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JAV Šeštam laivynui įsakyta plaukti j Vidurio Rytus
Vidurio Rytai šiandien turi

pasaulinę "parako statinę"
Vidurio Rytai šiandien pasiėmė pasaulinės „parako statinės 

rolę“, kurią seniau vaidino Balkanai. Jei trečias pasaulinis karas 
greitai prasidėtų, pirmieji šūviai turbūt pasigirstų Vidurio Ry
tuose. '

Vidurio Rytai turi ne tik dide
lę strateginę reikšmę, bet ten po 
žeme guli du trečdaliai spėjamų 
pasaulio naftos atsargų (pernai 
nafta davė bilioną dolerių paja
mų). Nafta—aukso žodis, tinkąs 
apibūdinti arabų kraštų svarbą 
Europai.

Jei kas Vakarų Europą nuo 
tos naftos atkirstų, jos ekonomi
nis gyvenimas suskurstų ir kari
nis pajėgumas sumenkėtų. Šalia 
to, Suezo kanalas yra vienas 
svarbiųjų vandens kelių pasau
lyje, o Egipte kryžiuojasi svar
bios oro linijos. Čia susisiekimo 
trukdymai tuojau visame pasau
lyje atsiliepia.

Antroji fronto linija

Kariškai arabų pasaulis (Bag
dado paktu) yra tartum Šiaurės 
Atlanto apsigynimo sąjungos 
(Nato) užnugaris arba antroji 
fronto linija. Idėjiniai šiame pa
saulyje verda įkaitęs nacionaliz
mas, kuris pasviręs prieš anglus 
ir prancūzus, nes išgyveno jų ko
lonializmą, bet ne tiek nusistatęs 
prieš sovietų imperializmą, ku
rio nepažįsta ir nestudijuoja. Šis 
nacionalizmas dabar ypač nusi
teikęs prieš Izraelį, kurį skaito 
prievarta įsibrovusį į arabų vi
durį.

Tokiu būdu Amerikos užsienio 
politikai čia reikia spręsti trys 
klausimai: aliejus, Izraelis ir ap
gynimas prieš sovietų imperia
lizmą.

Arabų nacionalizmas

Arabų nacionalizmas jau daug 
pasiekė. Jis išlaisvino veik visus 
arabiškus kraštus (išskyrus Al- 
žiriją) iš anglų ar prancūzų ko- 
lonialinės kontrolės. Arabai pri
simena didingą senovę, kada jų 
valdovai (tikriau pasakius, isla
mo tikybos valdovai) valdė im
periją nuo Gibraltaro Ispanijoje 
iki Indijos Azijoje. Nacionaliz
mas siekia tą didingą senovę vėl 
atburti.

Tačiau yra* didelių prarajų. 
Skelia tikybinė atskala: islamas 
suskilęs į suni ir šija. Kita pra
raja — tai monarchijos ir demo
kratijos klausimai. Šalia to, kiek 
viename krašte išaugo vietinių 
valdančių ratelių, kurie nenori 
ištirpti didingoje Egipto diktato
riaus svajojamoje arabų imperi
joje.

. • 7
Egiptas

Egipte gyvena 20 milionų žmo 
nių, kurių vidutinės pajamos per 
metus nesiekia 150 dol. vienam 
asmeniui. Ii šimto 90 nemoka 
skaityti, o 75 apkrėsti įvairiomis 
Skurdo ligomis. Krašto turtą su
daro medvilnė, bet pelno liūto 
dalį pasiirta keli pirkliai ir ban
kininkai. Nasseris buvo pradėjęs 
žemės reformą, bet medvilnę da
bar sukišo Sovietų Sąjungai ap
mokėti už ginklus.

, Sirija

Sirijoje gyvena veik 4 milio
nai — dauguma skurdžiai žem
dirbiai. Gerą dalį valstybinių pa
jamų duoda vamzdžiais per Siri
jos žemę perliejamas Irako alie
jus. Kraštas turi strateginę ver
tę, nes pasieniu sueina su Turki- 

z j* ir Iraku, Bagdado pakto na
riais. Viduje vyksta kova tarp 
sovietinių ir vakarietiškų sluogs 
nių, kurios pasekmė dar neaiški. 
Sirija trokšta ekonominės ir po
litinės sąjungos su Egiptu.

Jordanas

Kitas kraštas, kuriame vyksta 
sovietinių ir vakarietiškų arabų 
vidaus kovos, yra Jordanas, tu
rįs pusantro miliono gyventojų 
žemdirbių. Valstybė be svetimos 
paramos gyventi negali. Pašalpą 
duodavo Anglija, o dabar teikia 
Egiptas ir Saudi Arabijos kara
lius. Jordano karalius linksta į 
Vakarus, bet kaikurie politikai 
— į sovietų pusę. Sirija nori pa
siimti Jordaną.

Irakas

Su Vakarais tvirtai stovi (ne
žiūrint liaudies riaušių) Irakas 
(senovės Babilonija) kurį valdo 
karalius ir gyvena 5 milionai ara 
bų. Gyventojų ekonominis pag
rindas — žemės ūkis; dvarponių 
luomas turi visą politinę galią. 
Vyriausybė gauna 30-tą nuošim
tį iš per Siriją vamzdžiais lieja
mos savo naftos (70-tą nuošimtį 
pasiima kitataučių bendrovės). 
Tokiu būdu 1951 metais Irakas 
gavo 40 milionų dolerių, o 1955 
m. — 200 mil. Pajamomis iš naf
tos sudaryta šešerių metų pla
nas, numatąs pašvęsti bilioną 
400 mil. dol. kanalizacijai ir že
mės ūkio melioracijai. Iš šimto 
gyventojų 80 beraščiai.

Iranas

Irane (senovės Persijoj) gyve 
na veik 22 milionai gyventojų. 
Jie nearabai. Dauguma skur
džiai žemdirbiai, didžiųjų dvar- 
poniškų šeimų (kurių apie 
1,000) išnaudojami. Dalį valsty
binių pajamų suteikia pelnas iš 
naftos šaltinių ir Amerikos pa
rama. Per 3 metus nafta ir Ame
rika Iranui sukišo 750 mil. dol 
Tačiau kraštui yra būtina pa
grindinė žemės reforma ir pra
plėtimas politinių teisių gausė
jančiam miestelėnų vidurio luo
mui. Vienas stebėtojas sako: 
„Irane lenktyniauja reforma su 
revoliucija“. Sovietus čia atsto
vauja Tudeh partija.

Siaurės Afrika
e
Šiaurės Afrikoje yra trys kra

bų kraštai: Marokas (9 mil. 
gyv.), Tunisas (veik 4 mil.) ir 
Alžirija (9 mil.). Pirmieji du 
jau išsilaisvino, o Alžirija dar

Jordano komunistai suruošė demonstracijas Anuuan’o iniesle jirieš karalių Hussein. Demonstrantai nesą 
ant savo pečių komunistų vadų Nabiii Irshediat. Karalius Htfisseiii visa energija kovoja už Jordano laisvę 
ir nepriklausomybę. f (INS)

60-tas procentas beraščiai. Pra
gyvena iš žemės ūkio, nors esa
ma ir prancūzų prikurtų įmonių. 
Maroką ir Tunisą valdo karaliai. 
Visų ateitis priklauso nuo Alži- 
rijos likimo išsprendimo, nes vi
siems reikalinga Prancūzijos pa
rama ir bendradarbiavimas, no
rint paleisti apyvarton fosfato, 
švino, geležies, anglių ir magne- 
zijos kasyklas. Reikia kapitalų, 
inžinierių ir taikos.

Saudi Arabija

Saudi Arabiją valdo karalius, 
kuris spėja turįs 7 mil. gyvento
jų. Didžiausias krašto turtas yra 
apskaičiuojamas 37 bilionų sta
tinių naftos po žeme. Dalį gau
namo pelno (1955 metais gavo 
275 mil. dol.) karalius vartoja 
mokykloms ir ligoninėms staty
ti ir leisti studentus į augštus 
mokslus.

Izraelis

Izraelio valstybė yra arabų 
pasaulio viduryje. Jos finansinį

Jordane sudarytas naujas 
ministeriu kabinetas

AMMAN, Jordanas, bal. 25. — Jordano karalius Hussein šian
dien paskelbė karo stovį savo krašte.

Karalius sudarė karinę dikta
tūrą ir pareikalavo, kad Sirija 
ištrauktų savo kariuomenę iš 
Jordano.

Irako armija pasiruošusi jėga 
paremti jo reikalavimą. Iš Leba- 
no pranešama, kad Irako kara
lius Feisal pažadėjo karinę pa
galbą Jordanui dramatiškame 
Husseino ir Feisalo susitikime 
palei pasienį. *

Staigūs įvykiai vėl prikėlė di
delio konflikto grėsmę Vidurio 
Rytuose, įveliant arabų valsty
bes ir Izraelį.

Sumobilizavo armiją

Iš Amman pranešama, jog ka
ralius Hussein sumobiliaavo ar
miją ir paskelbė karinį įstaty
mą, kad užkirstų kairiesiems ke

pa jėgumą save išmaitinti rodo ^4 paimti valdžią į savo rankas.
praėjusių metų prekybos statis
tika: svetur parduota už 89 mil. 
dol., bet valstybės išlaidos siekė 
225 mil. dol. Izraelis turi 1,748,- 
800 gyventojų.

Vanduo — gyvybės šaltinis

Visuose arabų kraštuose smil
tynai užima didžiausią ir žymiau 
šią plotą. Vanduo jiems iš tikrų
jų gyvybės šaltinis. Todėl daug 
kalbama apie tvenkinius ir kana
lizaciją. Tačiau tokiems daly
kams reikia taikos ir didelių ka
pitalų. Irakas iki 1960 metų pla 
nuoja išleisti 430 mil. dol., Ira
nas iki 1962 metų — 920 mil. dol 
Egipto Asvano tvenkiniui, kaip

tebekovoja su Prancūzija. Gy-1 žinoma, reikalinga daugiau, ne- 

ventojų dauguma skurdžiai ir gu bilionas dolerių.
■*"■»' ■ — —I,., j1,1 .1 1 gT". . ,-,i. ,

Pijus XII smerkia nedorą

atominės energijos vartojimą
VATIKANAS, bal. 25. — Po

piežius Pijus XII balandžio 14 d. 
priėmė Japonijos priesatominės 
apsaugos atstovą Masatoshi Ma- 
tsuchita ir įteikė jam notą, ku
rią Vatikano laikraštis „Osser
vatore Romano" vakar atspaus
dino.

Popiežius Pijus XII pasakė:
— Kai įvyksta natūrali katas

trofa, tai žmogui nelieka nieko 
kito, kaip nusilenkti Visagalio 
Dievo valiai. Bet jeigu katastro
fa kyla iš nevaldomo žmogaus 
noro valdyti kitus, tai kaip gali 
šio veiksmo nepasnąerkti kiek
vienas teisus žmogus?

Atominis pavojus darosi vis 
labiau katastrofiškas, nes, pasak 
Pijaus XII, „kiekvienas nori pra 
lenkti kitą“.

Komunistai areštavo
čekų gydytojų

VIENA, Austrija, bal. 25. — 
Pragos radijas vakar pranešė, 
kad Čekoslovakijos komunistinė 
policija areštavo Pragos gydyto
ją dr. Josef Mayer. Komunistai 
gydytoją kaltina, kad jis teikęs 
žinias Vakarų neišvardintam dip 
lomatui, kuris išvyko iš Pragos.

Čekoslovakijos komunistai dr. 
Mayer pavadino Šiaurės Atlanto 
Gynybos organizacijos (Nato) 
„šnipu“. Komunistai teigia, kad, 
girdi, Nato šnipinėjimo centrai 
yra Stuttgarte ir Paryžiuje.

Premjeras Hussein Khalidi vi
durnaktyje atsistatydino ir Hus
sein jo vieton paskyrė buvusį 
premjerą Ibrahim Hashem. Į Ha- 
shem ministeriu kabinetą įeina 
buvęs premjeras Samirel Rifai, 
kuris paskirtas vicepremjeru ir 
užsienio reikalų ministeriu.

Kiti ministeriai

Kiti ministeriu kabineto na
riai : Falah Madadha, vidaus rei
kalų ir viešų darbų; Suleiman 
Toukan, apsaugos ir socialinių 
reikalų; Anistas Hanania, finan
sų ir susisiekimo; Faez Alakef,

Vakartį Vokietija
* privengia derybų

BONNA, Vokietija, bal. 25. — 
Sovietų premjeras Bulganin pra
nešė Vokietijos vyriausybei, kad 
jis būtų pasiryžęs pradėti dery
bas su Vakarų Vokietija. Tų de
rybų nori sovietai. Jų privengia 
Vokietija, kol Maskva nekaip 
apie vokiečių belaisvių grąžini
mą.

— JAV

širdies smūgis
MASSAPEQUA, N. Y., bal. 25. 

— Oscar P. (Bud) Hass, 49 me
tų, vienas iš žymesnių JAV pilo
tų, vakar mirė nuo širdies smū
gio. Jia buvo Republic aviacijos 
direktorius.

Vengrai pabėgėliai
Vakarų Vokietijoje

BONNA, Vokietija, bal. 25. — 
Vakarų Vokietijoje yra 7,952 
vengrai pabėgėliai; iš jų 95.6 
proe. gavo darbą. Greitai ir ki
tiems bus surastas darbas, pra
nešė vakar darbo įstaiga.

Didelis lėktuvnešis vadovauja 
JAV laivynui į V. Rytus

CANNES, Prancūzija, bal. 25. — Didžiausias Jungtinių Ame
rikos Valstybių lėktuvnešis Forrestal ir 6-to laivyno septyniolika 
kitų karo laivų staiga šiandien nutraukė geros valios vizitą Pran
cūzijoje ir išplaukė į Vidurio Rytus.

Admirolas Edward Arnold, 6- 
to laivyno 4-tos divizijos vadas, 
gavo įsakymą išplaukti tuo pa
čiu metu, kai Jordano karalius 
Hussein paskelbė karinį įstaty
mą Jordane. Krizė Jordane gra
sina išsiveržti į didelį karą.

Ten nebuvo oficialaus praneši
mo, kur Forrestal ir jo palydovi
niai kreiseriai ir naikintuvai iš
plaukė, bet Cannes pranešimai 
teigia, kad laivynas plaukia į Vi
durio Rytus.

Pajėgiausias laivas

Forrestal, vienas iš pajėgiau
sių laivų, turbūt įsijungs į 6-to 
laivyno kitus vienetus, kurie jau 
yra Vidurio Rytuose.

Su 60,000 tonų lėktuvnešiu, 
laivyno didžiausiu, išvyko krei
seriai Salem ir Des Moines ir 15 
palydovinių naikintuvų.

Forrestal ir Salem turėjo sto
vėti prancūzų Rivieroje iki ba
landžio 30 d. Des Moines ir jo 
trys palydovai lankėsi Marsely
je.

Lėktuvnešis Forrestal taip

staiga gavo įsakymą išplaukti, 
kad jis net 150 savo įgulos narių, 
atostogaujančių Paryžiuje, pali
ko.

Laivyno pareigūnui įsakyta 
surinkti vyrus

JAV laivyno attache Prancū
zijos sostinėje įsakyta surinkti 
laivyno vyrus; turbūt jie bus lėk 
tuvais nugabenti į laivą. Jų ne
buvimas sutrukdytų didelio lėk
tuvnešio operacijas. Forrestal 
lėktuvnešis turi apie 3,500 vyrų 
įgulą.

Kaikas mano, kad Forrestal ir 
kitų laivų staigus išplaukimas 
yra surištas su prezidento Eisen 
howerio Vidurio Rytų doktrina.

Prezidentas Eisenhoweris tre 
čiadienį pasakė, jog JAV mano, 
kad Jordano nepriklausomumas 
turi „gyvybinę“ reikšmę Vidurio 
Rytų taikai.

Šiandien įsakyta Jungtinių 
Amerikos Valstybių 6-tam laivy
nui plaukti iš vakarinio į rytinį 
Viduržemį.

Siekiama pakeisti imigracijos 
i kvotos sistemą

CHICAGO, III., bal. 25. — Chi
cagoje šiandien sušauktoje imi
gracijos konferencijoje iškeltas 
reikalavimas, kad būtų pakeista 
kvotų sistema ir išleisti nauji įs
tatymai, tvarkantieji imigrantų 
atvykimą, vieton Tremtinių Įkur 
dinimo akto iš 1952 m., kuris pa
sibaigė š. m. sausio 1 d. Dabar 
į JAV tegalima įvažiuoti tik kvo
tos keliu, o daugelio valstybių 
kvotos apsunkintos keliom dešim 
tim metų priekin.

Kreipėsi į kongresą

Iš Washingtono atvykęs cen
trinės Imigracijos įstaigos tvar
kytojas Weiler pabrėžė, kad pre 
zidentas Eisenhoweris net trimis 
atvejais paskutiniu metu krei-

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

pėsi į kongresą, kad būtų pla
čiau atvertos durys imigracijai. 
Tačiau kongresas iki šiol tuo rei
kalu dar nieko nepadarė.

Eisenhowerio prielankumo dė
ka į JAV buvo įleista daug ven
grų, kurių teisinė padėtis neiš
spręsta. Jie net neturi pastovaus 
rezidento teisių. Dabar imigraci
jos įstatymai taip nepilni, kad 
trečdalis visų kongreso aktų yra 
įteisinimas į JAV kokiais nors 
būdais atvykusių žmonių.

/
Norima padidinti imigracijos 

kvotas

Prezidentas Eisenhoweris pa
lankus kvotos ssitemos pakeiti
mui, padidinant kvotos skaičius 
pagal tautybes, rastas 1950 me
tais gyventojus surašinėjant. 
Būtų taipgi atsižvelgiama į fak- 
tiną norinčių iš kurios šalies imi
gruoti skaičių. Būtų sudaryti ke
turi regionai: Europa, Azija,

6-tam laivynui įsakyta plaukti į rytinio Viduržemio Okeanija, Afrika. Nesunaudo-
agrikultūros; Khlouissi, ekono- vandenis. Manoma, kad tai įsakyta ryšiumi su krize Jordane.
mijos ir švietimo.

Uždraudė kairiųjų politines 
partijas

Karalius uždraudė visas kai
riųjų politines partijas, kai jis 
paėmė krašto kontrolę į savo 
rankas. Kairiųjų grupės prieš 
tris savaites kraštą įvedė į poli
tinę krizę. Hussein pašalino jų 
vadą, premjerą Suleiman Nabul- 
si.

Nabulsi „dingo"

Pranešimai, pasiekę Beirutą, 
Lebane, teigia, kad Nabulsi „din 
go“, ir spėjama, jog jis areštuo
tas.

United Press korespondentas 
pranešė iš Beiruto, kad Hussein 
nuskrido į pasienio aerodromą ir 
ten susitiko su Irako karaliumi 
Peisai sutvirtinti glaudesnius ry 
šius tarp abiejų giminaičių.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėje šiandien — da
linai apsiniaukę ir mažas pasi
keitimas oro temperatūroje.

— Jordano karalius Hussein premjeru paskyrė Ibrahim Ha
shem, turkų kilmės. Politiniai sluogsniai įsitikinę, kad naujas Jor
dano ministeriu kabinetas yra provakarietiškos politikos. Kara
lius kontroliuoja kraštą. Jordane dar neramu. Kairieji paskelbė 
streiką.

— Sirijos prezidentas Shukri ei - Kuuiatli vakar išskrido pas 
Egipto prezidentą Nasserį. Abu tarėsi Jordano krizės klausimu 
Kairo priemiestyje.

— Keleiviai, vakar atvykę į Damaską iš Jordano, pasakė, kad 
Jordano karalius Hussein naudoja Saudi Arabijos kariuomenę nu
malšinti riaušininkus miestuose palei Jordano upę, toje apylinkėje, 
kurią Jordanas užėmė po Palestinos karo. Tie patys šaltiniai pa
reiškė, jog Saudi Arabijos kariai jau apsupo Nabulus miestą toje 
apylinkėje.

— Patikimi šaltiniai Sirijos sostinėje pranešė: Jordano parei
gūnai nutraukė visus telefoninius susisiekimus su užsieninėmis įmentai. 
valstybėmis. ,

— Jordano karalius Hussein vakar smarkiai puolė komunis
tus, kurie rausiasi po Jordano nepriklausomybės pagrindais. Ka
ralius, sudaręs naują vyriausybę, kreipėsi į žmones ir prašė nebe- 
demonstruoti ir būti ramiais. t

— Maskva vakar vėl puolė prezidento Eisenhowerio Vidurio 
Rytų doktriną, kad, girdi, ji kelianti nerimą Vidurio Rytuose. 
Eisenhowerio doktrina nukreipta prieš komunistų agresiją Vidu
rio Rytuose.

— Naujas Jordano premjeras Hashem taip pat paskirtas tei
singumo ministeriu. Jordano naujas premjeras prieš tai tris kar
tus buvo premjeru. Jis buvo politiniai susidraugavęs su karaliumi 
Abdullah, dabartinio karaliaus senuku, ir buvo karaliaus Abdullah 
valdymo metais premjeru nuo 1933 iki 1938 m.

tos to regiono vienų tautų kvo
tos eitų kitiems. Eisenhoweris 
taipgi nori panaikinti kvotų ap
sunkinimus, padarytus įsilei- 
džiant po karo tremtinius. Taip
gi nori sudaryti lengvatų pasi
likti Amerikoje asmenims, atvy
kusioms laikinomis vizomis. Pa
gal prezidento planą, tūkstančiai 
vizų būtų skirta įsūnijamiems 
našlaičiams, atvežamiems iš už
sienio kraštų.

Pagaliau siekiama panaikinti 
darbo paralelizmą, kuris susida
ro kai dabar imigraciją tvarko 
teisingumo ir valstybės departa-

Kipras drebėjo
NICOSIA, Kipro sala, bal. 25. 

— Kipro saloje vakar žemė dre
bėjo. Žemės drebėjimas buvo jau 
čiamas kiekviename Kipro salos 
mieste.

KALENDORIUS

Balandžio 26 d.: šv. Kietas ir 
Marcelinas; lietuviški: Koribu- 
tas ir Vilūnė.

Saulė teka 4:56, leidžiasi 6:43.
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Redaguoja J. &OIJCNAS, 518 E. Green Str., Champaign, UI.

Toronto žaidynių darbotvarkė
ŠEŠTADIENIS, BAL. 27 D. Vyry tinklinis — West YMCA, 

981 College Str.

S

Telefonas GRovehlll 6-16*8

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTB

AK’NUIH
Valandoe: ’ 9--12 tr 7—9 v. v. pagal

Vyry krenftinis — Prisikėlimo 
par. salėje, 1021 College Str.

8 vai. dalyvių registracija.
9 — 10:20 Brooklyno L. A. 

Klubas — Aušra.
10:20 — 11:40 Lituanica — 

Gintaras (Waterbury).
' 11:40— 1 Vytis — Žaibas.

1 — 2 Neris — Tauras (Mont- 
realis.

2:20 — 3:40 Lituanica — Gin 
taras nugalėtojas prieš Brook- 
lynas — Aušra nugalėtoją.

3:40 — 6 Vytis — Žaibas nu
galėtojas prieš Neris — Tauras 
nugalėtoją.

Jaunių krepšinis — West • 
YMCA, 931 College Str.

12 — 1:20 Waterbur;o Ginta
ras — Montrealio Tauras.

1:20 — 2:40 Chicagos Balti-

5:45 — 6:35 Detroito Ko
vas — Vytis.

6:35 — 7:25 Neris — Brook- 
lynas.

7:25 — 8:15 Žaibas prieš Vy
tis — Kovas nugalėtoją.

9 — 9:45 Dėl III — IV vietos.
9:45 — 10:30 Baigmės rung

tynės.
Komandinis vyry stalo tenisas, 
West YMCA, 931 College Str.

Pradžia 12 vai. Vytis — Žai
bas, Sakalas — Detroito Kovas, 
Neris — Aušra, Brooklynas — 
Hamiltono Kovas.

Komandinis motery stalo 
tenisas — West YMCA

Pradžia 12 vai. Hamiltono Ko 
vas — Žaibas, Gintaras — Vy
tis, Detroito Kovas prieš Hamil
tono Kovo — Žaibo nugalėtoją.

jos Jūra — Brooklyno L. A. Kl. SEKMADIENIS, BAL. 28 D.
2:40 — 4 Detroito Kovas 

prieš Gintaras — Tauras nuga
lėtoją.

4 — 5:20 Aušra prieš Balti
jos Jūra ir Brooklynas nugalėt.

Motery krepšinis — St. 
Vladimiers, 400 Bathurst Str.

12 — 1 Vytis — Hamiltono 
Kovas.

1 — 2 Motrealio Tauras — 
Aušra.

2 — 3 New Yorkas prieš Vy
tis ■— Hamiltonas nugalėtoją.

Motery tinklinis — St. 
Vladimiers, 400 Bathurst Str.

9 — 9:45 Vytis — Žaibas II
9:45 — 10:30 Detroito Ko

vas — Sakalas.
10:30 — 11:15 Neris prieš 

Vytis Žaibas II nugalėtoją.

Michael’s Gollegiate — 
1515 Bathurst Str.

1 vai. — jaunių baigmė.
2:20 vai. — atidarymas.
3 — 4:20 Vyrų krepšinis dėl

II — IV vietos.
4:20 — 5:40 Moterų krepši

nio baigmė.
5:40 — 7 Vyrų krepšinio baig 

mė.

Prisikėlimo parapijos salėje — 
1021 College Str.

12:30 — 1:30 Aušra — Žai
bas — Jaunučiai.

1:30 — 2:50 Jaunių III — 
vieta.

2:50 — 3:50 Aušros — Sakalo 
jaunučiai.

3:50 — 50 Moterų krepšinio
III —t IV vieta.

5 — 6 Sakalo — Žaibo jau-
11:15 — 12 Žaibas I prieš De1 nuciai. 

troito Kovas — Sakalas nugai, i 8 vai. vak. — iškilmingas do-*
3 — 3:45 Dėl III — IV vietos, vanų įteikimas ir pasilinksmi- 
3:45 — 5 Baigmės sungtynės. nimas.

• Y

Amerikietis olimpinis kūjo metikas Connolly galų gale susituokęs su 
Čekoslovakijos s)iortiniiik<> Olga, džiaugiasi Paryžiuje suvenyrais. (INS)

Torontan besiruošiant
J. ŠOLICNAS

Laikas, iki mūsų sportininkai nis lietuvis dar juda ir dirba. 
Vėl susirinks savam jėgų išban- j Torontiečiai turės progą vėl pa

matyti krepšininkus, tinklinin- 
kus ir stalo tenisininkus.

O visdėlto tvarkomės 
Pasirodo, kad net ir mūsų 

sportinis gyvėnimas pagaliau 
pradeda normalėti. Pats laikas

dymui Toronte, trumpėja kaip 
mūšų iškilminguose minėjimuo
se sakomos prakalbos. Po dve
jeto savaičių pavasarėjančiais ke 
liais rinksis jaunimas kaip Lie
tuvoje į didžiuosius atlaidus. Ži
noma sportininkai nesiveš par
duoti nei sūrių, nei kiaušinių. 
Juos pavaišins Toronto lietuviš
koji visuomenė, kuri jau du kar-‘ 
tus matė mūsų susirenkančius J 
sportininkus ir du kartus ste
bėjo, kaip Chicagos, Clevelando, i5 
Detroito, Rochesterio, New Yor- j 
ko, na ir pačių kanadiečių įvai
rios sportinės komandos aikštė
je kovojo, kad lietuviškąją vi
suomenę įtikintų, jog nūdieni-

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. WAlbrook 5-7670 ir 
GIbson 8-4938

• Generalis kontraktorius nau
jų namų statybai, įvairiems re
montams ir namų pertvarky
mams • Turime didelj patyri
mą namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento lr medžio 
darbus. • Apkainavimai nemo
kamai. t

R O P H I
Geriausias prancūziškas,• konjakas

i.r.j r ............. ...................................
J

mesio!

jau būtų kokias nors normas 
ir nurodymus ir sportiniam gy
venimui surasti.

Šiuo metu jau žinoma daug 
vienetų, kurie dalyvaus Toronto eiieiiai-imų išekyrue triViadicniue. 
žaidynėse. Atrodo, kad j šias 2*22 Marąuette Road 
žaidynes visos apygardos galės
siųsti tik nustatytą skaičių ko
mandų. Šitaip sako Faskas, tai 
turbūt yra tiesa. Kadangi spor
to žaidynėms pravesti turima 
vos dvi dienos, todėl toks ko
mandų skaičiaus sunormavimas 
yra ne tik pageidautinas, bet ir 
būtinas. Suprantama, kad ir 
vieno minuso varžybose negali 
pvz. dalyvauti keliolika krepši
nio penketų.

TeL REliance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
•-VDYTOJAS IR CHIRURGAS 

K'r» vis <>vr»'"'OJ AH
3925 W«*it 59th Street

Vai. Pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
pi iiktail. nuo I-— 4 p .p. 6:30- -8:30
vai. vak. Trečlad. Ir šeštail. 1—4 v. 
P. P-

P. ŠILEIKIS, 0. P.
< irthopodae - 1’rvU-zlsta*

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

(Arch Hupportn) lr t. t. 
Vai.: 9-4 Ir «-8. Šeštadieniais 9-1. 
OKTHOPEDUO8 TECHNIKOS 1AK
2850 W. 63 rd St.. Chieago 29. UI 

TH. 6-50H4

(Nukelta į 7 psl.)

RADIO PROGRAMA
Liet Radio Programa Ii stotie* 

WBM8, 1090 kll. sekmadieniais 12- 
12:10 vai. per pietus: liet muzika 
dainos, lr MagdutOe Pasaka. Bizniu 
reikalais kreiptis 1 Steponų Minką. 
Baltlc Flortats, Gilių lr Dovanų Krau
tuvą, 502 E. Broad way So. Boston 
27, Masa Tel. So. 8-0489. Ten pat 
„imam. 'eik OraugW

Ar Marija apaireiške Lietuvoje 
Atsakymą rasite J. Budzeiktz’ kny 
grutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Raina 40 centų
Ją galite gauti

I) K 4 I II R'
4545 W. 63 St., Chieago 29, III.

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West Sist Street
Priima ligonis paga] susltarlma. 

nai valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1796 nuo 2 lkl 9 vai. 
p. p. kasd lan išskyrus trečlad. Ir 
Seštad

Ree. tel. GRovehlU 8-5802
Tel. ofiso HE 4-8609; 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 ketvirtad. ir sekmad.

Tel. ofiso lr buto OLympic 2-415*
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th SL, Cicero 

Rez. 1634 S. 49th Avė., OiceTo
Kasdien 1-3 vai. Ir 8-8 'vai. vak., 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. IiAfayette 3-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

1158 South Western Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

Plrmad., antrad., ketv. lr penktad. 
nuo 11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 v—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Seštad. 11 
vai. ryto iki S vai. popiet ,

Office tel. RE 7-1 Kiš 
Res. tel. WAlbrook 5-3785

TH. ofiso PRospcct 8-2240
PRospcct 8-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGUOS LIGOS 
5700 So. Woo<l Street 

Priėmimo vai. nuo 2- -4 vai. kasdien 
ir nuo 6 Iki 8 vai. plrmad. !r penkt.
Trečiad. Ir sek. uždaryta.

Ofiso HK 4-1818, arba RR 7-B7OO 
Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybe — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

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

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezid. telef. OltovebUl .6-0617
Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p. m.

Penktad. tik po pietų.
Trečlad lr šeštad pasai sutarti

Ofiso tel. CI.lffHlde 4-2H96 
Rezidencijos: LAfayetto 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntral 8-2204

5002 West I6th Str.. Cicero 
Vai. kasdien 5-8, šeštad. 1-2 vai 

TH. TOwnliall 3-0959 
Kitu laiku lr trečiad. susitarus 

Rezid. tel. HEmloek 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika Ir moterų ligos) 
Ofisas ir rez.: 5100 S. Westem Avė. 
Tel. PRonpect 8-1223 arba WE 8-5577
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., Seštad. 
2-4 vai. popiet lr sulig susitarimu.

Tel. ofiso He. 4-2123. rez. Gib. 8-8195

DR. V. P. TUMASONIS
2454 We»t 71st Street
(7lst lr ('ampbell 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

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

NEUŽSIMIFtŠKIME,
KAD MES ESAME ŽMONES '

į

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

Kai sotus kūnas, nepalikime alkanos sielos. Knyga yra mū- 7 
sų sielos ir gyvenimo veidrodis. Tai neišsemiamų lobių šaltinis,. I 
Tikra mūsų dienų nelaimė, kad knyga, kaip išminčius Diogenas 
vidudienio šviesoje su žiburiu jieško žmogaus - skaitytojo.

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

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

I- as tomas, 266 pusi. . .. ..................................................... $2,50
F. M. Dostojevskis PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI

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

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

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

tomas, 300 pusi............................................................................ $3.00
L. A. Tolstojus .ANNA KARENINA I - II-as tomas, 440 p. $4.00 
L. A. Tolstojus ANNA KARENINA Hl - IV tomas, 384 p. $3.75
W. S. Reymont KAIMIEČIAI I-as tomas 352 pusi................... $3.00
W. S. Reymont KAIMIEČIAI II-as tomas, 383 pusi.................. $3.00
W, S. Reymont KAIMIEČIAI Ul-as tomas< 471 pusi............ $3.50
W. S. Reymont KAIMIEČIAI IV-as tomas, 392 pusi............$3.50

Pinigus ir užsakymus siuskite: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street, Chieago 29, III.

J

PIRKITE VILNONES IMPORTUOTAS IR VIETINES 
MEDŽIAGAS. PAMUŠALUS IR PftlEDUS SIŲSTI GI
MINĖMS. DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS Į EUROPĄ. 
OTAIP PAT IR SAVO ASMENINIAMS REIKALAMS
v

PIRKITE TEN, KUR PERKA JŪSŲ DRAUGAI 
IR KAIMYNAI. .

Didžiausias pasirinkimas vilnonių impor
tuotų ir vietinių medžiagų!!! Moterų sukne
lėms, kostiumams ir paltams.

z

Aronson Brothers
IMPORTININKAI IR RANGOVAI

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

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

- CHICAGO 7. ILLINOIS
J

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chicagos Savings Bendrovės praeitimi, nno pat jos įsikūrimo 
1924 metais, .įos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomos pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumų — jų 
apdraudimų iki $10,000.00, augštų dividendų, bet ir daugelį kitų patarnavimų 

|veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.
J Taupytoji, patogumui Chicagos Stavings Bendrovės įstaiga yra viena iš gra
žiausiai ir modemiSkiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

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

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

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

Atdara: pirmadienį ano 12 Iki 8, antradienį Ir penktadienį nno • Iki 4, ketvirtadienį nno 9 lld 8.
Trečiadienį uždaryta visą dieną, e šeštadienį nno 9 lld 2 valandoe po pietų.

A

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR _ 

GERKLES LIGOS
— Pritaiko akinius —

6322 South YVestern Avenne 
rai.: kasdien 10-12 val. h 7-9 vai 
vak. šeštadieniais 10-i vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Res telef. WAlbrook 5-5076

DR. V L BLAŽYS^
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 
4701 South Damen Avenuų 

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

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

Telef. ofiso IiAfayette 3-6048 
Rez.: VVAlbrook 6-3048

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Michigan Avė.

Vai,: kasdien nuo 6 v. v. lkl 9 ▼. v.,
Išskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — Pllllman 5-6766
Buto — BEverly 8-S946

Tel. ofiso I’Rospect 6-9400
Rezid. PRoepect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VaškevlčlOtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue 

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

~d. ofiso HE.4-5849. res. HB.4-2824

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South YVestern Avenae 
Chicago 29. III 

telefonas REpubllo 7-4900' 
Besldenoža: GRovehUl 6-9101

pasimatymai pagal sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenne 
Ofiso vai.: nuo 2-4 lr nuo 6-8:90 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Oflao tel. Virginia 7-0036. 

Roridencž Jos tel. BEverly 8-8944
Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-9700 

Rea RE 7-6867

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

2454 Weet 71st Street 
(71-oa ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 1—8 lr 6—8 vai. vak. 
Šeštadieniais 1—4 p. p. Trečiadie
niais uždaryta. /

Ofiso telef. YArds 7—1166 
Reaidencijos — STevrart 8-4511

DN. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Weat 35th Street 
(kampas Halsted lr S 6-ta gatvl) 

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

šeštadieniais 1—4 val.

Tel. VVAlbrook 6-9670
Hm Hllltop 8-IMO

Dr. Aleiander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 South Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak.
Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIBTUVIS GYDYTOJAS)
2506 VVest 6Srd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:99 
lkl 9 vai. Trečlad. Ir 4s4t. uidaryta

Ofiso HEmloek 4-5815 
Rez. HEmloek. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

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

Priima pagal susltarlma

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

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

šeštad. 10—12. Trečlad. uždaryta
LAfayette 3-4949.

Namų — CKdnrcreHt 3-7786

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTO./AI IR CHIRURGAI
3259 South Halsted Street

Kasdien S—7 vai. vak. Seštad. nuo 
1—6 vai. vak.

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-148 4. Resid. 2487 
W. 62nd St., tel. Republic 7-4818.

Ofiso telefonas — Blshop 7-2528

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie Ir Archer) 

VAL. kasdien nuo 2:00 iki 9:00 v. 
Trečlad. Ir sekmad. tlk susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINftS IR 

ORTOPEDINftS LIGOS
2745 West 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligonine
Telef. REpublle 7-2290 

VAL.: Pirm., antr., Kevt., penkt.
|nuo 9 iki 11 ryte lr nuo 6:00—8:00. 
šešt. nuo 2:00—4:00. Trečlad. lr 
kitu laiku susitarus telefonu.

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

keičia stiklus Ir rėmus 
4455 S. California Ava. .YA 7-7381
Val.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečlad. už
daryta), šeštad. 10 ryto lkl t v. p. p. 

uždarytas

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 9-0749

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečlad. lr šeštad. pagal sutarn

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halated Street 
Tel. oftao CA. 6-0287, rea. PR. 6-6689 

Rezid. 6600 S. Artesian Avė.
VAI. 11 v. v. lkl S p. p.; 6—9 v. ▼.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ, GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 

Pritaiko akinius
Kreivas akta 

Ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė
756 West 35th Street

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

Naujasis Tęstamentas- 
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
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- LIŪDNA SUKAKTIS, BET...I
gią savaitę vengrų tauta mini skaudžią sukaktį. Praėjus 

šešiems mėnesiams po sukilimo Vengrijoje, vengrai šiandien 
galvoja, ko verti buvo jų žygiai versti šalin kruvinąjį režimą ir 
atstatyti laisvę bei nepriklausomybę. Sukilime daug kraujo pra
lieta, daug gyvybių buvo paklota. Bet kas iš to? Sukilimas, 
jau beveik visai pasiekęs savo tikslą, nugalėjęs komunistines jė
gas, buvo numalšintas žiauria Maskvos ranka. Gausios karinės 
jėgos, atsiųstos iš pačios Rusijos, sutriuškino sukilėlių pastan
gas. Vyriausybės priešakin Maskva pastatė savo berną Kadarą, | 
davė jam rusišką kariuomenę ir policiją, kad jis galėtų galutiniai 
užgniaužti sukilimą ir toliau palaikyti kruvinąjį komunistinį 
režimą.

Nėra abejonės, kad labai ;aiis vengrų kraujo, gaila daugy
bės paklotų gyvyb’ų. Bet mes nesakytume, kad tos didelės veng
ru tautos sukos buvo tuščias dalykas. Žmonijos istorijoje ir tau
tų kovose dėl nepriklausmybės vengrų tautos pastangos niekuo
met nebus užmirštos.

* z
Pirmiausia tenka pastebėti, kad Vengrijos sukilimas, nors , 

ir labai tragiškai užsibaigęs, parodė, jog vengrų tauta ir jos jau- į 
nimas, nepaisant daugelio metų komunistų siautėjimo ir bandy
mo išrauti iš jaunų širdžių tikėjimą ir viltį išsilaisvinti, nepai
sant visų pastangų kraštą sukomunistinti, vengrai pademonst
ravo, kad jie tebėra sveiki ir religiniu, ir tautiniu atžvilgiu, kad 
jie nepalaužiamai siekia laisvo, nepriklausomo ir demokratinio 
gyvenimo. Jie taip pat įrodė, kad ir visas kitas tautas komunis
tai tegali kontroliuoti tik fizinę jėgą panaudodami, kad paverg
tųjų tautų troškimo išsilaisvinti komunistai niekuomet nepajėgs 
užgniaužti. -—

Tiesa, tuo tarpu Maskvos pastatytas Kadaro režimas “at
statė” krašte “tvarką” — Vengrijos patriotai yra sugrūsti į ka
lėjimus, visas kraštas yra apstatytas rusų kariuomene ir po
licija, iš Maskvos režimas gavo finansinę ir ekonominę para
mą,, bet ar ilgam? Dar dabar, nežiūrint griežčiausios kontrolės, 
tai vienur, tai kitur prasiveržia vietiniai sukilimai. Tai parodo, 
kad tautos valia veržtis į laisvę nėra ir nebus palaužta., Kadaro 
režimas gali būti tikrų tikriausias, kad jis neturi krašte para
mos. Vengrai niekuomet neužmirš to, kaip sovietai pasielgė su 
jų tauta praėjusių metų lapkričio mėnesį. Net ir “The New 
York Times” aną dieną savo vedamajame pastebėjo, kad Veng
rijos revoliucija nepraėjo veltui. Ji dar kartą parodė pasauliui 
komunizmo žiaurumą, nesiskaitymą su žmonių gyvybėmis, su 
tautų norais ir valia. Ji parodė ir tai, jog pavergtųjų tautų 

* troškimas išsilaisvinti tebėra ir pasiliks gyvas. Ji paskatino ir 
JAV sekretorių John F. Dulles pareikšti Associated Press su
važiavime, kad JAV stovi' už pavergtųjų išlaisvinimą ir Rytų 
Europos tautas net evoliucijos keliu būsią galima išvaduoti iš 
komunizmo vergijos.

NUBAUSTAS DEŠERTYRAS

1945 m. pabėgęs amerikietis karys buvo Prancūzijos avetiinSalių le
gione ii-.tik dabar grįžo j Ameriką. Nors jis aiškinosi, kad buvo pa
metęs atmintį, tačiau vistiek gavo 5 m. sunkiųjų darbų kalėjimo Čia 
kinį matome su ndvokntu kap. Hnminaek. (INS)

JORDANO KRIZE
ST. DAUNYS, Chicago, III.

"T
mudoj ir ^penimę

KIEK KADA BUVO 
LIETUVIŲ?

Prof. K. Pakštas “Aidų” žur
nalo paskutiniame numeryje 
paskelbė įdomią studiją apie lie
tuvių tautos plotus ir gyvęnto-

* jus įvairiais laikotarpiais. Joj 
apskaičiavimu, Mindaugo laikais 
po Lietuvos vėliava buvo apie 
100,000 kvadratinių kilometrų 
ir tame plote gyveno apie 400, 
000 žmonių, kurių tarpe buvo

• apie 250,000 lietuvių. Gyvento
jų tankumas tada gal nebuvo 
didesnis kaip 2 gyv. viename 
kv. kilometre.

Vytauto laikais Lietuvos im
perija prasiplėtė iki 930,000 kv. 
km.

Prieš pat nepriklausomybės 
praradimą XVIII šmt., prieš du 
paskutinius padalinimus, Lietu-

• va turėjusi apie 3,850,000 gy
ventojų, kurių vidutinis tanku
mas buvęs apie 13,4 vienam ki
lometrui. Tai buvo 1791 m. Įdo
mu palyginti, kad 1790 metais 
JAV, sutelkusios jau 17 valsty
bių, turėjo 3,929,000 gyvento
jus, taigi tada JAV buvo savo 
gyventojų skaičiumi beveik ly-

»•' gios Lietuvai.
1860 m. rusų valdžios pave

dimu M. Lebedkinas pravedė gy 
ventojų statistiką devyniose va
karinėse gubernijose. Pagal jo 
surašinėjimus išeitų, kad lietu
vių tuo laiku buvo iš viso apie 
1,994,380.

BERN. BRAZDŽIONIO 
KŪRYBA

Paskutiniame “Aidų” nume-
*' ryje išspausdintas galingas Braz 

džionio Credo ir dr. J. Aisčio 
straipsnis apie mūsų poetą, su
laukusį 50 m. amžiaus. Aistis 
augštai vertina Brazdžionio po-

... eziją, tardamas:
— Jo poezija yra kaip poli

foninė mužiką, sudėtinga, tačiau 
ją reikia priimti, kaip visumą.

• Vietomis ji šiurkšti, vietomis 
palaida, vietomis kieta ir vyriš
ka, vietomis plaukianti iš pačių 
žmogiškosios esmės įsčių, kaip 
čelo garsas...' Jojo švelnumas 
visiškai priartėja sentimentalu
mo ribą, (bet niekad jos neper
žengia. —

Aistis išryškina Brazdžionio 
— pranašo pašaukimą:

— BrazdžTonis nuo pat pra
džios jautė poeto-pranašo pašau
kimą: jautė pareigą įspėti-ir 
kalbėti su tokiu įsitikinimu ir 
jėga, lyg ne pats kalbėtų, o kal
bėtų kažkas kitas, už mus ir 
patį laiką galingesnis. — 

Turtingas žurnalas
“Aidai’* šiuo kartu turtingi 

filosofija (F. Jucevičius svarsto 
apiė idealizmo ir materializmo 
kryžkelę — Hėgelis ir Mark
sas), apstūs poezija (Brazdžio
nio ir VI. šlaito), duoda bele
tristikos (K. Keblio novelė apie 
kulkosvaidipinką). Supažindi
nant sU mūsų kultūrininkais dr. 
V. Sruogienė duoda nekrologą 
prof. Igno Jonyno, mirusio Lie
tuvoje 1954 m. liepos 14 d., jį 
apibūdindamas: “aistringas Lie
tuvos praeities mylėtojas ir ty
rinėtojas, veiklus visuomeninin
kas, pasireiškęs z dar spaudos 
draudimo metu, vienas jš aktin
gųjų Nepriklausomos Lietuvos 
kūrėjų, Užsienių Reikalų minis
terijos 'bendradarbis, ilgametis 
jaunimo auklėtojas ir Lietuvos 
istorijos dėstytojas Vyt. Didžio
jo universitete Kaune ir Lietu
vos universitete Vilniuje”; P. 
Jurkus apibūdina dail. P.' Puzi- 
ną, kurio paveikslais išpuoštas 
šis “Aidų” numeris. A. Mažiulis 
recenzuoja dr. J. Balio knygą 
“Lithuanian Narrative Folk- 
songs”, iškeldamas naujas mo
derniųjų etnologų pažiūras į re
ligines apraiškas. Dr. J. Vaišno
rą išryškina Šv. Onos kultą Lie
tuvoje ir to varlio draugijos svar 
b<į vaidmenį statant gražiąją 
šv. Onos bažnyčią Vilniuje.

ŠV. KAZIMIERO VAIDMUO

Žurnalas “Užuolanka” nau
jausiame savo numeryje veda
muoju deda V. Girdvainio straip 
snį apie Šv. Kazimierą. Kelia
ma gilus lietuvių religingumas, 
išsiliejęs tvirtais religiniais pap
ročiais, bažnyčių statymu Ir iš
ugdymu to tauraus žiedo — lie
tuvio šventojo, šv. Kazimiero 
reikšmę žurnalas taip apibūdi
na:

— Šv. Kazimiero paskelbimas

Prieš dvi savaites prasidėjusi 
sunki politinė krizė arabais ap
gyventoj Jordano valstybėje da 
rosi vis pavojingesnė. Maskvai 
ištikimi arabiškieji Jordano kai
mynai spaudžia Jordaną pasuk
ti į Maskvos pusę ir kelti neri
mą Art. Rytuose pagal Mask
vos, Sirijos ir Egipto nurody
mus. Sirija ir Egiptas turi slap
tas užmačias pasidalinti nedide
lę Jordano valstybę, jei Jorda
nas pasirinktų vakarietiškąjį ke 
lią, Izraelis būtų priverstas jė- 

’ga įsikišti į Jordano valstybės 
padalinimą savisaugos sumeti
mai?, jei Sirija dr Egiptas jėga 
bandytų Jordano valstybę panai
kinti. Karo grėsmė yra didelė.

Jordano politinę krizę iššau
kė sovietinių ir vakarietiškųjų 
jėgų susikirtimas. Visi arabų 
kraštai vieningi Izraelio klausi
mu. Izraelis jiems didžiausias 
priešas ir nepageidaujamas kai
mynas. Bet arabai nevieningi va 
kariečių-sovietų šaltojo. karo 
grumtynėse. Egiptas palinkęs į 
Maskvos pusę, Sirija darosi pa-

šventuoju ir Lietuvos valstybės 
globėju mūsų kraštui turėjo, 

I religine ir tautine prasme, mil- 
jžiniškos įtakos. Sunkiais mūsų 
tąutos laikais į jį atsigręždavo 
visų tautiečių akys. Į jį, kaip į 
valstybės ypatingą globėją, bu
vo siunčiamos maldos ir sude
damos išsigelbėjimo viltys. Ano 
meto raštuose yra daug patvir
tinančios medžiagos, kad tai bu
vo pats tvirčiausias atsparos 
taškas kovojant su Maskolija.

Šalia kitų dalykų, šiame 
“Užuolankos” numery telpa įdo
mūs A. Valentino reportažai iš 
kelionės po Žemaitiją.

— Dr. J. Daugailis

naši į sovietinį satelitą, gi kai
myninis Irakas aiškiai vakarie
tiškas. Saudi Arabija vis dau
giau linksta į Amerikos pusę.

Sirijai ir Egiptui didelį palan
kumą rodo Jordano gyventojai. 
Apie 400,000 pabėgėlių iš Izrae
lio šimtaprocentiniai Nasserio j 
garbintojai. Vakarietiškąją pa
žiūrą palaiko jaunasis Jordano* 
karalius ir jo aplinka. Karalius 
turėjo pašalinti prokomunistinį 
Jordano premjerą Suleiman Na
bulsi, bet btlvo priverstas jį pa-Į 
likti užsienio reikalų ministerio l 
poste. Karalius ištrėmė buvusį, 
kariuomenės vadą, bet naujai j 
paskirtasis kariuomenės vadas I 
tuojau pabėgo į Siriją. Egiptas 

i ir Sirija didina spaudimą į Jor- 
1 daną. Izraelis stebi 'įvykius su 
ginklu rankoje. Jordano terito
rijoj yra Sirijos ir Irako kariuo 
menės, užsilikusios nuo Izraelio 
invazijos į Egiptą. Jei Sirija 
rimtai nori pakeisti Jordano re
žimą, tai Irakas siekia išlaikyti 
ir apsaugoti karalių.

Jordano karalius pergyvena 
kritiškas dienas ij dėl sosto atei 
ties ir dėl Jordano nepriklauso
mybės išlaikymo. Visiškas susi
domėjimas su arabiškaisiais bro 
bais Sirijoj ir Egipte reikštų 
patekimą į prosovietinę kon
trolę ir ekonominį skurdą. Ka
rališkosios dinastijos ateitis bū 
tų labai tamsi. Aiškus paaisa-' 
kymas už vakariečius reikštų 
Jordano sprogdinimą iš vidaus. 
Sirijos ir Egipto penktosios ko
lonos veiktų visa jėga.

Pokario dešimtmetį Jordanas 
buvo ramus, kol Jordano legio
ną ginklavo ir jam vadovavo ane 
lų generolas. Anglija kiekvienais 
metais Jordano legionui išleis
davo 35 milionus dolerių. Bet

Anglijai susipykus au Egiptu, 
Jordanas buvo priverstas ang
liškąjį legiono vadą pašalinti ir 
atsisakyti kasmetinės angliško
sios 35 milionų dolerių paramos. 
Jordanas pateko į ekonominius 
sunkumus ir į Sirijos, Egipto 
įtaką. Dabar Jordanui atėjo, 
sprendžiamo ji valanda. Ame- Į 
rikos parama galėtų Jordaną iš
vesti iš ekonominių sunkumų, 
bet Egiptas ir Sirija spaudžia’ 
Jordaną tos paramos nepriimti.

Jordano valstybė
Jordano valstybė sukurta 

1946 metais. Jordanas yra Pa
lestinos dalis. Kadaise čia gy
vavo Pompėja. Romos imperi
ja Jordono kraštą prisijungė 
antrame amžiuje prieš Kristų. 
Septintame šimtmetyje po Kris
taus arabai nukariavo Jordano 
erdvę. NUo šešioliktojo šimtme
čio ligi 1918 m. Jordano sritį 
valdė Turkija. Turkijai karą 
pralaimėjus jos valdomos sritys 
buvo apkarpytos. Anglija Jor
daną įjungė į Palestinos man
datą, o 1946 m. Jordanas bu
vo paskelbtas nepriklausoma 
valstybe. Ligi paskutiniųjų me
tų Jordanas vedė proanglišką 
politiką.

supratimo, kad visuomenės 
tvarka ir įvairūs, kartais prie
šingi, interesai privalo būti at
remti į teisės pagrindą.

St. Šalkauskas

VOLENEC MOVERS
Local and Long Distance Moving 

2808 So. Homan Avenue 
8006 So. Millard Avenue 

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

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELE
RRCHIJUOTAS ROMANAS

86 tęsinys

Meistras nori eiti, bet Gimbutienė sulaiko:
— Sakyk, kas tasai Julius? Jį klebonas perša Sa

manei. Tėvas sutinka. Turėtų greit būti vestuvės.
Viktoras sumišęs čiupinėja žvakę.
— Perša ? •
— Visą laiką ten lankėsi dėl jo. Sakyk, ten gy

veni, ar Julius geras, ar jos neskriaus?
— Nieko, geras... Bet kaip Samanė? Ji turi 

pasisakyti. — Meistras žiūri neramus.
— Aš manau, kad jai patinka. Dąr šį» rytą klau

siau, neapsakomai juo džiaugiasi, o to užtenka.
* — Gerai, — meistro žvilgnis nuslysta į sodą, į

tuos linksmus varėnus, kurie atsikraginę čiulba, spar
neliais plaka. — Jos neverskite!

— Ne, niekas žodžio nėra taręs. Jai patinka, tė
vui patinka, o kerdaugiau reikia!

Viktoras nušoka nuo prieklėčio. Kleme Samanė 
kalbasi su darbininkais, ir jis suka kita trobos puse, 
laiptais pakyla ir dirba įnirtęs. Priderinęs kampe vai
niką, iškerta griovelį, įdeda žvakę ir užvožia rąstu. 
Pasidaro liūdna, lyg kažką brangaus būtų uždaręs.

— Samanė visdėlto grįžo pas Julių. Ji man vai
dino draugystę, o Jį pasirinko! — su kirviais kerta jo 
mintys. — Vėl ta pati Rimos istorija. Aš tik meistras! 
Kodėl nesikalbėjau, neklausiau? Dabar vėlu!

Baigęs darbą, jis greit rengiasi išvažiuoti. Sa
manė kviečia pasilikti vakarienės, paskui drauge nu
keliaus kaip visada, paims į paštą, dar sugrįš namo. 
Taip juk kiekvieną dieną išduoda motociklu.

— Skubu, paštą atvešiu, — Viktoras numykia, 
nepakeldamas žvilgsnio. *

Maldaknygė DIDŽIOJI SAVAI
TE, išleista Lietuvių Knygų Sąjun 
gos Romoje, šiuo metu yra labiau
siai perkama knyga. Si knyga yra 
pilnas lietuviškas lotyniškas teks
tas visų bažnyčiose laikomų pa
maldų, pradedant Verbų sekmadie
niu ir baigiant Velykomis. Viso žy 
mesnės pamaldos turi įvedamuo
sius paaiškinimus. Knygos kaina 
$1.00. Gaunama DRAUGE, 4545 
W. 63 St., Chicago 29. m.

VIKTORO K O Z I C O S 
Lietuvišku gazolino stotis ir auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

6759 8. WESTERN AVE. PR 8-9633

SMUTNY BROS.
MOVERS

Local and Long Distance Moving
3254 W. Cermak Road

Blshop 7-6668, GUnderscn 4-2617

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus dideliu 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. Pigus ir sąžininga* 
patarnavimai.

R. ŠERĖNAS
2047 W. «7th II., Chicago,

IU. WAIbrook 5-8063

Jordano politinė krizė yra ara 
bų nesantaikos su Izraeliu iš
raiška, taipgi noras arabų kraš
tuose stiprinti sovietinę politiką, 
įvestą į Art. Rytus per Siriją 
ir Egiptą? Jordano nepriklauso
mybės likimas greičiausiai pri
klausys ne nuo pačio Jordano, 
bet nup didžiųjų jėgų, kurios pa 
sirodys veiklesnės ramybės ar
dymo prasme.

Negali būti tikru visuomeni
ninku tas, kas nesuvokia, kad 
visuomeninis gyvenimas savo 
visumoje yra pagrįstas solida
riais interesais, ir kas neturi

NAUJOS PREKES,
PIGI KAINA.

DĖLTO VISI
MĖGSTA DAINAI

Dabar muzikos mAgPJams (Trata., 
naujas, didelis

FONOGRAFŲ PLOKŠTELIŲ 
SKYRIUS

Populiarios, klastnCa Ir dzaao
-PLOKŠTELES —

Didelis pasirinkimas geriausių firmų
HI H FONOGRAFŲ

TV, RADIJO IR ELEKTRINIŲ 
APARATŲ

ITCLCVISIOn
(.galea-aerviguJ

H«». lai. A SKMCNAb 
3321 S. Halsted — OLIfftdde 4-5SA3 

Atdara: kasdien •—S, pirmadieniai*
Ir ketvirtadieniais 3—9

j DĖMESIO
O V I N C3 Bridgeporte vienintele PLAUKŲ

A BENIULIS atlieka Įvairius I KIRPYKLA kuri gavo kirpėją lie- . . _ „ ' tuvj su praktika — kerpa lietuviš-
perkraustymus bei pervežimus ką, latvišką, vokišką, rusišką ir
•Š tolimų ir artimų atstumų. : prancūzišką kirpimą. Darbas są- 

TeL Blshop 7-7075 ' žiningas, hygieniškas. Ilgai laukt
nereikia.

752 W. 33rd St.

TELEVIZIJA RADIJAS
HI FI PHONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELI8 PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

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

■NARIAI UtUlVIį IU) IK SKOLINIMO

B-VIŲ LYGOS. KURIOSE
Klakvltm Santaupų Apdraustos iki $10,000.00 

I R
Paskolos Duodamos Namų įsigijimui 

Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS A LOAN ASSN.
624$ S. Koštom Ave., Chicago 36. IU.

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

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

ST. ANTHONY SAVINGS A LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct.. Cicero 50. Hl.. tel. TO 3-8131-32

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

— Man pačiai reikia būti. —
Meistras paspaudžia motorą ir nušvilpia sudirgęs. 

Ties bankelio gonkom sustoja ir apsiprendžia veikti. 
Juk ir Julius tik buhalteris, tai Viktoras gali kon
kuruoti, bent išsiaiškinti. Pirmiausia meistras tiesiai 
pasakys, kad jis myli Samanę. .. I '

{žengęs -į raštinę, sustoja duryse. Stalas baltai 
'užtiestas. Gėlės. Julius apsirengęs*šventadienio kos
tiumu. Virtuvėje padėtas vynas, pyragaičiai.

— Gal svečių lauki, gal tavo vardinės, kokia 
šventė ? — klausia Viktoras.

— Ne! — nusijuokiaf Julius. — Esi puikus vy
ras, Viktorai, visada kolegiškas, išgelbėjai mane iš 
daugel nemalonių situacijų. Pasakysiu tiesiai: noriu 
Pasipiršti Samanei. Esu įsimylėjęs, kas be to. Ji to
kia gera, dūšios žmogus, kaip tik man! — Jis vaikš
čioja kambaryje pilnas pasitikėjimo, parodo nupirk
tus gintarinius karolius. — Dalykas tikras, Viktorai. 
Prašau, šį vakarą neužeik, svarbiausia, nereikia Li
nos. Gali šią paslaugą padaryti ?

— Bet ar Samanė tai žino ?
— Po galais, juk pati matė! Aš nė vienfci nepa

rodžiau tiek daug respekto, kaip jai! Be to, yra tar
pininkas, kuris mane informavo.

— Klebonas?
— Gal lr jis! — Julius numykia. — Jis moka rei

kalus tvarkyti. Atrodo keista, a? Aš pačiam turėjau 
anksčiau pasakyti. Tiesiog džiaugiuos, kaip mokėjai 
ją užimti, auklėti, ir už tai esu dėkingas, žinai, tu 
nuvažiuok pas Liną. Tiesą pasakius, kai viskas šitaip 
darosi, nesnausk. Aktyvumo daugiau, pasipiršk. Būk 
toks geras, leisk man dar permąstyti. Beje, kodėl 
Samanės neatvežei? •

— Buvo užsiėmus, bet ji atvyks. — Vėsiai atsa
ko Viktoras ir išeina. Lauke tuoj krinta ant moto
ciklo ir suka priešinga puse, kad nesusitiktų atsku
bančios Samanės. Juk jis padarė, ką galėjo, o ji vis
tiek eina. Ir kodėl? Gal vienuoliška dvasia atsišau
kta, nori pasiaukoti, pataisyti Julių ?

Atsiduria psa. Liną. Jai sakys atvirai ir mėgins 
dėr gelbėti padėtį, bet Lina išvykus į kaimą. Belieka 
vikaras.

Gal patars, su ja pakalbės. Tegu jis atveria tei
sybę, — mąsto Viktoras ir suka motociklą. Čia per 
tiltą išnyra dviratis. Linkus kelia kepurę ir šaukia:

• — Aitvare, sustok, nenulėk! Nušoka jis nuo dvi
račio. — Tiesiog nebeghlima pagauti. Jei turėčiau 
tokius ugninius ratus, kaip tamstytė, seniai būčiau 
prisivijęs. Ne kartą reikalai it širšės puolė, o vienas 
atsigauti negali. Sakyk, kas čia daros? Oi rūgsta 
mūsų miestelis, atsiprašant, oras neponiškas. Julius 
tas ... šeškius. Tiesiog Muravjovo gadynė atėjo. Vie
nas jis visus raitas joja, o mes asilai, kvailiai, nesu- 
sipurtom. Vikariukas kadaise šokosi prablaivinti mū
sų padangę. Maniau, laisvai atsikvėpsim, bet kur tau: 
Julius surietė ir kunigužį: pučia vikarėlis jo vargo
nėlius, patarinėja, padeda vaidinimus rengti.

Kai Linkus įtūžęs šneka, spjaudosi, Viktoras su
galvoja, ką daryti.

— Bičiuli, tuoj nuvažiuok į bankelį.
— Aš? Dutki, aš esu garbingas! Seniai nebe-

landau, jei koks reikalas užveja.
— Yra reikalas, ir pačiam apsimokės. Palauk,

kol atvyks Samanės Gimbutienės dviratis, tada ženk 
į vidų ir sėdėk, kol ji išeis.

—■ Hi, hi, man kalėjimą siūlai!
— Buhalteris nori pasipiršti.
— Fiu! — sušvilpia Linkus ir dar pasitikrina. — 

Kam?
— Gimbutaitei.
— Ar nesakiau, kad kažkas rūgsta, hi! — suki

kena Linkus ir staiga sustoja. — O kaip, bičiuli, 
sprendi savo protu: ar vesdamas Gimbutaitę, jis pa
siliks bankelyje?

— Žinoma, tada bus kur kas geriau.
Linkus nuplėšia kepuraitę, suduoda į delną ir vėl 

užmeta ant galvos.
— Tas reikalas man visą žiemą pūgas kėlė pa

kaušyje. Žinok dabar, katrą pusę palaikyti: ar tos 
iš geltonųjų namelių, ar iš dvariuko? Tikėjausi, šė
tonas trinsis į viršaičius, bet ko jam skubėti. Lekiu! 
AČIŪ, kad pasakei! Dutki ji gaus, ne Gimbutaitę!

Apsuka dviratį ir nušvilpia.
1 B • • _

y
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CHICAGOS LIETUVIŲ JAUNIMO KONCERTAS

PROGRAMA
SIMO VELBASIO baleto studijos mokinių pasirodymas

Kvartetas...................................... SKAUČIŲ MERGAIČIŲ
Solistai................................... • NIJOLE LINKEVIČIŪTĖ

Pianistai................ M. MOTEKAITIS, V. LUKOŠEVIČIUTĖ
ŠOKIAI..... ...................... muz. B. JONUŠO orkestras

Įvyksta
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ
1957 m. balandžio 28 d. 3:30 vai. 

popiet (per Atvelykį)

Pavasarinis vakaras - balius
Ateinantį sekm •dieni, balan

džio 28 d., Šv. Jurgio parapijos 
salėje įvyks tradicinis vysk. M. 
Valančiaus vardo lituanistinės 
mokyklos tėvų komiteto ruošia
mas vakaras. Šių gražią tradi
ciją mūsų švietimo institueij i 
tęsia jau keleri metai iš eilės.

— ljkerų Sąjungos 26 kuopa
Šv. Jurgio parapijos salėje ren
gia kortavimo vakarą šį šešta
dienį 7 vai. vak. Įėjimas 1 dol. 
Bus durų ir stalų laimėjimai bei 
užk . ndžiai.

a— Jaunučiai ir mokai. at-kai

‘Ąžuolų” oktetas ir akonipaniatoiė L Obeler.vto

Racine, Wis.

Baletui akomponuoja........................ muz A. SKRIDULIS
Kvart. ir sol. akomponuoja ............... muz. A. KULBAIT1S

Baleto kostiumus paruošė........................ A. BORODIČIENE
Nuoėirdžiai kviečiame visus dalyvauti šiame koncerte.

LIETUVIŲ BENDRUOMENES BRIDGEPORTO APYLINKE

CHICAGOJE
Auditorius kontroliuos 

3 bankus
Illinois valstybės auditoriaus 

įstaiga pranešė, kad yra nuta
rusi perimti savo kontrolėn tris 
šiaurvakarių paskolų ir taupy
mo bendroves, kurių svarbiau
sias savininkas yra C. Oren Men 
sik. Tų bendrovių vardti: First 
Guarantce Savings Assn., Chi
cago Gaurantee Savings Assn. 
ir City Savings and Loan Assn. 
Priežastis, dėl kurios įsikiša au
ditoriaus įstaiga, yri nepakan
kamos tų bankų atsargos išmo
kėti taupytojams. Jų svarbiau
sias savininkas Mensik buvo su 
sirišęs su nuteistu išeikvotoju 
Hodge. Dabar Mensik kelia au
ditoriaus įstaigai $2,000,000,000 
jieškinį dėl “kišimosi” į jo ban
kus. Auditoriaus įstaiga to ne
pabūgo.

Sugavo vagį
Sulaikytas 55 m. amžiaus ne

judamų nuosavybių prekybinin
kas Francis Drury, kuris atpa
žintas įvykdęs keletą apiplėši
mų Chicagos miesto centre. Įta
riama. kad jis yra apiplėšęs apie 
25 miesto centro įstaigas. * Jau 
anksčiau turėjo reikalų su poli
cija.

Marijuana sienoje
Detektyvai išvertė sieną san

dėlyje 3122 W. Belmont, Chica
goje, ten surado paslėptos mari- 
juanos už $2,000. Areštuota po
ra žmonių.
========5=

Prigėrė uolos prispaustas
Fred Robert Turngreen prigė

rė Little Calumet upėje ties 135 
gatve ir State, Riverdale prie
miesty. Jis buvo upės pakran
tėje. Įsikabino vieno išsikišu
sio akmens. Jam stipriai besi
laikant, akmuo išpuolė iš savo 
vietos, nustūmė berniuką į upę

Pirmas užsienio laivas
Pirmas šiame sezone į Chica

gą atplaukęs, užsienio laivas yra 
iš Olandijos Prins Willem IV. Jis 
Calumet uostą pasiekė trečiadie
nį 10 vai. 24 min. ryto.

Taiso Michigan ct. tiltą
Per 135 dienas bus suslaurin-

ir ten jį prislėgė. Vanduo ne-j tas susisiekinąas per Michigan 
buyo gilus, tačiau akmens pri-j gatvės šiaurinėje dalyje esantį
slėgtas berniukas negalėjo iš
kelti galvos iš vandens ir pri
gėrė.

tiltą, kuris jau yra 37 m. senumo 
ir kurio pataisymas dabar kai
nuos. apie $900,000.

l/2% PADIDINA
dol. vertės žiedą su deimantu už 
geriausių praėjusių metų filmų 
ir artistų atspėjimą. Jo pa
veikslas buvo atspausdintas pir 
mame “The Sudbury Daily 
Star” puslapyje.

Vancouver, B. C.
Pradėjo veikti šeštadieninė 

mokykla
f

Nuo- š. m. vasario mėn. pra
džios KLB Britų Kolumbijos a- 
pylinkės valdybos pastangomis 
vėl pradėjo veikti šęštadieninė 
mokykla. Buvusi mokyklos ve
dėja Z. Kaulienė sutiko ir šie
met vadovauti. Šauktas tėvų 
susirinkimas išrinko trijų as
menų komitetą (Baronienė, Šmi
tienė ir Skobeikisj, kuris ener
gingai ėmėsi darbo. Kas šešta
dienį, talkininkaujant mokyklos 
vedėjai, pravedamos pamokos, 
ir savo susisiekimo/priemonėmis

DIVIDENDĄ !
Metinis klubo koncertas

Ateinantį sekmadienį, balan
džio 28 d., 4 vai. p. p. Šv. Kazi-

Ir šiemet, kartu su pražydusiu Alšėnų narnuose mokėsi, kaip
reikia dažyti margučius. Jau- - - ,
nuosius šio gražaus papročio j miero Klubas rengia savo meti- 

sidžiaugti clevelandiečių talen-l ^okė Aldona Balčiūnaitė, Jūra) ni koncertą, kuris įvyks Šv. Ra
tais, pasivaišinti ir drauge pra-| G3iliušytė, Livija Kasperavičių- zimiero parapijos svetainėje, 
leisti kelias malonias valandas i jr Ingrida Stasait’ė.
mūsų jaunimo, pažįstmųjų ir

— Meno parodoje, kurioje da

pavasariu, mokykla kviečia vi
sus nuoširdžiai atsigavėti, pasi

draugų tarpe.
Šiemet ir programa, kurią 

pateikia tėvų komitetas, yra to
kia įdomi ir įvairi, kad kiekvie
nas atsilankęs tikrai atras tai, 
ko jo širdis pavasariniame kon
certe — baliuje pageidautų.

Įspūdingoje programoje da
lyvaus Ąžuolų oktetas, vado
vaujamas sol. J. Kazėno^ Čia 
girdėsime naujų lietuvių kompo
zitorių kūrinių su solistais V. 
Jurgeliu, A. Kavaliūnu, P. Pet
raičiu, Kaminsku, Kavaliūniene 
ir; Kazėnu. Oktetas padainuos 
ištraukų iš operų “Žydė”, “De
monas, Brahmso “Lopšinę” mar
šą iš operos “Faustas” ir t.t.

Lituanistinės mokyklos tau
tinių šokių grupė Grandinėlė pa 
šoks Žekelį, Kalvelį ir lietuvių 
liaudies šokį.

Teresė Stasaitė pašoks šokį 
iš operetės "šikšnosparnis”.

Lituanistinės mokyklos tauti
nių šokių grupei vadovauja Liu
das Sagys. Solistams akompa
nuos prof. Bontempo, o okte
tui — Laima Obelenytė.

Po programos — vaišės, už
kandžiai ir gėrimai. Šokiams 
gros geras orkestras.

Vakaro metu bus ir dovanų 
paskirstymas. Laimingieji už 25 
centus galės gauti siuvamąją 
1957 metų elektrinę mašiną, e- 
lektrinį maišytoją (mixer), ra
dijo aparatą ir eilę kitų vertin
gų dovanų.

Vakaro pradžia — 6 vai. vak.
Tėvų komitetas nuoširdžiai 

kviečia lietuviškąją visuomenę 
gąusiai atsilankyti į lituanisti
nės mokyklos tradicinį vaka- 
karą. Biletų tuojau po sumos 
galėsite įsigyti Spaudos kioske. 

, u
PABAUSIU ŽAIDYNES
Gegužės J8 — 19 dienomis 

Clevelande įvyks Šiaurės Ame
rikos pabaltiečių sporto žaidy
nės, kuriose dalyvaus krepšinio,

lyvavo dailininkaį Adomas Gal
dikas, V. K. Jonynas ir J. Pau- 
tienius, buvo parduota 16 kūri
nių, iš parodoje išstatytų 52, 
viso beveik už 3,000 dolerių. Pa
rodą globojo JAV Lietuvių Bend 
ruomenės pirm. Stasys Barzdu- 
kas. Laimėjimų keliu vieną pa
veikslą gavo parodos lankytoja 
moksleivė Aldona Balčiūnaitė.

— "Kun. K. Matulaičio, MIC,
ir kun. Vengro, MIC, Šv. Jurgio 
parapijoje vestos misijos praėjo 
dideliu pasisekimu ,sutraukda-l 
mos per visą Didžiąją savaitę

Meninę programą atlikti iš 
Chicagos atvyksta Alice Ste- 
phęns vadovaujamas mergaičių 
ansamblis.

Klebonas kun. V. Andriuška 
ir rengėjai maloniai kviečia vi- 
suą raciniečius ir apylinkės ko
lonijų lietuvius gausiai dalyvau 
ti šiame koncerte. Atskiri as
meniniai kvietimai į koncertą 
nebus siuntinėjami.

Po meninės dalies šokiams 
gros geras orkestras. Rengėjai

Kenosha. Wis.
Patikslinimas

CRANE SAVINGS
2556 VVEST 47tb STREET ' LAfayette S-1088

B. R. Pietklewie,z, prez.; E. R. Fletldewlcz, sekr. lr advokatas
Mokame aukįtiiH dividendus. Keičiame čekius. Parduodame ir perkame 

valstybės bonus. Taupytojums pa turim \lutai nemokamai.

I*radėkite taupyti atidarydami sąskaitą šiandien. A|slrausta iki $10,000.

Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
aUtr lr penk 9 iki 5; treč uždaryta o Beit nuo 9 iki vidurdienio

Atliekame dideliut lr ir'Jus automobilių remontus. 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. WAlbrook 5-5934

•F

daugybę tikinčiųjų.

Pittsburgh, Pa.
Festivalis

S. G.
^Draugo” 89 nr. balandžio 15 pristatoma tuos paikučius, kurių

d., korespondencijoje iš Keno- 
shos yra paskelbta, kad rengia
mas Kenoshoje linksmavakaris 
įvyks gegužės 4 d. Patikslina
me, kad JAV LB, Kenoshos a- 
pylinkės rengiamas vakaras su 
komedija “Nervai” įvyks ne ge
gužės 4 d., kaip koresp. pa
rašyta, bet gegužės 12 d. (sek
madienį) 4 vai. p. p. toje pačio-

Pittsburghe Duąuesne Univ
ersity ruošia antrąjį “Folks Fe- 
stival”, kuiame dalyvaus 21 tau 
tos atstovai, jų tarpe dalyvaus 
ir Pittsburgho lietuviai. Festi-'<e.šv- Petro parapijos namų.sa

tėvai neturi mašinų. Palaikomas 
tiesioginis ryšys" su visais' tė
vais. Laikinai mokyklai yra iš
nuomota jugoslavų salė, 767 
Keefer Str. Pamokos vyksta 
šeštadieniais nuo 2 iki 5 yal. p. 
p. p. Vaikai priimami nuo 3 me
tų amžiaus.

PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

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

r

valis įvyks gegužės 4 —• 6 die
nomis Syria Mosque patalpose, 
•Oaklande. Lietuvių eksponatų 
kioskui vadovaus energingas lie
tuvių veikėjas Juozas Taoras. 
Eksponatų kiosko ir bakūžės 
planą padarė Al. Krapas. Lie
tuvių maisto ir gaminių skyriui 
vadovnus Vera Količius. Daly
vaus ir tautų šokėjų grupės 
Festivalyje dalyvaus ir lietuvių 
“Grandinėlė”. Lietuviškos da
lies programos vedėjas inž. P. 
Baltakis pakvietė “Grandinėlę” 
iš Clevelando. Ši lietuvių tauti
nių šokių grupė pasirodys sek
madienį, gegužės 5 d., 8 vai. va
kare. Biletus dabar galima įsi
gyti pas Juliją Alešunas, J. Ta- 
orą, J. Grėbliūną A. Naujelį ir 
pas vyčius. Visi lietuviai prašo
mi įsigyti biletus, gausiai atsi
lankyti ir dalyvauti festivalyje. 
Lietuvių skyriumi festivalyje rū 
pinasi kotnitetas, kuris yra šios

tinklinio ir stalo teniso rinkti- sudėties: pirm. Antoinette Nau- 
nės iš JAV ir Kanados. Toli-ljelis, vicepirm. kun. W. C. Ra
mesnių informacijų bus spau
doje. *į*

TRUMPAI
— Vac lovas Kasi kailis išrink 

tas į demokratinių grupių pre
zidiumą. Clevelando žiniose jo 
pavardė per klaidą buvo praleis 
ta. Prezidiumui pirmininkauja 
Stasys Aiženas, o nariais yra 
Juozas Liudžius ir Vaclovas Ka- 
sakaitis.

— labdarybės l>raugija ren
gia vakarienę niu jokios para
pijos salėje. Vakarienės metu 
bus pagerbtos ir. visos motinos. 
Pelnas skiriamas naujosios mo
kyklos fondui. Paėmę platinti 
biletus,' prašomi iki gegužės 3 
d. atsiskaityti su Juze Čepas.1 >
Visi maloniai kviečiami atsilan
kyti.

raveckas, programos pirm. inž. 
P. Baltakis ir Vera Količienė. 
“Prblicity” reikalais rūpinsis 
SLA pirm. P. Dargia ir R. Vel
tas: eksponatų — J. Taoras; 
ižd. — A. Palcckas. Nuosavy
bes prižiūrėtojas — K. Pudzin- 
kevičius. Fr. Žilionis

Įėję. LB Kenoshos Apyl. V-ba 
Motinos diena

Kenoshos lietuvių moksleivių 
kuopelė, nors dar tik keli mė
nesiai, kai įsteigta, bet jau ir 
gyvenime reiškiasi savo veikla.

Balandžio 27 d. 3 vai. p. p. 
Šv. Petro parapijos salėje kuo
pelė rengia Motinos dienos mi
nėjimą. Bus ir programėlė, ku
rią parengs kuopelės narė ir ak
tyvi scenos veikėja Aurelija Ja- 
raitė.

Kuopelę globoja kun. Juozas 
Petraitis, MIC. V.

Sudbury, Ont.
Trumpai

— Rekolekcijos, kurias vedė 
kun. St. Kulbis, SJ, praėjo la
bai sėkmingai. Iš čia pamoks
lininkas išvyko į Pietų Ontario, 
kur ves rekolekcijas kitose lie
tuvių kolonijose, šiemet lietu
viškąją kleboniją išlaikė J. M. 
Kriaučeliūnai, P. G, Petrėnai ir 
V. G. Lumbiai.

— Kun. dr. J. Gutauskas, už
baigęs vesti rekolekcijas Sault 
Ste. Mario lietuvių kolonijoje, 
aplankė parapijos kleboną. J. M. 
Kriaučeliūnus ir J.- St, Čipkus, 
o dabar veda rekolckcibs Win- 
nipege. ,

— Povilas Jutelis laimėjo 300
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PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų ir 

tolimų distancijų, šaukite sekančiai.

MOVIMO

y?.'1 ✓n .

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

Telefonas — FRontier 6-1882

k iš TOU IR ARTI / |
nauji oioa.1 imnicui

hjsų mctų **wh/''ms-h*us

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, IU.. Tel. V/Alkmok 5*9209

1957 BUICKAS
Tik

C $2,595-00
Dynd(low. Radio, fipiildymas. Baltos Padangos

lietuviškoje Prekybeje-MILDA BUICK, !"*• 
BOT W. 35th Si., Chieago I, III. U 3-2022

ANGLIS IR PE6IAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldų perkraustymas as

menų turinčių Ilgų patyrimų.
STASYS FABIJONAS

2146 Sa. Hoyna Ava,,Taiti. Virginia 7*7067

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

Universal Savings and Loan 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 j:
I . '

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois
J

JONAS GR UJC SKAS
G. TELEVISION CO. Pardavimas ir taisymas

Televizijos, radijai, patefonai, kamb. vėsintuvai

U KALBA VILNIUS 55

Kasdien 4 vai. 30 min. popiet. Ateikite pasiklausyti.

2612 W. 47th St. . Tel. FRontier 6-1998
ATIDARA IR SEKM. nuo 11 vai. liai 3 vai.

SPECIALUS
BARGENAS

Sofoms, Lovoms, 
Lempoms

KAINOS NUO 
$49.50

augščiau

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIU BALDŲ 
KKI<IX A. RAt;iM)MH, NEI.MB (1KRT1I,I8, Nay.

ROOSEVELT FURNITURE Co. 
2310 W. Roosevelt Road Talei. SEeley 3-4111

Krautuvo atidaryta sekmadieniais nuo 11 lkl 4:10.

J

V

nam%25c5%25b3.sa


Penktadienis, balandžio 26, 1957

VYČIAI KVIEČIA Į LOS ANGELES
EDV. BULAITIS, Cicero, III.

Amerikos lietuvių jaunimo or 
ganizayija Lietuvos Vyčiai šių 
metų konvencijos vieta yra pa
rinkusi vienų iš gražiausių šio 
krašto vietovių — Los Angeles 
miestą, Kalifornijos valstybėje. 
Ten rugpjūčio mėn. 8-11 d. d. 
rinksis ir posėdžiaus Lietuvos 
Vyčių organizacijos nariai savo 
44-tajame metiniame suvažiavi
me, kuriam jo rengėjai jau ku
ris laikas intensyviai ruošiasi.

Los Angeles L. Vyčių 133 kuo 
pa, vadovaujama energingo lie
tuviškos veiklos plėtotojo Leo
nardo Valiuko, šį kartą ėm'ėsi 
milžiniško darbo ir atsakomy
bės. Būdami negausūs savo na
rių skaičiumi. Los Angeles vy
čiai nori nustebinti kitų didžių
jų lietuviškųjų kolonijų savo idė 
jos brolius bei seseris ir ištiesti 
vaišingą ir prietelišką ranką vi
siems svečiams iš plačiosios A- 
merikos.

Y ra įdomu dar ir tai, jog Los 
Angeles vyčiai į šį suvažiavimą 
kviečia ne tik šios organizacijos 
delegatus ar narius, bet ir visus 
Amerikos lietuvius, norinčius su 
sipažinti su vyčių darbais bei 
nuostabiai gražia Kalifornijos 
gamta. Rengėjai sako, jog visi 
svečiai čia nebeturės laiko nuo
bodžiauti, nes suvažiavimo me
tu, neskaitant posėdžių, vyks vi
sa eilė viešų parengimų.

Iš tokių didesnių viešų pra
mogų, kurios yra vertos plates
nio dėmesio, yra išskirtinos šios:

1. Koncertas (rugpjūčio 9 d., 
penktadienį, 8 vai. 30 min. vak.) 
Pacific Bali Room salėje, Stat- 
ler viešbutyje. Čia programą at
liks sol. Vacį. Verikaitis iš To
ronto, pianistė Patricia L’Heu- 
reux iš Toronto ir komp. Br. 
Bųdriūno vadov. chorai.

2. Iškilmingi šokiai (rugp. 
10 d., šeštadienį 9 vai. vak.) 
Statler viešbutyje.

3. Pokylis (rup. 11 d., sekma
dienį) Golden State Room salė
je, Statler viešbutyje. Šio poky
lio metu bus įteiktas L. Vyčių 
ordenas vienam iš žymiųjų JAV 
politinio gyvenimo vairuotojų, 
kuris per 1956-57 m. daugiau
siai kėlė ir gynė Lietuvos bylos 
reikalus. Kas tą ordiną gaus, 
nutars Lietuvos Reikalų Centro 
komisija.

4. Iškilmingos pamaldom Šv.
Kazimiero bažnyčioje (rugp. 11 
d. 10 vai. 30 min. ryto). Pa
mokslą sakyti yra kviečiamas 
Los Angeles kardinolas James 
Francis Mclntyre. Pamaldose 
dalyvaus ir J. E. vysk. V. Briz- 
gys. •

Matant tokią vertingą progra 
mą, jau dabar yra laikas nusis
tatyti šios vasaros atostogas pra 
leisti “Golden State” — Kali
fornijos valstybėje. Čia,' be- L. 
Vyčių suvažiavimo pramogų, bus 
galima pamatyti ir visą eilę kitų 
įvairenybių. Juk čia yra viso pa
saulio filmų gaminimo centras 
Hollywoodas su savo garsiomis 
žvaigždėmis; čia yra didžiosios 
televizijos bei radijo tinklų stu
dijos; čia yra ir daugiau retų 
vietų, kaip Disneyland, Farmers 
Market, Mount Wilson Obser- 
vatory, Will Rogers State Park, 
Santa Catalina Island, Hilside 
Memorial Park ir daugelis kitų. 
Jas čia visas suminėti ar nupa
sakoti yra sunku, nes Los An
geles ir jos apylinkių nemačiu
siems vistiek būtų sunku įtikė
ti visomis tenykštėmis grožy
bėmis.

Los Angeles L. Vyčiai mus 
kviečia! Tad nebūkime jų nuo
širdžiam kvietimui šalti bei a- 
bejingi, bet ruoškimės šių metų 
rugpjūčio mėn. 8-11 d.d. susitik
ti “auksinėje” valstybėje, Kali
fornijoje.

Didž. Brtanijoje

LIETUVIŲ NAMAI BRADFORDE

I

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, TLLTNOIS 5
ČEKIS ILGAAMŽEI

Turinčiai luti m. amžiaus Sustumi Uruliam, gyv. Pltiladelpftia, Pa., 
socialinio draudimo atst«was įteikė jos dukters, kuri mirė turėdama 
78 m. amžiaus, socialinio aprūpinimo čekį. Motinos nuomone duktė 
mirė per jauna. (INS)

Kai bus įrengta salė, išsi
spręs ir minėjimų bei vakarų 

■ klausimas. Veikimas susiras pa- 
I stovią eigą ir lietuviškos dainos 
drąsiau skambės. J: Ku-kis

rymo tvarką ir nutarė pradėti I prašytų su vaikais ir repeticijo-
darbą gegužės 5 d. Kai susi
rinks tėvai su vaikais, bus gali
ma padaryti konkrečius darbo 
sprendinius.

Dab?r Bradfordo ir apylinkės 
lietuviai lankosi savo namuo
se ir džiaugiasi, kad nereikės 
prašyti pas kitus, nereikės kam
pininkauti ir taikytis, kad neiš-

mis. Turės kur rinktis ir posė
džiauti organizacijos, turės kur 
laiką praleisti jaunimas, turės 
kur mokytis vaikai.

Rašytoja į Liurdą
Knygų rinkoj turinčios ge

riausią pasisekimą ' “Vienuolės 
pergyvenimų” (“The Nun’s Sto
ry”) autorė Kathryn Hulme va
žiuos trims mėnesiams į Liurdą, 
pietų Prancūzijoj, ligonių slau
gyti. Ji tokiu būdu nori atsidė
koti už knygos popularumą.

Hulme po karo buvo vieno 
DP lagerio Bavarijoj direkto
riaus pavaduotoja. Ten ji susi
pažino su vyriausia “Vienuolės 
pergyvenimų” veikėja belge vie 
nuole, kuri jai ilgais žiemos va
karais atvaizdavo vienuolyno 
gyvenimą. Hulme visą tą .me
džiagą panaudojo savo knygai. 
Vėliau ji tą gailestingąją seselę 
vienuolę parsikvietė į JAV.

Pati rašytoja atsivertė į ka
talikybę tik 1951 metais. Rašy
dama savo knygą Hulme norė
jo parodyti religinio gyvenimo 
grožį netikintiesiems.

78 metai vienuolyne
St. Paulyj, Minnesotoj, esan

čio Šv. Pranciškaus Ksavero vie 
nuolyne motina Marija neseniai 
atšventė savo 78 vienuolinio gy 
venimo metų,sukaktį. Ji į JAV 
atvyko iš Airijos.

Remkite dien. Draugą?

Vestuvių nuotraukos ir f 
augštos rūšies fotografijos

mūšy specialybė
Prccin Photo Studio

(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue 

Telefonas VIrąinia 7-24C'

KSIAZEK’S PHARMACY
2600 W. 47th St. LA 3-1118

Edvvard A. Ksiazek, R.Ph. 
“Mes paiiiuhme receptus, 

pristatome vaistus“
Turime visifcių reikmenų kūdi

kiams. Pirkite vaistus čia persiun
timui į užsienius. Pristatymas čia.

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI 
NAUJA CENTRINI 

APŠILDYMĄ — GAZO 
AR ALYVOS.

Mūsų kainos žemiausios; mūsų 
instaliacija yra tobula. Kreipkitės 
į mus pilnran centrinio apšildymo 
instaliacijos darbui. Mes atliekame 
visokį “sheet metai” — skardos 
darbą.

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

1626 S. CICERO AVENUE 
Cicero 50, III. TOvvnhall 3-667C 
ANTANAS LIGUTIS, savininkas

6 i

Čikagos Lietuvių Choras

PIRMYN
I — Stato —

Johann Strauss’o 3 veiksmų operetę
I

J J

Pažadėjo paremti ir Manches- 
terio soc. klubas.

J. Varanavičiaus vadovauja, 
mas komitetas nužiūrėjo užmies 
tyje esančius namus ir sukvietė 
lietuvius apžiūrėti ir padaryti, 
sprendimą — pirkti, ar nepirk
ti. Susirinkusieji dairėsi, žiūri
nėjo, kritikavo ir karštame su
sirinkime nutari šių namų pir
kimą atmesti.

Buvo išrinktas naujas komite
tas, kuriam ėmėsi vadovauti ryž 
tingas V. Kasakaitis. Ir šis 
komitetas toliau tęsė pinigų rin
kimą, kartu dairydamasis ati
tinkamo pastato.

Pagaliau praėjusių metų pa
baigoje tinkami namai buvo su
rasti. Jie yra tinkamoje, nuo-

Nuo pat 1947 metų garsus 
tekstilės miestas Bradfordas 
pradėjo vilioti lietuvius, kad jie 
kurtųsi jo pajuodijusiuose na
muose ir įsijungtų į gausią teks 
tilės pramonę.1 Pradžioje čia va 
žiavo ir kūrėsi šeimos, kurios vė 
liau atsikvietė ir viengungius, 
kuriems nusibodo žemės ūkio 
darbai ir gyvenimas perkimš- 
tuose bendrabučiuose (hoste- 
liuose).

1948 m. kovo. mėnesio pra
džioje Bradforde apsigyveno ir 
visos š. Anglijos lietuvių kape
lionas, kuris čia pradėjo laikyti 
savo tautiečiams pamaldas du 
kartus mėnesyje. Buvo steigia
mi Lietuvių Sąjungos skyriai,
Santarvės, LAS organizacijos,
vaidybos mėgėjų “Atžalyno” bū (Salioje vietoje, netoli miesto cen 
relis. Paskui buvo suorganizuo- tro, be to, dideli (net 14 kamba- 
ti skautai, įsteigta pradžios mo- riųj, erdvūs, gražiai įrengti, su 
kykla. erdviu kiemu. Vėl buvo sušauk-

Darbas virte virė, kai prade-Į ti lietuviai, kurie susirinkę gro-

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKR AUSTAU
BAL D U Sp
VIETOJE IR IS TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

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

PRrescx.it 9-2781

Duoną ir įvairias sktuingas 
. bulkutes kepa

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

Tel. CLirtsMe 7-5375 
Pristatome j visas krautuves 
tr restoranus, taip pat iš- 
tpunčjame | visus artimuo
sius miestus.

—
l «•>

, jo garsintis choras, tautinių so 
kių šokėjų būrelis, kai kelis kar

žėjosi, džiaugėsi ir nutarė tuos 
namus užpirkti. Jų savinin-

tus per metus buvo pastatomas kas — katalikas prekybininkas, 
koks nors scenos kūrinyą. , išauginęs 12 vaikų šeimą, pada- 

Tačiau visą darbą nuolat truk rė nemažą nuolaidą ir paėmė
dė ir stabdė savų namų stoka. 
Sunku buvo organizacijoms, dar 
sunkiau mokyklai ir meno kolek 
tyvams.

Nekartą buvo galvota apie 
nuosavus namus, tik vis trūko 
ryžto ir drąsos darbą pradėti, 

.ypač, kad lietuvių skaičius kas- 
fnet vis nutrupa, kad jaunesnie
ji ir veiklesnieji išemigruoja į 
užjūrį.

Pagaliau namai nupirkti
Praėjusiais metais dar kartą 

pasiryžta išstudijuoti savų na
mų įsigijimo klausimą. Buvo iš
rinktas specialus komitetas, ku
ris kreipėsi iį vietos ir apylinkės 
lietuvius, kad pradėtų nešti u- 
kas ir paskolas. Atsišaukimas 
laivo paskelbtas spaudoje, o dau 
gumai ir paštu į namus nusiųs
tas.

Nors negausiai, bet aukos pra 
dėjo plaukti. Kiti pasirašė pasi
žadėjimus atėjus laikui įmokėti 
didesnę ar mažepnę pinigų su
mą. Šimtą svarų pažadėjo pri
dėti DBLS Bradfordo skyrius.

rankpinigius
Lietuviai sugužėjo iį savo nuo

savus namus.
Kūrimosi stadija 

šiandien, užėjęs į Yorkshire
lietuvių namus Bradforde, susi
duri su visa eile lietuvių, ku
rių vieni taiso elektrą, kiti ren
gia barą, dažo, puošia, gražina.

Jau nupirkta patogių staliu
kų ir kėdžių. Ant sienų atsiran
da veidrodžių, lietuviškų ženk
lų, paveikslų. Yra ir gyventojų. 
Tai jauna pora — Juozas ir O- 
nutė Pcleckiai, — kurie žiūri 
tvarkos ir aptarnauja svečius a- 
alučiu.

Apačioje sau būstinę rengiasi 
skautai. Jų'vadovas J. Brūžins 
kas planuoja įrengti knygyną, 
kuriuo galėtų naudotis visi lie
tuviai. Savaime aišku, kad bus 
neapsieita ir be žaidimų bei 
sporto.

Antrame augšte net du erd
vūs kambariai paskirti savait
galio mokyklai. Susirinkę mo
kytojai aptarė mokyklos atida-

ŠIKŠNOSPAR
"DIE FLEDERMAUS"
Koncertinėje Formoje ,/

1957 M, GEGUŽIO 5-TĄ DIENĄ
“SOKOL’Ų” SALĖJE 

2337 South Kedzie Avenue 
Pradžia 3:30 valandą po pietų

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

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

NUO UZS1SENE JUSIU 
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ 

IR ATVTRU OIMIS LIGŲ
Tie. kurie kenCIa nuo SENŲ. 

ATVTRU IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
naRall rainiai sfidStl tr naktimis 
miegoti nes Jų užalnenBJusloa žatždov 
ntežfijlmy Ir skauJAJImą senų atvi
ru Ir skaudžių žalždų uždekite
l. EGŲIjO Olntment Jos gydyme 
ypatbyes palengvins Justi skaudBII
m, Ir galBsIte ramiai miegoti nak 
tj Vartokite tų tapgl nuo skan

I džlų nudegimų. JI taipgi pašalint' 
niežėjimų Ilgos vadinamos PSORIA 
SIS. Taipgi pasalina perftfijlmų Ilgo- 
vadinamos ATHDKTE.R POOT. su 
stabdo džiovinimų odos Ir perplyfllm., 
tarppirftčtu Yra tinkama vartoti nuo 
džIOstandlos suskllslos odos dedlr 
vinių, odos ISbSrlmų Ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams. kada 
pasirodo skaudus IftbBrlmas nuo w 
■tykių. Ji yra gera gyduol# nuo iš
viršinių odos ligų. I.e
gulo Olntment yra 
parduodaipa po 76 
et., $1.26. Ir $3.60.
Pirkite valstlnSseChl- 

, eagoj Ir apylinkėse—
Milwaukee. Wisc., Ga- 
-v.Ind. Ir Petrolt, MI
chigan arba rašyki
te i r atsiųskite Mo- 
ney order J

LEGCM), Department D. 
5618 W. Eddy St., Chicago 34, III,

Telef. REpublic 7-5803

ADOMAS VAITKEVIČIUS
Anglių ir Alyvos 

Pardavimas
Visi) rūšių namų apšildymo 

sistemos įvedimas,
perdirbimas ir |tataisymas.
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas.

ATLAS FUEL-CO.
ATSTOVAS

4919 So. Paulina Street
Telef. PRospeet 6-7960 

sses;.

STATYBAI 

IR NAMU 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITVVTNASt Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai. 
Raštinė atidara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
Šeštadieniais iki 8 vai. vakaro

E L F 
SERVICESKIP’S I

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — WALBR00K 5-8202

April - Balandžio 25, 26.ir 27 dienoms

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

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

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSN
4071 Archer Avė., į vakarus nuo California Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

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

BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth $4.79

HENNESSY THREE STAR COGNAC Fifth $5-09

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF V.S.P. .Fifth $4.89

KIJAFA WINE Fifth $fl-69

CINZANO VERMOUTH 
Dry or Sweet . Fifth $.|39

KRUPNIK (HONEY PIJNCH) Fifth $3.39

V AT—69, SCOTCH WHISKEY Fifth $4.29
ASSORTED IMPOKTED FRENCH 

WINES Fifth

BROWNEJONES Ltd
I. Norfolk PI., London W. 2 TEL.: PAD 2797.

(Arti PADUINOTON požemio stotini
Pagelbės pasiųsti siuntinėlį Šeimai

VAISTUS, TEKSTILES MEDŽIAGAS, BATUS IR ODį, MEGSTINES KOJINES

Garantuotas siuntinėly pristatymas adresatui.

Atveju, jei siuntinėlis dingtų,
pinigai grąžinami.

Už sjuntinėlio gavimą nereikia primokėti.

RAŠYKITE LIETUVIŠKAI REIKALAUKITE MUSŲ KAINARŠČIŲ.

GREITAI! • PIGIAI! • RIMTAI!
NEŽIŪRĖKITE VIEN TIK KAINŲ!

Žiūrėkite kainų ir rūšies!
VYRIŠKAS NIUMTIKftUSlJtSKm

!t<4 Janių aiiK- mėlyno*. yudns ar 
med'Miųcnn vyrišku! ciltltrl.

Vyriškos eilutės priedai.
1‘iirn stiprių vyriškų kasdien. balų 
5 |toros vyriškų vilnonių kojinių. 
Pora vyriškų apatinių.
II Jani. |M>plino medi. 2 vyrlšk. 
maršklnlam.s.
5 svarai kiaulėms*. sudarytos gry- 
mame kiaulienos tankuose.
K v arus ryžių.

MOTERIŠKAS MIVNTlNftLIH $77 

:i ajrri. vii. meili. nsolrr. eilntri. 
Moteriškos elllltto primini.
IJ4 Jani. liallKlti mmlvIliM’M tw- 
džlauoH mAnclel.
1 Jį Jani. iiinlžIuKoa triiinplkrl 
(bliuaei).
2 |M>nm mat. apat. mu itaąrailn. 
Moteriška skard?.

.’» svarai kiaulienos, sudarytos 
Krynurtvs kiaulienos taukuose. 
2 svarai ryšių.
2 svarai cukraus.
Svaras šokolado.

MAISTO HKINTINfcltlAI:
III svarų tukinus .. ............. *15.511
III svarų taukų ..................   *25.011
10 svarų ryžių ...................... *17.15

m sv) kinui. štai. k. taukų *.35.00

Biuras ir sandėliai veikia kasdien nuo 9 v. ryto iki 7 v. vąk, šeštadieniais nuo 10 iki 4 p. p.

$1.19
HEINEKENS IMPORTKD BEER. Case 

of 24 bottlcs $725

BLATZ BEER Case of 24 cans Casc $3.69

Saugumas Federalines Valdžios Agentūros 
UŽTIKRINTAS IKI £10,00000

DOVANAI 
SKĖTIS
(LIETSARGIS)

SU DEPOZITU 
$1OO AR DAUGIAU

Pradekite einamų sųskųitų pęs mus dųhųr !

ST. ANTHONY SAVINGS!
AND LOAN ASSOCIATION

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

JUOZAS GRIBAU8KAS, Vedėjau 
Telefonai — Blshnp 2-1397. Uždaryta trečiadieniaia.

%

&

PRrescx.it


I

PAJIEŠKOJIMAI
LIETUVOS GENERALINIO 

KONSULATO NEW YORKE 
PAJIEŠKOMI ASMENYS:’

Suderi*, Jonius, sūii. Zukurijaiih.
Banaitienė-Šinuiitytė, Leokadija.
Bendikas, Juozas.
Gaidytė-Valaitienė, .Magdalena, d.

J uozo.
Gališevičius, Povilas ir žmona Ona
Inta, Dovydas, ir Kadaitytė-lntie- 

nė, Bronislava. «
Jablonskis, Juozas ,sūn. Juozo ir 

Agotos.
Junkauskienė-Mat jošąity tė, Pet vo

nelė, ir jos sesuo .
Kilkeviėiuh, Jonas, iž Pilviškių m., 

Vilkaviškio ap.
Lukošius, William.
Medalinski, M. F., gyveno Chiea

go, lll., 2090 S. Halsted St.
Namajūnas, Jonas ir žmona Kon

stancija, bei duktė Bronė.
Navickas, Boleslovas.
Noreika, Juce.as, sūn. Jono, iš Vi- 

lūnėlių.
Pagel, Emil, sūn. Augusto, gimęs 

Kaune.
Polukort, Mikas ir Stasys, ir se

suo Želnienė, Marija, vk. Aleksand
ro, iš Akmenės km.

Prokurotas, Kazys, iš Rudžių k., 
Žąslių v., Trakų ap.

Pronckus, Vincas.
Ramanauskas, Vytautas, žmona 

Elena ir sūnūs Rimulis ir Vytautas.
Razminas, Mykolas, sūn. Adomo, 

iš Kelmės vai., gyveno Argentinoje.
Šakalys, Jonas ir Klemensas, sūn. 

Juozo, iš Lankeliškių vai.
Stoėkus, Jonas, ir žmona Veronika
Stuėinskas, Juceas ir Leonas.
Urbelis, Jonas ir Robertas.
Vyšniauskas, Romualdas, sūn. Ka

zio.
Želnienė, Marija, ir jos broliai Po

lukort, Mikas ir Stasys, vk. Aleksan
dro, iš Akmenės.

Žilinskas, Edvardas.
Žilius, William, gyveno Chieago* 

III., 2025 Canalport.

Jieškomieji arba apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

OONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA

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

*3 ieškomi: BOLESLOVAS ir JUO
ZAS LEVICKAI; ir ELZBIETA 
ŽELNIS. Jieško jų sesuo Ona Le
vickaitė Petraitienė iš Šeduvos. Pra
šau atsiliepti arba jei kas nors žino 
apie juos prašau pranešti: Mrs. Ade- 
la Audros, 1460 N. Paulina St., Chi
eago, Hl. Tel. HU 6-0733.

Jieškonia AKTUZE KAULAKAI- 
TE V1ŠNIAUSKIENE, d. Jeroni
mo, kilusi iš Tauragės apskr., Lau
kuvos vai. Jieško Kazimiera Kiau- 
rokytė Dromantienė, Laukuva, Rie
tavo raj., Lithuania.

Jieškomi DAUMANTAS CIBAS, 
ADELE ČIBIEN6 ir JULE DU- 
DAITE, kurie yra gyvenę Kaune, 
Dgmokratų g-je. Prašau atsiliepti 
arba apie jirt»s pranešti šiuo adresu: 
Juozas Vasaitis, Gogolio g-vė, Nr. 8, 
būt. 7, Kaunas, Lithuania.

/ieškomas JONAS KRIUSUS, gy
venęs Brooklyn, N. Y. Kilęs iš Nau
džių km., Šakių apsk. Turėjo sūnus 
— vienų kunigų, antrų inžinierių ir 
dukrų pijanistę. Prašomas atsiliepti 
arba apie jį pranešti šiuo adresu: 
Jonas Jakaitis, 127 Adams Street, 
Westboro, Mass.

Jieškau savo tetų (tėvelio seserį) 
MARIJĄ PUŽAUSK1ENĘ DOBRO
VOLSKYTĘ, d. Nikodemo, kilusi iš 
Kalvarijos, Alsėdžių vals., Rotinėnų 
kaimo. Į Ameriką išvyko 1907 m. 
Atsiliepti šiuo adresu: Jadvyga 
Dobrovolskytė Rūkienė, Laukaitytės 
g-vė Nr. 3 bt. 1, Kaunas, Lithuania.

Jieškomas JONAS TUINYLA, s. 
Jono, gim. 1922 m., dabar gyv. Ame
rikoje ar Kanadoje. Jieško sesuo. 
Rašyti: Zosė Tuinylaitė, Molotof- 
3kaja Obl., Belojefski rajon, Velva 
Baza, Post Chalešoz, Russia.

Jieškomas ALOYZAS BOČIULIS, 
s. Fabijono. Gyv. Kanadoje. Atsi
liepti adresu: Jurgis Bočiulis, Juod- 
žiūnų km., Kupiškio raj., Šimonių 
p., Lithuania.

Jieškoma BARBORA STUOPK- 
LYTE GUDIENE, d. Igno. Gyv. Chi
cagoje. Atsiliepti h rba apie jų . pra
nešti šiuo adresu: Ona Stuopelytė, 
P. Cvirkos g-vė Nr. 8, Plungės m., 
Lithuania.

, Jieškomas ANTANAS GRIGAI
TIS, s. Kazimiero. Išvykęs iš Rasei
nių apskr., Jurbarko vals. .Kiek Ži
nau 1934 m. gyveno Chicagoje. Lie
tuvoje yra likę brolis Juozas Grigai
tis, 1934 m. gyveno Kalnujų km., 
Raseinių apskr. ir vals. Jieško Ma
rutė Grigaitytė Dervinskienė, duktė 
Juozo, Stirbaičių km., Gaurės paštas, 
Tauragės rajonas, Lithuania.

Iš Lietuvos giminiu yra pajieško- 
mi: GRIMAI: JUSTINAS, MOTIE
JUS, ADOMAS ir dvi seserys. Visi 
gimę Lietuvoje, Bagaslaviškiu pa
rap., ' Stavarigalos km., Ukmergės 
apskr. Į Ameriką išvažiavę prieš pir- 
mą Did. Karą. Jie imtys arba apie 
juos žinantieji yra prašomi atsiliepti 
šiuo adresu: Petras Tiekis, 26623 Oš
imui st., Madison Heights, Michigan.

Išvaryk Dievą 
teisingumą.

tai išvarysi
Pijus X

DIENRASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

■ ■ 'iv'n- A i < Sr» '

Naujas Fordo gamybos ūkio darbams eksperimentinis traktorius — 
vieno cilinderio su dviem laisvai judančiais stūmokliais

ĮVADUOS MS
Grįžo namo

LONDONAS, t>al. 25. — Šve
dijos karalius Gustav ir karalie-
nė Louise vakar išskrido lėktuvu i Helen Gaudusas ........... 1.00
į Stockholmą iš Londono. Šve-
dijos karalius ir karalienė 13 die
nų viešėjo Britanijoje.

Nenori atsisakyti -
ROMA, bal. 25. — Italijos so

cialistinių partijų suvienijimo 
reikalas atidėtas neribotam lai
kui. Nenni socialistai nenori at
sisakyti nuo ryšių su komunis
tais, o to reikalauja Saragato so
cialistai.

Liūtas pabėgo
BUENOS AIRES, Argentina, 

bal. 23. — Liūtas pabėgo iš cir
ko būdelės. Visą naktį liūtas bu
vo laisvas ir gąsdino Olivos prie 
miesčio gyventojus. Liūtas su
gautas.

UALDAKNYGS

JAUNUOLIU MAUKIS
tuną paruošė

Knn. P. Kirvelaltto• * •' z
Kaina 5i.5O tr V.fK» 

taanyuaiu aarvaoolui*
DRAUGAS 

4545 West 63rd Street
CHTCAGO 29. ILL.

-------------------------------------------------------- 1

MMUIIUIIIIIIIIIIHIimMMII|IINMININM>
STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardinėje
Pai gražiausia dovana mūsų 
maMesiems skaitytojam*. Meiit 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai b 
dali. Vl. Stančikaitės gražios lliu 
atracijos šią knygą padarė dau 
giausia mėgiama mažųjų akaity 
tojų tarpe. Kaina $1.50.
,zaakymu» kariu au pinigais šiušant

• D K A U A S ’’ 

4545 VVest 63rd Street 
CHTCAGO 29. ILL.

tllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIMtIH

Ar jau perskaitei P. Retiuno 
romaną

larp Žalsvu Palapinių;
Baltinti* savo raoenaijoj* 

įmaną taip r**o: Pr Kesifl- 
laa “Tarp

Ur. ▲. Baltinu savo rvoenaljoj 
apie š) rot 
no romanas “Tarp laisvų palapinių* 
graliai Iškelia tą pasiaukojimo didu
mą, kuri beviltiškoje kovoje dėl tan 
tos laisvė* parodė Lietuvos part I n. 
oaa, tą Ideallsmą. kuriuo degt mtaų 
jaunimas, liedamas kraują dėl savo 
temdą, tuos did t luošius nuostolius, 
guriuos mums reikėjo pakelti dviejų 
okupacijų replėse. Todėl š, romaną 
skaitome su malonumu lr dideliu su
sidomėjimu. Ypač romane minimi 
žygiai Žavės jaunimą Ir kels jo dva 
«lą. Ala romanas, atskleldtląs mūsų 
tteroiškai tragišku* epizodus, yra 
šviežus spindulys tremties Idealizmo 
ugdyme.

296 pusk 
Užsakymus nartu su pinigais siųskit*

• ‘ D R A U fi A S • ‘
4545 We$t 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL.

PARAMA “DRAUGUI”
i :

"Draugo” spaudos reikalams at
siuntė šie asmenys:

B. P. Rymantas......... .. $3.00
Z. Miklovaitis ................ 1.00

Helen Sirvinskienė .... 2.00

Ačiū spaudos bičiuliams.

“Draugo” administracija

AUKOS UŽ KAUROORiy
u* 2S3K”

A. Ihrgėla ......... . 1.00
K. Stankus ........  2.00

, Peter Skarna ........ 1.00
John Varnas ........ 2.00
Juozas Lušaitis ........... 2.00
Peter Galvanauskas .. 1.1
Frank Radis ................ 100
M. Danyla .................... -50
Ona Pilitauskienė .... 1.00
S. černavičius................ 1.00
Pranė Balanda ........... 2.00
Bronius Gieda ...................1.00
Matas Budrys ................ 2.00
M. Matusaitis ................ 1.00
Mr. ir Mrs. J. Alunskis 2.00
J. Jackson .................... 2.00

Ačiū geradariams.

‘Draugo” administracija

Mažasis
TOBULYBES

KELIAS
ParaM

•A'v. ■’/ W
B P MARTIN

•4‘
Ala kelias, kuris neabejotinai ui 

tikrina visiems pasiekti tas aukšty 
beg, j kurias Dievas vedė Av. Tere 
nėlp, yra ne tik galimas, bot lr vl 
'tiems prieinamas. Visas pasauli, kaip 
pastebi Sv. Augiatlnaa, „negali pada 
rytiykų nors didelio". Tačiau kas ne 
rs'd melstla nusižeminti lr mylėti' 

P P Plūs k'
Siame amžiuje sv. Teresėlės Ms 

'asla Railas yra geriausias Tikrumo 
le. tėra vienintelis kelias, vedąs | am 
žlaklK laimę. Juk Kristus pats yn 

U tikrųjų sakau jums, jei 
irsite Ir nepasidarysite kai; 

kiai neįeisite | dangau* karulys 
žemė praeis, bet ma

nepraeis...
BO puslapių Ir kai 

Fhi kietais viršeliai,
ll.SO.

KAIP IflVENGtl 
SKAISTYKLOS

NmH «ebto refludeUz kąfe fe 
naudingų patarimų mama pzHeme ir ki
tiem.. Skaitykite lr kitiem, piktinkite k 
veikalelj, ne. kiekviena. kr&Mfefc t» 
rttų penkaitytL

nžsakyraus su pinigais siuskite
DRAUGAS į

$SM 8a. (Jaldey Ava.
>- chamu (t n.

lllimilllllHIIIIIlHUIIIMIIHMIlIHlIUIIIIIh

KADA IR KAM MOKAMOS

Pensijos ir Pašalpos
Alame leidinyje Ir S pu*l. priede at
spausdinta JAV-blų Modulinio Drau
dimo (Sodai Security) Įstatymas sn 
naujausiais IMS metų papildymais, 
būtent: 1) OflelalSs penai lų lr pakai 
pų lentelės, 2) Moterims pensijų 
mokėjimas nito 92 metų amžiaus, t) 
Nedarbingiems asmenims pensijos 
mokėjimas nuo (Mi' Sietų amžiaus.

Be to, šiame leidinyje atapausdln 
tas NHalmlngų atsitikimų įstatymas 
(W<ufcmen's Oompenuatlon), su len
telėmis. nurodant ui kokius kūno su- 
iri žeidi m, ir klek mokama pašalpoa 
Leidinių kaina tik B* oentų.

Pinigus su užsakymais siųsti: 
•‘DRA7H1AH’*

4045 Wo*t Mrd Streot 
CMonga ». lUlnols

LAIKRODĖLIAI
už pusę kainos

VISŲ GERIAUSIŲ IŠDIR- 

BYSČIŲ, 1957 METŲ
Rankinis laikrodėlis, moteriškas ar 

vyriškas, 7 akmenėlių, waterpr<of, 
vertės $19.95, už ........................$9.95

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

17 akm., vertės $39.45, už. $19.60
19 akmenėli!/, 18 karatų aukso, 

vertės $58.00, už ................... $29.00
17 akm., automatiškai jmts užsi

suka, vertės $09.00, už ......... $34.50
21 akm., automatiškas, paauksuo

tas, vertės $75.00, už ................$37.50
2.3 km., (mnuksuotas (gold filled),
vertės $90.00 už .................. $45.00
30 akmenėlių, aukso keisas,
vertės $150.00, už .............  $75.00
17 akm. alanu. eloe.k, gold,
vertės 82.00, už.................... $41.00 i
7 akiu. niurni eloek laiknslėlis, 1

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

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

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

JOS. F. BŪDRIK 
FURNITURE, INC.

3241 S. Halsted St.
Ttl. CAIumet 5-7237 -
CHICAGO. ILLINOIS

Krautuvė atdaru plrmiidleblo Ir 
ketvirtadienio vak. iki .|ewdry
Dept. sekmadieniais uždarytas. Fur
niture ir Television Dept. atidarytas 
sekm adienials nuo 12 iki 5 vnl. p. p.

Iludrtkn Kudiit Valanda Iš \VHFC, 
I4RO Irti. rsdkt Motles kiekviena ket
virtadieni msi e iki 7 vai. vakare.

CLASSIFIED AND BEIP W<NTFD Alis
SEAL EHTATF H EI.P WANTED MOTERYSSEAL ESTATE

MARQUETTE PARKE
Med. binig. li kumb., platus skly

pas, arti susisiekimo.
GAGE PARKE

Naujas mūr. 2 tį aukšto, 4 lr 3 
kinb., centr. dujomis Šildymas, gara
žas, Idealu motinai ii vedusiai «luk> 
tėčiai.

Mūr. bung. 2 butai, 5 ir 3 kamb. 
skiepe, geros išvaizdos namas.

BRIGHTON PARKE
Mūr. 2 po 6, centr. šildymas, 8 

auto. ganižas, reikia skubiai par
duosi.

tyed. 1 kamb. bung., didelis bu
tas, erdvus skiepus, garažas.

BIZNIAI
Taverna su visais į rengimais išnuo

mojama luitai prieinamomis sąlygo
mis Brighton Parke.

Mūr. namas: taverna ir salė, 2 bu
tai po 4 kmb. ir !» atskiri kambariai 
nuomavimui. Puikios pajamos, ge
ras pastai as. Luitui žema kaina.

Su geriausiais Velyki; linkSiJmals.

! SIMAITIS REALTY, 
2737 W.43rdSt..CL 4-2390
Mūr. 4 k. šild. did. lotos, tik $10.000 
Mūr. 6 k. gas. šild., gar. — $17.000.

Naujas mūr. 6 k., modern. jreng., 
alum. langai. Būtinai priverstas par
duoti — $19.500
Mūr. 2 b., centr. šild., gar. — $14.900.

Yra daugiau pigių lr gerų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer avė., LAfayetto 3-3384

(prie Califomia g-vėe]

4 KAMBARIŲ padidinamas mūrinis,
visas kilimuotas. Iškelti nutekėjimai. 
Čerj»itj grindys rūsyje. Aliuminijaus 
langai, visur vėsintuvai. Gazo, su
siausto oro šildymas. Pusantro anto 
mobiliaus garažas. Kaina $19,900.

7l36 So. Sawyer Avė.

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

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030

PRoepect 8-3579 (vak. ir semad.)

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

miegamieji). Augštas rūsys (English 
basment). Galima Įrengti butų rūsy
je ir pastogėje (attic).

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

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

Turime rimtų pirkėjų, todėl pra
šome turinčius parduoti namus kreiji- 
tis į raštinę ir mes mielai patnrnau- 
sime parduodami Jūsų namus.

SIHKF$ BUILDERS 
AND REALTY 

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

Rrm niNG »

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR

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

Natrių tel. BIshop 7-3340 
2737 YVest 43rd Street, t

Nauji namai, garažai, Įvairūs pa
taisymo ir pertvarkymo (remodel- 
ing) darbai.

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

4327 S. Campbell Av., Chieago 32, IU. 
YArda 7-M73

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

1442 S. 4Hth Ct., Cloero 50, fll.
Statome naujus namus ir gantas 

Atliekame visokių trobesių lr patai 
pų įvairins remonto darbu, skubiai 
gerai ir pigiai.
gaukite DAnube S-27M ano t vai 

ryto Iki 7 vai. vakaro.
Cet. OLymplc 2-&121 nuo • vai 

vakaro lkt 11 »«L vakaro.

LIETUVIŲ ST4TTB0S 
BENDROVE 

MORAS
Bullders Gan. Contractors 

Atlieka planavimo ir staty
bos darbus gydytojų oftsų, gy
venamųjų Ir viešųjų pastatų.

Nąmų įkainavimas ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STARKUS
Kasdien nuo 3 vai. ryto Iki B 
vai. p. p. Kitu laiku susitarus.

TeL PRoepect 8-2018 * 
8800 HO CAMPBELL AVĖ.

ChlcAgc 29. I1L

Namų statyba, Jvalrfls pataisymai 
Ir pnrdatlmas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namą, karts būtų gerai iš 
planuotas, patoguit gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TF.rmlnal I-UMI 

nuo 6 vai. p. p. kasdien Ir sekma
dieniais nuo 10-4 vai. Adresas: 515
Nolton, Wllk>w Springs UL

D. M0RSTAVI6IUS
REAL ESTATE - 1653 W. 103 at 

Tel. BEVERLY H-394S 
Nekilnojamų turtų plrklmaa, parda
vimas. Tarplninkavliium bizniuose ir
valdžios įstaigose.

IN(X)ME TAX. Tau »<«Hint*nt

Marųuctlo Parke
2 po a kamb. mūrinis, prie liet. 

baZ., sav. priverstas greit parduoti. 
Centrallnis šildymas, 2 mašinų gara
žas. (kainuotas pardavimui. A. Vaina.

a po & kamb. Mūrinis su 3 k. butu 
rūsy. 2 mašinų garaZaa. Alyvos centr. 
šildymas. Prieinama kaina. A. Vaina.

5 kamb. bungalovv. Autom, garo 
šildymas. 2 mašinų garažas. $17,000 
Hrlghmn Parke

3 po 4 kamb. Mūrinis. Pečiais šil
dymas. Garažas. Tik 220.500.

VARPAS Real Estate
Insurance, Notary Public 

Mlė So. W«twn Avė.
PRosp. 8-2234 arba HEm. 4-7O8S

*WMW«MMėnOH>s(WWlėll(WWIIH

PIRKITE lr parduokite uvo •*- 
kilnojamą turtą per ma*o įstaigą. 
Naudokitės mano teisinį patarna- 
vimn.

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpnblio 7-9400

Ūloje' nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas Ir teisingas patar

NORVILĄ
REAL EOTATE SALES * 

JBOO w. ėttta SL TsL Prospect

MARQUETTE PARKE. 10 butų 
ftpartamentlnls. Stiprus namas ir ge
ros pajamos. $67,000.

BRIGHTON "PARKE. 6 butų mūr. 
ant plataus sklypo, 5 kmb., centr. 
šild., lkti butai šildomi pečiais. Kai
na $36,000.

KITUR: 2-Jų augštu 4 bt. mūr. 
2 po 4 kmb. ir 2 po 6%. Šildymas. 
$38,000.

VENTA
4409 SO. FAIRFIELD AVĖ. 

LAf. 8-8881; LAI. 8-9027

72nd ir So. Rockw«U St. $26,900. 
— visa kaina tokio modernaus ir 
puikaus 2-jų buitų po 4 kamb. mū
rinio namo. Plieno balkiai. Pasto
gė. Apynauji garažai. Be to, švie
sių plytų frontas, bei erdvais skly
pas. Nuomų sutarčių nėra. Savi
ninkai rimtai suinteresuoti parduo
ti, todėl pasiteiraukite dar šian
dien pas —
E. KURAIŲ, tri. REpublic 7-9400

JEIGU JUS VILIOJA ‘
Marųucttn Parkas, o Jūsų svajonės 
apie nuosavybę šio-J gražiausioj Chi
cagos lietuvių kolonijoj ligšiol sap
nais tik ir liko, tai dabar yra reta 
proga tas svajones gražiai realizuoti 
ir nusipirkti 5 kambarių mūrinį bun- 
galow. Naujai, moderniškai išstatyta 
virtuvė ir vonia, žieminiai langai, 
aliumlnaus durys, autimatiškas šildy
mas alyva. Sutvarkyti porčiai. Dvigu
bas garažas. Arti krautuvių. Kaina 
numažinta ir be derybų:

«15,8ŪO i
Atetkit ar paskambinkit, apžiūrė- 

kit ir nusipirkit! Volodkevičius.

P. L E 0 M A S
REAL ESTATF.

2735 VVest 71 st Street
Visi tęlefnaal: VVAlbrook !>:AO15---- —--- - * -. - - - - -

ARTI NEW BUFFALO, MICH.
65 mylios nuo Chicagos

700 pėdų miškelio paupyje, 10 ak
rų žemės 2 modern. namai, 11 kanib. 
ir 4 kamb., alyva apšild. 2-Jų mašinų 
garažas. Jaunų įvairių vals. medžių 
sodas, raudonu ir juodų aviečių krū
mai, gražiai apsodinta. Netoli (walk- 
ing distance) South Shorę autobuso 
sustojimo tr Lake Michigan. Savinin
kas apleidžia miestą dėl nesveikatos. 
Parduos už geriausią pasiūlymą, su 
baldais ar be baldų.

Važiuoti U. S. 12. pasukti f dešinę 
prie J’s Cafe. nedavažluojant Union 
Pier, 2-as namas dešinėj pusėj Niek 
Dtuliak, ljokcNklc, Mich. 134 n rba ra
šykite Rout 2, llox 158, Ncw Buf- 
lalo, Michigan, .

$7,500 PILNA KAINA. 4 kanib. 
namas. Apylinkėje 31st ir Hamlin. 
Kartu įskaitoma TV ir baldai. Mo
kesčiai tik $38. Įmokėti $2,500.

SVOBODA 3739 W. 26th St 
LAwndale 1-7038

HELP WANTED — FEMALE

FREIGHT LINE FIRM
PERMANENT POSITIONS FOR EXPERIENCED ONLY. 

GIRLS W1LL REOEIVE UNU8UAL TOP SALARY TO i START.

COMBINATTON TELETYPE OPER. 
AND RECEPTIONIST

Muwt have Miveral years eotperienne.

SECRETARIES - Dictaphone and Short-
hand ability necessary.

Due to our type of buslnees, we are payiag highest 
salaries ln ,city. ’

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

4350‘ W. ROOSEVELT ROAD
JWSBtaBMaitaataę$9ęBSHĮ8ęsaaamBfta===ar'. ■ r ir'i, i----- —

Į ■ I. fj1*1 ' . .*«r ' ■ " I ■>) III» aa

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. “Drauge'

Penktadienis, balandžio 26, 1957

STENO - CLERK 
W a n t e d

25th & Ashland
GOOD SALARY 

EXCELLENT VVORKING 
CONDITION

WITH MANY BENEFITS 
For Appt. C*ll:

CAnal 6-2467
Ex. 15

PROGOS — OPPORTUNITIES

Parduodama pelninga valgykla ne
toli Westem ir Archer. Gerai iš
dirbtas biznis, gausi klijentūra. Dirb
tuvių ir sunkvežimių sustojimo apy
linkė. Galima gyventi vietoje. ,

TeL BIshop 7-9301

Parduodama TAVERNA 
UURMAK RD. Dirbtuvių 
Tavernos “lease" baigiasi 
Skambinti namo savininkui 
pio 2-0205.

— 732 W. 
apylinkėje, 
bal. 30 d. 
— Ol.ym-

PARDAVIMUI

CEDAR CLOSET. Paduodama ked
ro medžio rūbinė — 48 col. pločio ir 
64 colių augš. Prieinama kaina. 
Skambinti po 6:30 vai. vak. arba šeš
tad. ir sekmad. iki 12 vai. dienų. — 
REpublic 7-4511.

IftNUOMUOJAMA — FOR BENT

IŠNUOMOJAMAS 6 kambarių (3 
miegaihi) butas, suaugusių šeimai 
prie pat Marąuette parko.

Teirautis REpublic 7-2394

CICERO — ramioje liotuviškoje 
apylinkėje, arti bažnyčios ir mokyk
los, išnuomojamas erdvus, saulėtas C 
kambarių butas (3 miegamieji) su 
garažu. Teirautis: OLympic 2-5967 
vakare nuo 5 iki 8 vai.

NAMŲ SAVININKAI!
Tarpininkaujame butų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltai. Tarime 
laukiančiųjų pąrašą.

.VARPAS Real Estate
!M>1S So VVeatern. PRospeet k-2234

Išnuomojamas 3x/n kmb. butas. 
Apšildomas. Garažas. Čia pat išnuo
mojama krautuvės patalpa. 5103 S. 
Carpenter (kampas 51 St.). Tel. BO 
8-5369. '

MISCELLANEOUS

ŠILDYMAS
A Stanėšaosbaa Instoliuoja ri* 

aų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamu* pečiu* fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air conditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.

1546 S. 46th Court, Clcor-
T«L OLympic 6-0775 nuo 8 vaL 

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

OLymoie 2*6752

LIET. APDRAUDOS AGENTTRA 
Vizų rflšlų apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bės patvirtino® kainos.

Prieš darydBhil apdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
VVAlbrook 5-5*71 \

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
SIOS 8. Ashland Avė.. Chlaago M, DI.

.OVJH W(
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SPORTO APŽVALGA
(Atkelta iš 2 Dusi.)

• Jau kitas yra klausimas, ar 
dabartinis komandų, kurios at
stovaus sayasias apygardas 
sporto šventėje, skaičius yra pa
kankamai tikslus. Turinčių tei
sę žaidynėse dalyvauti koman
dų skaičių reguliuoja Faskas.

Džiaugsmas ir skausmas 
Nereikia nė aiškinti, nes lie

tuviškoji visuomenė savo atsi
lankymu tai įrodė, jog tokios me 
tinės sporto žaidynės yra nepa
prastas įvykis ne tik žaidynių 
vietovės sportininkams, bet ir 
bendrai visai visuomenei ir taip

Numatyta, jog kiekviena apygar . Pat svečiams sportininkams, 
da galės siųsti į Torontą tas ko-. Mūsų šventės dalyviams — 
mandas, kurios laimėjo pirmą- visiems sportininkams — di-
sias kelias vietas nesebiai buvu
siose apygardų pirmenybėse.

Reikia sutikti, k3d koks nors

džiausiąs atlyginimas yra gau
sus žiūrovų skaičius. Tai žmo

teranas ir sporto darbuotojas 
Napoleonas Cirtautas.

— Klubo valdybos kvietimu, 
paskirų sporto sekcijų vadovų 
vietas užėmė šie asmenys: vy
rų krepšinio ir tinklinio — G. 
Vitkus, jaunių ir jaunučių krep
šinio — V. Petrauskas, futbo
lo — V. Baziliauskas, moterų ir 
mergaičių — B. Jociūtė, lauko 
teniso — P. Misiūnas, stalo te
niso — J. Kirvelaitis, žiemos 
sporto — K. Žalnieraitis, van
dens sporto — G. Kazlauskas 
ir šachmatų — M. Gilvydis. Kiu

sportininkai ir tai supranta vi-, bo atstovas prie Amateur Ath-
atstovavimo kriterijus turėjo suomenė. Džiugu, kad. visuo- 
būti pagaliau surastas, tačiau 
tenka suabejoti, ar pagaliau to
kios jau apygardų pirmenybėse

menė atsilanko į sporto žaidy
nes labai gausiai. Už tai vigi 
sportininkai visuomenei yra dė-

dalyvavusios komandos yra pa- kingi, ir tikėkime, kad Toronte
Čios pajėgiausios savo apygar
doje. Juk turime prisiminti, kad 
nevisi sporto vienetai galėjo pa
sirodyti apygardų pirmenybėse, 
juo labiau, kad buvo atsitikimų, 
kur apie tokias pirmenybes bu
vo sužinota vos prieš keletą die
nų. Organas, kuris ir tokių apy
gardinių pirmenybių tvarką nu
stato, atrodo gerai žino, kad 
pvz. Detroitą ar Clevelandą pa
siekti, tai nėra “labas, sudiev“ 
pasakymas.

ir vėl bus gausu žiūrovų.

Ietie Assn. —r A. Rugienius.
— Didžioji sp. klubo gegužinė

šiemet įvyks birželio 9 d. Liber
ty parke. Klubo valdyba jau su
darinėja įvairias rengimo komi
sijas ir kviečia talkininkus dar
bui. Reikia manyti, kad rengia
ma gegužinė susilauks plataus 
dėmesio, nes. ji savo programa 
ir apimtimi žada būti tikrai mil
žiniško masto.

— VU š, Amerikos Lietuvių

Paul M. Smith, lietuvis advo-

TRISDEŠIMTS PENKIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTISNauja maldaknygė
“Viešpatie, Išklausyk 

Manęs”
Suredagavo

Kun. K. Matulaitis, M.I.O. 
Išleido

Lietuvių Katalikų Spaudos Draugija
640 puslapių; 3/. colio storumo

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

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

gių, spausdintų Amerikoje; visos li
tanijos; 11 novenų; visų sakramentų 
aiškinimai; psalmes; pilnos rekolek-

katas, turi vilties būti Demo- Oljos; visų sekmadienių evangelijos 
tretininkų maldos susirinkimams lr 
aholiucijal; maldos apaStalystAs mal
dos; flv. Valandos maldos; 33 gięsiu.; . 
Velykų ir Vėlinių apeigos; Kryžiaus 
keliai; Sopulingosios Motinos stotys 
lr t.t 1

Maldaknyge "Viešpatie, Išklausyk 
Manęs" yra labai gražiai Išleista; at
spausdinta ant balčiausio lr geriau
sio poplerlo; tvirtai jrlšta su paauk
savimu ar b«v nemažos raides; daug 
ryškių Iliustracijų.

kratų partijos kandidatas i Chi- 
cagos miesto teisėjo pareigas.

Kitas dalykas yra pagaliau ir 
pats apygardų atstovų skal
aus. Juk dauguma mūsų žino
me, jog vienoje ar kitoje sporto 
šakoje ne visos apygardos yra 
vienodai pajėgios. Ir todėl pa
sakyti, kad kiekviena apygarda 
turi teisę siųsti, sakykime, po 
dyi komandas į tinklinio varžy
bas, vyrų ar moterų klasėje, la
bai gali kaikurias apygardas nu 
Skriaust i. Čia ir vėl Faskas tu
rėjo pagalvoti apie kitą atrin
kimo būdą, nes esame nuomonės, 
jog metinėje sporto šventėje da
lyvauja tik patys pajėgiausieji 
vienetai.

Juk pvz. galima buvo atrink
ti komandas, jas lyginant. Ma
nau, jog tai būtų labai gera, jei 
bent vienas Fasko atstovas da
lyvautų visose apygardų pirme
nybėse. Jis galėtų ten pamatyti 
komandų pajėgumą ir toks ste
bėjimas jau turėtų turėti vėliau 
įtakos į komandų pajėgumo nu
statymą. Kad toks įvertinimas 
netaptų perdaug labai asmeniš
ku, tektų taip pat paklausti, kad 
ir klausimų bei atsakymų formo
je, visų tai apygardai priklau
sančių klubų vadovybes. Tačiau 
nemanau, kad būtų tikslu pasi
tikėti vien tik apygardinių pir
menybių pasekmėmis. Tai pa
tvirtina ir Vidurinių Vakarų a- 
pygardos stalo teniso varžybų 
pasekmės, ir net tokios tinklinio 
varžybų pasekmės tiek šioje, 
tiek New Yorko apygardoje.

Taigi yra geras dalykas apri
boti komandų skaičių, tačiau 
toks sureguliavimas turėtų būti 
daugiau nuodugnesnis.

Graudūs prisiminimai 
, Šitas komandinis dalyvių skai 

čiaus sureguliavimas, jeigu jis ir 
toliau taip bus tvarkomas, gali 
ir vėl suteikti ne tik nemalonu
mų, bet i/nuostolių. Prisiminus 
kaikuriuos graudžius įvykius 
New Yorko sporto žaidynėse, 
kai numatytas^ Kanados spor
tinės apygarflflįft tinklinio atsto
vas nebepas!
terys tegal

Šiandieninis sporto žaidynių 
aktyvusis dalyvis — kiekvienas 
sportininkas — tik labai retais 
atvejais yra paremiamas finan
siniai savojo klubo. Jis už savo 
sportinį entuziazmą -užmoka ne
tik nemiegotomis naktimis, pra- Sportinių žaidynių I rato var- 
leistomis pamokomis mokyklose, žybose- Toronte. Detroito LSK 
bet taip pat ir finansiškai nu- kovą atstovąus vyrų ir moterų 
kenčia, apsimokėdamas kelionės tinklinio, jaunių krepšinio, vyrų 
išlaidas rnoterU stąlo teniso bei šach-

imatų komandos. Viso varžybo-
Todėl kiekviena mažiausioji se dalyvaus 42 aktyvūs sporti- 

paramą sportininkui iš mūsų vi-' 
suomenės yra ženklas, kad spor 
tininko padėtį visuomenė supran 
ta. Džiugu, kad visur ir visada 
mūsų sportininkąi buvo aprūpi
nami nakvynėmis ir maistu. Ži
nant, kiek daug įtakos į patį žai
dimo lygį turi poilsis, skaitau, 
jog geras šito dalyko sutvar
kymas yra tiek pat svarbus, 
kaip ir tinkama sporto aikštė 
ir kultūringi žiūrovai.

SOPHIE B A t* C U S 
RADIO PROGRAMA

IŠ WQEP stotlea — Banga 1890 
PIRMAD1KNIO vak. nuo 7—8 v. 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

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

SEKMAI). 8l8®—»:8O v. r. « stotie* 
WOI*A — 14OO kll.

7159 So. MAPLEVVOOD AVE. 
CMcago 29, (U. HKmlock 4-2413

GUŽAUSKŲ
BEVEBLY HILLS GELINYCIA
Geriausios gėlės <161 vestuvių, banke 
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 West 63rd Street 
Tel. PRnsiM-ct 8-0833 lr PR 8-0834.

ninkai. Drauge su sportininkais 
vyks nemažas būrys ir sporto 
bičiulių. P.

Tarnautoją* naujai 
ligoninei $25,319

VIENERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS

A. A.

ANTANINA ČINIKIENĖ
, (PO TĖVAIS GABRIUTE)

Jau sukako 35 metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą motiną, Antaniną.

Netekome savo mylimos molinos balandžio mėli. 11 die
ną, 1922 metais.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime už
miršti? Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną atilsį.

Mes, atmindami jos liūdną pasitraukimą iš mūsų tarpo, 
užprašėme gedulingas šv. Mišias (su egzekvijomis, už jos 
sielą balandžio 27 d., 1957 m. TT. Marijonų koplyčioje, po 
adresu 6336 S. Kilbourn Ave., Chicago, III., 9:30 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti 
šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a., a. Anta
ninos sielą.

Nuliūdę sūnūs, duktė, žentas, švogerka ir anūkės.

Dar vienas dėmesio vertas da 
lykas. Sporto šventės vykdy
tojai turi pagaliau atsiminti, kad 
šventė nėra vien tik klubui fi

nansinių išteklių sutelkimo prie
monė. Todėl manau, kad jau 
bent sporto šventės dalyviai tu
rėtų gauti žaidynių programą ne 
mokamai ir taip pat jau pats 
laikas sutvarkyti ir šeštadieni
nius pasilinksminimus. Bent jau 
tie sportininkai, kurie sekmadie
nį turi aktyviai dalyvauti rung
tynėse, turėtų būti suvaržyti lai 
ko atžvilgiu. Čia atsakomybę 
šventės vykdytojai turėtų pa
vesti sporto klubų atstovams.

Tiek keliais svaroiais klausi
mais, besiruošiant j Torontą. Ti
kėkimės, jog mūsų Visų apygar
dų atstovai dabar labai nuošir
džiai , ruošiasi atstovauti savo 
apygardas metinėje šventėje. Ti 
kėkimės, kad jie parodys savo 
sugebėjimus aikštėje, bet ne už 
aikštės ribų, o šventės vykdy
tojai ar atsakingieji organai 
šventę tvarkys ir lietuvybę aiš
kins ne aikštėje, o už aikštės 
ribų. Labai kuklūs norai.

— Vid. Vakarų sporto apyg.
prieauglio kamuolio žaidimų ir 
apygardinių stalo teniso pirrhe- 
nybių iškilmingo uždarymo me
tu, Michigano Futbolo Sąjungos 
pavedimu, Detroito LSK Kovo 
futbolininkams, laimė jusiems 
1956 m. Michįgano Futbolo Ly-| 
gos II divizijos pirmenybėse I

Šv. Kryžiaus ligoninės tarnau 
tojai pasižadėjo naujos ligoni
nės statybai sukelti $25,319. 
Kaip jau rašėme anksčiau, 83, 
toje ligoninėje dirbantieji dak-j 
tarai pasižadėjo statybai su-! 
teikti $500,600. Ligoninė turės; 
222 lovas ir kainuos $4,000,000.

Pasuksime laikrodžius
Ateinantį sekmadienį, balan

džio 28 d., 2 vai. ryto, Chicago
je bus pasukti viena valanda 

laikrodžiai ir turėsime vasarinį 
laiką, kuris tęsis ištisus šešis 
mėnesius. Nuo ateinančių metų 
visa Illinois valstybė planuoja 
įsivesti tokį vasarinį laiką pen
kiems mėnesiams metuose ta
da ir Chicaga turės prisitaikyti.

Draudžia skelbimų lentas
Čhicagos miesto taryboje bu

vo nuspręsta, kad nevalia staty
ti skelbimų lentų 400 pėdų plo
te nuo miesto parkų ar ekspre
sinių kelių. Paskutiniu metu 
išduotų 17 tokių leidimų atšauk
ta.

A. A.

MOTIEJUS TERASAS

Gyv. 6947 So. Talman Ave.
Jau suėjo vieneri metai, kai 

negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tai'iMk mylinių vyrą ir 
tėvų a. a. Motiejų Terasą.

Netekome savo mylimo 1956 
m., balandžio mėn. i27 d. Nors 
laikus tęsiasi, bet jfcefc jo nie
kados negalėsime dnpiršti. Lai 
gailestingas Dievas., suteikia 
jum amžiną ramybę.

l’ž jo sielą nie.4 užprašėme 
1 gedulingas šv. Mišias su eg- 
zekvijemis šeštadienį, bal. 27 
d. 8 vai. ryto Gimimo P-lės 
Švč. parapijos bažnyčioje Mur- 
ąucttc Parke.

Maloniai kviečiame visus gi
mines, draugus, kaimynus ir 
pažįstamus šiose pamaldose 
dalyvauti ir kurtu su mumis 
pasimelsti už a. a. Motiejaus 
sielą.

' Nuliūdę: Žmoną Petronėlė, 
dukterys; Marijona Jakutis, 
Petronėlė Allsot, sūnus Mo
tiejus ir jų šeimos.

t

Si maldaknygė yra geriausias pir 
k i nys Amerikoje. Užsisakykite tuo- j
lau

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL.

FRANK PAKUTINSKAS
Gyveno 1828 S. 5tlth Court, 

Cicero, 111. TO 3-0506
Mirė bal. 23 d., 1957, 2:25 v. 

popiet, sulaukęs senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau

ragės apskr., Pašaltunės (Gau
res) parapijos.

Amerikoje išgyveno 60 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

2 sūnūs: Stanlev, marti Barba
ra; Bruno, 4 dukterys: Julia 
Hlnes, žentas Stanley; Sophie 
Moshier, žentas Krank; Pat 
Tankis, žentas Leonard; ir 
Amelia Klump, žentas Joseph,
9 anūkai, I proanūkas. Pusbro
lis Juozapas Pakutinskas su 
šeima, kiti giminės, .draugai lr 
pažįstami.
l'riklausė šv. Vardo Draugijai.

Kūnas pašarvotas Petkaus 
koplyčioje, 1410 Sį- 50th Ave., 
Cicero, III. į

Laidotuvės įvyks šešt., bal. 
27 d., iš koplyčios 8:30 val. ry
to bus atlydėtas į šv. Antano 
parapijos bažnyčią,, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero kvė
pinės.

Nuoširdžiai kviečiame 
gimines, draugus ir pi 
dalyvauti šiose luidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnūs, marti,' duk
terys, žentai, anūkai lr prounū- 
kai.

Ll-I . . ■ —

me vįsua.^ 
:ci žinUiIntiV

Pirkit Apsaugos Bonuss

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Ave.
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9852—. _ _    ■ r •

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

kilmingame^pKdynių atidaryme, 
ir yra rašoma apie reikalą turė
ti kruopšt^anį atrankos metodą. 
Pasakysiu, Kad skaičiavimas, 
jog iš trijų apygardų atvažiuos 
po dvi komandas, yra labai pa
viršutiniškas ir sakyčiau per
daug jau lengvapėdiškas. Idant 
įfepasikarto*usariiograudūs New 
Jfrorko numūra raV atrodo dabar 
yra būtina, kad numatytieji a- 
pygardų atstovai turėtų būti į- 
pareigoti tam tikromis sankci
jomis paremtais pažadais, kad 
jie tikrai dalyvaus.

Kai kam šitos “smulkmenos”
Iškėlimas atrodys galbūt per
daug jau didelis smulkinimasis 
reikaluose, kuriuos tvarko orga
nas ir dėl kurių jis neša visą at
sakomybę. Tai gal ir yra tiesa, 
tačiau man patirtis parodė, kad 
veltui išleistieji klubo pinigai, fi

fiansuojant komandos šimtamy- 
mę kelionę į New Yorką, taip 
pat yra tiesa. Ir sakyčiau žiau

ri tiesa, nes toji finansinė są
skaita dar šiandien tebėra ne
sutvarkyta. -

vietą, įteiktos individualinės do- 
ir Čhicagos mo vanos. Atskiras laimėtojų pa- 

alyvauti tik iš-* gerbimas numatomas netolimo
je ateityje; jį organizuoja pati
Michigano Futbolo Sąjunga. 
Kaip žinoma, Detroito LSK Ko
vo futbolo komanda šiemet da
lyvaus I divizijos pirmenybėse? 
Pirmos pirmenybių rungtynės į- 
vyks gegužės 18 d. prieš vokie
čių Sports Club. Prieš prade
dant primenybes, atskirai bus 
pravestos Michigano taurės var
žybos vieno minuso sistema, šių. 
metų pirmenybėms smarkiai ruo 
šiamasi. Treniruotės vyksta an-. 
tradieniais ir ketvirtadieniais 
Patton pay k o aikštėje. Treniruo 
tęs praveda žinomas futbolo ve

A A
PRANCIŠKUS MITCHELL

Gyveno 5655 So. Homan Ave. 
Tel. GRovehill 6-8215

Mirė balandžio 23 d., 1957,
8 vai. ryto. Gimė Lietuvoje; 
kilo iš Suvalkų apskr., Siūba
vos parap., l’alimonlų km.

Amerikoje išgyveno 56 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

švogeris Nikodemas Kungis, 
sesers duktė Ona Morkūnas, 
Jos vyras Edvvard ir jų šeima, 
sesers sūnus 1’ranclAkus Run
gia, jo žmona Ona “ir kiti gimi
nės.

Kūnas paftarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 South 
Lituanica Ave.

lAldotuvės Jvyks ftcStad., bal. 
27 d., Iš koplyčios 3:30 vai. ry
to bus atlydėtas į iv. Jurgio, 
parapijos bažnyčia, kurioje 
jvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielų. Po* pamaldų bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę; Giminės.
laidotuvių dlfaktorius Anta

nas M. Phillips. Tel. VA 7-3401

UODfilIO VALANDOJ

MAŽEIKA « EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6840 Sk W«aUw Ava. Air
14S0S — 7-eeei ai—»>«■■»■ i
kuri* gyv»n* kltOM ml«m« OalyMI 

koplyčia arčiau Jūsų namų.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna
vimas dieną ir nak 

I tj, Reikale laukite 
I mus.

Mes turime koplyčias 

visose Čhicagos ir
g Rorelando dalyse ir' 

tuojau patarnaujame1

Mielam JUOZUI RIMKEVIČIUI, jo žmonai 

A.| A

ANELEI RIMKEVIČIENEI mirus,
nuoširdžią užuojautą reiškia

DĖDINAI IR MACEIKAI

PETRAS BIELIŪNAS
4848 S. CALIFORNIA AVK. LAfayette 3-3572

8307 S. LITUANICA AVE.
ANTANAS M. PHILLIPS

Tel YArds 7-3401

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

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

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

JURGIS F. RUOMIN
3319 S. LITUANICA AVE. Tel. YAnls 7-1138-1139

i VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 5«th AVE., CICERO, III Tel. OLymple 2-1003

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

STEPONAS C. LACKAVVICZ
2424 W. <»Dth STREET REpuMh 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Virginia 7-6672

TaNCEFŪMERAL HOME
1424 S. 50th Ave. OLymple 2-5245 ir TOwnliall 3-9687

i 1
t



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, TLI JNOIS Penktadienio, balandžio 26, 1957
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X Die Flcdermaus operetė 
pirmą kartą buvo pastatyta 
1872 m. Vienojė ir turėjo di
džiausią pasisekimą. Per penkis 
metus vien tik Vokietijoje ji 
buvo pastatyta net 171 teatre.

Londone ši operetė buvo pa
statyta “Nakties paukščių” var
du. Vėliau pavadinta "Links
moji kunigaikštytė”.

J. A. Valstybėse pirmą kar
tą pasirodė vardu “Nuostabi 
naktis”, vėliau "Šampano nak
tis”, o dar vėliau “Rosalinda”.

1905 m. Metropolitan Operos 
kompanija pavadino tikruoju 
vardu “šikšnosparnis”. 1950 
m. Metropolitan opera pasiro
dė su "šikšnosparniu” anglų 
kalba.

X I,ituanica-Necaxa futbolo 
rungtynės įvyks sekmadienį, 
balandžio 28 d., Marąuette
Parko aikštėje. 11:30 vai. jau
nių komanda susitinka su žydų 
jaunių kom. Hakoah. 1 vai. re
zervinė kom. su Necaxa, o 3 v. 
p. p. Lituanicos I div. kom. su 
Neęaxa I div. Necaxa futbolo 
klubas jau kartą buvo lietuvių 
svečias draugiškoms rungty
nėms,* kurios baigėsi 2:2 rezul
tatu. Kadangi šis susitikimas 
yra pirmenybių, tenka tikėtis, 
kad žaidimas bus daug kietes-

KUN. ANICETO LINKAUS SUKAKTYS
A. a. kun. A. Skripkus, pir- vynėje”, "Moksleivyje”, “Gied- • pija atrodo šauni, graži ir malo

X “Už geresnį pasaulį”, se
niai visų laukta knyga, jau pa
siekė Ameriką ir gaunama 
“Drauge”. Knygą paruošė kun.
Pranas Dauknys, MIC. “Šian
dieninė žmonija suklaidinta, 
paklydusi, netekusi pasitikėji
mo, reikalingos šviesos, vado
vavimo, pasitikėjimo. Ar norite 
savo bendradarbiavimu, vado- 
jaujant šventajai hierarchijai, 
būti tos vilties šaukliais ir tos 
šviesos skelbėjais? Ar norite 
būti didžiuoju, triumfuojančiu 
saulės spinduliu, kuris kviečia 
nusipurtyti abejingumą ir pa
tvariai dirbti? Ar norite pasi
daryti, jei Dievui taip patinka, 
žmonijos sužadintojais, belau
kiant pirmųjų pulkų?” Taip 
rašė šv. Tėvas Pijus XII.

Atsakymą į tuos šv. Tėvo 
Pijaus XII žodžius ras kiekvie
nas įsigijęs knygą "Už geresnį 
pasaulį”.

X Jaunimo koncertas, kuris 
įvyks Lietuvių auditorijoje, ba
landžio mėn. 28 d., prasideda nis ir įdorneSnis 
3:30 vai. p. p. Programoje da-i 
lyvauja Simo Velbasio baleto 
studijos mokiniai, kurie paro
dys apie 10 baleto numerių, 
paskui* skautų mergaičių kvar-

masis Šv. Kryžaius lietuvių pa
rapijos klebonas, padedamas 
gerų parapiečių, pastatė gražią 
bažnyčią, o kun. Anicetas Lin
kus, antrasis Šv. Kryžiaus pa
rapijos klebonas ją išpuošė, pa
statė seserims mokytojoms na
mą ir kitus parapijos pastatus 
pagražino.

Įdomus kun. A. Linkaus gy
venimo kelias — k *ip jisai tapo 
vienu garsesniųjų Chieągos kle
bonų.

Gimęs 1887 m. balandžio 17 
d. Paryžiuje (ne Prancūzijoje, o 
Subačiaus priemiestyje, Lietu
voje).

Brolis buvo zakristijonu, visa 
šeima turėdavo ryšį su knygne
šiais.

— Atsimenu, laikydavome sto 
ge sukišę, kad nesugautų. Taip 
pat, kai mokiausi slaptoje lie
tuviškoje mokykloje, vienas iš 
mokinių žiūrėdavo, kad kas ne
reikalingas neužeitų. Pavojui 
esant — aprūkdavome pro lan
gus. Tėvas ruošėsi leisti į mo
kyklą, bet mirė, taip ir pasili
ko, — pasakojo savo atsimini
mus kun. A. Linkus.

Tėvui
moti.

mirus, ūkį teko išnuo-

X Antanina Gintautienė-Mikne-
šešiolikos tnetų jaunas Ani

cetas 1905 m. pasiryžta vykti į

roję
je”.

Moterų Dirvoje”,- Vyty-

Ijaikra&čių redaktorius

Užbaigus kolegiją prireikė re
dakcijos padėjėjo “Drauge”, ku
rį redagavo kun. A. Maliauskas.
Stud. A. Linkus buvo pakvies
tas dirbti “Draugo” redakcijon.
Tuo pačiu metu redagavo “Moks 
leivį” (Vėliau “Giedrą”), vedė 
keletą vakarinių anglų kalbos 
mokyklų. Dabar, uždarbis bu
vo geras, bet nesijautė paten
kintas, jieškojo ko augštesnio ir | navo nervų, bet tikslas pasiek- 
pasiryžo išvykti į seminariją, už tas ir senukai bei genutės džiau- 
leisdamas savo vietą “Drauge” giasi patogia patalpa senatvės 
P. Tumasoniui, kuris buvo su dienose, o lietuviškoji visuome-

m.
Labdarybės darbai

Kun. Anicetas Linkus daug 
dirbo ir dirba Labdarių Sąjun
goje. Jis yra nuo 1939 metų 
Labdarių Sąjungos iždininkas, 
dvasios vadas ir senelių prie
glaudos statybos pirmininkas.

Senelių prieglauda pastatyta 
ir įrengta. Ji kaštavo daugiau 
$300,000. Neapsiriksime pasa
kę, kad kun. Linkus buvo sene
lių prieglaudos namo statybos 
galva ir širdis. Daug jam kai-

tetas, pianistai paskambins ir rė Chicagoje balandžio mėn. 21 
solo dainininkai padainuos dai
nelių. Balete matysime kauka
ziečių šokį lezginka. Šokiams 
gros Br. Jonušo kapela. Kon
certą rengia Lietuvių Bendruo
menės Bridgeporto apylinkė ir 
kviečia visus narius ir svečius 
skaitlingai atsilankyti.

vičiūtė, 529 W. 43 Place, telef. Ameriką ir tų metų balandžio 
WA 4-3290, buvusi Šiaulių paš-117 d. atvyksta. Atvažiavus — 
to įstaigos vyr. telefonistė, mi-lnei draugų, nei pažįstamų.

X Tėvų Saleziečių sodyboje 
prie Cedar Lake, Ind., Velykų 
antrąją dieną iškylavo apie 60 
seselių kazimieriečių, kurios 
darbuojasi Chieągos ir apylin
kės liet. parapinėse mokyklose. 
Naujojoje erdvioje svetainėje 
tėvai saleziečiai seseles pavai
šino pietumis, kuriuos skonin
gai paruošė iš Chieągos atvy
kusios šeimininkės K. Semana- 
vičienė, U. Garlavičienė ir M. 
Pakeltienė.

X Liudas Montrimas, Wau- 
kegan, Wisc., atvykęs Ameri
kon turėjo operaciją, po kurios 
jis negali valdyti kojų. Dėl to 
jis nenusimena, bet dirba gra
žius pynimo rankdarbius: dė
želes, lėkštes, .kryžius ir kit. 
Savo darbo kryžių jis padova
nojo kun. Albinui Spurgiui, 
MIC, jo 25 metų kunigystės 
ir 50 m. amžiaus sukaktuvių 
proga. Vokietijoje Montrimas 
gyveno Weideno stovykloje, o 
Lietuvoje buvo policininku.

X Dr. Juozas Taučas atida
ro kabinetą Lake Vilią, Iii, 
14 mylių nuo Waukegan, 
gegužės 1 dieną. Kabineto te
lefonas EL 6-5354, buto ON 2- 
4840. Priėmimo valandos kas
dien nuo 4:30 vai. ligi 8 vai. 
vakare, šeštadieniais nuo 2 vai. 
iki 5 vai. v.

X Albinas Sakalauskas-Sa- 
kalas. gyv. Woodhaven, N. Y., 
atvykęs į Chicagą lanko savo 
pažįstamus Chicagoje ir Cice
ro je. Jis yra didelis šachmatų 
entuziastas ir aktyviai reiškia
si New Yorko šachmatininkų 
veikloje.

X Kai karščiai užklups —
bus pervėlu. Dabar su 100 dole
rių nuolaida galima pirkti kam
barių vėsintuvą pas Gradinską, 
J. G. Television Co., 2512 W. 
47th St.

X Rozalijai ir Vladui Pranc-
kams, 4523 So. Franeisco Avė., 
dukters gimimo proga, Leonar
das Jankauskas įteikė $200.00 
čekį.

X Menininkų klubo pobūvis 
Chicagoje dėl techniškų kliūčių 
įvyksta ne balandžio 28, o ge
gužės 5 d. ___  •

d. Cook County ligoninėje. Pa 
šarvota Rudmino koplyčioje 
Bridgeporte. Velionė sirgo apie 
dvejus .metus. Jos vyras Anta
nas Gintautas mirė šių metų 
sausio mėn. 1 d. Liko jų vien
turtis sūnus Antanas, kuris gy
veno prie savo tėvų.

X Dail. A. Kurauskas suti
ko pagaminti projektą tauti
nių šokių šventės plakato, ku
ris būtų plačiai paskleistas lie
tuvių kolonijose. Tuo reikalu 
buvo tartasi Lietuvių auditori
joje ir
iiiško pobūdžio reikalų. Pasita 
rime dalyvavo: dail. Kuraus- 
kas,' Br. Shotas, J. Jasaitis, A. 
Gintneris, dr. J. Bajerčius, St. 
Daunys ir kiti.

' /

— Važiavome dviese, kitas 
vyresnis ir jis kalbėjo: “Tu vai
ke, ką tu veiksi Amerikoje; žo
lę ėsi patvoryje ir verksi”... Pa
sisekė gauti darbą prie siuvėjų 
su keturiais doleriais atlyginimo 
savaitėje, o toliau uždirbdavau 
iki 24 dolerių per savaitę. Pa
siunčiau namo kiek pinigų ir 
pats susitaupiau apie 200 dole
rių, — pasakoja savo prisimini
mus kun. Linkus.

i*
Rašė eilėraščius

Kun. A. Linkus, Šv. Kryžiaus parapijos klebonas

X

Tada sustiprėjo jame noras
, mokytis, kad anglų kalbos pra- aptarta daugiau tech- , . , . . , ,mokęs pasiektų geresnį darbą. 

Iš pradžių stojo į mokyklą Val
paraiso, Ind. Po poros metų pri 
stigo lėšų. Apleido ir pradėjo 
dirbti inspektoriumi gazo kom
panijoje.

Tik pradėjęs darbą gavo pa
kvietimą St. Bede kolegijoje dės 
tyti lietuvių kalbą, už tai ten 
gavo nemokamai pragyvenimą 
ir mokslą. Visą laiką buvo ak
tyvus lietuvių moksleivių są
jūdyje. Kai 1912 m. buvo iš
leistas jaunųjų studiozų laik
raštis “Moksleivis”, jame tilpo 
ir stud. A. Linkaus eilėraštis a- 
pie “Moksleivį”:

X Jo.hn Pakel. Chicago Sąv- 
ings and Loan Association pre
zidentas, Tautinių šokių šventės 
finansų komisijos pirmininkas, 
kviečia visus finansų komisijos 
narius, komitetą ir komisijų 
pirmininkus dalyvauti balandžio 
.mėn. 27 d. 6 vai. savo reziden
cijoje, pagal anksčiau pasiųs
tus asmeninius pakvietimus. Ši
tas posėdis bus pagrindinis ir 
labai svarbus. Po susirinkimo 
bus vaišės ir pasilinksminimas.

X Muz. Bronius Jonušas jaii 
pasirašė sutartj griežti tautinių 
šokių šventės metu Interna
tional Amphiteatro salėje, 42 
gt- ir So. Halsted st., dalyvau
jant apie 10,000 žiūrovų. Or
kestre dalyvauja apie 30 muzi
kantų, kurie išpildys lietuvių 
komp. kūrinius ir linksmins 
svečius savo paties kūrybos 
maršais.

X Tauragės kiblias, įsteigtas 
šiais metais kontraktoriaus 
Brino iniciatyva, pradėjo veiki
mą. Klubo tikslas jungti lietu
vius, palaikyti lietuvių papro
čius ir stengtis neužmiršti lie
tuvių kalbos, šį šeštadienį klu
bo valdyba ruošia svečių ir na
rių pobūvį, o gegužės mėnesį 
pikniką. Klubo būstinė yra 
4342 S. Hermitage Avė.

X Visi, kurie nori išgirsti 
Dainų šventės jungtinį chorą,
giedantį “Dievas mūsų prieglau
da ir tvirtybė”, maloniai kvie
čiami atvykti į MAS Vidurio 
Vakarų apygardos metinę šven
tę sekmadienį, balandžio 28 d., 
Marijos augštesn. mokyklon. 
Ši giesmė buvo įrekontyiota Dai
nų šventės metu ir ja bus pra
dėtas moksleivių ateitininkų me 
tinės šventės iškilmingasis po
sėdis maždaug 11 vai.

Pirmutiniai mano žodžiai 
Sveikos sesfis, sveiki broliai!

Jei matysiu kas svyruoja,
Ar paklydęs kur dejuoja,
Jį tvirtybe paramstysiu;
Neik, kur klaida, jam sakysiu.

Drąsiai žengsiu — nebijosiu!
Ką užmoju, nenustosiu.
Kas užpulti panorėtų — "
Jo galybė sudrebėtų.
Vėliau stud. A. Linkaus eilė

raščių yra tilpę “Drauge”, “Tė-

z
X Į Liet* Dantų gydytojų 

rengiamą tradicinį kartūno ba
lių, įvykstantį gegužės mėn. 4 
d. Ballroom .salėse, 3504 So. 
Westem avė., staliukus galima 
užsakyti pas dant. gyd. Bal
trušaitienę, tel. FRontier 6- 
0787 ir paa dant. gyd. S. Tu- 
mosienę, tel. OLympic 2-1464. 
Staliukai yra svečių patogumui 
ir atskiro mokesčio fiebus ima
ma.

X Mūsų bendradarbio P. Lic- 
kaus išsamiame reportaže apie 
LRKSA 70 metų sukakties mi
nėjimą L. Vyčių salėj balandžio 
6 d. įsibrovė klaida, kurią ati
taisome. Reportažo originale 
buvo pasakyta: “1917 m. pa
siuntė 500 dolerių Lietuvos Ta
rybai." Mūsų dienraštyje per 
klaidą buvo paskelbta, kad pa
siuntė 50 dolerių.

šeima, ir, “Katalikui” užsida
rius, turėjo rūpesčių dėl naujo 
darbo gavimo.

Kunigu buvo įšventintas 1922 
m. birželio 10 d. Šventimus su
teikė kardinolas Mundelein. Se
kė darbas lietuvių parapijose: 
Šv. Antano (Cicero, III.) — 6 
metus, čia tebuvo tada tik du, A f
kunigai ir vienam tekdavo iš
klausyti metuose 17 — 22,000 
išpažinčių; trejus metus buvo 
asistentu Šv. Kryžiaus parapijo- 
joje, paskiau klebonu Šv. Petro 
ir Povilo bažnyčioje, W. Pull
man, III.
, 1941 m. gegužės 17 d. kun. 
Anicetas Linkus paskiriamas 
Šv. Kryžiaus parapijos klebonu.

Pirmą kartą sutikus kun. A. 
Linkų gaunį įspūdį, kad jis yra 
paprastas ic kuklus, bet tame 
jo paprastume ir kuklume glūdi 
energija, didelė iniciatyva, veik
la ir visuomenės reikalų prama- 
tymas. Jis yra ne žodžių, bet 
darbų žmogus.

Atvykęs į Šv. Kryžiaus para
piją klebonu, čia jis randa apie 
$130,000 skolos. Bet kunigas 
Anicetas nclusimena, o tik pa
siraitęs rankoves dirba ir per 
keturis metus likviduoja minėtą 
skolą, ir dar įrengia salę, kuri 
kaštavo apie $35,000 ir bažny
čios vidaus įrengimas (pvz. lan
gai, altoriai ir kiti pagerini
mai) atsiėjo $30,000.

1948 m. baigė remontuoti kle 
boniją, kurios įrengimas kašta
vo daugiau $75,000, 1951 m. me 
niškai išdekoravo bažnyčią. De
koravimas daugiau $25,000. Tai
gi reikėjo pakrapštyti galvą, 
kad surastų tokias sumas pini
gų, bet surado, ir dabar para-

nė didžiuojasi istoriniu pamink
lu.

Kun. A. Linkus yra jautrus 
ir lietuvių pabėgėlių reikalams; 
jis parėmė medžiagiškai daug 
nelaimingųjų ir suteikė pastogę 
net keliems tremtiniams.

Kun. Anicetas Linkus, atvy
kęs klebonauti šv. Kryžiaus lie
tuvių parapijon, tuojau pradėjo 
leisti parapijos biuletenį — laik 
raštelį, pavadintą "Šv. Kryžiaus 
parapijos skelbėjas”. Jis spaus
dinamas lietuvių ir anglų kalbo
mis. Šis biuletenis informuoja 
apie svarbesnius parapijos įvy
kius, spausdinamos šv. mišių in
tencijos, aukotojų sąrašai, gera
darių pavardės ir kiti dalykai.

Už nuopelnus Lietuvai jis ap
dovanotas 1937 'm. Gedimino 
ordinu.' 1936 m. jis aplankė Lie
tuvą.

Kun. A. Linkus Chicagoje a- 
merikiečių tarpe žinomas kaip 
“Back of the Yards Father”. 
Kleboną Linkų mėgsta lietuviai 
ir nelietuviai.

Šv. Kryžiaus parapiečiai, įver
tindami kun. kleb. A. Linkaus 
nuopelnus jų gerovei, š. m. ba
landžio 28 d. 7 vai. vak. ruošia 
jam pagerbtuvių banketą su įdo 
mia programa Šv. Kryžiaus pa
rapijos salėje. Bus paminėta 
kun. kleb. Linkaus 70 metų am
žiaus ir 35 metų kunigystės su
kaktys. K. šilinis

Lithuanian dietionary
Angliškai lietuviškas ’’ Lietuviš
kai angliškas tody"i*a Parašytas 
H. H. Pewtreas ir i. Gėriko. 839 
nai. Kietais viršeli a ’s Kaina 84.60. 
Gaunamai “DRAUGE”, 4545 W. 
63rd Street, Chicago 29, Illinois.

* Darbo pajėgumo kėlimas
Vokiečių darbo fiziologijos 

instituto profesorius Lehmanas 
aprašė naujausius tyrinėjimus 
darbo pajėgumo padidinimo sri
tyje.

Pagal profesoriaus nuomonę, 
šiais laikais kartu su besikeičian 
čia ūkio struktūra ir besimainan 
čia darbo rankos padėtimi kyla 
nauji seniau nesvarstyti klausi
mai. Šių dienų žmonių darbin
gumas turi būti pagrįstas šiuo 
šūkiu: “Neeikvok energijos; pa
naudok žmogaus darbo jėgą 
taip, kad su mažiausiomis išlai
domis pasiektum didžiausių re
zultatų”. Bet prie to šūkio tuoj 
pridedamas ir pageidavimas: 
Sukurk tokias darbo žmonių gy 
venimo sąlygas, kad jie didžiau
sią darbo pajėgumą pasiektų 
ir ilgiausiai jį išlaikytų”. Anot 
jo, darbo pajėgumo didinime 
svarbi vieta priklauso “treni
ruotei” — lavinimui ir tikslin
gam poilsio paskirstymui. Dar
bo pajėgumas esąs šiais laikais 
pakeliamas darbininkų apšvie
timu ultravioletiniais spinduliais 
ir specialiais vaistinių gamina
mais vaistais. Praktiškai vaisti
niai pajėgumo skatintojai gali 
būti su maistu naudojami, t. y 
parenkant vienokio ar kitokio 
darbo žmonėms specialų maistą. 
Toliau nagrinėjamas darbo pa
jėgumo didurųas laisvame ir ma 
šininiame darbe. Darbas prie ma 
šinų, kurį pirmieji įvedė ameri
kiečiai, leidžia palaikyti norma
lų ir tolygų tempą. Patirta, kad 
žmogų labai greitai nuvargina 
nuolatinis darbo tempo maišy
mas, kuris pasitaiko laisvame 
darbe.

Poilsio pertrauka darbe laiko
ma tada naudinga, jei jos metu 
atgautos jėgos leidžia darbinin
kui vėl dirbti pirmykščiu pajė
gumu. Vadinasi, poilsio laikas 
yra naudingiasias tada, kai jis 
įterpiamas prieš paskutinį dar
bo laiko trečdalį.

Žemės reforma Italijoj
Italijoje lankėsi NCWC vado

vaujantis pareigūnas prel. J. O’- 
Grady. Jis apsidžiaugė pastebė
jęs Italijoje vertingą socialinį 
sąjūdį. Ypač tai jaučiama pietų 
Italijoje, kur vykdant žemės 
reformą stengiamasi kurti smul 
kioji pramonė, ir tai darosi dau
gelio žmonių pragyvenimo šal
tiniu. Nemažą pagalbą tų prog
ramų vykdyme teikia ir Vatika
no įstaigos. Taipgi steigiami var 
totojų kooperatyvai, kurie at
neša daug naudos gyventojams.

Neturtingieji gauna žemę iš 
pradžių trejų metų bandymui. 
Jeigu jie pasirodo moką gerai 
su žeme tvarkytis, ilgainiui jie 
taps tos žemės savininkais su 
vyriausybės pagalba išsimokė
dami.

Įsikuria ištisi nauji kaimai, 
kur yra higieniškesni butai, 
kur yra socialiniai centrai, mo
kyklos, klinikos, suaugusių švie 
timo programa, žemės ūkio 
technikų raštinės, bažnyčios, so 
cialinės gerovės rūpintojai, tiky 
bos mokytojai.

Tų visų pastangų teigiami pa 
dariniai jan ypač ima • reikštis 
naujoje kartoje.

Spauda Lietuvoje
Maskva. Sovietų dienraštis 

“Izviestija” nr. 88 praneša, kad 
Vilniuje leidžiamas dienraštis 
“Tiesa” švenčia 40 m. sukaktį. 
Jos pirmas numeris lietuvių 
komunistų buvęs išleistas prieš 
40 metų — 1917 m. balandžio 
12 d. Petrograde, revoliucijos 
metu. Pavadinimas buvęs pa
imtas išvertus "Pravdą”. Iš vi
so jos iki bai. 12 d. išėjo 4,3Č1 
numeris. Dabar "Tiesos” esą 
spausdinama beveik 200,000 
egzempliorių. Šiuo metu Lietu
voje išeiną 137 periodiniai lei
diniai, kurių spausdinama 859,- 
000 egzempliorių.

REIKALINGA VIRĖJA 
Klebonijai reikalinga virėja Chi

cagoje. Geras atlyginimas. Rašyti — 
DRAUGAS, Adv. 9987. 4545 W. 63rd 
St., Chicago 29, UI.

TĖVAS PIJUS
istorijoje yra pirmasis kunigas 
kuris turi Kristaus žaizdas. Tė
vas Pijus yra garsus nepapra
stais darbais ir Dievo malonė 
mis. Knygoje aprašoma pra
našysčių dovana, nuostabūs iš
gijimai, ekstatiniai persikėlimai 
ir tt Iš Tėvo Pijaus gyvenimo 
yra įdėti 32 paveik&i&i. Kaina 

, $2.00.

Galima gauti “DRAUGO“ 
Administracijoje

4546 West A3 Street, Chicago 29, UI.

TOM

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELĘ EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI 
J. A. V. PILIETYBE

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

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

Pinigus su užsakymais siųsti:
DRAUGAS,

4545 VVest 6Srd Street 
Chicago 29, Illinois

>- n*************************

SULAIKYTI DCL NUŽUDYMO

Du ėikatfiškiai jnuniioliiii sėdi kalėjime, celėj, į kar pateko nušovę vie
ną negrą jaunuolį jaunimo muštynėse. (INS)

KAS TURI GERA SKOBI, VISKĄ PERKA PAS LIEPOMĮ
Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo- 

kėjimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos'žytniausių fir
mų baldai, Televizijos, Šaldytuvai ir visa namų ir ofisų 
įrengimui.

Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI —
FURNITURE CENTER, INC.

8222-24-26 So. Halsted Str. Vlctory 2-4226
Pirm., Kotvirt. 9—9:30, Sekm. 10—5, Kitom dienom 9—6 
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AR MORITE BŪTI KUNIGAIS?
Tšvų Marijonų Kongregacija. a. a. Arkivys
kupo Matuievidlaus, MIC, atgaivinta, kviečia 
paa save kandidatus t kunlgua. Tlval Mari
jonai darbuojaal Amerikos lietuvių tarpe:
Dievui leldllant Jie darbuoala lr Lietuvoje:
Jie veda mokyklas; redaguoja laikraščius:
•kalbia misijas. Pasiaukokite Dievo tarnybai; 
darbuokltše po Panelis švenčiausios vii lava: 
stokite | Tlvų Marijonų Kongregacijų: rašy
kite novlclų vsdljul. Lallke pašymlklte klek 
mokslo balgtte, klek smilaus Ir koka svei
katos stovia. Laiškų siųskite leralau paduotu 
adresu. ,

AR NORITE BOTI BROLIAIS VIENUOLIAIS?
Marijonų Kongregacija kviečia pas save kandidatus | brolius kuris 

>tų Įvairius vienuolijos darbus mokyklose, spaustuvlse, raštlnlsa, 
bulnyčlose tr kitur. Labai pageidaujami mokų kokj amatų Norintiems 
pramokti kokio amato bus sudaryta proga.

Paaukokite savo jlgas, gyvenimų Ir sveikatų Dievui Ir Panelei šven 
Siaustai Tapkite Broliais Marijonais. Susirašykite su novloljato vedlju 
pašymlklte amllų, sveikatos stovj lr užbaigtus mokslus.

MASTER OF NOVICES, MARIAN HILLS SEMINARY. 
CLARENDON HILLS, ILLINOIS

l


