos 
laikraščių, „Frankfurter Allge- 
meine“, balandžio 8 dienos nu
meryje ministerio von Brentano 
pasisakymą sienų klausimu įsi
dėjo trijų skilčių antrašte: 
„Brentano: Be Sudetų krašto ir 
Klaipėdos krašto". Atskirame 
komentare, kurį užvardino „Pro
tas ir mastas“, laikraštis dar 
nuo savęs pagiria užsienio reika
lų ministerį, kad tasai turėjęs 
drąsos sienų klausimu pareikšti 
realų, protingą nusistatymą. Gal 
būt kai kas dėt to pareiškimo 
jaudinsis, rašo komentatorius,

Socialdemokratų vadas Ollen- 
haueris pastarosiomis dienomis 

Mc-;taip pat pareiškė, kad būsimos 
derybos dėl sienų turėtų remtis 
1937 metų padėtim.

Nauji kunigai
okupuotoj Lietuvoj

LONDONAS, bal. 24.—United 
Press spaudos agentūra praneša 
iš Maskvos, kad šiomis dienomis 
Lietuvoje įšventinta keturiolika 
naujų kunigų. Maskvos praneši
me nepasako, kuris iš vyskupų 
juos šventino, tik pridedama, 
kad tai įvyko Kauno bazilikoje. 
Pranešama ir tai, būk po II Pa
saulinio karo šis kunigų šventi
nimas Lietuvoje jau buvęs dvy
liktas iš eilės.

Izraelis gaus apie
25 mil. dolerių iš JAV
WASHINGT0NAS, bal. 22. — 

Jungtinės Amerikos Valstybės ir 
Izraelis susitarė dėl naujos ame 
rikiečių pagalbos programos, ir 
įvairūs dalykai jau normaliai ga 
benami į Izraelį.

Nauja programa Izraeliui bus 
suteikta apie 25 milionus dolerių 
pagalba. Ton pagalbon įeina 
Amerikos ūkiniai gaminiai, įvai
rios rūšies mašinerijos ir kiti 
reikmenys.

Įkrito į kanalą
KAIRAS, Egiptas, bal. 22. -7- 

Dvidešimt penki asmenys pa
skendo, kai autobusas įkrito į ka 
nalą netoli Damanhur.

Incidentas Švedijos parlamente 
dėl okupuotosios Lietuvos

syti į šv. Petro aikštę- susirinko šaulio naktis rodo aiškių aušros
žmonių daugiau, negu betkada lženklų. s, ay4ra atejs au nau'jo9

KALENDORIUS
Balandžio 23 d.: šv. Jurgis; 

lietuviški: Jūragis ir Tolvaišą.
Saulė teka 5:00, leidžiasi 6:40.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicagoje 

ir jos apylinkėje rytoj — šilta ir 
mažas lietus.

STOCKHOLMAS, Švedija, bal. 
22. — Svarstant švedų karinį 
biudžetą, Švedijos parlamento 
pirmuose rūmuose kilo inciden
tas dėl Lietuvos ir kitų Pabal
tijo kraštų.

Atstovai smarkiai piktinosi 
komunistų atst. Ohman kalba, 
ypač kai jis palietė sovietų įsi
kišimą Vengrijoje. Dešiniųjų 
partijos atstovas Svard paklau
sė Ohmano, ar jis galįs pasakyti, 
kada sovietinė kariuomenė pasi
trauks iš Estijos ir Lietuvos. 
Kai Ohmanas mėgino aiškinti, 
kad tie kraštai esą pasidarę so
vietinėmis respublikomis savo 
pačių gyventojų pageidavimu, 
parlamento atstovų tarpe -kilo 
pasipiktinimas. Švedų parlamen
to atstovai tokį komunisto aiški
nimą palaikė pasityčiojimu iš 
parlamento.

Incidentas parodė, kaip Švedi
jos parlamento atstovai vertina 
padėtį, susijusią su Lietuvos ir 
kitų Pabaltijo kraštų sovietine 
okupacija ir kad neutraliųjų šve
dų sąmonėje yra gyvas įsitikini
mas, jog sovietinė kariuomenė iš 
tų kraštų tikrai turės pasitrauk
ti.

Antroje vietoje
MASKVA, bal. 22. — Sovietų 

Sąjungos komunistų partijos bo
sas Nikita Chruščev vakar pasa
kė, kad Sovietų Sąjunga dabar 
yra antroji pajėgiausia valstybė 
industrinės gamybos pasaulyje.

Švelnins varžymus?
WASHINGTONAS, bal. 22. — 

Jungtinės Amerikos Valstybės 
turbūt sušvelnins sąjungininkų 
suvaržymus dėl prekybos su rau
donąja Kinija, nes reikalauja 
Britanija ir Japonija.

Gresia badas
PATNA, Indija, bal. 22. — 

šiaurinės Indijos Bihar provinci
joje gresia badas. Ten javai ne
užaugo dėl potvynių, ledų ir au
drų.

Žeme drebė jo
CARACAS, Venezuelą, bal. 

22. — Vakar Caraco mieste bu
vo jaučiamas žemės drebėjimas.

per Velykas. Skaičiuojama, kad 
buvo daugiau kaip 300,000. Ne 
tik aikštė, bet ir šoninės gatvės 
buvo užimtos. Beveik visi Euro- 

''pos radiofonai tiesiog transliavo 
Popiežiaus kalbą. Popiežius kal
bėjo iš šv. Petro balkono. Kad 
apsaugojus silpną vyriausio Ga
nytojo sveikatą nuo žvarbaus vė 
jo, buvo pastatyta stiklinės sie
nos.

Popiežius kalbėjo labai karš
tai, dažnai pertraukiamas ovaci
jų-

Atominis amžius

Apie atominės energijos gali
mybes Pijus XII sakė: „Atominė 
energija iš tikrųjų jau yra pra
dėjusi naująjį amžių. Namai jau 
yra apšviečiami atomine energi
ja. Ir atrodo, kad netoli yra tie 
laikai, kada miestai bus apšvies
ti ir mašinos varomos sintetine 
energija, panašia į tą, kurią sau
lė ir kitos planetos gamina jau 
daug milionų metų“.

„Taigi, Dievo Apvaizdai lei
džiant, pasaulis įgyja naujus me
todus, pilnesniam ir laisvesniam 
savo gyvenimo išplėtimui. Kai 
moksliniai atradimai plečia žmo
gaus mokslo horizontus, techni
nė ir organizacinė pažanga pri
taiko juos betarpiškai gyvenimo 
tarnybai“.

Mūsų amžiaus pavojai

Tačiau naujos galimybės gali 
atnešti žmonijai naktį, jeigu jos 
bus panaudotos ne taikos, bet 
karo tikslams. Labai stipriai po
piežius Pijus XII perspėjo prieš 
karo pavojų.

Šios nakties pavojus kyla iš 
Kristaus atmetimo. Popiežius 
Pijus XII kalbėjo: „Daugelis 
žmonių jau pradeda suprasti, 
kad ši naktis pasauliui užeina 
dėl to, kad Kristus buvo sulaiky
tas ; dėl to, kad norėta prašalinti 
jį iš šeimos, iš kultūrini® ir vi
suomeninio gyvenimo; dėl to, 
kad žmonės prieš jį sukilo; dėl 
to, kad jis buvo nukryžiuotas ir 
padarytas bebalsis ir bejėgis“. 

Pasidalinęs pasaulis

„Atrodo, kad žmonija yra pa
naši kūnui, kuris yra sužeistas ii

ir skaistesnės'saulės pabučiavi
mu“.

Višta “prisitaikė”
prie komunizmo

VIENA, Austrija, bal. 22. — 
Čekoslovakijos Celakovice mies
to višta kas savaitę padeda trijų 
trynių kiaušinį, pranešė „Lidova 
Democracie“ laikraštis. Padėju
si trijų trynių kiaušinį, višta ki
tomis dienomis deda reguliarius 
kiaušinius.

• Irano vyriausybė pažadėjo 
Rusijai, kad Iranas neleis Jung
tinėms Amerikos Valstybėms ir 
betkokiai kitai užsienienei vals
tybei įsteigti karines bazes Ira
ne. Iranas ir toliau priims Ame
rikos karinę pagalbą.

Kai bus komunizmas sulaikytas

Tikra taika bus galima ne vien 
tada, kai bus komunizmas sulai
kytas nuo agresijos, bet ir kai 
pavergtos tautos bus išlaisvin
tos. Šiandien yra paaiškėję, kad 
pavergtos tautos neina išvien su 
pavergėjais.

Vienų žodžių neužtenka

Gal kai kas sakys, kad ginkla- 
vimasis ir ginklavimas yra pa
vojingas dalykas ir vedąs tiesio
giniai į karą. Bet šiandien yra 
paaiškėję, kad vienų žodžių ne
užtenka taikai išlaikyti. Ir Ame 
rikosžmogus yra pasirengęs su
dėti atitinkamas aukas, kad ato
miniam karui būtų užbėgta už 
akių.

• Rusų kviečiai Egiptui, šeši 
sovietų laivai gegužės mėnesį at
veš 40,000 tonų rusų kviečių į 
Aleksandrijos uostą, Egipte.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Jordano užsienio reikalų ministeris Suleiman Nabulsi pa
sakė, kad Jordanas pakvies prezidento Eisenhowerio specialų at
stovą Vidurio Rytams. Richards važinėja Vidurio Rytuose aiškinti 
Eisenhowerio Vidurio Rytų ekonominės ir karinės pagalbos pro
gramą. „Mes pasiruošę išklausyti, ką Mr. Richards pasakys 
mums“, pasakė buvęs premjeras Nabulsi.

— Izraelio užsienio reikalų ministerijos pareigūnas pasakė, 
kad 1,000 Sirijos kareivių įžengė į Jordaną sustiprinti .1,000 sirie- 
čių kareivių, kurie nuo praėjusių metų rudenio stovi Jordane.

— Aštuoni Jugoslavijos verslininkai, atstovaują Jugoslavi
jos valstybės kompanijas, rytoj atvyksta į Jungtines Amerikos 
Valstybes tartis su Amerikos pareigūnais prekybos reikalais.

— Prancūzijos kareiviai nužudė 66 Alžirijos sukilėlius netoli 
Maroko pasienio.

— Indonezijos keturi buvę ministeriai ir augštesni armijos 
pareigūnai greitai bus teisiami už korupciją Augšeiausiame teis
me. t

— Sirijos vyriausybė paprašė gen. Ali Hayari, pasitraukusį iš 
Jordano armijos štabo viršininko pareigų, nesikišti į politiką, kol, 
jis yra Sirijos teritorijoje. Ali Hayari praėjusį penktadienį pabė
go į Siriją po spaudos konferencijos, kurioje jis kaltino karaliaus 
„palociaus pareigūnus“, kad jie „sąmokslauja su nearabais kari
niais atstovais prieš Jordano nepriklausomybę“. Jis pasakė, jog 
jis negalįs sustabdyti „šią konspiraciją“ ir dėl to pasitraukė ir 
prašo pabėgėlio teisių Siri joje.

— Egipto pusiau oficiali Vidurio Rytų žinių agentūra vakar 
pranešė, kad Irako kąriuomenė įžengė į Jordaną, bet Irakas šią ži
nią paneigė.

— Izraelis akylai seka Jordano politinę krizę. Užsienio rei
kalų ministerė Goldą Meir įspėjo, jog Izraelis veiks, jei užsieninės 
karinės pajėgos įžengs į Jordaną.
gali būti karas tarp arabų ir Izraelio.

(•

Grožis ir poezija 
žmonių širdyse

žadina Dievo ilgesį
VATIKANAS. — Popiežius 

Pijus XII neseniai suteikė au
dienciją Paryžiaus dramos teat
ro (Comedie Francaise) artis
tams. Jiems pasakytoje kalboje 
Šv. Tėvas priminė, kiek daug dė
mesio Bažnyčia skiria menui, vai 
dybai ir poezijai.

Šiais klaidų ir netikrumo lai
kais grožis labiau negu protiniai 
įrodinėjimai gali žmones sutai
kyti tarp savęs ir vesti į visokio 
grožio šaltinį — Dievą. Tuose 
kraštuose, kuriuose Dievo priešų 
neapykanta į kalėjimus uždarė 
kunigus ir iš vaikų širdžių išplė
šė tikėjimą, grožis ir poezija ne
siliauja žmonių širdyse žadinęs 
Dievo ilgesį.

Sąmoningi Belgijos
darbininkai

BRIUSELIS, Belgija, bal. 22. 
— Belgijos Katalikų Darbininkų 
Jaunimo organizacijos nariai, 
kurių yra apie 80 tūkstančių, 
Did. Penktadienį 3 vai. po pietų 
vienai minutei nutraukė darbą, 
prisimindami Išganytojo mirtį.

Tylos minutė Jėzaus Kristaus 
mirties ant kryžiaus valandą yra 
respektuojama ir tose įmonėse, 
kur katalikai sudaro mažumą.

Vliko Vykd. Taryba
dienos klausimais

REUTLINGEN, Vokietija. — 
Balandžio 13 d. Vykd. Tarybos 
patalpose įvyko pasitraimas ir 
nuomonėmis pasikeitimas dienos 
reikalais. Dalyvavo buvę ilgame
čiai Vliko nariai M. Krupavičius, 
J. Norkaitis, dr. P. Karvelis ir J. 
Glemža.

Iš pasitarimo metu padaryto 
pranešimo paaiškėjo, kad Vykd. 
Tarybos darbai eina sklandžiai ir 
užsibrėžtų darbų programa sėk
mingai vykdoma. Sekantis pasi
tarimas numatytas gegužės mėn. 
pradžioje.

Po pasitarimo, dalyvaujant 
taip pat Vykd. Tarybos bendra
darbiams, buvo atsisveikinta su 
virš 10 metų be pertraukos Vil
kui pirmininkavusiu M. Krupavi
čium, išvykusiu į JAV, palinkint

Politiniai sluogsniai bijo, kad jam geros sveikatos ir nenuilsta-
Imai ir toliau dirbti Lietuvai. (E)
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SVEIKATA BRANGUS TURTAS
4342 Archer Avė.. Chicago, 32 •SBPr 

Idant neapžlibtum
Amerikos miestuose retkar- smėliu džiaugias, tai savo akis 

čiais tenka pamatyti žmogų kaž j sugadina. Daug neatsargių žmo
kaip keistai žengiantį, su balta 
lazdele sau taką grabaliojantį. 
Toji baltoji lazdelė — tai ženk
las, kad tas žmogus yra aklas. 
Nuostabu, kad jam leidžiama 
eiti kur jis nori, kad joks paly
dovas jo neveda, kad ir tirš
čiausioje skersgatvio spūstyje 
jam beeinant automobiliai jo ne 
užgauna. Visi automobilių vai
ruotojai, pamatę žmogų su bal
ta lazdele, tuoj turi sustoti ir 
nevalia judėti, kol aklasis sker
sai gatvę pereina.

nių nuo perstiprios elektros švie 
sos, nuo saulės spindulių atspin
džių apžlibo, kiti apako. Reikia 
žinoti, kad kaikam kaikada sau
lutė gali būti labai maloni, bet ji 
gali ir akis išsvilinti.

lėlės karščio ir jaučiu skaus
mus kūno sąnariuose. Gyvenu 
kaime, retai tegaliu nuvykti pas 
gydytoją. Prieš mėnesį buvau, 
tai rado nepaprastai daug rūgš
ties šlapume ir davė inkstams 
išvalyti vaistų; bet po tų vaistų 
man nepasidarė geriau, šlapu
mas degina man pūslę iki skaus 
mo. Labai prašau paaiškinti, ar 
galima pasigydyti nuę rūgštin
gumo ir kaip?

Atsakymas D. W. Gal persal- 
džiai valgai, nes, kas burnai sal
du, tai viduje dažniausiai pasi
daro rūgštu. Be to tamsta ti
kiesi rimtą ligą pagydyti kelio
mis vaistų dozomis. Jei ligos 
priežasties nepašalinsi, jei įsa
kytos dietos neprisilaikysi, tai

Silpna sveikata silpnina akis, 
o silpnos akys silpnina sveika
tą. Toks tai užburtas ratas. Ap-, 
žlibusios akys greičiau pavargs- v'en v&i8'-ais ligos nepagydysi.

Gal ir gerai, kad akliesiems 
leidžiama miesto gatvėse pasi
rodyti. Juk tai žmogui prime
na, kaip sunku yra gyventi ne
regiui, kad reikia branginti sa
vo akis, kad ir tau gali atsitikti 
nelaimė ir gali netekti regėjimo, 
kad reikia saugotis apakimo, 
kad reikia vengti apžlibimo.

Atrodo, kad tamstos liga yra 
pagydoma, tik privalai gydytis 
stropioje gydytojo priežiūroje 
ir pildyti visus jo įsakymus. 

Klausia P. P. — Mano dan-

ta, nuo akių įtampos akys dar 
labiau silpsta. Ir sveikata silps
ta. Nuo akių pavargimo žmogui 
galvą smarkiai skauda, nemiga 
ar svaigulys dažnai kamuoja.
Žmogaus virškinimas pradeda tyS juoduoja, nors užlaikau šva 
kriKvi, jis tampa nervingas, akių | rjaį jr nerūkau. Buvau pas dan-

EDENO GYDYTOJA

Dr. Sara Jordan yra pakviestu į 
gydytojų pasitarimų Bostone dėl 
Anglijos buvusio premjero Edeno 
sveikatos. (INS)

Uui druska pagelbsti užlaikyti

tą stemplė buvo operuota ir po 
kiek laiko įvyko stemplės išsi
plėtimas kitoje vietoje, tai nė
ra jokios garantijos, kad ne
pasikartos ir po antros opera
cijos.

Mokslininko sukaktis
Angelicum universitete pnofe 

sorius, daugelio knygų autorius 
tėv. Reginaldas Garrigou-Lag- 
range, domininkonas, sulaukė 
80 metų amžiaus. Jis taipgi yra 
geras paskaitininkas, pamoksli
ninkas ir su savo kalbomis yra 
lankęsis Šveicarijoje, Prancūzi
joje, Belgijoje, Olandijoje, Amg 
lijoje, Ispanijoje, Brazilijoje, Ar 
gentinėje ir Kanadoje.

Telefonas ORovehlll 1-1696

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINII'P
. mndoa » K Ir T—( » » naga

■tinrluių išskyrus trečla-llenb1*
V421 W M aru nafta Rmu*

TaL RElianoe 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ P 

l IKTVVIB GYDYTOJAS.)
8925 West 59th Street 

«s -4 p.plet, 6:10—1;|* «i
.1 parai mit.rt

P. ŠILEIKIS, 0. P.
OrllKipnUfl - PnJli'/.lMtaa

Amerikoje yra apie 115,000 
aklųjų ir keletas milionų apžli
busiųjų. Tai baisūs skaičiai. Tai 
nelaimingos ignorancijos ar ne
akylumo aukos. Dalis aklųjų 
jau vaikystės dienose pradėjo 
žlibti ir niekas jų negelbėjo. Ta
čiau didžiuma žmonių apžlimba 
ar apanka vėlesniame savo gy 
venimo amžiuje. Jei laiku su
randami akių žlibinimo kaltinin
kai, tai daugeliui galima akis iš
gelbėti.

Visų priežasčių, nuo kurių a- 
kys genda, čia įvardinti neįma
noma, jų yra tiek daug, tiek 
daug. Vien tik svarbiausias žli
binio priežastis čia suminėsiu.

Chroniškas nefritas, kartais 
net žmogui nežinant, kad turi 
inkstų ligą, gadina ne tik inks
tus, bet ir akis. Taigi visos prie
žastys, kurios gadina inkstus, 
taip pat yra priežastimi žlibu
mo ir apakimo. Kas turi inkstų 
ligą, privalo rimtai gydytis, nes 
nesigydydamas gali apakti.

Nuo cukrinės ligos (Diabetes 
mellitus) žmogaus akys silpsta, 
ir, jei tinkamai nesigydo, ilgai
niui apžlimba ir gali visiškai ap
akti. Tad pajutus, kad akyse 
kas tai drakiosi, mirga, akys 
greitai pavargsta ar regėjimas 
silpsta, reikia tuojau eiti pas 
daktarą ir patikrinti ar neturi 
cukrinės ligos. Žinok, kad to
kiu atveju akiniai nieko nepa
gelbės, jei tinkamai nuo cukri
nės ligos nesigydysi.

Nuo venerinių ligų, jei žmo
gus nepasigydo, taip pat yra pa
vojus apžlibti ir galutiniai ap
akti.

Prastą Snapsą geriantieji daž
nokai apžlimba. Jei jau reikia 
pasivaišinti ar senatvėje dėl 
sveikatos porą stikliukų išgerti, 
tai gerk tik geros rūšies konja
ką. Seniau prohibicijos laikais 
Amerikoje daug žmonių apako, 
gerdami “munšainę” — “šamo- 
gonką”.

Rūkoriams, jei perdaug ciga
rečių surūko, akių optiniai ner
vai genda, regėjimas silpsta. At 
sargiai, ponai rūkoriai! Reikia 
žinoti, kad yra ir tokia apakimo 
rūšis, kuri vadinama “Tobacco 
blindness”.

Vasaros metu, kai šviesūs sau 
lės spinduliai stipriai spindi, ato-

vokus pradeda perštėti, kartais 
akys parausta. Tada jis vaisti
nėje nusipirkęs kokio “bjurino” 
ar kitokio “humbuko” sau į akis 
varvina. Vai negerai, nesu jis ne
žino, kad tokiu būdu jis savo a- 
kių nepagydys, kad savo sveika
tos nesustiprins, kad jis tik pats 
save apgaudinėja.

Kiekvienas subrendęs žmogus, 
jei nori, kad sveikata ir' akys 
ilgiau tarnautų, privalo perio
diškai nueiti pas savo šeimos 
daktarą. O kas du metus jis 
privalo nueiti pas akių ligų spe
cialistą gydytoją.

VIKTORO K O 2I C O S 
Lietuvi&ks gazolino stotis ir auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS CO.

6759 S. WESTERN AVE. PR 8-9533

Tel. ofiso Ir buto Ol.ympic 2-4169
DR. P. KISIELIUS

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

Rez. 1634 S. 49th Avė., Cicerot
Kasdien 1-8 vai. lr o-s vai. vak., 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

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

DR. EMILY Y. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiad. tik susitarus.

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

(Aroh Supports) ir t- L 
Vai.: 9-6 ir 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
OKTHOPED1JOS TECHNIKOS 1AII
2850 w. SSrd St, Chlcago 29, UI. 

Tel. Pltospeot 6-5084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St
Ofiso (et KEilemv 6-4410 

Rezid. telef. GRovehill. 6-0017 
Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p. m.

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

Ofiso tel. Cl.lffside 4-2896 
Rezidencijos: LAfayctte 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

tistą, nuvalė. Jo paklausiau, ką 
daryti, kad nejuoduotų; nieko švarius, baltus ir sveikus dan- 
nepasakė, tik patarė pasirinkti. tis, nors druska dantų valymui 
dantų pastą, kokia geriau patin-' nėra taip skani, kaip dantų pas- 
ka. Taip ir dariau, keisdamas ta. Bet, kai įpranti, tai ir ge-
visokias. Šiandien, metai po nu
valymo, vėl pajuodavo. Patar
kite, ką daryti, kad dantys ne
juoduotų ?

rai. Ne viskas, kas burnai yra 
saldu ar skanu, tai ir dantims 
sveika.

Atsakymas J. V. — Stemplės
Atsakymas P, P. — Dantų e- 

malės spalva daugeliui patam- (Aseophagus) diverticulum jo
se ja nuo stiprios kavos, nuo klomis injekcijomis ar kitokio

mis priemonėmis atitaisyti nė
ra galimumo. Tokioje bėdoje 
tiktai chirurgija gali šiek tiek 
pagelbėti. Jei tamstai jau kar-

maišto, turinčio geležies tanino 
ar kaikurių rūgščių. Mėgink sa
vo dantis po kiekvieno valgio nu 
valyti smulkia druska. Dauge-

DAKTAKU ATSAKYMAI ,Į 
KLAUSIMUS 

Klausia J. G. — Esu 45 metų, 
mano skilvys perrūgęs, nes var
tojau perdaug mėsiškų “sandvi 
čių” fabrike. Laba imėgstudjigš 
čius agurkus, garsvyčias, bet tuo 
pačiu sykiu vartoju daug salo
tų ir tomatų. Alaus negeriu, 
degtinės beveik ne (perbrangi), 
bet šventadieniais kaip “periodi
nis alkoholikas” labai mėgstu pri 
sismaguriauti vietinio vynelį Ir 
tai jau taip ketvertas metų< O 
dabar naktimis prakaituoju, kak 
las ir visa galva šlapia, šaltu 
kaip ledu prakaitu aprasojusi. 
Amerikietis daktaras sakė, kad 
širdis tvarkoje. Bet po šventa
dienių smaguriavimo kokias tris 
dienas neturiu jėgų, netenku no
ro valgyti, verčia vemti. Ar tai 
augštas kraujo spaudimas, kad 
muša šaltas prakaitas ir galva 
ūžia lyg mielosios Baltijos jūros 
bangos. Kai fabrike dirbu ir 
tarp žmonių esu. tai tokio ūžesio 
nejaučiu, bet, kai palieku vieni
šas tyliame kambaryje ar nakčia 
bęgulint, tai “šilelis” ošia ir o- 
šia. Esu trijų vaikų tėvas. Ir 
nervų jau nebeturiu, jie kaip žy
do vežėčios. Ar galėsiu dar pa
statyti ant kojų? Pagelbėk 
man, daktare, patarimais 

Atsakymas J. G. — Galėti “sa 
ve ant kojų pastatyti” tai galėsi,
jei garbingai su savo žmona su
sitaręs leisi tiktai jai, o ne kam 
kitam tamstą vynu vaišinti. O 
šaltas prakaitas reiškia ne augš- 
tą kraujo spaudimą, bet intoksi
kaciją — kūnas kiek galėdamas 
stengiasi su prakaitu pašalinti 
svaiginančius nuodus. Kiti tams 
tos aprašytieji simptomai yra 
dipsomanijos sindromai; tai per- 
spėjantieji ženklai, kad perdaug 
vyno išgeri, ir tai nieko gero 
tamstai nežada.
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| PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų ir

tolimų distancijų, šaukite sekančiai. į

ANTANAS VILIMAS
8415 SO. LITUANICA AVE., CHICAGO, ILL. 

Telefonas — FRontier 6-1882
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DIVIDENDĄ !

CRANE SAVINGS
2556 WEST 47th STREET LAfayctte 8-1088

B. R. Pietldewicz, prez.; E. R. Pietkievricz, eekr. tr advokatas
Mokame aukštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame lr perkame 

valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami sąskaita šiandien. Apdrausta lkl 610,000.

Darbo valandos: pirmad. Ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro: 
antr. Ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o sešt nuo 9 iki vidurdienio

Atliekame dideliut ir irsžus automobilių remonto*. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis.

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

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

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

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

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

Klausia D. W. — Esu 35 m.,
stogų metu, kai žmogus žuvau-, paskutinius 7 mėnesius keliskart 
damas į blizgantį vandenį žiū-Į sirgau tonsilitu ir slogomis. Be
ri ar “Sand dunose” ilgai baltu* veik visą laiką turi 1, 2 ar 3 da-

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. lr 
Seitad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p. Ketvirtad. iki 8 v.v.

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Ciiicagos Ravings Bendrovės praeitimi, nno pat jos įsi k Arimo 
1924 metais, .jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų nafiurno atžvilgiu, nėra Baugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję taupinius pas mug gausite ne tiktai saugumą — jų 
apdraudimą iki $10,000.00, augfitą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicagos Savings Bendrovės įstaiga yra viena iž gra
žiausiai ir moderniškiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji už Chicagos ribų, nežifirint kurioje Suvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus pažtu.

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

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

nuo I
lld 2 valandos po pietų.

Atdara: pirmadienj nuo 12 IU 8, antradieni Ir penktadienį nno 0 Iki 4, ketvirtadienį nno 0 Ud 8. 
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o fieMadienį nno 0

18 ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis m pilna ap- 
drauda. Pigus lr sąžiningas 
patarnavimas. '

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67th FL, Chica«o,

IIL YVAlbrook 5-8063

DR. J. Ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2800 YVest Slst Street
Priima ligonis pagal susitarlma. 

ngi valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1796 nuo 2 lkl 9 vai. 
p. p. kasdian Išskyrus trečiad. Ir 
šeštad.

Rea. tel. GRovehill 6-6603

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

7166 South Western Avenue
(MEDICAL BU 1 LUINO) 

Pirmad.. antrad., ketv. lr penktad. 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. lr nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11 

I vai ryto lkl 3 vai. popiet
Office tol. RE 7-116S 

Rea. tol. WAlbrook 6-3706

’T'el. oflao PRospeet 6-2240
PRospeet 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGIJOS LIGOS
5700 So. Wood Street 

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

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

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntral 6-2204 

6002 VVest 16tb Str., Cicero 
VaJ. kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOwnhaU 3-0959 
Kitu laiku lr trečiad. susitarus 

Rezid. tol. HEmloek 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika lr moterų ligos) 
Ofisas ir rez.: 5100 S. Westem Avc. 

i Tri. PRmąiect 8-1223 arba VVE 0-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr.. 
Treč. lr Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 
2-4 vai. popiet Ir sulig susitarimu.

Tel. ofiso HE 4-0099; rez. PR 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6822 South YVestern Avenue 
vai.: kasdien 10-12 vai. L 7-9 vai 
vak. šeštadieniais 10-x vai .Trečia 
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso 'ei ©fonas: PR 8-3229 
Res totof. VVAlbroofc 5-5076

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

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

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

Telef. ofiso LAfayctte 3-6043 
Rez.: WAlhrook 6-3048

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 7 Įst Street

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

Tel. ofiso He. 4-2123. rez. Glb. 8-0105

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

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

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

8267 South Halsted Street
Vai. 1 lkl 4 v. p. p. Ir 6—8 v. vak 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

J

~il. oflao HE.4-6849. rez. HE.4-2824

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2484 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6. treč.ir šešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South YVestern Avenue 
Chlcago 29, Hl 

telefonas REpublio 7-49OO 
Retidenda: GRovehill 6-8161

paalmatymal pagal sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS - 

<157 Archer Avenue
Ofiso vai.: nuo 2-4 lr nuo 6-8:80 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Oflao tol. Virginia 7-OOS6.

Jos tol. BEverly 8-8344

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA TR CHIRURGE 

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

Vai.: kasdien Inuo 6 v. v.' Jltl 9 V. 31(4 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v.,
lšskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet. > • ' ’> •

Tel,: Ofiso — PUlIman 5-6766 
Buto — BEverly 8-8946

Tel. ofiso PRospeet 6-9400
Rezid. PRosjiect 6-9100

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VaSkevtčlfltė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
*6248 South Kedzie Avenue 

Vai. kasdien 1-2 p. p. ir nuo 6-8 vai 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai
lr kitu laiku tik susitarus.

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

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 YVest 69th Street
(priešais šv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susitarlma

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

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 lkl 12: 1—8; 7-9. 

šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
LAfayetto 3-4949.

Namų CEdarerest 3-7788

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

Kasdien 8—7 vai. vak. šeštad. nuo 
1—5 vai. vak.

Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2487 
W. 62nd St., tel. Repnbllo 7-8818.

Ofiso telefonas — Blshop 7-8636

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenne
(Kampas Kedzle ir Archer) 

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

Tel. ofiso Vlctory 2-1681
Rez. Vlctory 2-0743

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 YVest Marąuette Rd.
Vai. nuo 2 lkl 4 p. p.; 6 lkl 8 va 

Trečiad. lr šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso OA. 8-0267, rez. PR. 6-6859 

Rezid. 6600 8. Artesian Are. 
VAI. 11 v. v. Iki 8 p. p.; 6—9 v.v

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

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

2454 Weet 71»t Street 
(71-oe ir Oampbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 1—8 Ir 6—8 vai. vak. 
šeštadieniais 1—4 p. p. Trečiadie
niais uždaryta. ,

Ofiso telef. YArda 7—11M 
. BMAdeaeAJoa — OTevrart 3-4811

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 YVeet 85th Street 
(kampas Halsted lr 86-ta gatv8) 

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

šeštadieniais 1—4 vaJ.

Tel. W Al brook 6-3670
Rea Hllltop 6-1660

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Merųuette Medical Center 
6182 South Kedzie Avenne

VAL. 3—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak.
Trečiad. Ir šeštad. pairai sutarti

Tel. ofiso PR 6-8838, rez. RE 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 YVeet 08rd Street

VAL. kasdien nuo t—6 p. p. Ir 7:66 
lkl 9 vai. Trsčlad. lr šešt. uAdaryta

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINŠ8 IR 

ORTOPEDINĖM LIGOS
2745 Weet 69th Street 

Priešais Sv. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpobUo 7-2990 

VAL.: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 Iki 11 ryto lr nuo 6:00—8:00. 
šešt. nuo 2:00—4:00. Trečiad. Ir
kitu laiku susitarus telefonu.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Viri 25 metų patyrimo
Tel. YArda 7-1829 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 West S5th Street

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

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu akių Įtempimą, kuris 

yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo ir skaudančių akių karščio. 
Atitaisau trumparegystę lr tollregys- 
tę. Prlrenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiame 
i mokyklos vaikua

4712 South Aabtand Avė.
Tel. YArds 7-1873

Vai. 10:80 iki 7 v. vak. šeštad 10:8o 
Iki 6 vai. Sekmad. ir treč. uždara.

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

keičia stiklua tr rėmu.
4455 S. California Ava .YA 7-7881
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečiad. už
daryta). šeštad. 10 ryto iki 3 v. p.p. 

uždarytas

DRAUGAS 
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VALGIŲ SENUMAS IR JŲ TVARKA 
Per Velykas turbūt galima pakalbėti ir apie valgius. Pir

miau, kai gavėnioje buvo daugiau pasninkaujama, ši tema per 
Velykas buvo kiekvienam savaime iškylanti. Dabar ji tokia 
jautri nėra. Tačiau, einant senu papročiu, galime prie jos kiek 
sustoti.

Maisto ir maitinimosi tvarkos klausimai yra tokio pobūdžio, 
kad jie turi ryšį ne tik su tautos sveikatingumu, bet ir su jos 
kultūra. Kiekviena tauta ar kiekvienas kraštas turi tam tikrus 
valgymo papročius, kuriuos kartais labai gina ir laiko labai se
nos kilmės kultūriniais reiškiniais.

Paimkime porą pavyzdžių. Lietuvoje ir kaimyiniuose kraš
tuose laikoma nerašytu įstatymu, kad vakare daug valgyti ne
sveika. Dėl to čia pagrindinis valgis valgomas vidudienį. O Lie
tuvos ūkininkai kažin ar pagrindiniu valgiu kada nors nelaikė 
pusryčius. Mat lietuviški pusryčiai nėra labai ankstyvi. Jie val
gomi truputį pakūlus ar šieno papjovus. Tuo tarpu Prancūzi
joje pagrindinis valgis yra vakare. Prancūzas negali užmigti, 
stipriai vakare nepavalgęs. O vadinami pirmieji prancūziški pus
ryčiai yra garsūs savo liesumu —- puodelis kavos ir pyragaitis.

Valgių, ypač kasdieninių, paruošimo būdas yra turbūt pats 
seniausias iš gyvųjų kultūrinių papročių. Taip pvz. Prancūzijos 
universitetuose galima išgirsti paskaitų apie jų Alpių gyventojų 
sriubą. Ta proga pasakoma, kad ši sriuba savo paruošimo būdu 
yra nepaprastai sena. Ji siekia kelis tūkstančius metų. Ji ir 
šiandien kalniečių yra tokiu pat būdu verdama. Ir save gerbiąs 
alpinistas stengiasi jos paragauti. Nors lietuviškam skoniui ji 
kažkuo ypatingu neatrodo. Ji kiek primena kruopų sriubą. Kad 
ji yra sena, galima nesunkiai patikėti. Tai, kas daroma visų ir 
kasdien (nors daug apie tai ir nekalbant), užsilieka gyvenime 
ilgiausiai.

KĄ ŽINOME APIE SENOVĖS LIETUVIŲ MAISTĄ?
Nedaug ką žinome apie senovės lieituvių maistą, tačiau ne

galima būtų sakyti, kad visai nieko nežinome. Turime net labai 
senų šaltinių apie tai, ką pabaltiečiai augino ir ką jie valgė. 
Pirmuoju tokiu šaltiniu yra Marsilijos pirklys Pytheas, finikietis,

1 kuris, apiplaukęs Gibraltaro sąsiaurį, porą kartų yra pasiekęs, 
kaip jis sako, “šaltąsias sritis”. Vieną kelionę jis atliko Norve
gijos pakraščiu, o kitą — Baltijos jūra. Atrodo, kad jis bus 
pasiekęs iki dabartinės Eželio salos, t. y. Estijos pakraščių. Tą 
kelionę jis yra padaręs apie 320 metų prieš Kristaus gimimą. Iš 
jo kelionių graikai ir romėnai istorikai Strabo ir Livius semia 
savo žinias apie šiuos kraštus. Iš jo ir mes galime šį tą sužinoti 
mums rūpimu klausimu.

Apie Pabaltijo žmonių maitinimąsi Pytheas rašo: “Tie žmo
nės dar nežino kilniųjų vaisių. Prijaukintų gyvulių jie žino vos 
keletą. Jie maitinasi sora, kitomis daržovėmis, šakniavaisiais 
ir vaisiais. Tie, kurie turi medaus ir javų, iš jų pasidaro gėrimą. 
Javus jie kulia, nes saulėtų dienų, čia yra nedaug, dideliuose sta
tiniuose, į kuriuos varpos būna sunešamos, nes pėdai dėl lietaus 
ir saulėtų dienų stokos greitai sugenda”.

Šitaip Pytheas rašo apie mūsų senųjų protėvių maistą ket
virtajame šimtmetyje prieš Kristų. Tai buvo maždaug tie laikai, 
kai Aleksandras Didysis buvo patraukęs į Aziją suvaldyti išdi
dųjį Kyrą; tais pat laikais gyveno garsusis filosofas Aristotelis 

“ir kiti.
DIDELI STATINIAI

Ši Pytheo žinia yra istoriškai tikra. Ji gali mums duoti 
progą pamąstyti apie ne vieną dalyką. Visų pirma ji gali duoti 
progą pasidžiaugti mūsų senolių štatyba. Jeigu toks pasaulio per
ėjūnas, kaip Pytheas, išmaišęs Viduržemio uostus ir atvykęs taip 
toli į šiaurę, apie Pabaltijo jaujas gali pasakyti, kad jos buvo 
dideli statiniai, tai mes turime pagrindą kalbėti apie labai seną 
šių kraštų statybinę kultūrą. Tiesa, ta kultūra vėliau galbūt 
sunyko be pėdsakų, tačiau labai seniai jos čia būta. Pytheas 
nesako, kad javai buvo kuliami palapinėse ar pan. Graikas Stra
bo, užrašydamas Pytheo žodžius, apie tuos statinius rašo, kad 
buvo kuliama “en oikois megalois”. Tas “oikos” pas graikus 
reiškė maždaug tai, ką reiškia mūsų žodis buveinė. “Oikos” buvo 
vartojamas ir karaliaus namams išreikšti, bet kartu ir paukščio 
lizdui. Žodis “megas” — daugisk. “megalos” graikų kalboje yra 
vartojamas visokiam didingumui, platumui ir augštumui išreikš
ti. Pvz. Atėnų didingumui išreikšti buvo sakoma: “megplo-polis”.

Taigi Pabaltijo statyba, nors medinė, yra visai patikimai 
paliudytas faktas. Būdinga, kad Tacitas pirmajame šimtmetyje 
po Kristaus taip pat mini kaikurias Pabaltijy gyvenančias tautas, 
kurios yra charakteringos savo statyba. Iš to jis jas laiko ger
maniškos kilmės.

RAUGINTA DUONA
, Bet grįžkime prie maisto. Mūsų senoliai IV šimtm. prieš 
Kristų jau buvo ūkininkai, o gal ir daržininkai. Jeigu mes tai 
galime laikyti tvirtai paliudytu dalyku, tai čia mes turime labai 
aiškų mūsų protėvių sėslumo ir kultūrigumo liudijimą. Kad 
šis Pytheo liudijimas galį būti patikimas, tai patvirtina daugelis 
vėlesnių laikų šaltinių, kurie kalba apie didelius javų kiekius, 
užauginamus Pabaltijy ir Prūsuose.

Būtų įdomu sužinoti, koki javai IV šimtm. prieš Kristų 
Pabaltijy buvo auginami. Iš Pytheo vartojamo žodžio “korpos”, 
kuris yra verčiamas sora, galima būtų sakyti, kad čia buvo koki 
kruopiniai augalai, kaip grikiai ir pan. Dėl to kruopiniai valgiai, 
kaip grūstinė, kruopos ar įvairios košės bus buvę tolaikiniai Lie
tuvos gyventojų valgiai.

Galima spėti, kad rugių auginimas yra labai senas ūkinis 
reiškinys Pabaltijy. Tai galima spėti iš dainos žodžio “rugis” 

* šaknies lietuvių kalboje. Net ištisa tauta, gyvenusi Pabaltijy 
maždaug kalbamais laikais, yra turėjusi Rugių vardą, gis var
das jiems teko galbūt iš pagrindinės jų ūkio šakos.

Kalbant apie rugius, reikia prisiminti lietuvišką raugintą 
duoną. Rugiai, rūgdami, išduoda sveiką, organizmui priimtiną 
rūgštį, ši rūgštis yra sužadinama savitų bakterijų, kurių, reikia 
manyti, įvairumas yra ne mažesnis, negu vyno bakterijų.

Kiekvienas duonkubilis, kuriame būdavo įmaišoma lietu
viška kaimiška duona, duodavo duonai savitą skonį. Dėl to duon
kubilis, duoną pakepus, nebuvo plaunamas, kad duonos rūgštis 
neišnyktų. Buvo žinomi atvejai, kada vienas kaimynas skolin
davosi iš kito duonos rūgšties, norėdamas pas save turėti tokio 
skonio duoną, kaip pas kaimyną.

Šitaip iškepta duona stovėdavo savaitę ar kitą ir jos fer
mentavimas vykdavo toliau. Ji

POLITINIAI ART. RYTŲ SKAUDULIAI
ST. DAUNYS, Chieago. IU.

Arabų apgyventuose Art. Ry-( skelbia, jog užpuolikai kaip tik 
tuose politiniai įvykiai pasidarė 
patys skaudžiausi ir jautriausi.
Dėl įtakos didžiuliame arabų pa 
šaulyje ir dėl turtingųjų arabiš
kosios naftos laukų kiečiausia 
šaltojo karo forma susikovė so
vietinis ir laisvasis pasaulis. Ar 
timuosiuose Rytuose taikos iš
laikymui Washingtone sukurta 
vadinamoji Eisenhowerio doktri 
na, padėjusi arabams sužlugdy
ti ten buvusią Anglijos įtaką, 
bet pasiryžusi pasipriešinti ir 
sovietinės įtakos įsigalėjimui.
Suezo kanalas, arabų pabėgėliai, 
nafta ir įtakų plėtimas arabų 
pasaulyje yra jautriausieji poli
tiniai skauduliai, kurie nesiduo
da lengvai sprendžiami.

įnešė politinį motyvą, todėl E-. 
gipto pažadas nebegalioja. Su
ezo reikalu derybas su Egiptu 
veda Jungtinės Amerikos Vals
tybės. Ūkine prasme Egiptas 
turi galimybę pasiekti didesnių 
laimėjimų, negu daįnr siūloma, 
jei bus sukalbamesnis poltinėje 
dalyje. Kiekvienu atveju Sue
zo reikalas palieka komplikuo
tas ir pavojingas.

Arabų pabėgėliai

Pirmojo Izraelio ir arabų l$aro 
metu iš dabartinės Izraelio te
ritorijos pabėgo ar buvo išvary
ti beveik milionas arabų pabė
gėlių. Jie dabar skursta Egip
te (Gazos srityje), Jordane ir 
kituose arabų kraštuose. Arabų 
pabėgėliai sudaro tarptautinį rū 
pestį ir gilina nesantaiką tarp 
Izraelio ir arabų. Arabų kraš
tai skelbia, jog jie negali pasi
rašyti taikos su Izraeliu, kol Iz- 
raeilis nesutinka atgal priimti 
arabų pabėgėliu Tikrumoje ara

bai iš viso nenori pripažinti Iz-

Suezas
JAV ir Jungtinės Tautps su

stabdė trumpalaikį karštąjį ka- 
rą^ Art. Rytuose. Dar daugiau.
Tos pačios jėgos privertė Ang
liją, Prancūziją ir Izraelį pasi
traukti iš Egipto žemės ir pri
siimti negarbę. Karštojo karo 
sustabdymas pačioje jo užuo-1 raelio ir siekia žydų valstybės 
mazgoję buvo didelis Jungtinių Į panaikinimo. Bet pabėgėliai yra

geras kabliukas arabams, kuriuo 
jie remia Izraelio nepripažinimą, 
gerai žinodami, jog Izraelis ne
gali jų atgal priimti. Izraelis 
tikrai negali arabų pabėgėlių 
priimti į kilmės vietas dėl dvie
jų priežasčių: 1) buvusiose ara 
bų pabėgėlių sodybose ir mies
tuose įkurdintas beveik milionas 
žydų imigrantų iš Europos ir ki 
tų pasaulio kraštų, o šiemet Iz
raelis laukia dar naujų žydų imi 
grantų; 2) jei arabų pabėgėliai i 
būtų įsileisti, kas trečias Izrae-* 
lio gyventojas būtų neištikimas 
arabas, ir Izraelis būtų sprog
dinamas iš vidaus. Izraelis su-

Amerikos Valstybių ir Jungtinių 
Tautų laimėjimas. Bet nebuvo 
ir nėra tikro ir aiškaus plano 
taikos ir ramybės Artimuosiuose 
Rytuose įgyvendinimui. JAV ir 
Jungtinės Tautos karą Art. Ry
tuose sustabdė šūkiu — nevalia 
ginčo spręsti ginklų jėga. Buvo 
didelis pavojus, jog didžiųjų 
valstybių įsikišimas j Art. Rytų 
karą gali tapti pasauliniu karu.

Šiandien Suezas jau atidary
tas laivininkystei. Bet jo ūkinė 
ir politinė reikšmė pilna žaizdų.
Egiptas jaučiasi pilnu Suezo šei
mininku ir vienas tenori rinkti 
laivų praplaukimo mokesčius.
JAV su savo sąjungininkais siū- Į tiktų atlyginti arabų pabėgė

liams pinigais, bet arabų kraštai 
pinigų neima.

lo pusę pajamų Egiptui, o kitą 
pusę dėti į tarptautinį fondą Su
ezo kanalo gerinimui. Ūkinė pu- 
'sė būtų lengviau sprendžiama, 
jei nebūtų politinės žaizdos: E- 
giptas nesutinka praleisti Izrae
lio laivų. Egipto motyvas yra pa 
prastas — Egiptas su Izraeliu 
yra karo padėtyje, todėl priešo 
laivai negali plaukti Suezo kana
lu. Abiejuose pasauliniuose ka
ruose, kai Suezą kontroliavo An 
glija, ji neleido Suezu plaukti 
priešo laivams. Ta pati teisė 
priklauso ir Egiptui.

Vakaruose bijoma, jei šian
dien politiniu pretekstu nelei
džiama Izraeliui naudotis Suezo 
kanalu, tai rytoj tas gali būti 
pritaikyta kitai valstybei. Egip 
tas buvo sutikęs iš Suezo reika
lą išjungti politinį motyvą, bet 
po Anglijos, Prancūzijos ir Iz
raelio karinės invazijos Egiptas

Nafta ir gyventojai
Didžiųjų galybių grumtynėse 

dėl Art. Rytų milžinišką rolę 
vaidina arabiškoji nafta. Vaka
rai nenori jos išleisti iš savo 
rankų. Sovietai kėsinasi į ją, 
skelbdamiesi ne naftos jieškoto- 
jais, bet arabų išsilaisvinimo 
talkininkais. 1 \

Arabų kraštai Rytų ir Vakarų 
grumtynėse nėra vieningi. Si
rija ir Egiptas pasikliauja sovie
tais, Iranas ir Irakas yra ištiki
mi JAV draugai. Bet jie vienin

geresnė darydavosi. Vėliau, pradėjus kepti duoną miestuose kas
dien, ši senoviška duonos kepimo praktika pradėjo nykti.

■ Pytheas mini, kad IV šimtm. pr. Kr. lietuviai jau augino 
šakniavaisių. Bet ar galima iš to išvesti, kad tai buvo ir burokai, 
kad lietuviški barščiai yra toki seni, — tai jau kitas klausi
mas. * V. Bgd.

Jordano amu jos štabo viršininkas 
gen. Ali Abu Nuwar ištremtas į Si
riją. Jordano karulius Hussein jį iš
trėmė į Siriją |>o to, kai armijos sto
vykloje Zargu įvyko dviejų valandų 
kova, kurioje keli kareiviai žuvo. 
Kova vyko tarp lojalių karių kara
liui ir priešingų Vakarams. Karalius 
buvo nuvykęs į kartų stovyklų.

■O Anglijos moterų legionas 
prieš II Pasaulinį karą įteikė ka
ro ministeriui pasiūlymą mobi
lizuoti moteris karo tarnybai. 
Tada jos siūlė štai kų: 1) mo
terų legionas yra pasiruošęs

Ii moterys kovojo frontuose
Atskiros moterys ir merginos 

su karių uniformomis kovojo 
I Pasaulinio karo metu rusų ir 
austrų frontuose. Čia ypač pa
sižymėjo šešiolikmetė austrė Vik ' duoti karo žinybai atitinkamą 
torija Savs, kuri kartu su savo skaičių uniformuotų moterų šo- 
tėvu stojo į kariuomenę sava- ferįU( kurios galėtų automobi- 
nore. 1917 m. viename mūšyje | Iia.it* įr sunkvežimiais pervežti 
ji neteko abiejų kojų ,bet pasveil kareivius ir amuniciją;
ko ir sulaukė karo pabaigos. >

' 2) 48 valandų laikotarpyje
sudaryti moterų dalinį, kuris 
galėtų kartu su kiriuomene iš
vykti į bet kurį pasaulio kraš
tą karo tarnybai.

Kai buvo sužinota, kad ji yra 
mergaitė, kariuomenės vadovy
bė narsiąją austrę apdovanojo 
pirmojo laipsnio bronzos ir si
dabro narsumo medaliais.

Rusų armijoje kovojo ir dau-l 
giau pasiryžėlių moterų ir mer
ginų. Iš jų karo istorijoje mini
ma Marija Bačkarjeva, kuri, 
1915 m. ties Varšuva žuvus jos 
vyrui, įstojo į Sibiro šaulių pul
ką. Nuvertus caro valdžią, bu
vo įsteigtas moterų batalionas, 
kurį sudirė virš 20,000 moterų.

Sveikatos priešai
Sveikatai kenkia. tamsa, drėg 

mė, dulkės, nešvara, svaigalai, 
nešvarus geriamas vanduo ir 
t. t.

Su sveikatos priešais kovoti 
padeda: saulės šviesu, grynas 
oras, švara, sau t ū rutilas.

gi žydų klausimu. Saudi Arabi
ja pradeda linkti į JAV pusę, 
bet ji yra pikčiausias Izraelio 
priešas ir ryžtasi skandinti Izra
elio laivus Akabos įlankoje. Jor
dano padėtis tetjelieka neaiški.;

Art. Rytuose padėtis lieka į-' 
tempta, pavojingai ir nesikei- 
’ianti. Sovietams yra lengviau 
padėtį Art. Rytuose drumsti, pp- 
gu Jungtinėms Arperikos Vals
tybėms ją švelninti.

Kaliniams konsekravo 
duoną M

Bevedant beatifikacijos pro
cesą 26 kapucinų broliukų, ku
riuos raudonieji nužudė Ispani
joje, patirta kad kalėjime kuni
gas, slapčia nuo sargų, konsek
ravo paprastą duoną, kad kan
kiniai prieš mirtį galėtų priim
ti šv. Komuniją. - >

MOVING;;
A. BENIULIS atlieka Įvairius 
perkraustymua bei pervežimus 
<š tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075

DĖMESIO
Bridgeporte vienintele PLAUKŲ 

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

752 W. SSrd St.

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČJŲ AKVARELĖ
PREMIJUOTAS ROMANAS

83 tęsinys
Ji žengia laiptukais nerami, ir jos žvilgsnis kaž

ką pagaurtfe alėjos gilumoje. — Julius atvažiuoja! — 
Išsigandus nušoka žemyn. — Bėkim iš čia.

— Kodėl? Aš tuoj pradingsiu, o tu pasilik, juk 
tau reikia.

— Ne, ne! Aš žinau, kas Julius. Lina pasakė.
— Lina ? — meistras nustemba.

> — Nenoriu jo matyti. Bėkim į klėtį. Ten sugedo
medaus separatorius, pataisysi! — Ji karščiuojasi ir 
pirmoji skuba.

Viktoras žengia paskui ir juokiasi: kaip lengvai 
išsisprendė. Bet ar ilgam ?

Klėties kambarys didelis ir šviesus, su dviem lan
gais. Kvepia vašku, medum. Samanė užtrenkia du
ris, užstumia skląstį ir sumišus atsisėda į pintinę kė
dę. Viktoras apžiūri separatorių ir suranda vieną iš
silaisvinusį sraigtą.

— Rytoj pataisysiu, — mosteli jis ranka ir atsi
gręžia. — Tu buvai pas Liną ? ,

— Taip, ir ji pasakė visa, tiesiog išsivilko prieš 
mane. — Samanė susipurto, nuleidžia galvą, sudeda 

| rankas ant kelių.
— Bijojau, kad nesužinotum apie Julių. Tai bus

kurį laiką negesdavo, gal net | skaudu. — Jis atsisėda ant skrynios priešais.
— Be reikalo! Galėjai perspėti anksčiau, bet tai 

nesvarbu. Rūpi man Lina, padėk jai, nepalik vienos.
— Argi aš galiu vienas? Ateik į pagalbą.
— Ne, be manęs! — papurto galvą, s 
— Mes negalime pasilikti tik trys. Tada aš ne

reikalingas. O kai manęs nebūti, ji riedės bedugnėn

Duoną lr įvairias skeningaa 
bulkutes kepa

BRUNO’S KEPYKLA
3338-41 S. Lituanica -Avė. 

Tel. CLdrr.side 7-«37«
Pristatome j visas krautuves 
lr restoranus, taip pat Iš
siunčiame J visus artimuo
sius miestus.

lAes 

tnoka®“6

40 ME fU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

»€ NOROV#

4038 irehtr ivenut ui uu-67i«
AUGUST SALDUKAS trazidznto

TELEVIZIJA • RADIJAS

HI Fl PHONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI 
DIDELIS PASIRINKIMAS •’ PARDUODAME IR TAISOME

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

MARIAI umivil IAIH IK skltlIMMd

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

, I R
Paskolos Duodamos Namų Įsigijimui 

Lengvomis Sąlygomis

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

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

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

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

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN.
1900 S. Halsted St., , Chicago 8, III.

nesugrąžinamai. Mes turime būti vėl keturi. Užmiršk, 
ką tau sakiau. Tai negali tavęs varžyti, kliudyti. Pa
ti pasirink kelią. Pagaliau, jei tu pasitrauksi, Julius 
tuoj pastebės. O kas tada? O jei visa paslėpsim, au- 
kosimės draugam, niekas niekonesupras.

Ji pakelia liūdnas akis įr atsidūsta.
— Nepyk, Viktorai, bet aš netikiu, niekuo nesi

domiu. Gal geriau pasakyti, nei paskui apsigauti. Aš 
ateisiu ne dėl Juliaus, tai žinok, ir ne dėl tavęs, at
leisk man už tuos žodžius, ateisiu tik dėl Linos. Rei
kės ir paštą parvežti. Jei. staiga atsisakyčiau, namuo
se vėl būtų neramu. Tėvas bijosi, kad neišlėkčiau į 
vienuolyną. Dabar džiaugiasi mano kelionėm į ban
kelį. Tegu jis nežino, tegu niekas nemato, ką sprendžiu 
viena. Pagaliau, ir Juliui reikia žmonių, kurie paro
dytų kitokį gyvenimą.

Meistras pasilenkia, sukioja batų kulnę' ir šypso
si: kaip viskas gerai baigėsi. Samanė žino, kas buhal-, 
teris, ir jau “pabudo”. Liną jis pats palaikys, taip 
draugystė liks neišardyta.

— Tu eik, gal tavęs jieško. Niekam nesakyk, kur 
aš. Nenoriu jo dabar matyti. Vakare ten būsiu.

Taip, lyg niekur nieko, bankelyje vėl renkasi drau
gija, Juliaus vadinamasis kvartetas. Lina dėkinga 
šypsosi savo draugei ir toliau pasilieka tokia pat ra
mi. Viktoras supranta, kaip dengtis buhalterio aky
se: dažnai pasirūpina Lina, bet ir Samanės neužmirš
ta. Samanė gi linksmutė, kokios dar neteko regėti. 
Ji plepa, sklaido veikalus, sutinka vaidinti, uoliai dir
ba repeticijose. Kartais ji tyčia atsisėda prie Juliaus 
ir klausinėja, išdykauja. Jai patinka taip save slėpti. 
Tereikia tik trupučiuką perdėti, ir niekas tavęs ne
matys !

Namuose ji dainuoja linksmas dainas, eina per 
visus darbus, neužmiršta tėvui priminti buhalterio. 
Taip Gimbutas vakarais sėdi savo raštinėje. Draiko
si pypkės dūmas, o jis pats skaito, pieštuku sudeda 
statybos išlaidas ir planuoja leistis į miško prekybą. | 
Reikia vėl pinigo, nes duktė atsigauna! |

O jį, kai radijas groja, dažnai stovi lange. Pridė- Į

jus kaktą prie šalto stiklo, žiūri į naktį. TPasrvaidena 
gražios dienos, prisiminimuose iškyla Julius. Jam 
dovanota tiek daug slaptų rhinčių. Ir kažko liūdna jai.
Ilgu.

Vaidindama “Aušros sūnus”, pirmoje eilėje pa
mato kunigėlį. Ūmai grįžta praeitis su šv. Domininko 
atlaidais. Pagauna ją kažkokia gėla' ir nesą per vi
sas scenas. Žodžiai pasidaro graudu.;, lyg skųstųsi 
gyvenimu.

Bet ir čia niekas neregi jos vidaus, palaiko tai 
gabumu vaidinti. Tik vienas Viktoras paglosto jai ran
ką ir sukužda: “Ramiau!” Tą akimirką jai gera, kad 
yra ją suprantąs žmogus. Tačiau greit nusijuokia ir 
skuba. v t

Julius nesitveria džiaugsmu.
Rengdamas veikalą, jis parode daug lankstumo, 

dažnai tarėsi su kunigu, padėjo Viktorui kalti deko
racijas, rūpinosi apšvietimu “Ausros sunūs” turi bū
ti geriausias spektaklis! Ir tai padarė buhalteris. Tai 
naujas triumfas. Vėl jis režiaorius, vėl jo pastatymu 
gėrisi Smilgaiciai. Svarbiausia — su juo drauge eina 

į Viktoras, vaidina Samanė!
Vba nusileidus uždangai, šoka jis visiems dėko

ti. iškalbingai žerti komplimentų. Kviečia pas save 
arbatos, kur vaisina gėrimais ir gerais užkandžiais.

Tada Samane taria Viktorui:
— Matai, jis nieko nežino ir nesupranta.
— Gerai! Niekayi ir neišsiduok, — atsako meist

ras draugiškai. — Dabar, jei gali, tyčia pažaisk juo.
Samanė nusijuokia. Patinka jai toks gundymas. 

Pamažu atsiranda salia Juliaus, pilsto arbatą, žai
džia, išdykauja.

Tą vakarą klebonas, grįžd.itnas ii, bankelio, nuke
lia skrybėlę šv. Florijonui ir taria

— Gerai, viską:? labai gerai’ Prižiūrėk ir toliau 
mano miestelį!

Kitą dieną kunigas Senkus vėl plačiu delnu brau
ko bankelio stalą. Lygu, švaru visur. Jokio rūpestėlio!

1 Bbi d » u g l • u i

’i



X DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, TLLTNOTS Antradienis, balandžio 23, 1957

SO. BOSTONO ŽINIOS
J. KAČINSKO JIIBILftJUS

S. m. balandžio 17 d. suėjo 50 
metų amžiaus žymiam mūsų 
kompozitoriui ir dirigentui Je
ronimui Kačinskui, buvusiam o- 
peros ir simfoninio orkestro di
rigentui Lietuvoje. Vokietijoje 
gyvenęs ir veikęs Augsburgo lie 
tuvių stovykloje, 1949 m. atvy
ko j So. Bostoną ir čia uoliai 
eina didelės Sv. Petro lietuvių 
parapijos vargonininko parei
gas. Neturėdamas galimybių 
dabar plačiau reikštis kaip diri
gentas, J. Kačinskas skiria vi
są atliekamą laiką kompozici
joms. Yra jau šiame krašte su
kūręs eilę didesnių ir mažesnių 
veikalų; atgaivino ir padarė 
stipriu muzikiniu ivenetu lie
tuvių parapijos chorą, kuris ne 
tik gieda bažnyčioje, bet ir reiš 
kiasi įvairiomis progomis ren
giamais koncertas. Nereikia ir 
sakyti, kad choro vadovavimo 
darbas mūsų aplinkybėse yra la 
bai sunkus dalykas. J. Kačins
kas dalyvauja savo straipsniais 
spaudoje it yra nuolatinis Liet. 
Enciklopedijos bendradarbis. Jo 
kūrybą ir muzikinę veiklą la
bai augštai įvertina jo kolegos 
kompozitoriai ir muzikai. Eilė jo 
muzikinių veikalų, ypač sukur
tų pastaraisiais metais, yra rei 
kalingi labai pajėgių atlikėjų — 
simfoninio orkestro ar choro.

Kūrėją geriausiai pagerbsime, 
parodydami dėmesį jo kūrybai 
ir padėdami jo kūriniams išvysti 
plataus pasaulio šviesą. Prieš 
keleris metus žinomasis mecena 
tas prel. Pr. Juras yra išleidęs 
J. Kačinsko Mišias, sukurtas 
Mindaugo krikšto 700 m. su
kakčiai. Dabar būtų lietuvių vi 
suomenės eilė išleisti dar ne
spausdintus J. Kačinsko kūri
nius ir pasirūpinti, kad jie bū
tų atliekami didžiosiose šio kraš 
to bažnyčiose ar scenose, šita 
prasme esama gražios iniciaty
vos bostoniškių tarpe ir tai ini-

RELIGINIS KONCERTAS
• I

Koncertas buvo surengtas So. 
Boston High School salėje para
pijos mokyklos tėvų komiteto 

tsčiu. Atidaromąjį žodį ang 
pasakė kun. J. Žuroms- 

kis, lietuviškai — klebonas kun. 
Pr. Virmauskis. Solistas Ad. Ba 
rauskas pagiedojo J. B. Faure 
“Verbų šakos“ ir T. Dubois “šeš 
tas žodis”. Parapijos choras 
pagiedojo J. Žilevičiaus "Verks
minga motin“ ir "Miršta ant 
kryžiaus”, Mozarto “Avė Ve- 
rum“ ir Marsh “Attende Domi
ne“. Solistas B. Povilavičius pa
giedojo Kačanausko "Maldą“ ir 
J. Naujalio “Jei skausmas tau 
širdų”. Chorui dirigavo ir solis
tams akompanavo muz. J. Ka
činskas. Koncerto pabaigoje bu
vo J. Kačinsko pagerbimas ir do 
vanų įteikimas. Buvo taip pat 
paskaityti muz. J. Gaidelio ir 
vyrų choro sveikinimai. Pats 
koncertas buvo tikrai augšto ly-

rūpest
liŠkai

— O. Ivaškienė, žinoma uoli 
tautinių šokių organizatorė, ba
landžio 14 d. per A. Kneižio ra
diją kreipėsi į lietuvių visuome
nę ir kvietė parodyti reikiamą 
dėmesį jos rengiamam tautinių 
šokių vakarui So. Boston High 
School salėje š. m. balandžio 
28 d. Kaip žinome, tame vaka
re dalyvaus net 12 tautų tauti
nių šokių šokėjai. Parodykime 
didelį dėmesį grupei, kuri veikia 
jau 20 metų ir rengiasi kelio
nei į festivalį Chieagoje.

— Dr. B. Mickevičius balan
džio 14 d. pasakė kalbą apie Pa 
baltijo tautų bendradarbiavimą 
per “Laisvės Varpo” radiją. Bu 
vo padainuota per tą radijo va
landą viena latvių ir* viena estų 
daina/ Tai tolimesnis žingsnis į 
Pabaltijo tautų suartėjimą.

— Bostono vyrų choras ge
gužės 24 d. vyks gastrolėms į 
Montrealį.

— Per ketvirtą kanalą mato
ma televizijos stotis pastatė nau 
ją, laba ididelį bokštą, kuris 
labai praplečia stoties veikimo

gio ir labai atitiko gavėnios ribas. Ryšium su tuo bostoniš-
rimčiai.

Po koncerto dar buvo rodomi 
du spalvoti filmai apie Kristaus 
Kančią ir apie Vatikaną.

NAUJA LB APYLINKES 
VADOVYBE

Balandžio 13 d. įvyko JAV 
Lietuvių Bendruomenės Bosto
no apylinkės metinis susirinki
mas taut. s-gos namuose. Vado
vavo St. Vaitkevičius ir Ig. j Vi- 
leniškis. Valdybos vardu pra
nešimus pateikė pirm. V. Vakau 
zas ir kasin. A. Vileniškis. Iš 
pranešimų paaiškėjo, kad valdy- 
ba pasigedo didesnio narių Ijęn- 
dradarbiavimo ir darė tai,1 ką 
galėjo. Buvo surengtas birželio 
įvykių minėjimas, siekta bendra 
vimo su kitomis kultūrinėmis 
organizacijomis, teikta parama 
lituanistikos mokyklai ir vyrų 
chorui. Surehgta gegužinė. Tųį 
reta sunkumų renkant nario mių 
kestį. Diskusijose plačiau aj>

ciatyvai 'linkėtina gražios sėk- tartos galimybės suderinti visų
Viii ė m iii nirjnni inmės.

J. Kačinskas tebėra visame kū 
rybos pajėgume ir iš jo dar 
daug galime tikėtis. Tik turi
me pasirūpinti, kad darbo są
lygos būtų ko geresnės ir nu
dirbtas darbas būtų nuoširdžiai 
įvertintas.

Ryšiui^ su amžiaus jubilėju- 
mi pirmieji parodė dėmesį pa
rapijos choristai ir artimieji bi
čiuliai. Balandžio 14 d. buvusio 
religinio koncerto metu jį svei
kino parapijos klebonas kun. Pr. 
Virmauskis ir kun. J. Žuroms- 
kis. Buvo taip pat paskaitytas 
Massachusetts valstybės guber
natoriaus Foster Furcolo sveiki
nimas raštu. Choro valdybos 
pirm. Pr. Averka įteikė jubilia
tui gražų adresą. Taip pat bu
vo įteikta dovana — vokiškas 
radijo aparatas. E. Kačinskie
nei įteikta gėlių puokštė.

Suprantama, kad tai buvo tik 
jubilėjaus pradžia, kad dau
giau manomu nuveikti rudens 
sezone. Ilgiausių ir gražiausių 
metų maloniam Jubiliatui ir di
džiam kūrėjui!

kultūrinių organizacijų veiklą;' 
išeiti vieša kultūrine propajjąny 
da į amerikiečių visuomenę, stH 
rengti birželio įvykių minėjimą, 
surinkti nario mokestį ir pan.

Į naują apylinkės valdybą iš
rinkti pirm. St. Vaitkevičius, I 
vicepirm. St. Griežė - Jurgelevi
čius, II vicepirm. Alb. Karosas, 
sekr. Pr. Averka, kasin. A. Vile
niškis, kartotekos ved. P. Bliu
mas

kiams televizijos žiūrovams te
ko keisti antenos kryptį.

AMERIKIEČIŲ SPAUDA APIE 
INGUNS NARUNS REČITALĮ

Naujosios Anglijos Pabaltie
čių Draugijos pirmoji koncertų 
serija, kurioje dalyvavo estų 
smuikininkė Carmen Prii, mūsų 
baritonas Vaclovas Verikaitis, 
balandžio 5 d. buvo užbaigta 

į latvių violončelisto Inguns Na
rūną koncertu. Koncertas pra
ėjo ne mažesniu pasisekimu, 
kaip ir pirmieji pasirdoymai..

Štai ką apie Inguns Naruns 
rašo žymaus tarptautinio “The 
Christian Science Monitor“ dien 
ramčio muzikos kritikas F. 
Bums Langworthy:

“Naujosios Anglijos Pabaltie
čių Draugijos koncertų serijoje 
Jojdan Hali salėje pasirodė jau- 
n5s, gabus čelistas Inguns Na
runs. Naruns technika yra tiki
ma • ir jo interpretacija yra su
brendusi“.

Kritikas, pažymėdamas, kad 
pirmas programos dalykas Fres 
cobaldi - Cassado “Toccata“.yra 
toks, kuriame solo instrumen
tas atrodo išeinąs iš savo ribo- 

J tos apimties ir patiekiąs dauge
lio balsų įspūdį, apie to dalyko 
atlikėją atsiliepia:

, “Naruns parodė didelį suge- 
' b'ėjimą iššaukdamas tą įvairų 
| intonavimą”.

Toliau kritikas, tęsdamas apie 
vio-

Quasi - Cadenza paskutinianfb 
Allegro Vivace.“

Muzikjbs kritikas savo recen
zijoje minėjo ir latvių kompo
zitoriaus Talivaldis Kenins kū
rinį “Suite Concertante“ violon
čelei ir pianinui, atliktą antro
je programos dalyje pirmą sy
kį Amerikoje, pažymėdamas to 
kūrinio daugiau iliuzinį negu 
ritminį turinį. Pamini taip pat 
ir sukurtup latvio Janis Medins 
ir esto Kaljo Raid dalykus. 
Baigdamas recenzentas pastebi, 
kad “koncertas buvo šiltai pri
imtas gausios publikos“.

N. A. Pabaltiečių Draugija 
yra pilnai pasirengusi antrai kon 
certų serijai, būtent — spalio 
4 d. koncertą atliks mūsų žymus 
pianistas Andrius Kuprevičius, 
lapkričio 29 — estų smuikininkė 
Evi Liivak ir vasario 7 d. — 
latvių baritonas Teodors Brilts. 
Be abejo jie visi yra rinktiniai 
menininkai, kuriuos kiekvienas 
norės išgirsti ir kurie kels pa
baltiečių kultūrinius ' laimėji
mus. J. Bud re ik ienė

Worcester. Masą
"Žmogaus kraujas“

Moterų S-gos 5 kuopa savo 
šio mėnesio susirinkime turėjo 
progą išgirsti paskaitą “Žmo
gaus kraujas”. Prelegentė Ma
tilda Karaliūtė, dirbanti vyr. se
serimi Amerikos Raud. Kryžiu
je, pateikė gana įdomių infor
macijų. Nors ji yra čia gimusi 
ir augusi, tačiau gražiai kalba 
lietuviškai.

Motinos diena
Kaip kasmet, taip ir šiemet

Motinos dienos minėjimą Wor- 
cesteryje ruošia Moterų S-gos 
5 kuopa. Kuopos choras, vad. 
G. Kanebb, sparčiai ruošiasi 
Programoje pasirodys ir Wor- 
cesterio Meno Mėgėjų Ratelis.

Katalikių kongresas
Š. m. gegužės 3 — 4 dienomis 

įvyks Worcesterio diecezijos ka
talikių moterų kongresas Wor- 
cesteryje. Kuopos dvasios va
das kun. J. Jutkevičius ragino 
sąjungietes kongrese dalyvauti 
ir tuo atstovauti lietuves, nes 
kongrese dalyvaus visų tautybių 
moterys.

Gegužės 23 d. 1 vai. p. p. Ne
kalto Prasidėjimo seserų sody
boje, Putnam, Conn., įvyks Mo
terų S-gos apskrities suvažia
vimas. Kuopos pirm. Watkins 
ragina visas dalyvauti. S. S. 
Lankėsi kun. Jonas J. Jakaitis

Ką tik atvykęs iš Argentinos 
Šv. Kazimiero bažnyčios ir pa
rapijos mokyklos statytojas, 
dauge o VVorcesterio liet. or
ganizacijų steigėjas ir žinomas 
didelis veikėjas kun. Jonas J. Ja
kaitis, MIC, Verbų sekmadienį 
lankėsi Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje, laikė pamaldas ir po 
pietų dalyvavo parapijos salėje 
surengtame sodaliečių vaidini
me "Deimantinis kryžius”. VVor 
cesterio lietuviai su didele pa
garba ir meile prisimena savo 
buvusį uolų kleboną ir ganytoją. 
Meno Mėgėjų Ratelio koncertas

Atvelykyje, balandžio 28 d., 
4 vai. Aušros Vartų parapijos 
salėje Meno Mėgėjų Ratelio 
choras, vadovaujam s muz. Jo
no Beinorio, rengia lietuviškų 
dainų koncertą. Dainų repertu

aras įvairus: dainuos mišrus 
choras, vyrų ir moterų chorai 1 
atskirai. M. M. Ratelio choras 
atlieka didelį ne tik lietuviškos 
dainos ugdymo, bet ir svarbų vi1 
suomeninį darbą. Choras daly-j 
vauja beveik visuose minėjimuo' 
se se su savo menine dainų pro
grama ir vietos kitataučių tarpe 
atstovauja lietuvišką dainą. Ra

Krituros Fondo sgahotiį Boccherini sukurtą mu2ik _ 
mu nutarta ir toliau kviesti l,g, lon{elei jr “Adagio 
tol tas pareigas ejUSĮ F Kirsa.lro., kai riau8i Boccherini 
Revisijos komisiją ligšiol sudarė da| „ ..Tas grakštu3
dr J Gimbutas. P Jančiauskas. kjw š taa
inž. J. Vasys. Kadangi revizi- stiljumi buV() at|jktaa ?reita,3 

1 pirštais,' tvirtais ir tiksliais to-

4r iau perskaitei P Kesiūnr 
romanu

I arp Žalsvu Palapinių^
Dr. A. Baltinu* savo recenzijoj* 

apie SJ romaną taip rufio P. Kęsta 
oo romanas “Tarp dulsvų palapinių 
gražiai iškeliu tą pasiaukojimo didu 
mt, kur) beviltiškoje kovoje d6l tau 
tos laisves parode Lietuvos partiza 
nas, tą Idealizmą, kuriuo degė mflaų 
taunlnias, liedamas kraują dei savo 
žemes, tuos didžiuosius nuostolius 
kurtuos mums reikėjo pakelti dviejų 
okupacijų repUJąe. Todėl š) romano 
skaitome sb malonumu lr dideliu su
sidomėjimų. Ypač romane minim 
žygiai žavfc Jaunimą lr kels Jo dva 
olą. Sis romanas, atskleidžiąs mūši 
OerolAkai tragiškus epizodus, y r t
šviesus spindulys tremties idealizme 
ugdvme

296 pniL , Kaina $3.00
• įsakymus kartu su pinikais siųsk n

,* 0 RA U G A $ ’
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL.

SOPHIE BAUGUS
RADIO PROGRAMA

IŠ WGEf stoties — Ranga 1390 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
N~.’O PIRMAD. IKI PENKTAD.

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

SEKMAD. 8:»O—»:»O v. r. « stotlee 
WOPA — I4OO kil.

7159 So. MAPI.EVVOOD AVĖ. 
Chicago 29, IU. HEmloek 4-2411

PIGIU IK ŠATRUI

PERKRAUSTAU
B A L DU S
VIETOJE IK IS TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

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

Tel. PRrescctt 9-2781

telio nariai atliekamu nuo dar
bo laiku, taigi aukodami savo 
poilsio laiką, lavinasi lietuviš
kosios dainos mene. Worceste- 
rio ir jo apylinkės lietuviai ge
riausiai pagerbs M. M. Ratelio 
choristus, atsilankydami į jų 
rengiamą konertą. Tai bus 
jiems moralinis atlyginimas už 
jų darbą ir pasišventimą.

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

PIRKITE TEN, KUR PERKA JŪSŲ DRAUGAI 

1 IR KAIMYNAI.

Didžiausias pasirinkimas vilnonių impor
tuotų ir vietinių medžiagų!!! Moterų sukne-

/
lems, kostiumams ir paltams.

Aronson BrothersX
IMPORTININKAI IR RANGOVAI

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

šeštad. nuo 8:30 vai. ryto iki 4:30 vai. vak.
Sekmad. uždaryta.

CHICAGO 7, ILLINOIS

Jr

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,
kad taupyti apdraustose Taupymo ir Skolinimo Bendrovėse yra 
saugu ir pelninga. 0

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

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

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės

jos komisija tam susirinkimui 
pareigos neatliko, nutarta įparei 
goti tą pačią revizijos komisiją 
altikti reviziją uė praėjusį ir 
būsimą laiką ir pranešti kitame 
susirinkime.

TRUMPAI

— Montrealio vaidintojų gru
pė, neseniai inscenizavusi “Bal- 
taragio malūną”, rengiasi kelio
nei į New Yorką. Yra tariama-

ne .
‘ F. Burns Langsworthy, rašy
damas apie pagrindinį koncerto 
veikalą Beethoveno Sonatą A 
dur Nr. 3, tęsia, kad “čia akom 
paniatorius Anatolijs Berzkalns 
ir čelistas Inguns Naruns atli
ko vertingą darbą, nors pirmoje 
dalyje Berzkalns interpretacija 
nebuvo tolygi Naruns, tačiau li
kusiose dalyse abu menininkai

si, kad būtų galima tą vaidinimą daug artimiau sutarė. Tai ypač 
surengti ir Bostone. buyo žymu atliekant Scherzo ir

Tai draugai . . . reikia paruošti 
džiaugsmo—

^ai, Sunny Brook vohiskey.

1;I.-

k
Lr?

M3?
4/5 Qt.

ALSO AVAILAULl!

K t* tat k) Smighi 
Bourkon tyliuku

Sunny BrookAVhiskey
Cheerful a t tts Name!

fHt 010 SUNNV BROOK COMPANY. lOtJISVII IF KY . OISTRIBIJTEO BY NATIONAL OISTItlfRS PROOUCTS CORPORATION 
BOTH Uo PKOOf . KtNIUCKY BLtNULD tVHISKtY CONTAINS GRAIN NtUTRAl SPIRITS

R O P H I
Geriausias prancūziškas konjakas

•fr

“Jausiąs

IŠ TOLI IR ARTI
NAUJI O/MU T&OKAI- A/AUJAUSI KMUSTM) (fiAITK/AI 

tijfų Aferų fiArre/AfAi-pteus u? sąžiningas fiATAPKAMiAt

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St CHICAGO 3G. ILL Tel V/Alkmok 9-

! An-„' .vHifc oąA '(i

1957 BUICKAS
Tik

#2,595-00
Dynallovr, Radio, Apšildymas. Baltos Padangos 

Lietuviškoje Prekyboje-MILDA BUICK, !»«• 
907 W. 35th St., Chicago 9, III. L« 3-2022

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugu* baldu perkraustymas at

menu turinčiu ilge patyrlm,.
STASYS FABIJONAS

2146 So. Huyne Avė.,Tolei. Vlrglnlo 7-709T

O

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

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

J. G. TELEVISION CO. Pardavimas ir taisymas
Televizijos, radijai, patefonai, kamb. vėsintnvai

UKALBA VILNIUS 99

Kasdien 4 vnl. 30 min. popiet. Ateikite pasiklausyti.
t

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
ATIDARA IR SEKM. nuo 11 vai. ligi 3 vai.

SPECIALUS
BARGENAS

Sofoms, Lovoms, 
Lempoms

KAINOS NUO
$49.50

Ir augšėian

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
EEI.IY A. KAtlDONIH, N KM.IK HKRTULIH, Ha*.

ROOSEVELT FURNITURE Cq,
2310 W. Roosevelt Road Talei. SEeley 3-4711

KrautuvG atidaryta sekmadieniais nuo II Iki 4:10



Antradienis, balandžio 23, 1957 DTENRASTTS DRANGAS. CHTCAGO. TLLTNOIS

BALTIMORĖS ŽINIOS
BALKI VAKARAS katalikiškojo medicinos perso-

„ ... ,. nalo laikymąsi krikščioniškosios• Balfo 64 skyrius Baltimore je • rv . ..,. ... ... ' . . ... morales dėsnių. Diskusijose poAtvelykio išvakarėse, balandžio ... ; . , , J r
27 d., 8 vai. vak. lietuvių sve
tainėje (didžiojoje salėje) ren
gia didelį vakarą su programa, 
kokios Baltimorėje jau seniai 
nėra buvę. Ypatingu susidom’ėji 
mu laukiama Balfo pirm. kan.
Končiaus pranešimo, o taip pat 
menininkų pasirodymo. Daly
vaus mūsų tautinių šokių gru
pė, kurios garsas ypač paplito 
po pasirodymo prezidento inau
guracijos bankete. Tik ką gau

paskaitos pasisakė kun. Puge- 
vičius, M. Noreikienė, L. Tom
kus, A. Radžius, A. Diljonas, V. 
Volertas, A. Lašaitis ir kiti. Nu 
sistatyta ir ateityje panašius po 
kalbius rengti.

LIETUVIŠKI MARGUČIAI 
“BALTIMORE AMERICAN”

Baltimorės dienraščio ‘‘Balti
more American” Verbų sekma
dienio laidoje pirmame “Ameri-

.... T . . .. . .s i can Life” sekcijos puslapyjetas solistes Juzės Augaitytes su , . r j-.- •.... , , .. , per pusę puslapio buvo įdėti vie-tikimas dalyvauti vakaro prog-1 ** r y r r t
ramoje. Jau keleri metai balti-:
moriečiai solistės nėra girdėję,l 
tad mielai visi susirinks lietuvis 
kosios dainos meno pasiklausyti.

nos ukrainietės ir lietuvės O. Ka 
rašienės atvaizdai tautiniuose 

• drabužiuose bedažant margu
čius. Kitoje puslapio dalyje pa-nvoivo uaniua paoimuuc y vi, . . , . ... , w

Ti 4. o ir i • iA vaizduota abiejų dažymo proce-Be to Balfo skyriaus valdyba .■ , 7 . , f...... . , , . Idura ir patiektas viso darbo ap-tikisi, jog programoje dar daly- 1 r
vaus ir aktorius J. Palubinskas. rašymas. Karašienė čia atliko 

tikrai vertingą lietuviškos liau
dies kultūros propagandos dar-Balfo skyriaus valdyba skel

bia, jog šokiams gros šaunus,, . . ...
, I , c , ... bą ir tuo budu gerai pasitarna-orkestras, o bufete bus ne tik ... . ? . .

IKE IR BEISBOLAS

Prez. Eisenhowrr, pradedant beisbolo žaidimų sezoną, išmeta pirmą 
sviedinį. Apačioje pirmųjų rungtynių vaizdas, kuriose Baltimorės 
Orttles laimėjo prieš VVashington Senators 7-6. — (INS)

vo lietuvių vardo pagarsinimui. 
Baltimoriečiai tikrai su apgai
lestavimu sutinka žinią, kad Ka

, .... .... .rašai rengiasi iš Baltimorės iš-1mam vakaro praleidimui, belie-1 Florida Karašai Bal-'
in,.i,*5 slKeiu 1 rioriaą. narasai cai

alaus, bet ir įvairių skanėstų. 
Taigi yra padaryta viskas, kad 
būtų tinkama programa malo-

lietuviškojo jaunimo. Tai gra
žus skaičius. Negalima pilnu
tiniai džiaugtis, nes triskart dau 
giau lietuvių jaunimo lituanisti
nių mokyklų nelanko. Tik ket
virtadalis lietuvių jaunimo bran 
gina lituanistiką. Ir tik ketvir
tadalis lituanistines mokyklas 
baigia. Baigdamas įdomią pa
skaitą prelegentas pabrėžė, jog 
anuometinė tremtis mums davė 
dr. J. Basanavičių, dabartinė 
tremtis gal daugiau naujų basa- 
navičių duos. Mūsų jaunimo iš
likimas priklauso nuo tėvų ir 
lietuviškosios visuomenės.

Kultūringose diskusijose da
lyvavo L. Prapuolenis, Berta- 
šius, rašytoja S. Pipiraitė - To- 
marienė, B. Kemėžaitė, Al. Ša
tas, Ant. Gulbinskas, J. Žadei- 
kis, dr. V. Vygantas, stud. V. 
Babušis ir kiti. Diskusijų daly
viai savo žodžiais papildė paskai 
tininko mintis ir iškeltuoju 
klausimu parodė gilų susidomė
jimą. Lietuvių Frontas ryžtasi 
suruošti ir daugiau paskaitų, ku 
riose galėtų dalyyauti lietuviš
koji visuomenė.

gomis ir paskiromis grupėmis, į 
į susirinkusius kalbėjo apylin- į 
kės valdybos pirm. Dirkis. Gau-1 
tos patalpos pas geraširdžius 
verslininkus Oną ir Balį Mulio- 
lius, jų nuosavuose namuose, 
4201 So. Maplewood Ave. Pa
mokos bus du kartus savaitėje.

Kadangi gautoje patalpoje jo
kio inventoriaus nėra, tai apl. 
valdyba kreipiasi į geraširdžius 
lietuvius, kurie turi atliekamų 
kėdžių, kad paaukotų jas ansam 
bliui. Kas turi pianiną, prašo
mas parduoti ar paskolinti. Pra 
nešti 3922, So. Artesian, telef. 
YA-7-4693.

Ansambliu idarbą pradėjus, 
bus sukviesti dalyvių tėvai. Gi

apylinkės valdyba ansambli ir 
tėvų komitetą ne tik rems, bet 
ir visuose reikaluose talkinin
kaus bei padės. P. E. D.

Daug pašaukimų
Praeitais metais Philadelphi

jos arkivyskupijoj 578 jaunuo
liai ir mergaitės, baigę gimnazi 
jas, pasirinko ar tai kunigo, ar 
vienuolio (-ės) pašaukimą. Iš 
to skaičiaus yra 241 berniukas 
ir 337 mergaitės.

Ta pati arkivyskupija 1955 
metais atidavė 601 jaunuolį 
(-lę) religiniam pašaukimui.

ka tik laukti, kad gausiai būtų 
susirinkta ir bent tuo prisidėta 
prie saipos, kuri dabar siekia ne 
tik Europą, bet ir Sibirą.

BRADCND IR DR. ANKUDO 
PASKAITOS

timorės visuomeniniame gyveni
me nuo*pat atvykimo į šį kraš
tą gyvai reiškėsi. N. Karaša yra 
buvęs Balfo skyriaus vicepirmi
ninku. O. Karašienė buvo LB 
apylinkės valdybos nare, skau
čių tuntininke ir katalikių nuo

metas terų skyriaus aktyvia nare.
C. S.

Praėjusios gavėnios 
Raltimorėje prabėgo be jokių vie 
šų didesnio masto visuomeninių I 

asireiškimų. šiek tik pasireiš- Los Angeles, Calif. 
ė tik ateitininkai ir LB apy- &

£

linkė.
Balandžio 7 d. parapijos mo

kyklos patalpose įvykusiame 
bendrame ateitininkų susirinki
me, kuriame dalyvavo ir svečių 
būrelis, Kazimieras Bradūnas 
skaitė paskaitą “Nukryžiuotasis 
-mene”. Paskaita buvo pailiust
ruota meno kūriniais projekci
jos aparatu. Paskaitininkas per
žvelgė minėtosios temos vaiz-

I -davimą nuo katakombų laikų 
iki mūsų dienų moderniųjų lie
tuvių dailininkų. C. Surdokas 
pakalbėjo apie “Pax Romana”. 
Meninėje dalyje Gailevičiūtė ir 
Radžius paskaitė deklamacijų, o 
Jurgis ir Elenutė Bradūnai su-

“Lietuvių Dienų” meno vakaras 
Dvigubas “Draugo” romanų 

konkursų laureatas Jurgis Gliau, 
da, iš nepriklausomos Lietuvos 
laikų žinomas rašytojas Algir
das Gustaitis ir Venecueloje gy
venusi poetė Romualda Jalovec- 
kaitė - Dapšienė naujausios sa
vo kūrybos skaitys balandžio 28 
d. 3 vai. p. p. Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje “Lietuvių Dienų”
ruošiamame meno vakare.

Taip p’t išgirsipie solistę El<-j
ną Rūkštelienę, dainuojančią 
lietuvių ir kitataučių kompozi
torių kūrinius. Jai akompanuos 
ir pianinu solo skambins buvęs 
ilgametis Kauno operos akom-

Shicagoje
Kruopšti J. Kavaliūno paskaita

Jonas Kavaliūnas Chicagos 
Lietuvių Fronto Bičiulių ir sve
čių susirinkime skaitė aktualią 
paskaitą “Ar mūsų jaunimas iš 
liks lietuviškas?” Prelegentas 
kruopščiai paruoštoje paskaitoje 
iškėlė esančius pavojus ir per
žvelgė kelius .kuriais lietuviška
sis jaunimas išeivijoje būtų iš
saugotas gimtajam kraštui. Di
džiausias veiksnys yra lietuviš
koji šeima ir gimtosios kalbos 
vartojimas lietuviškoje šeimoje. 
Lietuviški laikraščiai, lietuviš
kos pamaldos jaunimui, kateki-

zacija lietuvių kalba, organiza
cijos, moksleivių tautiniai an
sambliai yra taip pat pagrindi
niai veiksniai lietuviškumui iš- 

I laikyti mūsų augančiame jauni
me. Jaunimo lietuviškumui di- 

1 dėlę įtaką daro kongresai, jau
nimo stovyklos, dainų šventės, 
operų pastatymai. Ypatingą 
vaidmenį atlieka parapinės mo
kyklos, kuriose kasdien pusva
landis skiriamas 'lituanistikai. 
Apgailėtina, jog kaikurie lietu
viai tėvai net raštu prašo jų 
vaikų lietuviškai nemokyti. Chi
eagoje ir Ciceroje veikiančias 
šeštadienines augštesnes litua
nistines mokyklas lanko apie 350

Tautinis moksleivių ansamblis 
Brighton Parke

Brighton Parke suregistruo
ta 'apie pusantro šimto vaikų. 
Patalpų, kur buvo tikėtasi, ne
pavyko gauti. Mokytojų klausi
mas išspręstas pusėtinai. Dai
navimą mokyti sutiko Jauniš
kis, kanklėmis skambinti —Kir 
vaitytė, šokiams taip jau nu
matytas mokytojas.

Balandžio 11 d. Vengeliaus- 
ko svetainėje buvo sušaukti vai
kučiai pasiskirstymui grupėmis. 
Pasiskirstymą pravedė LB apy
linkės švietimo vadovas Bronius 
Gelažius. Jam supažindinus jau 
nus ansambliečius su darbo sąly

KADA IK KAM MOKAMOS

Pensijos ir Pašalpos
Siame leidinyje ir 8 pual. priede at
spausdinta. JAV-blų Socialinio Drau
dimo (Sodai Security) jMatymas su 
naujausiais l»5« metą papildymais, 
būtent: 1) Oficiaies pensijų ir puftai- 
pų lenteles, 2) Moterims pensijų 
mokėjimas nuo 62 metų amžiaus, 8) 
Nedarbingiems asmenims pensijos 
mokėjimas nuo 50 metų amžiaus.

Be to, Siame leidinyje atspausdin
tas Nelaimingų atsitikimų įstatymas 
(Wonkmen’s Oompensotlon), .su len
telėmis, nurodant už kokius Kūno su- 
sižeidimus kiek mokama paSalpos. 
[.eldinių kaina tik 80 centų.

Pinigus su užsakymais siųsti: 
•‘DRAUGAS”

4S45 West 6Srd Street 
Chicago 29, Illinois

STATYBAI 

IR NAMŲ 
PATAISYMUII 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO-

STASYS LITWINAS. Pres.
3039 So. Halsted 9t.

Tel. Vlctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty 

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

SKAUDA GALVĄ?
Chiropraktika suteikia efektivų paleng
vinimą įvairiausių rūšių galvos skaudėji
mams — įskaitant ir migrenos agoniją.

Kreipkitės į jūsų vietinį ehiropraktą ir 
rašykite šiandien dėl pilnesnių informa
cijų apie galvos skaudėjimus, jų priežas
tis ir kaip nuo jų apsisaugoti bei gauti 
pagalbą. Taip pat prašykite nemokamos 
literatūros apie kitas ligas.

Spears Chiropractic Hospital
Dept. L-1(16 Denver 20, Colorado

giedojo senovišką ilgą gavėninę' paniatorius Stasys Kalvaitis

V

giesmę, kuri vyresnės kartos 
klausytojuose net ašarą išspau
dė. Susirinkimui pirmininkavo 
stud. Gailevičius, sekretoriavo 
stud. Bogutaitė.

Antroji Kazimiero Bradūno 
paskaita įvyko šeštadienį, ba
landžio 13 d. lietuvių svetainės 
patalpose. Paskaitininkas šį kar 
tą kalbėjo apie Vilniaus archi
tektūrą. Gaila tik, kad rengėjai 
(LB apylinkė) nepasirūpino pa
kankamai painformuoti apie pa 
skaitą, ir savaime suprantama, 
jog dėl to negalėjo susirinkti 
didesnis skaičius klausytojų. O 
paskaita buvo verta didesnio pu 
blikos dėmesio.

Ir pagaliau Verbų sekmadienį 
at-kų sendraugių susirinkime 
kalbėjo dr. S. Ankudas apie me 
dicinos pažangą ir krikščionišką 
moralę. Paskaitininkas apžvel
gė šio krašto mediciniškąją san- 

' tvarką, paskutiniųjų laikų žy
miuosius laimėjimus ir griežtą

Taip pat labai “.lomią progra
mos dalį atliks “Vilties” šokėjai, 
vadovaujami Vytauto F. Belia- 
jaus. Jo šokių grupė dažniau
siai veikia tarp kitataučių ir bfe- 
veik visi jos dalyviai yra kita
taučiai. Tikrai reta proga iš
girsti ir pamatyti kitataučius lie 
tuvių tautiniuose rūbuose, atlie
kančius lietuvišką repertuarą.

Po koncerto bus šokiai, ku
riems gros Krafto kapela. Bus 
ir bufetas. P. T.

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė

Precin Photo Studio
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue 

Telefonas Virginia 7-24C'

Dėl nenumatytų priežasčių operetė “DIE FLEDERMAUS
m. J J

bus prezentuota sekmadienį, 1957 metų GEGUŽIO 5 DIENĄ, 
o ne balandžio 28 dienų, kaip ankščiau skelbta. Vaidinimas vyks 
toje pačioje Sokolų svetainėje, 2337 South Kedzie Avenue. Pra- 
džia 3:30 valandų po piety.

Jau įsigyti bilietai balandžio 28 dienai galios ir gegužio 5 dienų.

NAUJĄ ARBA VARTOTĄ AUTOMOBILĮ 
GALIMA NUPIRKTI BE PINIGŲ
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CHRYSLER

7811

NAUJAS
19 5 7

PLYMOUTH

*1732

------------------------------—---------------------

JEI BALDŲ REIK
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Saugumas Federalinės Valdžios Agentūros 
UŽTIKRINTAS IKI 010,00000

DOVANAI 
SKĖTIS
(LIETSARGIS)

SU DEPOZITU 
$1OO AR DAUGIAU

Pradėkite einamą sąskaitą pąs mus dąbęr !

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOC/AT/ON 

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

JUOZAS GRIRAUSKAS, Vedėjas 
Telefonas — IMshop 2-1397. Uždaryta trečiadieniais.

% Daugybė garantuotų visų išdirbysčių vartoti) h u tomobilių už labai atpigintai kabina

Seniausia, didžiausia ir teisingiausia lietuvių automobilių pardavimo ir remontavimo įstaiga

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
CHRYSLER — PLYMOUTH DIRECT FRCTORY DEALER

i x
4030 Archer Ave., Chicago 32, Illinois Telef. Virginia 7-1515

Lovos visų dydžių ir spalvų, tik................................... $19-50

Matracai, vatiniai su spalvotu viršum ......................... $|2

4 stalčių komodos, ąžuolo ar riešuto spalvos............ $29^

Komodos su šlifuotu veidrodžiu ................................... $54-5®

2 dalių miegamo kambario baldai, ąžuolo ar 
riešuto spalvos, tik ......... ................................................ $99-^

SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI

Dienai sofos, nakčiai lovos, pas mus tik..................... $3900

2 dalių sofa ir kėdė, visokių spalvų .......................... $129^

7 dalių saliono baldai (sofa, kėdė, 3 staliukai ir 
2 lempos), tik ................................................................... $199-5®

Rašomieji stalai, ąžuolo ar mahagony ..'..................... $39>uO
” su formica viršų ....... ....................... $49*^

Knygom spintos su stiklo durim................................... $29-^

" su šlifuoto stiklo stumdomom durim $39-^

Virimui porcelano pečiai, tiktai.......................................  $99 ^

5 dalių virtuvės stalai su formica viršum................. $49 ^

Vilnoniai kilimai 9x12 dydžio, nuo .......................... $49*^

MAJOR FURNITURE, INC.
3207 So. Halsted Street

Telefonas — CAIumet 5-3207
Vedėjas R. RUDAITIS

Krautuvė atidaryta: kasdien 9—6 vai.
■ pirm. ir ketv 9—9:30 vai.

aekmadienį 12 5 valandos
J
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DIENRA8TIS DRAUGAS, CttlCAGO, ILLINOIS Antradieniu, balandžiu 28, i 057

GRAŽI 70 METŲ SUKAKTIS
S. m. balandžio mėn. 6 d. 7:30 

vai. vak. Lietuvos Vyčių salėje 
įvyko LRKSA 70 metų sukak
ties minėjimas, šias iškilmes sa
vo atsilankymu pagerbė Jo 
Eksc. vyskupas Brizgys, Susiv. 
pirm. p. L. Šimutis ir prel. Ig. 
Albavičius. Iškilmėse dalyvavo 
gausus susivienijimo narių bei

siv. yra nuveikęs milžiniškus 
darbus lietuviškos kultūros sri
tyje ir teikdamas lietuvių tau
tai politinę ir ekonominę pagal
bą jos kovoje už savo nepriklau
somybę.

Beveik kiekviename Susiv. Sei 
me buvo liečiami ir pačios Lietu
vos reikalai. Tuo metu kuomet

jų svečių būrys, o pačios minė ji-1 įvyko Lietuvoje Kražių skerdy- 
mo iškilmės buvo pradėtos mai- nės, vienas rusų mokslininkas 
da, kurią sukalbėjo prel. Ig. Al- buvo parašęs knygą ginančią lie
bavičius. LRKSA Chicagos aps. 
valdybos pirmininkui p. K. Klei
vai tarus įvedamąjį žodį, buvo 
atsistojimu pagerbti mirusieji 
Susivienijimo nariai.

Jo Eksc. vyskupo V. Brizgio 
žodis

tuvių tautos reikalus. Šios kny 
gos daug egzempl. nupirko Su-, 
sivienijimas ir pasiuntė Rusijos

pasigendame kovingų dįenų ir 
linki visiems pajudėti. Lenkai 
toje pačioje Chicagoje turi 2 rū
mus priklausančius jų 2 Susi
vienijimam ir jie pajėgia išlai
kyti savas lenkiškas mokyklas 
bei laikraščius. Visa tai padeda 
jiems padaryti jų skaitlingi ir 
tuo pačiu turtingi Susivieniji
mai (jie skaito šimtus tūkstan
čių savo narių). Mes gi sudėjo
me 2 U* miliono dolerių laikome 
juos negalėdami jų pajudinti. Ži 
noma, ir lenkai negali daryti su 
pinigais ką jie jiori, nes ir juos 
saisto tie patys apdraudų įsta
tymai, bet jie turėdami daug na

IS ARTI IR TOLI
ARGENTINOJE

—Vyčių draugija Buenos

(USSUIN) AND RFIF * 4 M T F D MIS
KKAL ESTATE SEAL ESTATE HELP WANTED MOTERYS

Aires išsirinko naują valdybą: l Mūr. 4 k. sud. aid. lotas, tik $10.000 
j Mūr. t> k. gus. šild., gar. — 117.000.

Naujas mūr. 6 k., modttrtl. įreng., 
I almu. langui. Būtinai priverstas par

carui bei jo ministeriams, kad j n5> 8US’darė stiprius rezervi- 
ją pasiskaitytų. Pačioje Lietuvo- n*us f°ndus, kuriuos jau gali 
je Susivienijimas gausiai šelpė j Panaudoti ir 8avo ta?tOa reika
“Žiburio” bei “Saulės” organi
zacijas, o per jas ir lietuviškas 
mokyklas, o 1917 m. pasiuntė 50 
dol. Lietuvos Tarybai (neužmirš 
tina, kad tuo metu dolerio vertė 
buvo keleriopai reikšmingesnė, 
negu dabar). 1939 m. lenkams 
įteikus Lietuvai ultimatumą, Su
sivienijimas pasiuntė įvairioms 
valstybėms savo protestus. Nors 
Susivienijimas yra ekonominė or 
ganizacija, tačiau ji visuomet 
laikė ir tebelaiko savo ranką pri 
dėjusi prie mūsų motinos Lietu
vos pu’so ir reikale tą motiną 
remia.

Baigdamas savo paskaitą ore- 
legentas fasisakė, kad paskai
tos rėmai neleidžia plačiau Su
sivienijimo veiklos apimti ir to
dėl patarė visiems įsigyti ir pa-, 
siskaityti neseniai išleistą Susi-

K. Kleivos pakviestas, Eks
celencija tarė keletą žodžių, pri
sipažindamas, kad ir jis pats jau 
5 metai, kaip yra šio susivieniji
mo narys. Ekscelencija pastebė
jo, kad prieš 70 metų lietuviai, 
atvykę į aj kraštą ėmėsi orga- 
nizuofls sukurdami daug organi 
zacijų, tačiau žymią tų organiza
cijų dalį su jų kapitalais “nusi
nešė” nekatalikai ir tik likusios 
katal. organizacijos apsijungė į 
Susivienijimą. Ta proga Eksce
lencija pabrėžė reikalą lietu
viams katalikams suburti turi
mus kapitalus į vieną finansi
nę įstaigą ir palinkėjo, kad Su
sivienijimas ateityje tą kapita
lų subūrimą įvykdytų, nes tik 
tokiu būdu galėtų susidaryti di- 
deli finam.miai ištekliai, kurie 
ga ėtų būt, sėkmingai panaudo-. ,,guaivienijimu Centre

pirm. — Juozas Deveikis, vice
pirm. — Genė Kliaugaitė, iždi
ninkas — Petras Barišauskas, 
sekretorius — Ona Maminskai- 
tė, iždin. pagelbininkas — El- 
vira Butkutė, Aktų 3ekr. —
Juozas Uždavinys, Spaudos ir 
prog. atst. — Ona Barišauskai- 
tė. Valdybos nariai — Vincas 
Jakubauskas, Antanas Mikučio- 
nis, Marta Pronskaitė ir Petras 
Sveiterys.

— Antanas Anelionis mirė 
kovo 29 d. ir palaidotas Chaca- 
rita kapuose. Velionis gimė 
1899 m. gegužės 1 d. Vainero- 
nių km. Vaškų par., Biržų aps. REAL ESTATE
Į Argentiną atvyko 1928 m. II- paskoio8. Nej. Turtų Valdymas 
gai dirbo General Motors fab- VISų rosiu APDRAUDIMAI 
rike, paskutiniais metais in
spektoriaus pareigas.

— Buenos Aires lietuviai ap
lankė pagarsėjusią Sujan šven
tovę. Maldos dvasia buvo ryš
kiai jaučiama ’ 500 keleivių sie
lose. Sudėtines šv. mišias už 
Lietuvą ir visus dalyvius laikė

lams. Mes turėdami žymiai ma
žiau narių, gautuosius likučius 
nuo apdraudos fondo sunaudo
jame administracijos reikalams,
Susiv. organui “Garsui” leisti 
ir kitiems (kultūros ir kt.) rei
kalams jau daug nelieka. Padi
dinus narių skaičių, vaizdas be
matant pasikeistų ir mes galė
tumėm žymiai daugiau lėšų skir 
ti įvairiems lietuvybės reika
lams. 1

Susivienijimo pirmininkas L 
Šimutis, šio Susivienijimo siela 
ir širdis metė savo žvilgsnį į su-1 misijonierius tėvas J. Bružikas, 
sirinkusius ir pastebėjęs ten sė-'gj ta proga pasakydamas du 
dinčius Susivienijimo veteranus pritaikintus pamokslus. Rožan- 
bei veikėjus, rado reikalo^ juos gjų jr palaiminimą tėv. J. Mar- 
paminėti pavardėmis, trumpai^ MIC Per mišias įr palaimi. 
apibūdinti jų veiklą ir tuo pa- nimą giedojo -v Cecflijos cho.
čiu juos pagerbti. Ta proga bū ras, vadovaujamas muziko Vac-

duoti — $19.600 
Mūr. 2 b., centr. šild., gar. $16.900. 

Yra daugiau pigių ir gerų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer ave., LAfayettc 3-3384

(prie California g-vės)

D. MONSTAVIČIUSREAL ESTATE - 1668 W. 108 st
Tel. BEVHRLY S-S846 

Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarptaiakavtmas blsnluoss tr 
vaidilos įstaigose.

INOOME TAX. Tau acoountant

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

NOTARY PUBLIC 
2405 Wert 51 St. 
WAlbrook 5-5030 

PRoepect 8-3570 (vak. lr aemad.)

K. MALONIS. 
Namų PRospect 8-2071

Parduodamas 2-jų butų 
j kamb. mūrinis namas.

4430 S. Campbell Ave. 
EAfayette 3-2180

po 6

ti liet. katal. veiklai.

Lietuvių moksleivių tautinio, 
ansamblio pasirodymas

K. Kleiva pasveikinęs liet. 
moksleivių tautinį ansamblį ir 
jo vadovę p. A. Kirvaitytę, pa
kvietė šį ansamblį įsijungti į mi
nėjimo programą. Atsiliepiant 
į šį kvietimą viena ansamblio 
dalyvė tuoj padeklamavo “Oi 
neverk motušėle” pritariant an
samblio kanklininkėms.
Kun. dr. J. Prunskio paskaita

arba pas Susiv. veikėjus (ta pro 
ga prelegentas tą knyga visiems 
parodė) Pagaliau, prelegentas 
pakvietė yisus .prisiminti Susi
vienijimo darbuotojui’, kaip tai rūtą”, 
kun. Varnagirį, kun. Burbą, da
bartinį Susiv. prezid. p. L. šimu
ti bei k::ts ir ragino visus lietu
vius apsidrausti. Sus’.viernime, 
nes tuo būdu apdrausime ne tik 
savo asmeniškus, bet ir lietuvy
bės reikalus Amerikoj“.

vo paminėti ir ausirinkuaiyjų pa- lovo R
gerbti prel. Ig. Albavičius, J. - J ___________
Aukštaitis, M. Šrupšienė. K. D. DALLAS, Tex„oal. 19. — 
Rubinas, U. Žemaitienė, F. Bru- pre(j Simmerli prieš 26 metus
žas, Ig. Sakalas, A. Bacevičius, 
V. Paukštis, E. Samienė ir kt., o 
Liet. flfeksl. Tautinis ansamblis 
kanklėmis paskambino “Sėjau

Sveikinimai

Didysis Kovotoja-.

Prelegentas savo paskaitą pra Pask-.itai pasibaigus p. K. 
dėjo keliomis humoristinėmis Į Kleiva paprašė Susiv. Prezid. 
pastabomis apie įvairių rūšių p. L. Šimutį tarti savo žodį. Pra- 
draudimus ir apsidraudėjus. Tos I dėdamas savo kalbą p. L. Šimu- 
prelegento humoristinės pasta-1 tis pasisakė, kad jis džiaugiasi 
bos sukėlė gardaus juoko ir pa-' Susiv. darbais, nes iš kun. dr. 
rengė klausytojus sutelkti dė- J. Prunskio paskaitos iš ką 
mesį bei išklausyti jo rimtą bei ‘ tik išėjusios Susivienijimo Isto- 
gerai paruoštą paskaita. rijos aiškiai matosi, kad vi?a-

Savo paskaitoje kun. dr. J. me savo 79 metų gyvavimo lai- 
Prunskis iškėlė faktą, kad dau- kotarpy Susivienijimas pasireiš- 
giau kaip prieš 70 metų atvy-, kė, kaipo Didysis Kovotojas. Su
kę į šį kraštą lietuviai ėmėsi or- sivienijimas kovojo prieš savo 
ganizacinio darbo, kurdami at-. tautiečių skardą, kovojo atski- 
skirose vietovėse savo susivie- riant lietuvius nuo lenkų, o at 
nįjimus, bet vis dar nebuvo vie- plėšus liei įvius nuo lenkų

K. Kleiva susirinkusiųjų var
du paprašė Susiv. prezid. p. L 
Šimutį perduoti linkėjimus ir 
sveikinimus Centro Vykdom. Ko 
mitetui, o katalikų organizacijų 
vardu Susivienijimą pasveikino 
L. R K. Federacijos Chicagos 
ap&kr. pirmininkas p. J. Repšys.

Minėjimui einant į galą, Liet. 
Moksi. taut. ansamblis kanklė
mis paskambino ištrauką iš J 
Švedo “Klonio aidai”.

K. Kleivai visiems padėkojus 
minėjimas užsibaigė. Minėjimas 
buvo tuklus, bet rimtas ir gra
žus. Visuomenei lieka pasidary
ti reikiamas išvadas, daugiau 
susidomėti Susivienijimu apsi
draudžiant jame savo gyvybę 
bei sveikatą. P. Liepiu

nunešė pataisyti kišeninį laikro
dį į brangenybių krautuvę.

Jis neseniai pirko laikrodį toje 
pačioje krautuvėje ir prisiminė, 
jog ten paliko kišeninį laikrodį.

„Taip“, krautuvės savininkas 
Wallace H. Peacock pasakė jam, 
.laikrodis tebėra ėia“

Katalikams veikėjams ne tik 
principaliai, bet ir praktiškai 
yra privalomas jieškojimas vie-nos centrinės lietuvių organiza-į dar kovati prieš bedievybės at 

cijos. Pasinaudodami ta proga, į stovus, atsiradusius pačių lietu- nos bendros programos visiems 
lenkai buvo net išvertę į lietu-1 vių tarpe. Dabartiniu metu mes katalikams. — St. Šalkauskis
vių kalbą savo susivienijimo įsta.................................... ■ - - ■ ■ - -----
tus ir dali lietuvių jiems pavyko
pritraukti į savo susivienijimą.
Pagaliau, 1886 m. lapkričio mėn..
22 d. buvo įsteigta centrinė lietu, 
vių organizacija — Susivieniji
mas, kuris galutinai atskyrė lie
tuvius nuo lenkų ir padėjo rim
tus pagrindus lietuviškai veiklai 
Amerikoje.

Susivienijimas greit pasidarė 
labai svarbi apdraudos bei pašai 
pos organizacija, išmokėjusi sa
vo nariams apie 7 mil. dolerių 
pomirtinėmis bęi kitomis pašal
pomis. Savo gyvavimo eigoje 
Susivienijimas turėjo ir labai di
delių užsimojimų. Pvz. 1918 m. 
buvo užsimota visus lietuvius 
sukoncentruoti Connecticut val
stybėje, sudarant ten lietuvių 
kompaktinę masę. Nors tuorei- 
kalu buvo daroma rimtų žygių, 
tačiau šio užsimojimo vis tik 
nepavyko įgyvendinti.

Lyg atsakydamas į kaikurių 
pasisakymus, kad esą apdrau- 
doa srity to paties galima pa
siekti apsidraudžiant komercinė 
se apdraudos bendrovėse, pre
legentas palyginęs savo turimą 
apdraudą Susivienijime su tokios 
pat rūšies apdrauda (jam pa
čiam) komerc. apdr. bendrovė
je, pastebėjo, kad už tokią pat 
apdraudą komerc. apdr. bendro
vėje jam tektų mokėti kasmet 
po 15 dolerių daugiau.

Jei Susivienijimas rūpintųsi 
vien tik apdraudos reikalais, tai 
jo nuopelnai dar nebūtų tokie 
didelį, bet neužmirština, kad eu-

r
»•» <

VJii 1^0
A. A.,

BERTHA AKAVICKAS
— AKWICK MUTELEVIČIŪTE

Gyveno lx»ekj>ort, IUinois. Anksčiau gyevno VVest Sideje
Mirė bai. 21 d., 1957, 7 vai. ryte, sulaukus 57 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskr.
Amerikoje išgyveno 42 m. .
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Julius, sūnus Itev. Odorie, 

O.F.M., duktė Therese VVertelka, žentas Raymond, anūkai: Ray- 
mond ir Gerald VVertelka, brolis John Mutelevičius, švogeris VVal- 
ter Visins, švogerka Bertba Predan: kiti giminės, draugai ir pa
žįstami.

Priklausė Tretininkų Dr-jai, St. Monica Court 25 VV.C.O.F., ftv. 
Kazimiero Akademijos Rėmėjų Draug. 10-ta kuopa.

Kūnais įtašarvotas Goettert koplyčioje, 2046 VVest 23 st. 
Ijaidptnvės įvyks treč., bai. 24 d., iš koplj-čios 9:15 vai. ryto 

bus atlydėta į St. Augustine parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta 
į ftv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, sūnus, duktė, žentas ir anūkai.
Laidotuvių direktorius Nieholas Goettert. Tel. V1R. 7-7099.

M.GIRDAS UNDSBERGB
KELIONĖ'

V AdamkevUHana apianka '(sakymus aa pinigais
n**.

tina nuostabios Ir nepaprastos any 
<os personalus Htalp tvsrtlns ra 
tytojas Kliauda “...STstans — pa- 
dsk Intas niekintoJaa. bat
«*vyjs Fra Angelloo angslų 
<aai a. Tatjana—nesupran|aatl ato
kia aąvokoa, bet mylinti skaisčia 
m»ll« Pagaliau Julius. naslllgas 
Skaistumo tr nesuvokiąs lt samts 

ba d

CICERO. Partneriai išsiskiria, par
duoda 2-jų butų apkaltą namą 
—5 ir 5 kamb. (3 mieg.) 16th ir 
50th Ave., $14,500. Gazu apšild. 
SVOBODA, 6013 Cermak Rd. 
BIshop 2-2162.

BERWYN. 2-jų butų bungalow. 
Arti Austin ir 22nd St. 6 if 2l/s 
kamb. Karštu vand. apšild. 2 au
tom. mūro garažas. Spintos virtu
vėje. Įkainuotas skubiam pardavi
mui, $23,900. SVOBODA 6013 
Cermak Rd. BIshop 2-2162.

BUILDING A REMODELING

t a t o m e
NAIVIUS IR 
GARAŽUS

atliekama visus statybos Ir par
Peacock apvalė laikrodį ir už- tvarkJ'mo (remodeling) darbus

sukęs jį atidavė Simmerliui. 
Laikrodis tebėra geroje formoje.

PAJIEŠKOJIMAI
Jieškau savo tėvo VLADO ČI- 

ŽAUSKO, s. Prano. Atsiliepti arba 
apie jį pranešti šiuo adresu: Vladis- 
lava čižauskaitė Michelbertienč, 
Kražių jmštas, Kelmės rajonas, Li
thuania.

Edvardas Daukantas iš Lietuvos 
jieško savo dėdę ZENONĄ VAIČIU
LĮ, puseseserę Ksaverą Vaičiulį ir 
pusbrolius Zenoną ir Edvardą Vai- 
čiulius. Žinias ^suteikti gali — Stasė 
Relingienė, 2340 Vermont St., Det
roit 16, Michigan. '

Jieškomi — 1) < ESLOVAS ČE- | 
KANAUSKAS, s. Mykolo, gini. 1913 
m. Kadvyliškėsį Šiaulių apskr. Jieš
ko motina ir sesuo iš Sibiro. 2) MA
RIJA BELECKAITP. KOVERlENfi, Į 
d. Antano, gim. 1917 m. Kentraičiai, 
Raudėnų vai., Šiaulių apskr. Jieško ; 
brolis iš Sibiro. Atsiliepti arba ži
nantieji apie šiuos asmenis prašomi 
pranešti šiuo adresu: E. L. Klevas, 
49 Delaware Ave., Hamilton, Ont., į 
Canada.

REAL ESTATE

MASTER BUILDFRS
General Contraeting Co.

(Sav. V. Sodeika tr J. Skorobskas)
1600 8. 4STH CT., CICERO SO, ILL 
Tel. OLymplo 9-7381; TO 3-4236

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

Stato rezidencinius ir komercinius 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen' 
duoja planus; išrūpina statybos 
kreditus. Skamb. vak.: VI 74229

Namų tel. BIshop 7-3340 
2737 \Vest 43rd Street

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. WAlbrook 5-7670 ii 
Gibson 8-4938

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

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

pus, arti susisiekimo.
' GAGE PARKE

Naujas mūr. 2 *4 • aukšto, 4 ir 3 
kmb.. centr. dujomis šildymus, gara
žas. idealu motinai ii vedusiai duk
teriai.

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

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

auto. garažas, reikia skubiai par- I 
duoti.

Med. 7 kamb. bung.. didelis bu- , 
tas. erdvus skiepas, garažas.

BIZNIAI
Taverna su visnis įrengimais išnyo- ' 

mojama lubai prieinamomis sąlygo
mis Brighton Parke.

Mūr. namas: taverna tr salė, 2 bu
tai po 4 kmb. ir 9 atskiri kambarini ; 
nuomavimui. Puikios pajamos, ge- J is 
ras pnstutaH. Isibal žema kainu.

Hu geriausiais Velykų llnkčijmuls. X

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

1 
s

Nauji namai, garažai, įvairūs pa
taisymo Ir pertvarkymo (remodel- 

Į ing) darbai.

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

4327 S. Campbell Av., Chicago 32, IU. 
YArds 7-9075

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY

1442 S. 48th Ct, Cloero 80, 01 
Statome nauju namu lr garažu.

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairiu remonto darbu, skubiai, 
gerai ir pigiai.
Maukite DAnube 6-8788 nno • vai 

ryto Iki 7 vai. vakaro, 
rei. Ol/ymple 2-8181 nno 8 vaL 

vakaro iki 11 vaL vokam

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 
ORAS

Pamatykite 65 namų paveikslus, 
išstatytus mūsų lange

Nejudomo turto bargenai• •
SVOBODA

6013 W. Oermak Rd., Cicero, III. 
3739 W. 26t'h St., Chicago, III.

M ŪKI N IS N A M AS 5 kamb. 
(2 mieg.). Namas 4H įiėdų ilgio. 
33x125 j»ėd. sklyims. Gagu npšįid. 
2 autom, garažus. 7154 S. Spanldiug 
Ave.

Builders Gen. Contractor* 
Atlieka planavimo Ir staty

bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų ir viešųjų pastatą.

Namų įkainavimas ir įvalrfla 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JORAS STANKUS
Kasdien nuo 3 vai. ryto Iki t 
vai. p. p. Kitu laiku susitarus

Tel. PRosplect 8-2918 
6800 SO CAMPBELL AVE. 

Chicage 29. IlL

Namų stntylia, įvairūs pataisymai 
Ir pardnvImSM. Jei norite pirkti kr 
užsisakyti namą, kuris būtų gerai II- 
planuotas, patogus, gražus Ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite paa$13,900 PILNA KAINA. Mūrinis 

2-jų bntų. Apylinkėje SnaVer ir 26 
St. 5 ir 5 kamb. Naujus eenlrinis 
pečius. 2 nuirau, garažas. įmokėti I ūualtsrti šaukite TKrnitnnl B-6M1
H,OOU SVOBODA. 3739 W. 26ih S^laV^oV-- i U8
St, LAwudaIe 1-7038.

• 4

V. ŠIMKUS
nuo 10 - 4 vai. Adre 

Nolton, WUlow Bprtnsa. UL

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

miegamieji). Augštas rūsys (English 
hasment). Galima įrengti butų rūsy
je ir paatogtje (atttc).

Krautuve lr 6 kamb. gyven. užpa
kalyje. Bažnyčia ir liet. mokykla ta
me pat bloke. Central, ap&lld. karfttu 
vand. Apsaugotas nuo potvynių. Sie
teliai ir iiemln. langai ir kiti moder
nūs įrengimai. Parduodama labai ne
brangiai.

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

SNUKIS REALTY•488 So. Pulaski St Telef. LUdknv 5-5900

BOOKKFFPFP
AGE TO 35

Accounts receivablc 
Some typing

40 hours — Steady work 
Pleasant 12 giri office 

CALL MRS. COX

NU-OELL PLASTIC CORP.
2250 N. Pulaski. CA 7-4900

Marųuette Parke prie mokyklos ir 
bažnyčios 4 metų 3 butų <2x6 ir 1x6) 
mūr. namas. Visi butai moderniškai 
įrengti ir dar yra galimybė vienų bu
tų įsirengti. Dvigubas mūro garažas. 
Geriausias Velykinis pirkinys už 
$42,000. Kavaliauskas.

$100,000.00 met. apyvarta. Arti 
7 9th — 8o. Indiana. Puikus biznis— 
taverna ir liąuor store (dvi patalpos) 
su 2 augštų mūr. namu. Antrame 
augšte 7 kamb. moderniškai įrengtas 
butas savininkui. Alyva aut. šildy
mas. Rūsys. Dvigubas garažas. 
$42,500. A. Ršklaitis.

R LiORfeS
8788 71M

▼M telefonai: WAIhroofc 8-aoiB

MarqueAte Parke
2 po A kamb. mūrinis, prie liet. 

baž., sav. priverstas greit parduoti. 
Centrallnis šildymas, 2 mašinų gara
žas. Įkainuotas pardavimui. A. Vaina.

2 po K kamb. Mūrinis su S k. butu 
rūsy. 2 mašinų garažas. Alyvos centr. 
šildymas. Prieinama kaina. A. Vaina.

& kamb. bungalovv. Autom, gaso 
šildymas. 2 mašinų garažas. (17,000 
Brighton Parke

3 po 4 kamb. Mūrinis. Pečiais šil
dymas. Garažas. Tik $20.600.

VARPAS Real Estata
Insuvanoe, Notary PubUo 

8816 So. Western Ave.
PRosp. 8-2284 arba HEm. 4-7085

raUCm ir partnoktts aavo se- 
kilnojamą tnrtą pu malke įstaigą. 
Natidieki tė« mano teisingu patarna
vimo.

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

šioje uejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas tr teisinga* patar 
navtmaa.

NORVILĄ
REAL URATE 8ALE8 

3<Wp W. 88tb St. ToL Proapoet 8-8484

MARQUETTE PARKE 
apartamentinis. Stiprus namas lr ge 
ros pajamos. $67,000.

BRIGHTON PARKE. 6 butų mūr. 
ant plataus sklypo, 5 kmb., cent,r. 
šild., ikti butai šildomi pečiais. Kai
na $86,000i ......... - i - t >■. i ...

KITUR: 2-Jų augštų 4 bt. mūr. 
2 po 4 kmb. ir 2 po 6%. Šildymas. 
$88,000.

VENTA
4409 SO. FA1BFIELD AVE. 
LAI. 8-8881: LAf. 8-9027

STENO - CLERK 
W a n t e d

25th & Ashland
GOOD SALARY 

EXCELLENT WORKING 
CONDITION

WITH MANY BENEFITS 
For Appt. Call:

CAnal 6-2467
Ex. 15

PROGOS — OPPORTUNITIES
Parduodama

LIKERIŲ KRAUTUVĖ
Įsteigta prieš 12 metų.

6554 So. VVestern Avenue
Parduodama TAVERNA 

CERMAK RD. Dirbtuvių 
Tavernos “lease” baigiasi 
Skambinti namo savininkui 
IriC 2-0206.

— 732 W.
apylinkėje, 
bai. 30 d.
— OLyni-

I8NUOMUOJAMA — FOR BENT

NAMŲ SAVININKAI!
Tarpininkaujame butų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltni. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate 
8818 So. Western. PRoepect *-2231

MISCELLANEOUS

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

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

1646 S. 49th Court, Cicer.
T»L OLympic 6-0775 nno 8 vai. 

ryto fld 5 vai. vakaro. 
Telefonas nno 5 vai. vakaro: 

OLymplo 2-6752
LIET. APDRAUDOS AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansūvimas. Notarlatas. Valsty- 
bčs pat virt Inos kainos.

Prieš darydČkni apdraudaa kitur, 
* pasiteiraukite pas mus.
. JONAS KIRVAITIS

WAlbrook 5-5671
10 , bu.tų INTERSTATE INSURANCE AGENCY 

6108 S. Ashland Ave., Chicago 36, 111.

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI 
MAUJ4 CENTRINĮ 

APŠILDYMĄ — GAZO 
AR ALYVOS.

Mūsų kainos žemiausios; mūsų 
Instaliacija yra tobula. Kreipkitės 
| mus pilnam centrinio apšildymo 
instaliacijos darbui. Me» atliekamo 
visokį “sheet metai” — skardos

PARDAVIMUI — Rankom dro- darb* 
žinČti “end table®” ir lempos; sofa LEE’S AUTOMATIC 
ir fotelis su užvalkalais. $55.00. **'*,’’7
lJ/2 QL senumo Crown gazinė kros- KEATING

su skaitykliu, mėlyno ir balto Cicero 50, III. TOwnhall 8-6670 
poroelano, gerame stovy, kainai ANTANAS LIGUTIS, savininkas 
$100. Skambinti tel. FAirfax' --ara
4-2339 po 5:15 v. v., visą d. šeštad. ^^2—m—

Pirkit Apsaugos Benus! Skaitykite “Draugų ’
H1LT VANTCD — FEHALE

PREIGHT LINE FIRM
PKRMANENT POgmONS FOR KXPK,RIL\(O ONLV. 

OIRLS WILL UMJSVAI. TOP SALARY TO i START.

COMBINATION TELETYPE OPER. 
AND RECEPTIONIST

Mušt have several years eacperience.

SECRETARIES - Dictaphane and Short-
hand ability necessary.

Due to our type of business, we are paying highest 
sataries in city.

5 DAY WEEK. FINE WORKING CONDITIONS. 
IntervlewR 8 A. M. to 6 P. M. See Mr. J. Tarto.

4350 W. ROOSEVELT ROAD

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. “Drauge”.

i
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Antradienis, balandžio 23, 1957 DIENRASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

PAS TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠOKĖJUS
Balandžio 3 d. Lietuvių audi

torijoje susirinkę Chicagos ir 
Cicero lietuvių tautinių šokių 
grupių šokėjai turėjo paskutinę 
šokių repeticiją, užbaigdami 5 
mėnesius užtrukusį pasiruošimo 
laikotarpį; jo metu vieną kartą 
per savaitę (antradieniais) šių 
grupių atstovai (dvi poros iš 
kiekvienos jų) lavindavosi at
likti busimąjį tautinių šokių 
šventės repertuarą.

Dabar šios pavyzdinės grupės 
nariai turės gerai pasidarbuoti 
savųjų grupių tarpe, nes laiko 
jau nebėra daug iki Tauti
nių Šokių šventės, įvykstančios 
birželio 30 d. Chicagos Amphi-t 
theatre; gi tų šokių yra net 17: 
13 bendrų, 2 merginoms ir 2 vy
rams.

Užpraeito antradienio vakare 
repeticijoje dalyvavusieji Chi
cagos ir Cicero liet. tautinių šo
kių grupių reprezentantai stip
riai virpino Lietuvių auditorijos 
grindis, o jų mokytojai (Bruno 
Shotas, Irena Šilingienė, Vera 
Radauskienė ir Brone Jameikie- 
nė) karts nuo karto pertraukda
vo akordeonistą ir įterpdavo vie 
ną-kitą patikslinimą bei paaiš
kinimą. Čia vieną šokį sekdavo 
kitas, vis grąžesnis ir įdomes
nis, ir, nežiūrint šokėjų išraso
jusių jaunų veidų, juose nebesi
matė nuovargio žymių; tai bu
vo gal dėlto, jog jie jautė, kad 
daugiau tokių gražių susitikimo 
progų jau nebebus. O šie antra
dienių vakarai, neskaitant toli
mesnių kelionių ir brangaus lai
ko, buvo labai šokėjų laukiami: 
čia jie išmokdavo naujų dalykų 
ir, svarbiausia, galėdavo paben
drauti savųjų tarpė.

Pasibaigus repeticijai, visi šo 
kėjai kartu su svečiais buvo pa
kviesti prie vaišių stalo kukliai 
lietuviškai pabaigtuvių puotai. 
Lietuvių auditorijos šeimininko 
Jono Malioriaus vaišinami, jie 
čia praleido 3 malonias valan
das, kurių metu buvo pasidalin
ta vertingomis mintimis, ska
niai pasistiprinta ir šauniai pa
dainuota.

Pradžioje į susirinkusius pra
bilo Lietuvių bendruomenės Chi 
cagos apylinkės pirm. J. Bajer- 
čius; jis pasveikino visus šokė

jus, o ypatingai nenuilstantį 
liet. šokių popularintoją (Tauti
nių šokių šventės rengimo ko
miteto pirm.) Bruno Shotą.

Po to puotos dalyviams tarė 
žodį Tautinių šokių šventės re
pertuaro komisijos narė Vera 
Radauskienė, pabrėždama pagei 
davimą, kad artėjančios šventės 
proga įsisteigusios taut. šokių 
grupės pasiliktų ir jos niekada 
neišnyktų. Gyvenkime su lietu
višku šokiu! Lai gyvuoja lietu
viškas šokis — buvo paskutinie
ji kalbėtojos žodžiai.

Irena Šilingienė, viena iš ak
tyviųjų tautinių šokių mokyto
jų, šokėjus paprašė, kad jie į 
savo darbąv įdėtų daugiau šir
dies; ji pažymėjo, kad, kartą 
pradėjus darbą, reikia ištesėti 
iki galo. Paaiškėjo, jog ši darbš
ti tautinių šokių mokytoja tre
čiadienj išvyko į tolimą kelionę 
— Tautinių šokių šventėje užsi
registravusiųjų šokių grupių lan 
kymą. Pradėjusi Detroitu, ji ža
da aplankyti virš 10 atskirų vie-> 
tovių ir Chicagon sugrįžti tik po 
mėnesio laiko.

Šios pavyzdinės šokėjų gru
pės vardu kalbėjo Leonas Gru
žas užtikrino, jog jaunieji į juos 
dedamas viltis stengsis pateisin 
ti. Jis taip pat pažymėjo, kad 
šokėjai nekantriai laukia artė
jančios Tautinių šokių šventės, 
kada pirmą kartą bus proga iš
eiti į bendrą didžiulį pasirody
mą.

Be šių, dar kelis žodžius tarė 
Tautinių šokių šventės spaudos 
ir propagandos sekcijos pirm. 
Stasys Daunys ir pats šventės 
galva Bruno Shotas, išreikšda- 

'mi tikėjimą gražiu šventės pasi- 
i sekimu.

Puotoje, be jau minėtųjų, da
lyvavo: Cicero liet. tautinių šo
kių grupės vadovas Juozas Kri
vickas, Tautinių šokių šventės 
finansų komisijos narys Anta
nas Gintneris, Liet. Studentų 
s-gos Chicagos skyriaus pirmi
ninkas Juozas Kregždys, Tauti
nių šokių šventės spaudos konfii- 
sijos narys Algirdas Antanaitis, 
Tautinių šokių šventės repertua 
ro komisijos narė Bronė Jamei- 
kienė ir kt. Edv. Šulaitis

ją, Jasevičiūtč Greta ir Mariū- 
naitė Rimutė mediciną, šliažas 
emigruoja į .Ameriką.

— Pavergtųjų Europos Tau
tų seimo sesija prasideda 
Strassburge balandžio 25 d. 
Lietuvių delegaciją sudarys V. 
Sidzikauskas, dr. P. Karvelis, 
J. Lanskoronskis, inž. J. Vil- 
činskis ir V. Banaitis.

— Vasario 16 d. gimnazijos 
aktai ir išleistuvės įvyko ba
landžio 6 d. Šiais metais baigu
siems gimnaziją abiturientams 
buvo iškilmingai įteikti brandos 
atestatai. Be .mokinių ir moky
tojų, salėje iškilmėse dalyvavo 
dar svečių, tarp kurių buvo į 
sesiją atvykusių Krašto Tary
bos narių ir iš Amerikoj į Eu
ropą atvykęs Marijonų Kongre
gacijos vicegenerolas tėvas 
Vaškas. Mokytojų tarybos sek
retoriui S. Antanaičiui perskai
čius Mokytojų tarybos nutari
mą, gimnazijos direktorius pa
sakė abiturientams atitinkamą 
kalbą, nušviesdamas brandos 
atestato reikšmę siekiant moks
lo, ir ragino atsidėkoti gimna
zijai, aukotojams ir lietuviškai 
visuomenei. Direktoriui iškil
mingai įteikus brandos atesta
tus, o šliaužui dar ir rėmėjų 
būrelio čekį $30, mokytojas 
Antanaitis augščiausiu pažy
miu baigusiam matematiką abi
turientui Lenertui įteikė knygą 
“Archimedas”. Padėkos žodį 
tarė abiturientas šliažas. Iškil
mės baigtos Tautos himnu.

Tą pačią dieną vakare gim
nazijos salėje buvo VIII klasės 
suruoštos abiturientų išleistu
vės. Tarp svečių buvo PLB Vo
kietijos Krašto Tarybos ir val
dybos nariai, Marijonų Kongre

gacijos vicegenerolas tėvas 
Vaškas, lietuviškų darbo kuo
pų veiksmingai remiančių gim
naziją, atstovai. Pritaikytas 
kalbas pasakė krašto valdybos 
pirmininkas J. Bataitis, tėvas 
Bernatonis, kun. Keleris, direk
torius dr. A- Rukša.

Augščiausias pagerbimas
Vienuolės šaritės, kurios slau i 

go raupsuotuosius Carvillės, 
La., raupsuotųjų kolonijoje su
silaukė augščiausio JAV Svei-

A. A.
ANTANINA GINTAUTAS 

Mikne vičiutė
Gyveno 529 W. 43rd Place
Mirė balandžio 21 d., 195 7.

10:45 vai. vak.. sulaukus pu
sės amžiaus. Gimė Lietuvoje; 
kilo iš Šiaulių miesto.

Amerikoje išgyveno 7 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sūnus Antanas, artimi giminės, 
draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Julgio F. 
Rudmlno koplyčioje, 3319 Ko. 
Lituanica Avė.

Laidotuvės jvyks treč., bal. 
24 d., iš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėta į šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingoj pamaldos už velionės 
sielų. Po pamaldų bus nulydėta 
į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdęs Sūnus.
Laidotuvių direktorius Jurgis 

F. Rudminas. Tel. YA. 7-1138.

IŠ ARTI IR TOLI
j. A. VALSTYBĖSE

— Tarptautinis Institutas
Los Angeles balandžio 28 d. 
rengia 4-tą Vaikų festivalį, ku
riame bus išstatytos tautinės 
lėlės ir žaislai. Festivalyje da
lyvauja daug tautų. Lietuvių 
tautiniai šokiai bus atliekami 
Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos mokyklos šokėjų grupės. 
Programai vadovauja Ona Ra- 
sutis. Programa vyks Tarptau
tinio Instituto patalpose, 435 S. 
Boyle avė., Los Angeles. Du
rys atidaromos 2 vai. p. p., pro
grama pradedama 3 vai. p. p. 
Bus šokami rusų, lenkų, ukrai
niečių, meksikiečių ir kitų tau
tų tautiniai šokiai.

— Antikomunistinis Frontas
buvo suruošęs piketą prie ko
munistinės “Laisvės” namų, 
kurio metu buvo primušta pi
ketuotoja Liuda Mikulskytė.

Komunistai ją užpuolė ir su
mušė iki sąmonės netekimo.

Nukentėjusi nuo komunistų 
Liuda Mikulstkytė yra Antiko
munistinio Fronto pirmininkė.

VOKIETIJOJE
— PLB Vokietijos Krašto

Tarybos nepaprasta sesija įvy
ko balandžio 6 d. Vasario 16 
gimnazijos rūmuose. Joje daly
vavo šie tarybos nariai: V. Ba
naitis, tėv. A. Bernatonis, J. 
Bataitis, kun. A. Bunga, K. 
Drunga, dr. J. Grinius, kun. A. 
Keleris, J. Kriščiūnas, dr. A. 
Rukša, E. Simonaitis, V. Sut
kus, Fr. šlenteris ir Pr. Zunde 
Kun. V. šarka dėl ligos ir kun. 
dr. J. Aviža dėl šventinių įsipa
reigojimų šioje sesijoje daly
vauti negalėjo.

šioje sesijoje buvo aptarti 
jvairua bendruomeninio pobū

džio ir ypač su Vasario 16 gim
nazija susiję klausimai. Krašto 
valdybos pirmininkas J. Batai
tis padarė bendruomenės ir 
gimnazijos reikalais pranešimą 
ir atsakė į gausius tarybos na
rių paklausimus. Svarbiausia 
sustota ties gimnazijos finansi
ne būkle. . Gimnazijos direkto
rius dr. A. Rukša nušvietė gim
nazijos mokslo lygio klausimą 
ir davė tikslių žinių apie mo
kytojų ir mokinių sudėtį. Šiuo 
metu gimnazijoje yra 9 lietuviai 
mokytojai. Vyresnėse klasėse 
anglų ir vokiečių kalbą dėsto 
vokiečiai mokytojai. Trūksta 
dviejų mokytojų lietuvių kalbai 
ir vieno gamtai ir chemijai. 
Lietuvių kalbai kviečiami mo
kytojai nuo naujų mokslo me
tų, t. y. nuo gegužės 1 d. Kiek 
sunkiau gauti mokytoją chemi
jai ir gamtai. Mokinių (su lan
kančiais pradžios mokyklą ir 
abiturientais) 119.

— PLB Vokietijos Krašto 
valdyba remdamasi gimnazijos 
direktoriaus pristatymu ir Ku- 
ratorijos vienbalsiu pritarimu, 
nutarė skirti dr. J. Grinių Va
sario 16 gimnazijos augštesnių- 
jų klasių lietuvių kalbos ir li
teratūros mokytoju ir Vasario 
16 gimnazijos vicedirektorium 
nuo gegužės mėn. 1 dienos cen- 
zuoto mokytojo teisėmis.

— Bonn apylinkėje įvyko 
rinkimai į apylinkės valdybą. 
Buvo išrinkti: pirmininkas — 
stud. Kasparas Dikšaitis, sek
retorius — stud. Vytautas J. 
Bylaitis ir iždininkas stud. Al
gis Gintautas.

— Vasario 16 gimnazijos š.
m. abiturientai studijoms nu
mato pasirinkti šias specialy
bes : šliažas Rimvydas žurna
listiką, Lenertas Vilius chemi
ją, Goduūaitė Ingė psichologi-

A A.
AGNIEŠKA VELIČKIENE

Gyveno 1653 W. 103 St.
Mirė balandžio 20 d., 1957, 

sulaukus 80 m. amžiaus. Gimė 
Lietuvoje; kilo ifi Švenčionių 
apskr., Palūšės parap., Zuikų 
kaimo.

Amerikoje išgyveno 7 m.
{"asiliko dideliame nuliūdime 

duktė Julija ir žentas Dionizas 
Monstavičius. anūkai Beata ir 
Algirdas. giminaičiai: Sofija
Zabalevičienė ir jos ft e 1 m a: 
John Jasper ir jo šeima ir daug 
pažįstamų.

Priklausė Tretininkių D-jal.
Kūnas pašarvotas L. F. 

Bukausko koplyčioje, 10821 S. 
Michigan Avė.

Laidotuvės jvykB trečiadienj. 
balandžio 24 d., iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėta j 
Visų šventųjų parapijos bažny
čių, kurioje jvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta j šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Duktė, žentas, anū
kai lr kiti giminės.

laidotuvių direktorius L. F. 
Bukauskas. Tel. COmodore 4- 
2228.

A. A.
KONSTANCIJA PURONAS 

(Samulionytė)
Gyveno 7623 S. Green St.
Mirė bal. 22 d., 1957, 2:10 v. 

ryto, sulaukus pusės amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Bir

žų apskr., Kupeližkiu parapi
jos, Girštauto Sodžiaus.

Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

2 dukterys: Ona Adams ir Mi
kalina Brovvn, anūkas Joseph 
Freund. jo žmona Genevleve, 
proanūkai Martin ir Keith, 2 
seserys Ona Povilaitis, jos vy
ras Juozapas ir Anastazija Ba- 
ronan su šeima. kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 So. 
Lituanica Avė.

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

Ijaidotuvės jvyks bal. 25 d., 
iš koplyčios 9:30 vai. ryto bus 
atlydėta į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionies 
sielų. Po pamaldų bus nulydėta 
į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, anūkas,
proanūkai ir kiti giminės. ....

Laidotuvių direktorius Anta- 
nas M, Phillips. Tel. YA 7-340 1

kato3, Švietimo ir Gerbūvio de
partamento pagerbimo. Tos se
serys buvo vienintelė grupė, su
silaukusi pagerbimo iš šešių to
kių pagerbimo atvejų, suteiktų 
minėto departamento. Seselės 
toje vietoje raupsuotuosius slau 
go jau 61 metai.

s®*

O
A. A.

POVILAS A. BINKIS 
Gyv. 6736 S. Campbell Avė.

Mirė 1957 m. balandžio 19 d. 
11:10 vai. ryto, sulaukęs 71 m. 
aiuž. Gimęs Lietuvoje, Trauniš- 
ktų parap., Panevėžio apskr., 
Gurskių kaime.

Amerikoje išgyveno 51 m.
Paliko nuliūdę: žmona An

na, pagal tėvus Kasparaitis, du 
sūnūs: Paul, marti Kuzanne, 
Joseph, marti Grace. 2 švoger
kos: Martini Grigolaitė ir Mar- 
tha Kasper su šeimomis; 2 pus
seserės: Frances Repses, gyv. 
Kanadoje, Nellie Miller, gyv. 
Rhinelander, Wis.; 3 pusbro
liai: Louis Binkis. Teofilis Bin
kis, Konstantas Binkis (Lietu
voje). 5 anūkai ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. Trečias 
velionio sūnus Alfonsus jau 
anksčiau miręs.

Kūnas pašarvotas A. Petkaus 
koplyčioj, 6812 K. Western Av.

Trečiadienį, balandžio 24 d.. 
S:3o vai. ryto bus lydimas iš 
koplyčios į Gimimo Panelės šv. 
parapijos bažnyčių, o po gedu
lingų pamaldų ims laidojamas 
Šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. į’ovilo A. Binkio 
giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvaįiU 
laidotuvėse ir suteikti jant pa
skutinį patarnavimų lU" atsi
sveikinimų.

Nuliūdę lieka:
žmona, sūnūs ir kiti giminės
leidot. direkt. A. Petkus, 

tel. GRovehill 6-2345.

A. A
A

MARCELE MAŽULIENE 
Olšauskaitė

Gyveno 6349 Ko. Artesian Avė. 
Tel. GArden 2-0691

Mirė bal. 21 d., 1957, 12:?Į9 
vai. ryte, sulaukus 44 m. amž.

Gimė Lietuvoje, Kili\ jį. Ma,r-5, 
žeikių apslkr. 1

Amerikoje išgyveno 7 d.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sūnus Stasys, marti Dalia, anū
kas Algimantas Stasys, brolis 
Telesforas Olšauskas. brolio 
vaikai: Elena ir Edmundas, ki
ti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Laekavvicz 
koplyčioje. 2424 VVest 69 St.

Ijaidotuvės įvyks trečiadienį, 
bal. 24 d., iš koplyčios 9:30 v. 
ryto bus atlydėta J švč. Pane
lės Gimimo parapijos bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielų. i’o 
pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Kūnus, marti ir anū
kui.

Ijaidotuvių direktorius Ste
ponas Ijackavvicz. Tel. REpub
lic 7-1213.

P. Juozui Rimkevičiui, jo myliniai žmonai
A. t A.

ANELEI RIMKEVIČIENEI mirus, 
liūdesio valandoje nuoširdžią užuojautą 
reiškia

ALEKSANDRAS IA APOLONIJA ČAPAI

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Tel — CEdarcrest 3-6335

uodBsio valandoj
Saukiu

MAŽEIKA » EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

8840 So. Weot«n Avo. Air ComUtioned koplyčia 
REpnblio 7-8600 — 7-8001 AatomobiUams vieta

Ttoma karto rr»«na kltoaa aalaato dalyaa; gausima 
koplyčių arčtoa Jtaų namų.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

ANTHONY Ba PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

TOvvnhall 3-2109

NUO U2SISENEJUSIŲ
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagall ramiai sėdėltl lr naktimis 
miegoti nes Jų užatoenėjuslos žalidoa 
niežėjimų lr skaudėjimų senų atvi
ra tr skaudžių talždų uždėkite 
LEOULO Olntment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins jusu skaudėji
mų Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Jų tapgl nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi pašalins 
niežėjimų ligos vadinamos P8ORLA- 
818. Taipgi pašalina peršėjimų Ilgos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos lr perplyMmų 
tarpptržčlu. Yra tinkama vartoti nuo 
(Įtinstančios suskllsios odos dedlr- 
vlnlų, odos Išbėrimų Ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus Išbėrimas nuo vy
styklų. JI yra gera gyduolė nuo t»- 
vlršlnlų odos ligų. Le
gulo Olntment yra
parduodama po 76 
ot.. fl-lė. Ir tl.60.
Pirkite valstlnėeeChi- 
cagoj Ir apylinkėse—
Milvvaukee. Wiec.. Oa- 
-v.Ind. Ir Petrolt, Mi
chigan arba rašyki
te 1 r atsiųskite Mo- 
ney order j

LEGITL4), Department D.. 
56)8 W. Eddy St., Chieago 84. IIL

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINYCIA

J Gerlausloe gėlės dėl vestuvių, banke 
i tų, laidotuvių Ir kitų papuošimų.

8448 Wmtt «8rd Streot
Tel. FHmpeet S OKSJ tr rR K-OHH4.

ANTANUI RAUBAI ir jo žmonai Elenai, jo broliui 
A. j A.

JUOZAPUI RAUBAI mirus,
reiškiame gilią užuojautą.

* Detroit'o Lietuvių Radijo 
“Baltic Melodies’’ Valdyba ir nariai

TROOST - PACUANK1S MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIH (PATCH), Vlee-PreaMeat

6819 So. Western Avė.

I paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 
tranaportaciją automobiliu.

Atdara kasdien Ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet. 
IAMIIINKITE DABAR — RVS PASTATYTA KAPINIŲ DIENOJE! 

JOKIO IMOKJJIMO. SUMOKĖSITE KAPINIO DIENOJE.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS UETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna
vimas dieną ir nak- 

Itį, Reikale šaukite 
l mus

Mes tunme koplyčias' 
visose Chicagos ir" 

Korelando dalyse ir ’ 
tuojau patarnaujame I

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

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

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

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

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

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

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

ZIGMUND (ZUOYK) ZUDYCKI
1646 VV. 46th STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpublic 7-1213
2314 W. 2Srd PLACE V irginia 7-6672

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

B to 1 j. .«

Perskaitę dienr. “Draugį", duokite jį kitiems.

t 1 4 <



DEENRAflTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Antradienis, balandžio 23, 1957

/ mus
1X Dainius Virgilijus M Uo

kas, jauniausias Jadvygos ir 
arch. Jono Muloko sūnus, sek
madienį buvo paskrikštytąs 
naujojoje Marąuette Parko lie
tuvių bažnyčioje, kurią supro
jektavo ir statybą pravedė ar
chitektas Mulokas. Krikšto ap
eigas atliko kan. Jurgis Paš
kauskas. Vėliau architekto na
muose 3334 W. 66 place buvo 
vaišės, kuriose dalyvavo apie 
60 žmonių. Kalbas pasakė nau
jos bažnyčios statytojas klebo
nas kan. Paškauskas, kons. 
Daužvardis, M. Rudienė, red. L. 
Šimutis, prof. Kolupaila, dail. 
Varnas, direktorė Rūgytė, A. 
Baliūnas, kun. V. Bagdanavi- 
čius ir arch. Mulokas. Visi 
džiaugėsi lietuviškais puošme
nimis, įvedamais į naująją baž
nyčią, augštai vertino arch. 
Muloko atsidavimą besisten
giant įvesti lietuviškų motyvų 
į jo kuriamas bažnyčias ir ki
tus pastatus, reiškė daug lin
kėjimų naujagimiui ir tėvams. 
Gražaus humoro parodė pra- 
vesdamas kalbas dr. Z. Danile
vičius. Krikšto tėvais buvo M. 
ir inž. A. Rudžiai

X Kun. kleb. A. M. Linkaus
70 metų amžiaus ir 35 metų 
kunigystės sukaktuvių banke
tas bus minimos balandžio 28 
d. 7 vai. vak. šv. Kryžiaus pa
rapijos salėje, Wood ir 46 gatv. 
Bus įdomi meninė programa ir 
skanūs valgiai. Banketo bile- 
tus galima gauti šv. Kryžiaus 
parapijos klebonijoje. Visi kvie
čiami į šaunų ir turiningą ban
ketą.

X Menininkų klubas Chica
goje balandžio 28 d. 3 v. p. p. 
rengia savo pobūvį. Pobūvis 
įvyks klubo patalpose. Paskai
tą aktualia ir nauja tema: “Lie
tuvis kūrėjas ir tautinė dvasia 
mene” skaitys St. Tamulaitis. 
Po paskaitos numatomos gyvos 
diskusijos. Į pobūvį kviečiami 
ne tik klubo nariai, bet ir tie 
dailininkai, muzikai, rašytojai, 
dainininkai, teatralai ir archi
tektai, kurie jokiai profesinei 
sąjungai nepriklauso.

X Mišauskų šeima, gyv. Ci
cero, III., sužinojo, kad Lietu
voje mirė Mišauskienės moti
na. Už įnirusiąja užprašytos 
kelerios mišios, kurių vienos 
buyo atlaikytos šv. Antano pa
rapijos bažnyčioje per šv. Ve
lykas. Po mišių Mišauskų bute 
buvo susirinkę daug pažįstamų 
ir bičiulių paguosti artimųjų 
netekusius. Tarp atsilankiusių 
buvo Vidugiriai, Baltramonai, 
Maslenikai ir kt.

X 1,000 svečių apsilankė dai
lininkų J. Pautieniaus, V. K. 
Jonyno ir A. Galdiko kurinių 
parodoj Clevelande. Meno mė
gėjai nupirko apie vieną treč
dalį visų paveikslų ir už juos 
sumokėjo 3,000 dol. ši trijų dai
lininkų paroda buvo numatyta 
Velykų švenčių metu suruošti 
Kanadoj, tačiau beliko perma- 
ža paveikslų naujai parodai ir 
todėl tos parodos rengimas ati
dėtas vėlesniam laikui.

X S. Veltasis vadovauja 
moksleivių baletui, kurį maty
sime Chicagos Augšt. Lituanis
tinės mokyklos vakare gegužės 
4 d. Lietuvių auditorijoje.

X Kasdien 4 vai. 30 min. po
piet Gradinskas, J. G. Televi- 
sion Co., 2512 W. 47th Str., lei
džia publikai klausytis Vilniaus 
radijo.

X Laiški* iš Lietuvos, kuris 
gautas šiomis dienomis Chica
goj, rašoma: “Jau tūkstantis 
devyni šimtai penkiasdešimt 
septintą kartą visuose žemės 
rutulio kampuose, kur tik buvo 
skelbtas ar skelbiamas Šv. Raš
to žodis, suskambės didingai 
bažnyčių varpai, sugaus vargo
nai, didingi bažnytiniai himnai 
išsiverš iš milionų geros valios 
tikinčiųjų krūtinių, galingai ir 
iškilmingai suskambės Kris
taus prisikėlimo giesmė aleliu
ja. Maldaukime ir tikėkime, kad 
ateitų laikas kada mes visi lais
vai galėsime įsijungti tą didžią
ją Prisikėlimo šventę, tuomet 
dar daug galingiau, iškilmin
giau skambės Kristaus prisikė
limo himno žodžiai: “Linksma 
diena mums nušvito”..,

X I .eonas Prapuolenis, nese
niai atvykęs iš Vakarų Vokie
tijos ir apsigyvenęs Chicagoje, 
pakviestas kalbėti naujojoj 
LRK Federacijos stovykloj bir
želio 23 d. rengiamame Det
roito, Clevelando ir Chicagos 
Lietuvių Fronto suvažiavime. 
Suvažiavime bus paminėta 1941 
m. sukilimo sukaktis. Suvažia
vimas prasidės pamaldomis už 
žuvusius, bus paskaita, bendri 
pietūs, stovyklos apžiūrėjimas 
ir meninė dalis. Suvažiavimą 
organizuoja Detroito frontinin
kai, vadovaujami energingo 
pirmininko Jono Buitkaus, |

X Marąuette Manor Chain- 
ber of Commerce šio mėn. 24 d. 
7 vai. v. turės didelį apvaikš- 
čiojimą, nes tą dieną įvyks nau? 
jai įtaisytų šviesų ant Western 
avė. atidarymas. Miesto majo
ras tą vakarą uždegs naujas 
šviesas. John Pakel, pirm. Chi
cago Savings & Loan Assn.; 
vadovaus šiam parengimui ir 
paradui. J. Pakel, būdamas ne
paprastai energingas ir gabus 
žmogus, daug prisidėjo prie 
šio parado vykdymo. Šios orga
nizacijos nariai išrinko jį pirmi^ 
ninku. Chicago Savings & Loan 1

REI KALINO A VIRĖJA 
Klebonijai reikalinga virėja Chi-

cagoje. Geras atlyginimas. Rašyti — 
DRAUGAS, Adv. 9987. 4645 W. 63rd 
St., Chicago 29, III.

Jonas Pakel

Assn. turės 15 gražiai papuoš
tų automobilių ir vieną plat
formą. Paradas prasidės nuo 
56 st. ligi 71 st. toliau 71 st. li
gi California avė. ir 63 st. ligi 
Western avė. Manoma, kad 
šiam parade bus 100 gražiai 
papuoštų automobilių. Visi 
kviečiami ^dalyvauti šiam nepa
prastai įdomiam parade.

X šaulių ženkleliai atspaus
dinti tokios pat formos, kaip 
buvo Lietuvoje. Jie labai gra
žiai atrodo ir tinka nešioti švar
ko atlape. Jau daugelis narių 
tokius ženklelius įsigijo ir ne
šioja, tačiau jų pagaminta žy
miai didesnis kiekis. Dar turi
ma atsargoje apie 1,000 žėhk- 
lelių, kuriuos reikalinga išpla
tinti šaulių tarpe JAV ir Kana
doje. Norintieji tokių ženklelių 
įsigyti rašykite: V. Vepštas, 
6639 So. Bishop st., Chicago, 
III.

X Korp! Kęstutis valdyba, 
F. Palubinskui išėjus į nuosavą 
biznį ir negalint eiti sekreto
riaus pareigų, persitvarkė'taip: 
Juozas Končius — pirmininkas, 
Povilas Žumbakis — sekreto
rius ir Vytautas Dudėnas — 
iždininkas.

X Kun. Raimundas Klumbis
mini kunigystės 20 m. sukaktį. 
Ta proga gegužės 19 d. 10 vai. 
ryto Gimimo Panelės švč. pa
rapijos bažnyčioje atlaikys Pa
dėkos mišias (sumą).

PREZIDENTO MEDIS

Prez. Eisenhower sodina prez. Lincolno atminimui medį Baltųjų rūmų 
žolyne. Medį dovanojo Illinois gubernatorius Stratton.

X ALIAS Chicagos skyriaus 
tech. spaudos sekcijos balan
džio 13 d. susirinkime išrinkta 
1957 .metams nauja sekcijos 
valdyba: K. Paukštys—“Tech
nikos Žodžio” administratorius, 
J. Slabokas — “T. Ž.” adm. pa
vaduotojas ir techn. redakto-

X Lietuvių Studentų sąjun
gos leidžiamo kultūrinio anglų 
kalba žurnalo “Lituanus” rė
mimo komitetas vėl turėjo pa
sitarimą ir nutarė paskelbti ge
gužės mėn. “Lituanus” rėmimo 
mėnesiu. “Lituanus”. žurnalas 
pasiekia visas didžiąsias pasau-

rius, G. J. Lazauskas — sekei- lio mokslo institucijas ir vado-
jos vadovas, J. Sakalas — va
dovo oavaduotojas. Be to, va- 
dovybėn įeina prof. S. Dirman- 
tas, kaip ALIAS centro valdy
bos atstovas, ir V. Naudžius, 
kaip ALIAS Chicagos skyriaus 
valdybos atstovas.

“Technikos žodžio” redakci
nės kolegijos ir administracijos 
adresas: “T. Ž.”, % K. Paukš
tys, 2610 W. 47 Street, Chica
go. 32, III.

Visų skyrių naAai bei “T. Z.” 

bendradarbiai prašomi sekan
čiam “T. Ž.” numeriui medžia
gą siųsti ne vėliau iki balandžio 
30 d. “T. Ž.” ir toliau numaty
ta leisti kas du mėnesiai.

X Lietuvių šaulių sąjungos

vaujančius pasaulio asmenis. 
Žurnalas leidžiamas vien tik iš 
suaukotų pinigų. Dabartinis ti
ražas yra 2,000 egz., bet nori
ma jį padidinti iki 5,000. Me
tams kaina tik $1. Pasiųsk sa
vo auką “Lituanus” žurnalui 
ir pagelbėk pasauliui pažinti 
Lietuvą. “Lituanus” adresas: 
916 Willoughby Avė., Brooklyn 
21, N. Y. Visiems aukotojams 
bus prisiųstas pažymėjimas ko
kiai institucijai ar asmeniui už
sakytas jo vardu žurnalas.

X Paulina Pianlokas-Stroud,
7042 So. Campbell Avė., kelio
lika met’j paruošdavo lietuviš
kus valgius įvairiems parengi
mams. Turėdama didelį patyri
mą šiame darbe, prieš pusę

tremtyje centro valdybos Jau- metų perėmė Beverly Glenn 
nimo skyriaus visų sękcijų pil- Caterers firmą ir dabar jau 
naties susirinkimas įvyko ba- valgius paruošia ne tiktai lie. 
landžio 14 d. Lietuvių auditori
joje, kuriame pirmininkavo VI.
Išganaitis. Dalyvavo apie 20 
narių. Šalpos reikalais praneši
mą darė Z. Urbonas, uniformų 
— J. Ulevičius ir spaudos — A.
Gintneris. Plačiau kalbėta apie 
veiklos pagyvinimą komisijose 
ir naujų priemonių jieškojimą 
aukų rinkime Jankaus šeimai.
Nutarta surengti šaulių šeimy-* sirinkę daug sąjungiečių ir
ninį pasilinksminimą Brino 
svetainėje gegužės mėn. 11 d. 
ir paminėti šaulės E. Grigaliū
nienės gimtadieni, kaip daug 
pasidarbavusios narės ir buv. 
partizanės. Išrinkta į komisiją 
A. Kybartienė, A. Koverienė ir 
K. Ulevičius.

CHICAGOS ŽINIOS
Melagingas pranešimas 

apie bombą
Velykų metu slaptoji policija 

buvo pasiųsta į Šv. Vardo ka
tedrą Chicagoje, nes buvo gau
tas pranešimas, kad būsianti 
ten išsprogdinta bomba. Apie 

j tą grasinimą nežinojo nei kard. 
Stritch, nei apie 6,000 maldinin
kų, kurie susirinko Velykų pa
maldoms į katedrą. Apie tą 
bombą kažkoks senyvas balsas 
pranešė katedros telefonistei, 
tardamas, kad jis padėjęs bom
bą, kuri sprogs rezerekcijos 
metu. Pasirodė, pranešimas bu- 

[ vo melagingas.

Susekė žudiką
Policijos sugautas George 

Sims, Chicagos universitęto 
sargas, 29 m. amžiaus. Jis pri
sipažino balandžio 2 d. nužudęs 
62 m. amžiaus moterį Jeannie 
Johnson. Ji buvo žmona namų 
prižiūrėtojo Erich Johnson ir 
nužudyta savo bute 6428 S. 
Kimbark, Chicagoje. Nusikaltė
lis prisipažino užpuolęs dau
giau, kaip 20 moterų. Padau
gėjus užpuolimams universite
to rajone, buvo paskirtas 10 
policininkų dalinys, kuris, ' iš 
užpultųjų pasakojimo susidaręs 
vaizdą, kaip atrodo piktadarys, 
ir sulaikė tą Sims.

Jieškodami lavono, išgel
bėjo 3 skenduolius

Septyniolika vyrų, naudoda
mi keturis laivelius, jieškojo la
vono James Washington, 61 m. 
amžiaus, nuskendusio Illinois 
upėje, netoli Starved Rock. Tai 

’buvo sekmadienį. Jau ėmė 
temti, ir jie rengėsi mesti jieš
kojimą. Tuo tarpu pastebėjo 
lemputę žibant. Patikrinę rado, 
kad trys žmonės laikosi apvir- 
tusio laivelio. Visus juos išgel
bėjo. Tai buvo jauni vyrai 19-26 
metų amžiaus.

Šoferių streikas
Daugiau kaip 1,000 šoferių, 

dirbančių Railway Expresg Co/f 
anksti pirmadienį pradėjo strei
ką. Svarbesniuose punktuose 
išstatyti piketuotojai. Šalia šo
ferių, ir kita dalis darbininkų, 
atrodo, neperžengs piketuotojų 
eilių ir neis į darbą. Nesutaria-

tuvių parengimams, bet ir vi- ma dėl šoferių atlyginimo. Jie 
siems kitiems, kuriems toks dabar gauna nuo $1.98 iki
patarnavimas yra reikalingas. 
Beverly Glenn Caterers adre
sas: 9925 So. Wood Street, Chi
cago 43, III.

X Moterų Sąjungos 20 kp. 
parengimas, įvykęs balandžio 
14 d., gražidi pavyko. Buvo pri-

viešnių iš kitų kolonijų. Buvo 
daug gražių dovanų. Visos bu
vo gražiai priimtos ir pavaišin
tos pačių darbo valgiais. Dau
giausiai pasidarbavo H. Širvin- 
skienė, Ona Paukštienė, H.
Marks, F. Vertelkienė, J. Pet- 
kūnienė ir Rt. Komisija dėkin- pa”prastaf 

X Kaz. ir Ant. Petruliai šio- Sa visiems svečiams uz gausų ’ 
atsilankymą.mis dienomis pasiuntė Lietu

vos operos dain. V. Jonuškaitės 
dainų plokštelėse albumą net į 
P. Ameriką, kur P. Ožinskas, 
Buenos Aires, Argentinoj, gy
ventojas užsisakė. Jis yra V. 
Jonuškaitę girdėjęs dar Lietu
vos nepriklausomybės laikais, 
kuomet dainininkė kartu su K. 
Petrausku gastroliavo P. Ame-

Šiuo metu sąjungietės ruo
šiasi ekskursijai. Gegužės 26 d. 
vyks į Birlington, Wis., Šven
tus kalnus. Kelionei biletua ga
lima įsigyti iš anksto pas H. 
Širvinskienę, telef. LA 3-4841.

X Iš Lietuvos atėjusiuose 
laiškuose rašoma, kad dabar

rikoj. V. Jonuškaitės dainų,jau kaikur kunigai gali suva-
plokštelėse albumų dar galima 
gauti pas Petrulius, 4420 So. 
Talman Avė.

X J. Vegelis, gyv. Hudson, 
N. Y., atsiuntė Pasaulio Lietu
vių archyvui dvi dėžes įvairių 
laikraščių iškarpų, surūšiuotų 
į 40 skyrių ir gražiai suraišio
tų į pundelius.

X Indiana Harbor Balfo 95 
skyrius, vadovaujant Z. Molie-

žiuoti į atlaidus, kur matyt ir 
žmonių gerokai suplaukia; tai
gi, anksčiau veikęs muravjoviš- 
kas draudimas esąs kiek su
švelnintas.

X Juozas Bacevičius, real 
estate “Varpas” įstaigos vedė
jas Chicagoje, sąžiningai pa
tarnauja ' perkantiems, parduo
dantiems bei išnuomojantiems 
nejudomo turto nuosavybes.

jui, stato 3 veiksmų komedijų,Toklu >> P*'*™*'*™ sėkmių- 
“Gyvieji numirėliai“ balandžio R‘u pasinaudojo P. L-us. už kų 
28 d. 7 vai. vak. šv. Pranciš-1 "Varpui” ir jo personalui dėko- 
kaus parapijos salėje. | ja.

$2.11 valandai. Šoferiai nori 
gauti 2614 centų per valandą 
daugiau.

Sovietų intrygos Art. 
Rytuose

Autorė ir paskaitininkė Ma- 
thilda Ernestine šį trečiadienį, 
balandžio 24 d., Hoe Sai Gai 
restorano salėje, 75 W. Ran- 
dolph st., kalbės tema “Sovietų 
intrigos Artimuosiuose Rytuo
se, toje antrojoje Korėjoje”. 
M. Ernestine yra suorganizavu
si paskaitų seriją apie komu
nizmo tarptautines užmačias

Nusižudė žudikas
Savo garaže 5544 S. Rock- 

well, Chicagoje, buvo rastas 
automobilio garais nusižudęs 
George Stapleton, 37 m. am
žiaus. Prie jo buvo rastas raš
telis, kuriame buvo pasakyta: 
“Jūs rasite Flo’s lavoną pasto
gėje”. Ten ir buvo rastas lavo
nas jo žmonos Florence, 39 m. 
amžiaus. Ji buvo sumušta ir pa
smaugta, o paskiau apmesta 
matracais ir senais drabužiais. 
Policija sako, kad ji nužudyta 
prieš keletą dienų. Jos motina 
tvirtina, kad nužudytosios ne- 
besimatę apie namus per ištisą 
paskutinę savaitę.

Pabrango universitetas
Illinois universitete mokestis 

už mokslą pakeltas iš $90 į $100 
už semestrą. Numatoma, kad 
pradedant 1959 m. rudens se
mestru mokestis už mokslą ta
me universitete studentams per 
metus bus $40 brangesnis, kaip 
dabar kad yra. Dar daugiau tu
ri mokėti studentai, kurie nėra 
iš Illinois valstybės.

Įsiregistruoti balsavimams
Teisėjas Otto Kemer prime

na, kad gegužės 4 d. iki 12 vai. 
dienos yra paskutinis terminas 
įsiregistruoti balsavimams, jei 
kaa dar nėra įregistruotas. Re
gistracija vykdoma rinkimų 
komisionieriaus įstaigoje mies
to. rotušėje, kambarys 308.

Keiliasi į O'Hare aerodromą
Capital Airlines ir United 

Airlines dalį savo lėktuvų ju
dėjimo perkelia i O’Hare aero
dromą, bet tas dar pilnai nesu
mažina susigrūdimo Midway 
aerodrome.

Policija siekia 5 darbo 
dienų

Chicagos policijos tarnauto
jai vėl pradėjo pastangas, kad 
jų darbo savaitė būtų sutrum
pinta iki penkių dienų.

Pabrango važma į 
priemiesčius

Vykstantiems Burlington li
nija iš Chicagos į Benvyn, 
Hinsdale, Aurora ir kaikuriuos 
kitus priemiesčius teks nuo ge
gužės mėn. 1 d. mokėti 1714% 
brangiau.

Per 2 melus $10,1)00,000 
nuostolių

Chicagos miesto susisiekimo 
vadovybė pranešė, kad jeigu 
iš niekur nebus gauta pašalpų, 
ji turės nuostolių per pirmus 
metus $414 miliono, o per se
kančius metus — $6 milionus, 
taigi — per dvejus metus net 
$10,000,000 nuostolių.

Kalėjimas melagiui 
divorsininkui

Teisėjas Daniel A. Covelli nu
baudė Joną Killoran mėnesiu 
kalėjimo ir $100 pabaudos už 
tai, kad jisai jieškodamas di- 
vorso melavo, tvirtindamas, 
kad jo žmona žiauri. Taipgi nu
bausti areštu ir du jo melagin
gi liudininkai.

Churchilio receptas
Chirchilis 81 m. sukakties 

proga išdavė ilgo gyvenimo re
ceptą. Esą reikia daug gerti, 
daug valgyti ir daug miegoti, 
daugiausia dienos metu.

KAS KĄ IR KUR
Dantų Gydytojų Draugijos valdy

bos ir baliaus renginio komisijos po
sėdis yra ašukiainas antradienį, ba
landžio 23 d. 7 vai. vakare, P. Tn 
makienės valgykloje, 2124 S. Lnra 
mie Avė., Cicero.

Maloniai kviečiu atsilankyti visas 
nares ir visas koleges, kurioms tik 
rūpi ruošiamojo baliaus pasisekimas.

Pirmininkė

ĮSIGYKITE dabar

PER PASAULĮ KELIAUJA 
ŽMOGUS

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

Nauja maldaknygė
“Viešpatie, Išklausyk 

Manęs”
Suredagavo

Kon. K. Matulaitis, lf.1.0. 
Ifileldo

Lietuvių Katalikų Spaudos Draugija

<40 puslapių; 3/į colio storumo

Kaina............................................$3.00

Paauksuota...................................$3.50
Tai viena ift pilniausių maldakny

gių. spausdintų Amerikoje: visos li
tanijos; 11 novenų; visų sakramentų 
aiškinimai; psalmes; pilnos rekolek
cijos; visų sekmadienių evangelijos 
tretininkų maldos susirinkimams tr 
aboltucljai; maldos apafttalystfts mal
dos; šv. Valandos maldos; 3S giesm.;

paskaita, 6 vai. 30 min. būna Velykų »r vsiinlų apeigos; Kryžiaus 
r keliai; Sopulingosios Motinos stotys

lr t.t.
Maldaknyge "Viešpatie, Išklausyk 

Manęs” yra labai gražiai Iftielsta; at
spausdinta ant balčiausio Ir geriau
sio poplerto; tvirtai jrlftta su paauk
savimu ar be; nemažos raidSs; daug 
ryškių Iliustracijų.

ši maldaknyge yra geriausias pir
kinys Amerikoje. Užsisakykite tuo- 
Jau.
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Lithuanian c&ctionary
Angliškai lietuviškas Lietuviš
kai angliškas žodyt is Parašytas 
H. H. Pewtresa ii ?. Gėriko. 333 
py. Kietais viršelis’* Kaba* S4.50. 
Gaunamai “DRAUGE”, 4545 VV. 
fiSrd Street, Chicago 29, Illinois.
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Naujasis Testamentas- 
Šventas Raštas

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

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

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELE EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI 
J. A. V. PILIETYBE

dalyvių vakarienė, o paskiau 
seka paskaita. Rezervacijas 
galima padaryti telefonu SO 
8-7727.

Rūpestis dėl Italų konsulo 
berniuko

Italų konsulo Barattieri šei
ma su ašaromis meldėsi Chica
gos katedroje, kad greičiau bū
tų surastas konsulo sūnus Vit
torio, 14 metų berniukas, kuris 
dingo antradienį. Tėvai labai 
susirūpinę ir spauda su dėme
siu seka jo jieškojimą.

Laivai su kontroliuojamais 
šaudmenimis

Netoli Chicagos esfcnčibje 
laivyno bazėje Great Lakęs 
jau yra gaminami iš tolo kon
troliuojami šaudmenys, kurie 
bus įtaisyti laivuose. Numato
ma, kad toje bazėje galės būti 
pradėti gaminti atominės ener
gijos varomi laivai.

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL.

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

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

Pinigus su užsakymais siųsti:
DRAUGAS.

4545 Wmt 6Srd Street 
Chicago 29, Illinois

KAS TURI GERA SKONĮ, VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ
Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo- 

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

Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI —
FURNITURE CENTER, INC.

3222-24-26 So. Halsted Str. Vlctory 2-4226
Pirm., Ketvirt. 9—9:30. Sekm. 10—5, Kitom dienntn 9 6
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