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NAUJO REŽIMO VIS DAR NEMATYT RUSUOJE
Kaip "Pravda1' puola Staliną
Chicagą jau pasiekė Maskvos laikraščiai su nauja linija. Ko

munistų partijos organas „Pravda“ Nr. 88 (kovo 28 d.) įsidėjo 
ilgų, beveik ketvirtadalį laikraščio užimantį, straipsnį, kuriame 
puolamas Stalinas. Straipsnis niekieno nepasirašytas, taigi 
eina redakcijos vardu.

Išeinant iš partijos dvidešim
tojo suvažiavimo rezoliucijų, 
skelbiama, kad sovietuose per 
daugelį metų susidarė ir buvo 
kultivuojama neteisinga pažiūra 
į Staliną.

Kompartijos dienraštis prade
da kalbėti dar atsargiai, išskai
čiuoja ir eilę Stalino nuopelnų, 
tačiau greit pereina prie pasmer 
kimo sovietuose susidariusio Sta 
lino kulto. Esą, visi laimėjimai 
buvo pradėta neteisingai priskir
ti Stalinui.

Išsigimančios Stalino kulto 
formos

— Neturėdamas asmeniško 
kuklumo, — rašo toliau „Prav
da“, — Stalinas ne tik nenutrau
kė tų liaupsinimų, siunčiamų jo 
adresu, — bet visokiais būdais 
juos palaikė ir skatino. Laikui 
bėgant tas jo asmens kultas ėmė 
priimti vis labiau išsigimančias 
formas ir tik kenkė reikalui. —

Toliau „'Pravda“ konstatuoja, 
jog Stalino raštuose nepateisina 
mai iškeliama asmens garbė, ma-

Išrauti Stalino kulto liekanas!
Su tuo turį būti baigta:
— Išravimas asmens kulto lie

kanų iš teorinės ir praktinės 
veiklos — šiuo metu sudaro vie
ną iš svarbiausių uždavinių par
tijos ir jos organizacijų, ir tai 
turi būti taip atlikta, kad jau ne
beliktų galimybės atgimti as
mens kultui šioj arba kitoj for
moj, — dabar rašo „Pravda“, pa
brėždama, kad to siekiant, esą, 
nepakanka tik kokio dekreto, o 
reikią užsukti plačią ir išvystytą 
propagandą. Tai esąs dabar pa
grindinis komunistų partijos ir 
visų jos organizacijų uždavinys.

ŠitoRias mintis dabar akcen
tuoja komunl.rtų partijos oficio
zas. — J. Pr.

Šen. Kefauver 

pasiūlymas
MIAMI, Fla., bal. 5. — Sena

torius Kefauver (D., Tenn.) pa-
v. . . reiškė, jog reikia sušaukti Izrae-imant masių vaidmenį. Stalinas jr Arabų valatybių vaduSi kad
ne tik skatinęs jo augštinimą, 
bet ne kartą ir pats perėjo prie 
savęs gyrimo.

— Asmens kultas ir jo įtakoje 
susiklostęs paskutinis Stalino gy 
venimo ir veiklos periodas atne
šė daug žalos, — rašo „Pravda“, 
ta pati, kuri pirmiau beveik kiek 
viename numeryje spausdino Sta 
lino paveikslus ir smilkė jį augš- 
čiausių pagyrų žodžiais.

jie susėstų kartu su Jungtinių 
Amerikos Valstybių, Prancūzijos 
ir Britanijos vyrais aptarti „la
bai pavojingą situaciją“ Vidurio 
Rytuose.

Pasak šen. Kefauverio, toks 
pasitarimas galėtų atnešti susi
pratimą ir taiką.

Nepagrįstos Stalino represijos
Dabar kompartijos laikraštis 

minėtame straipsnyje rašo, kad 
Stalinas ignoravo kompartijos 
gyvenimo normas, ardė revoliu
cinį teisėtumą ir griebėsi nepa
grįstų represijų. Naudodamas 
plikas administratyvines priemo 
nes, Stalinas nepaisė iš apačios 
kylančios iniciatyvos. Dėl to, pa
brėžia „Pravda“, buvę, pvz., pa
daryta rimtų klaidų žemės ūkio 
vadovybėje, ir dėl to buvo apleis
ta visa eilė ūkio šakų.

Dabar „Pravda“ tam Stalino 
asmens kultui suverčia atsako
mybę — kam buvo nuslepiami 
gamybos trūkumai, „lakiruoja- 
ma“ tikrovė, žodžiu — skelbiama 
melaginga statistika. Ir dėl to 
atsiradę špargalkinių pataikūnų, 
ir tas „asmens kulto“ atgyvenu
sias liekanas reikią išrauti.
„Pravda“ apie sovietų kūrinius

Tas Stalino kultas ypač daug 
žalos atnešęs daugeliui filosofi
jos, politinės ekonomijos, istori
jos ir kitų visuomeninių mokslų į
temomis parašytų veikalų, kurių — Harold E. Stassen, JAV nusiginklavimo delegatas, vakar 
daugelis tebuvo Stalino posakių pareiškė Londone spaudos atstovams, jog Jungtinės Amerikos 
citatos ir jo laipsnimas. Vienu Valstybės neims „sustyrusios ir nelanksčios!“ dėl pasiūlymų suma- 
iš tokių reiškinių buvo pati Sta- armijas.
lino biografija, redaguota jo pa- —JAV pareigūnai šaltai laikosi, kai tuo tarpu britai rodo di- 
ties priežiūroje; tuo Stalino kul- ^jaudinimą dėl Vidurio Rytų įvykių.
tu persunktas ir „Trumpas visa- _ Naujas Sov RMijos ambasadorius Vakarų Vokietijai Va- 
sąjungines omunistų partijos [crjan Zorin suruošė pirmas dideles vaišes diplomatinio korpusoo Ininonn11 flin Luito

Harold Ė. Stassen jteikč JAV tai
kos planą Britanijai, Prancūzijai, 
Sov. Rusijai. ir Kanadai. Ijondone 
vyksta Jungtinių Oautij nusiginkla
vimo pakomitečio konferencija.

Dag vyksta į
Vidurio Rytus1

NEW YORKAS, — Jungtinių' 
Tautų Saugumo Taryba užvakar 
nutarė pasiųsti JT generalinį se
kretorių Dag Hammarr;xjold su 
taikos misija į Vidurio Rytus. Šį 
penktadienį Hammarskjold iš
vyksta į jautrią apylinkę, prašy
damas Izraelio ir Arabų valsty
bių bendradarbiavimo, įkvėpto 
abipusio pasitikėjimo.

Vienuolika Saugumo Tarybos 
balsi) (vienas prieš nebalsavo) 
pasiuntė JT generalinį sekreto
rių Dag Hammarskjold didelei 
misijai, kurios tikslas — išveng
ti karą Vid. Rytuose.

Baisus sprogimas 
Floridoje

SARASOTA, Fla., bal. 5. — 
Paslaptingas sprogimas ar eilė 
sprogimų sukrėtė 70 mylių ruo
žą Floridos vakaruose.

Nežinia ar buvo sužeistų ir di
delių nuostolių, tik langai išby
rėjo ir lėkštės nukrito nuo stalų. 
Lėktuvo pilotas matęs pašvaistę 
virš Meksikos įlankos.

Devyniolika žuvo

JAKARTA, Indonezija, bal. 5. 
— Armijos šaltiniai praneša, jog 
devyniolika Indonezijos karių ir 
penki civiliąi žuvo, kai juos už
puolė Darul sukilėliai. Žddynės 
įvyko pietuose nuo Macassaro.

Gaisrui kilus
NEW YORKAS, bal. 5. — 

Gaisrui kilus ir sukritus dirbtu
vės sienai, šeši gaisrininkai žuvo 
ir aštuoni 'kiti buvo sužeisti po 
griuvėsiais. Ugnies departamen
tas pareiškė, jog tai yra skau
džiausia tragedija nuo 1932 me
tų.

JAV laivyno pirmasis laivas, skirtas robotiniams ginklams operuoti.
Apačioje yra pats laivas, viršuje šaudoma Terrier raketomis. Pratimai 
vyksta Karibų jūroje. (INS)

Peipingas paplojo Maskva i

TOKIO, bal. 4. — Komunistinė Kinija šiandien pirmą kartą 
paplojo Sovietų Rusijai, kad ši nuvainikavo Staliną ir prisipažino 
pati padariusi klaidų. Komunistinė Kinija taip pat pasisakė prieš 
pastangas suimti valdžią į vieno žmogaus rankas.

Peipingo radijas pareiškė, kad

Revoliucijos Rusijoje nebūsią
WASHINGTONAS, balandžio 5. — Beveik kiekvienas eksper

tas sovietiniais klausimai sšiuo metu JAV sostinėje yra įtrauktas 
į studijas — kokie pasikeitimai vyksta Rusijos viduje. Valstybės 
sekretorius Dulles jau gavo keletą raportų ir visa eilė jau ruo
šiama naujų. Tų raportų įtakoje ir buvo padalyti Dulles ir Eisen- 
howerio pareiškimai, kuriuose ryškėja mintis, jog krašto viduje 
esąs spaudimas Kremlių verčia duoti žmonėms kiek daugiau lais
vės. ___________________

Rusijos klausimų ekspertai pa
brėžia du dalyku: sovietų pilie
čių daromas spaudimas į savo 
valdovus yra ne revoliucinio po
būdžio ir nereikia laukti sukili
mų; antra, įvedimas daugiau lais 
vių nebūtinai reiškia, kad Sovie
tai būtų mažiau pavojingi Vaka
rams. Priešingai, jie net gali būti 
daugiau pavojingi.

Iš Rusijos ateinančios žinios 
lyg rodytų, jog sovietų vadai ren
giasi duoti daugiau laisvių, kad 
žmonės būtų našesni modernio
sios pramonės gamyboje. Krem
liaus didikams susidaranti nema 
ža problema: kaip išlaikyti žmo
nių kontrolę ir kaip nesumažinti 
jų iniciatyvos gamyboje. Stalino 
policinė valstybė žmones laikė 
taip kietai, kad iniciatyvos suny
kimas buvo jaučiamas visose 
srityse: žemdirbystėje, pramonė
je, mene ir moksle. Nauja linija 
esanti linkusi sumažinti policinės 
valstybės prievartą, bet padidin
ti pačios partijos jėgą.

Trumpai iš visur
• The United Electrical Wor- 

kers unija sudarė penkerių metų 
sutartį su General Electric kom
panija. Kompanija ir unija pa
reiškė pasitenkinimą sutartimi, 
kuria įvesdami eilė pagerinimų.

• Okup. Lietuvoje Tauragės 
„Maistas“ dabar pavadintas Tau 
ragės mėsos kombinatu. Vokie
čiai, besitraukdami iš Lietuvos, 
buvo užminavę mašinų skyrių. 
Bet vienas iš darbininkų lig laL 
ku minas nuėmė, ir tuo būdu ne
buvo išsprogdintas nei mašinų 
skyrius, nei kiti pastatai. Taip 
bolševikai galėjo iš karto šią pro 
dukciją toliau varyti.

• Prie Vilniaus (okup. Lietu
voje) šiuo metu statomas naujas 
mėsos kombinatas. Didesnieji 
kombinatai savo gaminius siun
čia į Maskvą ir Leningradą, o Pa
nevėžio kombinatas, kur dau
giausia gaminamos dešros, — ir 
kitur į „plačiąją tėvynę“.

• Aktorė Grace Kelly, išplauk
dama iš New Yorko j Monaco su
situokti su princu ftainier, trims 
šimtams reporterių pareiškė, kad 
ji tikisi turėti gausią šeimą. Nors 
ji taps Monaco piliete, bet Ame
rikos pilietybės neatsižadės.

• Adlai E. Stevenson, demo
kratų prezidentinis aspirantas, 
pareiškė, jog jis gali atlikti tar
pininko rolę vidaus ir užsienio 
politikoje, kad sujungus kairiųjų 
ir dešiniųjų frakcijas.

Šeštasis penkmetis
MASKVA. — Sovietuose vyk

domas šeštasis ūkio penkmetis. 
„Pravda“ Nr. 83 skundžiasi, kad 
plano neišpildė anglių pramonė, 
gamyba statybos medžiagų, mies 
tų ir kaimų statyba.

• Sov. Rusijos naujas spraus- 
minis lėktuvas TU-104 atvyko 
vakar į Londoną parsivežti Ma- 
lenkovą į Maskvą.

Mao Tze - tungas, Raud. Kini
jos vadas, nemažiau iškeltas į 
viršūnes, kaip kad rusų buvo iš
keltas Stalinas.

Tačiau Mao pasiliko daugiau 
užpakalyje, leisdamas išeiti į po
litinę sceną savo leitenantams, 
pvz. premjerui Chou En - lai.

Čia šilta, o ten 

sniegas
LONG BEACH, Cal.—Brook- 

line miesto, Mass., sekretorius 
Arthur J. Shinners, praėjusį tre
čiadienį šildėsi prieš saulę, Kai 
jis gavo svarbią telegramą.

Brookline miestas reikalingas 
Shinnerso parašo, kad galėtų pa-

sispietusius kalnuose. 24 sukilę-I siskolinti pinigų sniego pašalini-

tai esąs balsas politbiuro, kuris 
tvarko Kinijos komunistų parti
ją.

Raudonosios Kinijos partija 
tylėjo iki šiol dėl neva Rusijos 
komunistų politikos pasikeitimo, 
kilusio 20-tame komunistų par
tijos suvažiavime Maskvoje. Ten! 
pirmą kartą Stalinas buvo pakri
tikuotas.

Kovos sustiprėjo Alžyre
ALŽYRAS, bal. 5. — Alžyre kovos stiprėja. 36 sukilėliai 

krito nuo prancūzų kulkų. Tunise taip pat yra aukų. Keliasdešimt 
sukilėlių pateko nelaisvėn. Pranešėjas sako, kad tik vienas pran
cūzas buvo sužeistas.

Constantine, Alžyro mieste, 
kuriame yra 118,000 gyventojų, 
visi arabai uždarė krautuves, kai 
savininkai gavo įspėjimą, kad jie 
bus nubausti, jei paliks atidary
tas krautuves. Ten stokoja duo
nos.

Sukilėliai smarkiai nukentėjo 
rytuose nuo Constantine miesto, 
kai prancūzai atgabeno savo ka
rius helikopteriais. Ten prancūzų 
kulkos taršė sukilėlių būrius, su-

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA

istorijos kursas“. Čia buvo priim-
ta, kad k, nors originalaus paša- FoįiA„.nariams ir Vokietijos užsienio reikalų ministerjos paregūnams.
kyti tegali tik vienas žmogus —*
Stalinas, o visų kitų uždavinys 
tėra tik populiarizuoti jo mintis,
dėstyti jo duomenis ir formula- Maskvos posto pasitarti dėl naujos sovietų linijos nuvaini-
vimus. Ir ta, buvo partijos mm- j kuojan( 8taUną
ties torm^zas, r o „ rav a , — Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Dag Hammarsk-

Tai atsiliepę mene ir literatu- jfįid pareiškė, kad nereikia laukti stebuklo dėl jo misijos į Vid.
roję. „Pravda rašo: Rytus. Bet jis įsitikinęs, jog Arabai ir Izraelis nori išvengti karo.

— Daugelis mūsų istorinių Ir į — Egipto ir Izraelio artilerijos vakar apsišaudė Gaza apylin-
karinių filmų, literatūros kuri- kėje, kai Jungtinių Tautų atstovai vyko ištirti užvakar aštuonių 
nių ir kitų raštų yra pašvęsti gy- valandų kovas prie paliaubų linijos. Egipto karinis pranešėjas pa
rimai ir augštinimui, svarbiau- reiškė, jog Izraelio kariai užvakar atidengė ugnį į egiptiečių pozi- 
•ia, Stalino asmens. — įciją rytuose nuo Dėvi EI Ballah. Jie atsakę ugnimi,

— Saudi Arabia ir Yemen pasirašė apsigynimo paktą, kuriuo 
sujungiama armijos vadovybė.

Ambasadoriui Charles Bohlen įsakyta atvykti į Washing-

liai krito
Toje pačioje apylinkėje praė

jusią naktį 23 kiti sukilėliai krito 
kovoje. Sukilėlių dalis amunici
jos pateko į prancūzų rankas.

Tunise, netoli Gafsa, irgi vyko 
kovos. Teri žuvo keturi sukilėliai 
ir 16 pateko nelaisvėn. Maroke 
teroristai vieną asmenį nužudė 
ir du sužeidė, visi marokiečiai.

Apie 4,000 kareivių atvyko į 
Alžyrą. Daugumas karių atga
benta iš Senegal, prancūzų va
karinės Afrikos.

Statyba Vilniuje
MASKVA. — Nors retai, bet 

kartkartėmis ir Maskvos spau
doje pasitaiko žinučių iš Lietu
vos. „Pravda“ Nr. 82 į pirmą pus 
lapį įsidėjusi pranešimą, kad Vil
niaus senamiestyje vykdomos 
statybos keletos fabrikų, jų tar
pe ir gelžbetoninių statybų dirb
tuvės.

Vilniaus mieste esą organizuo
jama televizijos centras, respub
likinė biblioteka, klinikinė ligo
ninė, technikumų rūmai, pedago
ginio instituto pastatai. Neries 
pakrantėse — Požėlos, Vytauto 
ir kitose gatvėse statomi gyve
namieji namai. Kaikurie namai 
skubos keliu statomi iš didelių 
blokinių plytų.

Šitokie skelbiami pažadai, de
ja, sovietuose jie dažnai būna 
toli nuo tikrovės.

mui iš miesto, kuris liko paraly
žuotas. Shinners nusipirko biletą 
ir sėdo į lėktuvą...

Žemė drebėjo
SAN FRANCISCO, bal. 5. — 

Žemės drebėjimas buvo jaučia
mas San Francisco apylinkėje. 
Ar buvo nuostolių—nežinia. Že
mės drebėjimas buvo jaučiamas 
ir Vallėjoje, 40 mylių šiaurės ry
tuose.

• Bulgarija nori atnaujinti 
diplomatinius santykius su Jung 
tinėmis Amerikos Valstybėmis.

• Buv. prezidentas Trumanas 
baigė vizitą New Yorke ir grįžo 
namo. Gegužės mėn. Trumanas 
išplaukia į Europą.

Franco ir Youssef pasirašė 
nepriklausomybės aktą

MADRIDAS, bal. 5. — Gen. 
Francisco Franco ir Maroko sul
tonas Ben Yousef pasirašė de
klaraciją, kuria Marokui sutei
kiama nepriklausomybė. Ispani
ją. atsisakė nuo protektorato Ma
roke, kur Madridas valdė 18,009 
kv. mylių žemės plotą nuo 1912 
metų.

Deklaracija patvirtina Ispani
jos protektorato pabaigą Maro
ke ir vienybę su prancūzų Maro
ku. Prancūzija sultonui Yousse- 
fui pr žadėjo tą pat, ką padarė 
Franco.

Pardo palociuje, augšti Maroko 
ir Ispanijos pareigūnai susirinko 
į užsienio reikalų ministeriją. 
Ten apsvarstyta įvairūs klausi
mai, surišti su Maroko nepriklau 
somybės realizavimu praktikoje.

Ispanijos ministerių kabinetui 
patvirtinus Maroko neprikauso- 
mybės dekaraciją, Ispanijos vy
riausybė pareiškė, kad nepriklau 
somybės terminai bus priimti. 
Ispanija mano Maroke laikyti ka
rines bazes.

Marokas buvo suskaldytas pa
vydžių Europos jėgų dvidešimto-

Sultonas Youssef atskrido į Iamžiaus pradžioje. Ten atsira- 
Madridą iš Rabat, Maroko sosti- do dešimt tarptautinių aktų, vie-
nės, kad parsivežtų namo nepri
klausomybės paskelbimo raštą. 
Maroko nepriklausomybės aktas 
buvo pasirašytas Pardo palociu
je, Franco rezidencijoje. Gen. 
Franco kalbėjo su sultonu Yous- 
sefu arabiškai.

Atlikus iškilmingas apeigas

KANSAS
°4>

EIMOALE* O
* HOWAED,

Žemėlapis rodo mieatua, kuriuos tornadas palieti5. Kryželiai 
vietas, kur buvo užmuštų ir Bužeistų žmonių.

rodo tas 
(INS)

na iš pagrindinių sutarčių buvo 
Fez 1912 m. sutartis. Prancūzų 
protektoratas Maroke turėjo tiks 
lą, kad vokiečiai neįkeltų koją 
Marokan. Britai nenorėjo, per
daug stiprios Prancūzijos prie
šais Gibraltarą, todėl Ispanija 
gavo Maroko dalį.

Sultonas Youssef karališkai 
sutiktas Ispanijoje, kai jis atvy
ko į Madrido areodromą. Sulto
ną atlydėjo Maroko premjeras 
Bekkai ir šeši jo kabineto nariai. 
Franco šiltai sutiko sultoną You- 
ssefą. Tūkstančiai marokiečių, iš 
Ispanijos zonos, džiaugsmingtai 
pasveikino savo vadą.

Kalendorius
Balandžio 6 d.: šv. Ceeltinsas; 

lietuviškas: Žintė.
Saulė teka 5:28, leidžiasi 6:21.

Oras Chicagoje
Šiandien Chicagoje ir jos apy

linkėje debesuota, perkūnija ir 
mažas lietus.
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KREPŠINIS EUROPOJE
Jau kuris laikas, kai Europo

je pasiruošimas artėjančiai o- 
limpiadai vyksta pilnu tempu. 
Visų dalyvausiančių valstybių 
krepšinio federacijos jau paskel 
bė savo rinktinių sąstatus ir nu
rodė kiekvienam žaidėjui indivi
dualinį pasiruošimo planą. Ko
lektyvinis pasiruošimas vykdo
mas stažais bei tarptautiniais 
susitikimais.

Neliečiant geresniųjų klubų 
gausių pasirodymų užsienyje, iš 
kurių ypatingą reikšmę reikėtų 
skirti Paryžiaus universiteto ko 
mandos viešnagei Amerikoje, 
stabtelkim prie keleto įdomesnių 
tarptautinių susitikimų.

Sausio mėn. naujasis Euro
pos meisteris Vengrija smar
kiai apvilia Paryžiaus publiką, 
suklupdamas prieš Prancūziją 
71:60. Pasekmė ne perdaug 
skaudi, tačiau vengrų monoto
niškas, lėtas ir be entuziazmo 
žaidimas lyg buvo ženklas, kad 
vengrai, perdaug pasitikėdami, 
bus užsnūdę ant laurų.

Keletą savaičių vėliau prie 
krepšinio salės Prahoje didžiu
lė minia beviltiškai tikėjosi pa

mui, o kartu ir olimpiniams žai
dimams. Pagrindinis rūpestis 
buvo rasti centrą, gero ūgio ir 
pajėgiantį pavaduoti jau pase
nusį Korkidją. Ir jis rastas, 
bent savo ūgiu. Tai latvis Kru- 
minš, kuris nekalba rusiškai, 
bet siekia 218 cm ir sveria 150 
kg. Po gero stažo rinktinė su
statoma: Rečetnikov, Torban, 
Bočkarev, Ozerov, Semenov, 
Karitonov, latviai Valdmanis ir 
Kruminš ir lietuviai Stonkus,

limpiadoj sidabro medalį yra la
bai mažos.

Iš kito taško žiūrint, šioj Ru
sijos rinktinėj, kaip iš pavar-; chesterio apygardos amerikiečių 
džių matome, tik pusė rusų; ki- komandines pirmenybes. Pirme- 
tą pusę sudaro pabaltiečiai, ku-, nybėse Sakalą atstovauja: Ma
rių net 4 lietuviai. Komandos, čulis, Olis, A. Grybauskas ir 
kapitonas Petkevičius pradėjo (Vyt. Grybauskas. Pastebėtina, 
krepš'nį žaisti Telšių Džiuge. Ir kad V. Grybauskas individuali- 
rungtynėse prieš prancūzus vi- nėse pirmenybėse laimėjo pirmą 
są rungtynių laiką aikštėje 'bu- vietą ir dvejete su Mačiuliu 
vo matomi 3, o dažnai ir 4, pa
baltiečiai. Išvadoje galime drą
siai tvirtinti, kad pabaltiečiai, ir

menybės eina jau prie galo ir Balandžio 7 — 8 d. d. Clevelan- Dr. Nina KRIAUČHIŪHAITĖ 
Sakalui pirma vieta uitikr.nta.
Lietuviai taip pat laimėjo ir Ro

de įvyksta apygardos jaunių 
pirmenybės ir ir stalo tenisu 
rungtynės.

(Gydytoja Ir Chirurgė) 
MOTERŲ LIGŲ IR AK U AKRUOS 

SPECIALISTO
8760 West 71st Street

Šiuo metu Vid Vak anortn (Kampas 71st Ir Californla) oiuo raeiu viu. »ax. sporte , oftoo u REpublic 7-414# 
Vai. 11-2 Ir 6-8 v. v. šešt. 1-4 p. p 

Priėmimas tik pairai susitarimą.
apygardos komitete yra Algir 
das Nasvytis, Algirdas Bielskus 
ir Vyt. Valaitis. š.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd 39. 
Ofiso i< l REIiance 5-4410 

Rezid. telef. GRovehlU 0-0817 
Valandos: 1-8 p. m. ir 6-8 p. m. 

Penktad. tik po pietų. 
Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti

pirmą vietą vietos Maplewood 
YMCA turnyre.

Sakalo stalo tenisin’nkai da- 
ypač lietuviai, Europoje tebėra lyvaul V Š. Amerikos lietuvių
vieni geriausių krepšininkų.

V. G

SPORTO KRONIKA
Sporto šventė čia pat 

Šiemet kamuolio žaidimai

pirmenybėse balandžio 21 
1. d. Chicagoje.

22

Renkamas naujas komitetas

Sekančią savaitę Š. Amerikos 
lietuviai sportininkai korespon
dentiniu būdu renka vyr. sporto

Nė vienas nėra laisvas, jei 
jis nėra pats savęs viešpats.

—Claudius

rel. ofiso HE. 4 -oflw», rez. PR. 6-7833

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd.
1—4 Ir 6—9

4 vai. p. p.
V AL:

Šeštadieniais nuo 1 iki
išskvrup ketvirtad t r sekmad.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKI V IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALI ST®

7166 South W e steni Avenoo
(MEDICAL BUILD1NG) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Beštad. 11 
vai. ryto Iki 8 vai. popiet.

Oflee tel. RE. 7-1148 
Rea. U-L VV All.ro.>k 5-3765

Ofiso tel. OLlffside 4-2890 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street
» (Kampas 47tb ir Hermltage)

Vai.; nuo 2 Iki 4 ir 6 iki 9 v. vak.
Seštad. nuo 2 iki 6 vai., Išskyr. sek.

pirmoji Š. Amerikos lietuvių1 komitetą (Fąską). Kaip žinoma, i 
sporto žaidynių dals — bus, rink™uc«e yra išstatyti du są- 

Radikas, Lauritėiaa ir Pelke-' Chi^goje. Tai jau, antras kar-;
vičius - komandos kapitonas., as, ka. ch.cag.ec_.ams tenka, kandidata”k^teX a-
Kažkodėl trūksta tik latvio Sy- °'nrbp y kandldatai- kurie be a
linš, vieno geriausių žaidėjų 
paskutinėse Europos pirmeny
bėse. Ši komanda lengvai įvei
kia Bulgariją ir atvyksta į Pa
ryžių.

Tai trečias Prancūzijos — 
Rusijos susitikimas. Pirmą kar
tą Maskvoje prancūzai buvo 
lengvai įveikti 80:51, dar Bu
tauto žibėjimo laikais. Antrą 
kartą Italijoje tik paskutinėse 
minutėse rusai išplėšė pergalę 
52:47. Šioms rungtynėms abi 
komandos pasiruošė ypatingai

tekU į vidų. Salė buvo sausa-Į šerai> ° Jos YPač svarbios kiek
vienam žaidėjui, nes tai galuti
nis biletas į Australiją. Prie 
12,000 žiūrovų teisėjai — švei
caras ir jugoslavas — švilpia 
rungtynių pradžią. Į pirmuo
sius prancūzų metimus rusai 
atsako ir tuoj savo greitais ant
puoliais perima viršų ir kėlinį 
la’mi 29:25. Vos pradėjus ant- 
trąjį kėlinį, prancūzai išlygina., 
Rusų greitasis puolimas vis 
dažniau sustabdomas prancūzų! 
gynėjų arba jis pusiaukelėje už
gęsta, latvių milžinui Kruminš 
nepajėgiant išlaikyti tempo. Lė( 
tam žaidime rusų puolimas ne-Į 
pajėgia rasti kelio prieš agresy
vią prancūzų zoną — ginklą, ku 
rio rusai nesitikėjo ir tam ne
buvo pasiruošę. Sykį persvėrę 
pasekmę savo naudai prancūzai 
išlaiko iki galo ir laimi 61:55. 
Skirtumas būtų didesnis, jei ne 
blogas prancūzų baudų mėty
mas: ,vos 50' f. Geriausias pran 
cūzų žaidėjas buvo Monclar, o 
taip pat ir Beugnot (207 cm), 
nesunkiai uždengęs Kruminš.

kimša laimingųjų 3,000 žiūro-Į 
vų, kurių entuziazmui nebuvo 
galo, kai puikieji Čekoslovaki
jos rinktinės krepšininkai su 
nepaprastu lengvumu viršijo 
prancūzus visose žaidimo fazė
se. Galutinė pasekmė — 82:63. 
Čekų treneris Mrazek, ilgus me
tus buvęs jų žvaigžde ir vienas 
geriausių žaidėjų Europoje, bu
vo patenkintas savo žaidėjais 
Skerik, Baumruk, Merki, Sip ir 
kitais ir tiki sekančioj olimpia
doj geriau pasirodyti kaip lig- 
šiol.

Kietas riešutas

Grįždama iš Prahos, Prancū
zijos rinktinė savo blogą nuo
taiką pataisė Briuselyje, kur už 
tikrinttai įveikė Belgijos krepši
ninkus 57:40. Belgai, ligšiol bu
vęs kietas riešutas, ypač pas 
save namuose, šiuo metu, bejieš- 
kodami augšto ūgio žaidėjų, per 
gyvena krizės laikotarpį. Jie 
neseniai Barcelonoje tapo dar 
skaudžiau “nubausti” 87:63. Ir

garbė pamatyti mūsų jaunimo 
sportuojantį būrį. Žaidynės, ku 
rias Fasko pavestas vykdo LSK 
Neris, įvyks balandžio 21 — 22 
dienomis.

Jau yra sudaryti įvairūs ko
mitetai, ir darbas vyksta sklan
džiai. Šventės rengėjams į tal
ką atėjo visa eilė sporto entu
ziastų, ir tikimasi, kad žiūrovai 
nei organizacija, nei pačiais 
sporto šventės dalyviais — spor 
tininkais — neapsivils.

Visos žaidynių rungtynės — 
krepšinis, tinklinis ir stalo te 
tisas bei šachmatai — bus vie
noje vietoje — Foster parko sa
lėje prie 83 ir Loomis gatvių. 
Tikimasi, kad ir šiemet į šventę 
gausiai atsilankys visi chicagie- 
čiai.

Sakalas laimėjo

Aktyvieji Rochester'o Sakalo 
stalo tenisininkai šiemet daly
vauja miesto pirmenybėse. Pir-

bejo supranta savo p areigas ir 
yra pakankamai aktyvūs, kad 
galėtų išjudinti dabartinį apsnū
dimą sportinėje vadovybėje. Y- 
patingai savo aktyvumu pasižy
mi Clevelsndo sąrašas, kuriame 
matyti darbštieji Vid. Vakarų 
sporto apygardos komiteto na
riai.

Visus sportininkus kviečiame 
gausiai dalyvauti rinkimuose. 
Dalyvaudami rinkimudse mes 
parodysime norą turėti gerą ir 
tinkamą vadovybę. Tad atliki
me pareigą — dalyvaukime rin
kimuose.

Aktyviausią apygarda

Šių o metu didžiausią sportinį 
aktyvumą rodo Vid. Vakarų 
sporto apygarda, kuriai priklau
so Chicagos, Detroito ir Cleve- 
lando sporte vienetai. Jau ar
tėja prie pabaigos lygos krepšį 
n’o pirmenybės, kuriose pirmau
ja Chicagos Neris I ir Neris II.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 So. W ėst era Avenue
Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Re» telef. VVAlbrook 5-5076

DR. JUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2300 West 61 st Street

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

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

Ofiso tel.PRospect 6-1795 
Rez. tel. GRovehlU 0-5603

DR. VL. BLAŽYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seštad. 2—4 vai. vak. 
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti- 

Telef. ofiso LAfayette 3-8048 
Rez.: WAlbrook 5-3048

tai ispanų, kurie Londone vos Rusų pusėj puikiai pasirodė 
išnešė sveiką kailį 55:53! Rei- i Stonkus, greitas, veržlus ir su 
kia tikėtis, kad ši gera pasekmė j tiksliu metimu. Taip pat Boč- 
duos daugiau erdvės krepšiniui' karev savo puikia technika su
ir Anglijoje...

Tačiau, kaip jau įprasta, nie
kur sportininkai taip intensy
viai nėra paruošiami kaip Rusi
joje. Jau po Europos pirmeny
bių, kuriose ji po ilgo karalia-

darė nuolatinį pavojų prancū
zams. Tačiau centro problema 
su Kruminš nėra išspręsta, o 
ir bendrai dar Butautas, Korkid 
ja ir Koniev nėra tinkamai pa
keisti. Todėl ir galimybės grei-

vimo tapo nuvainikuota, buvo i tai atgauti Europos meisterio 
pradėta ruoštis garbės atstaty-Į titulą bei apginti artėjančioj o-

MES PRISTATOME ANGLIS BEI]
PEČIAUS ALIEJŲ

'DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS lį*
Mes taipgi perkrauotome jūsų baldus saugiai — keletą blo-i 

Ikų ar keliasdedimts mylių. Reikale šaukite mus. i
. Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pas* 
'mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.

STASYS FABIJONAS
'2148 So. Hoyn. Amu. Tel. Virgiui. 7-7097.

rel. ofiso Y A. 7-5557, rez. RE. 7-496#

DR. FRANK C. KWINN
(KVIECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1661 W#at 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 3 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:30 
Uždara treč. visa diena ir šeštad. vak.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 West 16th Street 
Vai.: kasdien 6-8, Seštad. 1-2 

Telef. TOunliall 3-0959 
2534 West 68th Street 

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

skambinti CEntral 8-2294.

Tel. ofiso HE. 4-5849, rez. HE. 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tek ofiso G R, 0-5399, PR. #-4732

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

2423 Weot 63rd Street
(Kampas 63rd ir Artesian)

V AL. 2—4 p.p. ir nuo 6—8 ▼. vak. 
Beštad. 2—4 popiet 

Trečiad. ir sekmad. uždaryta

DR. JULIJA M0HSTAVI6IUS
GYDYTOJA 18 CHIRURGE 

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

Tel.: Ofiso — PUllman 6-076#
Buto — ENglewood 4-4979 

Ofiso Ir buto tel. HEmlock 4-5818

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

6757 South Weatern Avenue
Valandos: pirmad., trečlad., ketvlrt.. 
penkt. 6:30—8:80 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. Seštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimą

DR. YYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR ‘ 

SPEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st St 
rel. PRospect 8-1223 arba WE 6-6577 

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

šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

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

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurginės ligos 
6255 South Westera Avenue 

VAL. kasdien 2—4 p. p. ir 7—9 vak. 
Seštad. 2—4 p. p. Trečiad. Ir 

sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

TAUPYK SAUGIAI, Numesk rūpesčius, 

ilgiau gyvensi.
Dauguma Standard Taupytojų turto yra sudėta į United 

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

garantuotos United States Government, kas ir padaro 

STANDARD stipriausią Taupymo Įstaigą visoje Amerikoje.

Turtas virš........................... . .#57,000,000.00

Atsargos Fondas......................#4,500,000.00
CHARTERED AND SUPERVISED BY THE 

UNITED STATES GOVERNMENT 
Member of Federal Savings and Loan Insurance Corporation 

JUSTIN MACKIEWICH, President

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

■ rriirjub myimi,
UND LOAN ASSOCIATION 

- O F CHICAGO
Į R 4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 

PHONE- Vlrginia 7-1 141

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Westera Avenn#
Cliicago 29, III. 

Pasinyatymai pagal sutartie* 
Telefonas RĖpublip 7-49ČO

Rezidencija: GRovehlU 6-8101

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:80 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrginia 7-0036

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244 

Tel. ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-0867

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spec. mnti ry ligos ir akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Californla Ava 

V AL.: 2—4 Ir 6—8 v. p. p.
Sešt. 2—7 vai. p. p..
Išskyrus sekmadienius.

Ofiso t. ref. YArds ’ 7-1100 
Rezidencijos — STewart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

VAU 1—4 ir 6:30—8:30 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai.

Ofioe UAlbrook 5-2670.
Rea. HlUtop 5-1600

Dr. Alezander J. Javois
(JOVA1BAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
marui ette medical CENTER

6132 South Kedzie Avenue ' 
VaL 2—4 p. p. Ir nuo 7—8 v. vak.

Trečiad. Ir težtad. pagal sutarti 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 West 63rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:30 
iki 9 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Whipple Street
(Arti Archer Avė.)

Valandos: nuo 10 iki 12: 2—G; 7—-9. 
Šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta.

LAfayette 3-4919 
Namų — CEdarcrest 3-7780

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St.

Kasdien 3—7 vai. vak. Beštad. nuo 
1—6 vai. vak.

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

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

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičiūte)

GYDYTOJA IR CHIRURQfi 
6248 South Kedzie Avenue 

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

DR. j. VAITAITIS
GYDYCOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Ct., Cicero
Kasdien 10-12 vai ryto ir 6-8 vai 

vak. šeštadieniais 10-2.
Ofiso Ir buto tel. OLymplc 2-1381

Telefonas GRovehlU 6-1596
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĄ

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: 9—1 2 ir 7—9 v. v. pagal 

susitarimą išskyrus trečiadienius
2422 West Marąuette Rd.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie Ir Archer).
Vai. kasdien nuo 2 iki 9 vai. 

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

Tel. ofiso VIctory 2-1581
Rez. VIctory 2-0701

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublic 7-2290 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2435 Weot 69th Street 

Vai. kasdien 10—12 Ir 6—8 vai. vak. 
išskyrus pirmad. tik nuo 5 iki 8 v.v. 
šeštad. 10-12 v. Kitu laiku susitarus.

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

keičia stiklus Ir rčmus.
4455 So. California Avė., OhicagO 

šaukite YArds 7-7381 
Priima: vakarais 6 iki 9; Aeštad. 

10 vai. ryto iki 4; trečlad. Ir sekmad. 
tik susitarus.

Tek ofiso CL. 4-0253, rez. GR.0-887#

DR. A. Z. AAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURG# 

4645 So. Aihland Avo., Ohicago
Pirmad., antr., ketv. ir penk. 

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

■ Rez. 8053 S. Campbell Avė.

Tel. ofiso YA 7-4787, rez. PR 0-1930

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 S. Ashland Are. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., šeš
tad. ir sekmad. tik pagal sutarti. 

Jeigu neatsilieps viršminštl telefonai
šaukite MIdway 3-0001

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečlad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6069

DR. P. Z. ZALATORIS
Tek ofiso CA 0-0257, rez, PR 6-6060 

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

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Viri 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 
Pritaiko akiniu*. 
Kreivas akla 

Ištaiso.
Ofisas Ir akinių dirbtuve 
756 West S5th Street 

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

virs

<4V1NOS

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopcdas - I*rotezistas 

Aparatai-Protezai, Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojom

(Arch Supports) Ir t.t.
Vai.: 9-4 ir 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 

2850 W. 63ril St. ( hlcago 29, Iii. 
Tel. PRospect 6-5084.

A- TVERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

Pardavimas ir taisymas
2646 W. 69th SI. REpublic T-1941

.............. .
PERKRAUSTYMAI — MOVING

Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų ir 
tolimų distancijų. Šaukite sekančiais

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

Telefonas — FRontier 6-1882

'llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllilIlIll

MAROUETTE GĖLIŲ KRAUTUVE
KORSAŽAI. CELES VESTUVEMS, LAIDOTUVĖMS IR 

KITOMS PROGOMS. Atidarą vakarais ir sekmadieniais. 
Savininkai: ANDRIUS ir ELENA (SANDOM) STANIULIS

2743 We»t 691h StrMt Tel. PRospect 6-0781
(priešais ftv. Kryžiaus ligoninę)

PLATINKITE “DRAUGĄ”

2334 S.

DRAUGAS 
THE LITHUANIAN DAILY FR1END

Oakley Avė., Chlcago 8, III. Tel. Vlrginia 7-6O4I; 7-0043

Telefonas REIiance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 West 59th Street 

VAL. 1—4 popiet, 6:30—8:30 vak. 
Trečiad. pagal sutarti

Tek ofiso Ir buto OLymplc 2-4139
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St, Cicero

Ūllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1 tllllllllllllllllllllllllllllllllliuilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Kasdien 1—3 v. Ir 6—8 v. vakar*.
Išskyrus trečiadienius

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAI

TAUPYKITE TVIRTAI, APDRAUKTOJ 8M,000.000 IŠTAIGOJE. AUKMI AUSIAS, NAUJAI PADIDINTAS DIVIDENDAM 173 PAID VP INVESTMEN- 
A.x'. TAI PYMO SKYRIAI: OFTIONAL, BONUS, KALĖDŲ IR VAKACIJ(1 SKYRIAI. GALITE TAUPYTI IR PER LAIŠKUS. SU-

TĄ’,*,jA,PAs IŠKEIKIANT ČEKIUS IR APMOKANT VISOKIAUSIAS HILAS, VELTUI PATARNAVIMAS NARIAMS. I3KEIČIAM IR 
PARDUODAM VALDŽIOS BON1 8. NAMŲ PASKOLOS PRIEINAMIAUSI OM SĄLYGOM. SUŽINOT MOŠŲ AUKŠTA DIVUJENDA IR KITAS IN
FORMACIJAS PAŠAUKIT — UROVIjaiLL 0-7575. v » v

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTERN AVL
PIRM. 12 VAL. — R VAL.; ANTRAD. IR PENKT. 9 iki 4 VAK.; KET. 9 IKI 8 vai. vak.; Treč. UŽDARYTA VISA DIENA; BEST. 9 IRU 2 POPIET

Btilaa 1526 So. 49th Avė. 
AeAtadlenlaln 12 Iki 4 podI«*

Entered as Becond-Class Mattcr March 81, 1916, at Chlcago, Illinois 
Undev the AcL of March t, 1879.

BUBSCRIPnONRATEB

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KlEdzie 3-2868

DR. EMILY Y. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGR

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

Trečiadieni tik zuaitarua

Member of Lhe Calhollc Press Ass'n 
Publlshed dali y, ezept Sundays, 

by Lhe
Lllhuanlan Catholla Press Soclety 
PRENUMERATA: Metams
(hlcagoJ ir Ciceroj 89.00
Kitur JAV Ir Kanadoje 88.00
Utstenyjs fll.00

88.00 per year outalde of Chlcago 
89.00 per year in Chlcago A Closro 
88.00 per year in Canada 
Forelgn 811.00 per ye<r.
H metų 

5.00
84.60
86.(0

8 mAn. 
91.76 
82.60 
99.00

1 mOn 
91.96 
91.00
91.96

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsniu ns- 
saugo, Juos grąžina tik lt anksto susitarus. Redakcija už skelbimu turini 
neatsako. Skelbimų kalnoe prisiunčiamo# gavus praAymą. U
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JAUNIMO ŽYGIAI
A

VLIKO IR VT PIRMININKAI ROMOJE
. . Pasikalbėjimas su VT pirmininke i pateiktų reikalavimų bazės. Būtų

Lietuvos laisvinimo daibui dirbti nėra ir neturi būti nė per- A. Deveniene buvę — nenuoširdu ginčytis ir
- Kokie buvo Vilko ir VT plr- V?k° P/*"®,1

in Įminki/ kelionės tikslai Komoje? P , į' k lAe,n?
..— Vliko pirmininkui atvykus į rJib.,invim-ii*'t r*’ lF t?de! 
Europą susipažinti su padėtimi vie alaX ™a* Paduoti svarstyti pa
toje ir kiek galint iš pirmųjų šal- c,. _ ’ ' , ... .
tinių susidaryti sau vaizdą .. - 1, g.a ?ian dar a,skiaV pa-
apie visas darbo sąlygas bei gali- a,d%e’.k.ad V,SOH derybos, visokie 
mybes, suprantama, kad ir atsi-‘ ma! ?r “kartys tėra tik
lankymas į Romą taip įėjo į jo pro tlek veftl> kiek mes turime geros 
gramą r » j » j i valios juos vykdyti. Per visą me-

Kaip visi žinome, Romoje turi- eil* vi.sok*9 raštų, protokolų, 
me Lietuvos Atstovybę prie Sv. promemonjų ir panašių dalykų y-

jaunų, nė persenų lietuvių. Tai visų reikalas, visų darbas ir 
visų pareiga.

Nuoširdžiai tenka džiaugtis, kad tai labai gerai supranta 
lietuvių akademiškasis jaunimas. Jau antri metai jis leidžia 
anglų kalba biuletenį “Lituanus”. Leidžia ne savo malonumui, 
bet tam, kad bolševikiškąją vergiją kenčiančiosios Lietuvos var
dą plačiau paskleistų, kad jos išlaisvinimui daugiau draugų lai
mėtų kitataučių tarpe.

Šiomis dienomis lietuviai studentai, visos patriotinės jų 
korporacijos, prisidedant ir Lietuvos Vyčiams, įkibo į kitą nau- Sosto, kuri turi pilną diplomati- ra ^c*rn.a*> P bėnd-
dingą Lietuvos išlaisvinimo darbą. Kaip jau esame paskelbę, 
yra pradėta rinkti parašai po Jaunimo Peticija JAV prezidentui 
Eisenhoweriui. Peticija siekiama dar geriau supažindinti pre
zidentą ir vyriausybę su dabartine Lietuvos padėtimi, jos var
gais ir mūsų visų rūpesčiais padėti jos žmonėms išsilaisvinti iš 
kruvinosios bolševikų vergijos. Peticijoje prašoma, kad JAV 
dar stipriau negu ligšiol remtų šias mūsų tautos pastangas.

Mūsų jaunimo organizacijos savo peticijai paremti siekia 
sulinkti nemažiau 25,000 JAV gyvenančių lietuvių parašų. Ir 
neabejojame, kad tą skaičių parašų surinks. Bus dar geriau 
ir efektingiau, jei ir didesnis žmonių skaičius peticiją pasirašys. 
Kad taip įvyktų, mums visiems reikia eiti jaunimui į talką.

Amerikos Lietuvių Tarybos Vykdomasis Komitetas šį jau
nimo žygį yra mielai užgyręs ir savo moralinę paramą suteikęs. 
Tai padarė besidžiaugdamas studijuojančio jaunimo gerais no
rais, jų patriotingu užsimojimu padėti savo tėvų karštui.

Ši Jaunimo Peticija JAV prezidentui E:3enhoweriui dar ir 
tuo naudinga, kad duoda galimybę jaunimui pozityviai padir
bėti. Mes esame tikri, kad iniciatoriai ir sumanymo vykdytojai 
pajėgs įtraukti į darbą ne vieną kitą, bet šimtus lietuvių jau
nuolių. Tai bus sveika ir naudinga visais atžvilgiais.

Mes labai dažnai pakaltiname jaunimą neveiklumu, ir nu
tautėjimu. Dažnai tik jo blogas puses tenurodome, lyg ir nieko 
geresnio ir šviesesnio jame nebeįžiūrėdami. Besibardami nuro
dome tik tai, ko nereikia daryti, tačiau rečiau tenurodome, ką 
ir kaip veikti bei elgtis. Besirūpinant jaunimu, jį beorganizuo- 
jant, reikia turėti tinkamus jaunimo veiklai darbo planus, 
aprūpinti jį tokiais darbais, kurie tinka jo amžiui ir pajėgu
mui, kurie auklėja jo charakterį ir tuo pačiu naudingi ir kon
kretūs. Jaunimo petiticija kaip tik ir yra vienas tokių darbų.

Rašydami šios Jaunimo Peticijos reikalu, prisimename I Pa
saulinio karo lietuvių veiklą Amerikoje. Tarp kitų dalykų pri
simename ir tų laikų Lietuvių Peticiją JAV prezidentui ir vy
riausybei, reikalaujant, kad laisvė ir nepriklausomybė Lietuvoje 
būtų atstatyta. Tais laikais peticiją paruošė ir 1,000,000 parašų 
ją parėmė Amerikos Lietuvių Tautos Taryba (vienų lietuvių ka
talikų). Žinoma tą peticiją pasirašė ne vieni lietuviai.

Anų laikų lietuvių peticija pasiekė kelis dalykus: pirmoj 
eilėj sustiprino Lietuvos nepriklausomybės reikalus JAV vy
riausybėje, pagreitino Lietuvos valstybės de facto ir de jure 
pripažinimą, įjudino visas lietuvių kolonijas stipriau veikti savo 
tautos naudai ir platesnes amerikiečių mases supažindino su lie
tuvių tauta ir jos aspiracijomis. Tuo būdu buv0 atliktas labai 
didelis ir naudingas darbas.

Nors Jaunimo Peticijos sumanytojai nesiekia surinkti' mi- 
liono parašų, tačiau jų užsimojimą laikome labai naudingu ir 
reikalingu ne vienu, bet keliais atžvilgiais.

nį statusą. Taip pat Romoje gyve- ro dar*° kalP ne.ra- taiP nėra De- 
na ministeris p S. Lozoraitis Dip- Ja’ neturime veiksmingos valsty- 
lomatijos šefas. Todėl, siekiant dar "fra- kas, Pnžiuretų pareigų 
numo laisvinimo darbe, supranta- >r .įstatymų vykdymą. Todėl visas 
ma, kad pasimatyti ir pasikeisti mus‘», sugyvenimas ir iš jo išei- 
nuomonėmis su tenykščiais mūsų darbas gali remtis tik gera 
veiksniais buvo svarbu, ypač kad vaUa- Sa «era vaha vykome
ilgą laiką nebūta kontakto. ,r Jo9 Jieškojome.

O man. kaip VT pirmininkei, —Teko skaityti, kad Romoj buvo p. 
taip pat rūpėjo užmegsti tiesio- Žymantas ir .p. L) rungą, ar ir jie 
ginius gerus ryšius. Jau per pir- Į dalyvavo pasitarimuose9
mąjį savo pasikalbėjimą Eltai aš 
pabriežiau, kad, pasiimdama Vyk
dom. Taryboje pareigas, esu tvir
tai pasiryžusi, paliekant visas am 
bicijas, intrygas ir patogumus į 
šalį, ieškoti konkrečių kelių susi
prasti su visais, kas dirba Lie
tuvos išlaisvinimui. Čia esu visai 
nuoširdi ir iš šio pasimatymo ti
kėjausi ir dar laukiu gerų rezul
tatų. Apie nusistatymą vykti Ro
mon pasitarti painformavome dau-

— Kiek žinau, jie buvo Romoje 
per visą mūsų buvimo laiką. Min.
Lozoraitis prieš eilę posėdžių da
rė pareiškimus, kad ir jie dalyvau
tų kartu. Mes paklausėme, kokiu 
titulu, kadangi čia tėra tik Vli
ko ir diplomatų pasitarimas? Min. ______ ___________ ________
[jozoraitis atsakė, kad jie yra at-Į
stovai organizacijos, kuri remia1 Iškilmių dienos vakare, kartu su 
diplomatus. Mes pareiškėme, kad Italijos krašto LB pirmininku V. 
visos Vliką sudarančios grupės ir, Mincevičium, buvom pakviesti į Is- 
sąjūdžiai taip pat remia Lietuvos panijos ambasados prie šv. Sosto

PO VIESULO

Taip ai rodo pentrininin IVispnnsin namai praūžus viesului (INK)
UJ. C J

pasakėme į kraštą radijo bango- Turiu pasakyti, jog kelionės Ro
mia sveikinimo kalbas ir buvome mon metu mumis tenykščiai lie- 
susirinkę į bendrą pasitarimą, į tuviai labai nuoširdžiai rūpinosi, 
kurį atsilankė tų transliacijų vedė-i šv. Kazimiero kolegijos vadovai

giau kaip prieš mėnesį laiko min. • diplomatus ir kad nėra jokio rei- Į priėmimą, suruoštą Ispanijos dele- jai bei bendradarbiai. Radiofonų! vysk. V. Padolskis ir prel. L. Tu- 
n T^rorniti. kalo, jog mūsų pasikalbėjimuose gacijos garbei. Į priėmimą buvo darbas yra didžiai vertingas ir laba, kaip Vliko delegacijai, išrū-

rbr dalVVfllltll nušalimai asmenvs nflifuipcfnc iv Uitu l/rožt,, !i___ xx..: _____ T- _____ hoi

VAIKŲ IR JAUNIMO 

LITERATŪRA

V. Čižiūnas, paskutiniame “Ai 
dų” numeryje rašydamas ta te
ma, primena, kad vaikų ir jau
nimo literatūra būtinai turi bū
ti tokia, kad ją mėgtų patys 
vaikai ir jaunimas, kad ji tik
rai tarnautų tautinio auklėjimo 
uždaviniams.

Konstatuodamas, kad trem
tyje mūsų jaunieji tolsta nuo 
lietuvybės, pabrėžia liūdną fak
tą: “Esame gyvi liudininkai, 
kaip tauta žūsta perdidelėje lais 
vėje”. Skatina jieškoti naujų 
formų jaunimo spaudai:

— Palikę seną tautinį turi
nį, formą turėtume radikaliai 
pakeisti, kitaip mes neįeisime į 
vaikų dvasią ir su lietuvišku 
turiniu.

Tremtyje, mieste augusių vai
kų kitokia psichologija, kaip iš
augusių Lietuvos kaime. Siūlo 
daugiau duoti savos kelionių ir

1861 m. pravedant pirmąjį 
tautybių surašymą Lietuvoje, iš 
viso Vilniaus, Kauno, Gardino, 
Minsko, Mohilevo, Vitebsko, Su
valkų, Kijevo, Volynės guberni
jose ir Mažojoj Lietuvoj buvo 
rasti apie 1,886,956 lietuviai, (į- 
skaitant ir 30,927 Gardino gu
bernijos jotvingius).

Baisus nutautėjimo atvejąs 
užregistruotas tarp lietuvių, iš
sisklaidžiusių kitataučių masėje: 
nuo 1861 iki 1897 m. apie 265,- 
000 lietuvių ir 13,000 jotvingių 
su visu savo prieauigliu tapo gu
dais ir lenkais Gardino ir Mins
ko gubernijose.

KAIP SENA ŠV. ONOS 

BAŽNYČIA VILNIUJE?

Žurnalas "Aidai” informuoja, 
jog Povilas Rėklaitis Baltų Insti 
tuto metraštyje paskelbė savo 
studiją apie Šv. Onos bažnyčią 
Vilniuje. Autorius susidaręs į- 
spūdį, kad dabartinę savo formą

p. Lozoraitį.
Į Romą turėjome vykti taip pat 

dalyvauti ir šv. Tėvo sukaktuvi
nėse iškilmėse. Apie tai ir prane
šėme pasiuntiniui prie Šv. Sosto, 
min. S. Girdvainiui. Priartėjus iš
vykimo laikui, atėjo iš min. Lozo
raičio teigiamas atsakymas. Tuo 
būdu į vieną kelionę sutapo abu 
tikslai. Šv. Tėvo sukaktuvinės iš
kilmės, kurios sutraukė iš įvairių 
kraštų delegacijas ir į kurias abu 
pirmininkai buvo deleguoti ir pri
imti kaip Lietuvos delegacija, da
vė mums gražią progą pasitarnau 
ti lietuviškajam reikalui.

— O kaip vyko pasikalbėjimai 
su Dipl. Šefu?

— Buvome susitikę keletą kar
tų, tris kartus visai oficialiai. Vyk 
darni kalbėtis su mūsų veiksniais 
Romoje, mes tikėjome, kad čia 
prie derybų stalo sėsis ne kokios 
priešingos šalys ir pradės tarp sa 
vęe rungtis ar praktikuos diplo
matiją, o susitiksime kaip skau
džiai kenčiančios tautos atsakin
gi asmenys ir kalbėsimės ne apie 
tai, kas geresnis ar vyresnis, bet 
apie tai, kaip mūsų į džidžiausią 
nelaimę patekusiai Tėvynei padė
ti, kaip pagelbėti jos žmonėms. 
Visa tai, kas mus skiria, atidėsi
me į šalį ir ieškosime, kas mus 
jungia ir ką mes visi šiuo kritišku 
momentu turime daryti.

Pirmajame pasikalbėjime daly
vavo min. S. Lozoraitis, min. S. 
Girdvainis ir S. Lozoraitis jun. 
Vėliau min. S. Lozoraitis pasikvie
tė dar Dr. A. Gerutį. Iš Vliko pu
sės buvome — Vliko pirmininkas 
J. Matulionis ir aš.

Pasikalbėjimo pradžioje min. 
Lozoraitis pastatė visą eilę princi
pinės reikšmės klausimų, kurie lie 
čia Vliko esmę. Prašant kalbėtis 
apie konkrečius klausimus, min. 
Lozoraitis pareiškė, kad jis galė
siąs kalbėtis tik tada, kai jo rei
kalavimai bus priimti, kitaip — 
jis nematąs geros valios iš Vliko 
pusės.

— Ar pateiktieji min. Lozorai
čio pageidavimai buvo svarstomi 
iš esmės?

— Ne, Vlikas mums buvo pave
dęs kalbėtis tik konkrečiais ben
dro darbo reikalais. Gi pateiktie
ji 8 punktai liečia metų metais ė- 
jusius ginčus dėl kompetencijų. 
Susidariusios padėties akivaizdo
je mūsų buvo pasiūlyta parinkti 
bendru susitarimu du patikėtinius 
ir jiems pavesti sudaryti vieną 
bendrą darbo planą, kuris eitų to
limesnių pasikalbėjimų baze. Min. 
Lozoraitis griežtai laikėsi savo pa
reikšto nusistatymo likti prie jo

dar dalyvautų pašaliniai asmenys 
ar organizacijų atstovai. Tad jie 
ir nedalyvavo.

— O kaip manote, ar galima ti
kėtis, jog bus susiprasta?

— Galima, jeigu bus užmiršti 
asmeniškumai, aukštos pozicijos, 
jeigu visa visuomenė to sieks ir 
reikalaus. Kiekvienas susitarimas 
reikalauja nuolaidų, ir tai iš abie
jų pusių. Jautėmės, kad vykdami 
j Romą, mudu su Vliko pirminin
ku buvome linkę eiti nuolaidų ke
liu bendrame darbe. Jeigu ir ki
ta pusė ras reikalinga tai padary
ti, o aš tikiu, kad ir ten yra gerų 
norų bei atsakingumo pajutimo,— 
tai tada susitarsime, nes ir diplo
matai, ir Vlikas sieką to paties.

— O kaip su delegacija šv. Tė
vo sukaktuvinėse iškilmėse ir au
diencija? Ar Ponia jose taip pat 
dalyvavote?

— Taip, dalyvavau — ir kartu 
su' Vliko pirmininku J. Matulio
niu, kaip delegacija, buvome pa
sodinti tarp kitų kraštų delegaci
jų rezervuotos vietos prie šv. Sos
to. Audiencija buvo gauta dvi die
nos vėliau po iškilmių. Ten buvo
me priimti tik Vliko pirmininkas 
ir aš. Šv. Tėvui perdavėme ken
čiančios Lietuvos ir laisvajame 
pasaulyje esančių lietuvių nuošir
džiausius linkėjimus. Per audien
ciją nušvietėme, kokia padėtis y- 
ra okup. Lietuvoje, kaip kenčia jos 
gyventojai ir Bažnyčia. Šv. Tėvas 
atsidusęs pareiškė, kad jis tai ži
nąs, todėl meldžiasi už lietuvių 
tautą ir siunčia jos žmonėms sa
vo ypatingą palaiminimą. Manau, 
kad įvyko nesusipratimas paskel
biant, jog tik vienas Vliko pirmi
ninkas tedalyvavęs. Visur dalyva
vome abu, turime net įdomių nuo
traukų kalbantis su Popiežium.

Po audiencijos buvome priimti 
Vatikano valstybės sekretariate, 
kur turėjome pasikalbėjimą su ar- 
kiv. Samore, Nepaprastiems Baž
nyčios Reikalams Kongregacijos 
sekretoriumi, ir įgaliotiniu Lietu
vos reikalams Msgr. Bafile. Su jais 
išsikalbėta daugiau.

Iškilmių metu susipažinome su 
visa eile politikų, kitų kraštų dele
gacijų nariais. Kovo 12 d. buvome 
priimti didelio Lietuvos draugo kar
dinolo Pizzardo, kuriam padėkojo
me už visą jo palankumą ir para
mą lietuviams. Kardinolas pasi
džiaugė Vliko veikla, gražiu lietu
vių pavyzdžiu ir ragino nenuleisti 
rankų, visur beldžiantis ir visa da
rant, kas galima, jog Lietuvos by
la būtų gyva ir paučiama viso lais
vojo pasaulio.

pakviestos ir kitų kraštų delegaci- j kraštui reikalingas. Ir Vlikas iš Į pino reikalingas audiencijas bei 
jos. Ambasadorius Castiella yra savo kuklių išteklių stengiasi, kiek kvietimus i sukaktuvines Popie- 
buvęa Lietuvoje, iš kurios yra iš- ' galėdamas, padėti ir minimąsias žiaus iškilmes. Vietos Lietuvių 
sivežęs gražiausių įspūdžių apie (lietuviškąsias valandėles išlaikyti, Į Bendruomenė, vadovaujama ener

gingo kun. Mincevičiaus, mums 
taip pat labai daug padėjo, sukvie
tė vietos bendruomenės narius ir 
sudarė progą su jais išsišnekėti

lietuvių tautą. Ta proga padėkota1 
už lietuviškąsias transliacijas iš 
Madrido radiofono, kurias Vlikas 
yra gavęs iš ispanų vyriausybės.

Buvome priimti Italijos senato 
vicepirmininko senat. Giorgio Bo, 
kuris, pasveikinęs senato pirmini- 
ko ir savo vardu, pareiškė didelę 
užuojautą lietuvių tautai dėl da
bartinės jos padėties ir drauge

siųsdamas kasdien joms iš centro gingo 
medžiagą bei finansiškai paremda
mas.

— Kaip laikosi Italijos lietuviai ?_____ _ ____
— Italijoj yra graži lietuvių ko-j laisvinimo, lietuvybės išlaikymo ir 

lonija, bet skaudu, kad ji pasidali- kitais aktualiaissiais reikalais, 
nusi j dvi grupes ir nesutaria lie- t ....
tuviškajame darbe. Ir atrodo, jog I Turėjome progą susitikti taip 
tas nesutarimas iš Romos plečiasi, pat su Romoje dirbančiais lietu-

. , ____  tarp lietuvių ir kitur, bet, apskri- viais menininkais, būtent — muzi-
simpatijas Lietuvai, kovojančiai už tai, kiekviena grupė ar atskiri as- ku A. Skriduliu, iš JAV atvykusia____ X ; __ _____ ____x«__2,. DiAlrionn iv* Hoinnvimn mPTlOsavo laisvę, pažadėdamas visokią 
galimą paramą, ypač prireikus per 
delegaciją Jungt. Tautose. Taip 
pat teko susitikti su dideliais Lie
tuvos draugais, senatoriais Cingo- 
laniu ir Ciasca bei valstybės pata
rėju ir Romos viceburmistru And-

mens turi didesnių ar mažesnių soliste Bičkiene ir dainavimo meno 
nuopelnų. Buvome pasitikti ir išly- į besimokančia J. Liustikaite. Turiu 
dėti labai gražiai, nuoširdžiai. į pasakyti, — pastebi baigdama su 
Mums vaišes surengė šv. Kazimie- E. bendradarbiu pasikalbėjimą VT 
ro kolegija, mes patys j savo ku- pirm. A. Devenienė, — jog mūsų 
klias vaišes buvome pasikvietę min. talentų kelias nėra lengvas: jiems 
S. Lozoraitį su žmona, p. Klimie- reikia prasimušti savo jėgomis, nes 

’ ” kurisreoliu. Buvome taip pat nuoširdžiai nę ir kt. Atsisveikinimo vakarienę neturi savo laisvo krašto, 
oriimti kitų Italijos pareigūnų, mums suruošė ponai Lozoraičiai. ' juos paremtų ir užstotų. 
PLB Italijos kr. valdybos pirmi
ninko suruoštose vaišėse dalyvavo 
italų diplomatinės ir konsularinės 
tarnybos šefas, ministi A. Nonis.
Vaišes mums suruošė ir Romos ra
dijo viršininkas G. Bernabei bei Ramv^a-
Italijos kd partija. Visi sutiktieji Is sales • Ramy„a
lietuviu bičiuliai italai kl auginėjo ( los rajono vartotojų koopera- 
apie Lietuvos padėtį, apie lietuvius tyvo Krekenavos pramoninių 
kankinius Sibire ir kaip laisvasis , . ,
pasaulis priešinasi pavergėjams. Prekl4 parduotuvėse Nr. 7 ve-

Žinios iŠ okup. Lietuvos

nuotykių literatūros: “mums rei, , .... . .
kia lietuviškojo Edmondo de A., bažn^‘ft 15’8 ~ 1581
mici ir Erich Koeatnerio"

nesą galima laikyti vėlyvąją Va 
karų gotika; čia šalia prancū
ziškų, flamandiškų — vokiškų 
elementų yra dar vietinių (lie
tuviškų) bruožų, kurie kaip tik 
yra originaliausi.

KIEK BUVO LIETUVIŲ 
Prof. K. Pakštas “Aiduose" 

patiekia apskaičiavimų apie Gu
dijos ir Lietuvos plotą bei gy
ventojus amžių bėgyje. Jo su
rinktais duomenimis — “1572 
m. visa Lietuva turėjo apie 1,- 
700,000 gyventojų, kurių pusė 
gyvenusi trijose lietuviškose pro 
vincljose, o kita pusė tekusi še
šioms gudiškoms provincijoms”.

Lietuvos valstybei žlungant 
per 1795 m. padalinimą (jos

Tame pat “Aidų” numeryje 
randame išsamų dr. J. Vaišno
ros straipsnį apie Pijų XII; dr. 
P. Skardžius ę>£o apie tarybinės 
kalbotyros Marro teoriją (jafe- 
tidologija) ir jos žlugimą. Sti
linga A. Barono novelė, dailūs 
Eug. Gruodžio eilėraščiai, gili

1773 m. sienose) buvo gudų dr. J. Griniaus recenzija Barono 
1,750,000, lietuvių 1,400,000, žy-Į “Sodo už horizonto". Dr. Gri- 
dų 385,000, rusų 140,000, lenkų1 nius Baronui pataria mėginti 
120,000, visų kitų — 55,000. draminę sritį. J. Dgl.

Visur vykome kaip yliko delegaci 
ja, norėdami dar daugiau prisidėti 
prie Lietuvos bvlos išgarsinimo, 
kas yra ne tik Vliko narių, bet ir 
kiekvieno lietuvio pareiga.

Kovo 18 d. dalyvavome Santa 
Maria Maggiore bazilikoje — pa
maldose už pavergtąsias tautas, 
suruoštas Komiteto “Už Laisvę ir 
Taiką”, talkininkaujant PLB Itali
jos krašto valdybai. Mišias atlaikė 
ir itališkai pamokslą pasakė vysk. 
V. Padolskis. Po pamaldų teko ap
lankyti atidarymo proga to paties 
komiteto su Free Europe pagalba 
suruoštą antikomunistinių plakatų 
parodą.

— Ar aplankėte mūsų dvi radijo 
stotis, transliuojančias lietuviškai 
5 Lietuvą?

— Taip, aplankėme Romos ra
diofoną, kur lietuviškojo skyriaus 
vedėjas yra Dr. J. Gailius, kuriam 
talkininkauja p-le O. Stašinskaitė, 
ir Vatikano radiją, kurio lietuviš
kojo skyriaus vedėjas yra Dr. V. 
Kazlauskas. Vatikano radijo stotis 
yra perstatoma ir greitu laiku ža
da tapti pačia stipriausiąja stotimi 
Europoje, o tai, be abejo, teigia
mai atsilieps ir į mūsų darbą. Ap
lankęs šias Vliko remiamas įstai
gas, iš kurių kasdien į Lietuvą 
siunčiamos transliacijos lietuviškai,

dejas Povilas Evstegniejevas 
1952 — 1955 metų laikotarpy
je išeikvojo ir išgrobstė koope
ratinių materialinių vertybių 
231,508 rublių sumai. To pačio 
kooperatyvo maisto produktų 
parduotuvės Nr. 6 vedėjas Sta
sys Jagminas 1951 — 1955 me
tų laikotarpy išeikvojo 68,852 
rublių.

Rajono vartotojų kooperaty
vo valdybos pirmininkas Ona 
Stepanova - Panomeriova pikt- 
naudojosi tarnybine padėtimi, 
neorganizavo staigių patikrini
mų, pati be pinigų iš parduotu
vės imdavo prekes ir prileido 
grobstymus. Jos pavaduotojas 
Boleslovas šimonėlis taip pat 
prisidėjo prie grobstymo koo
peratinių vertybių, imdamas be 
pinigų iš Evstegniejevo par
duotuvės prekes ir pasisavin
damas pinigus, gautus už par
duotą motociklą.

1956 m. sausio 10—16 d. 
LTSR Augščiausiojo teismo 
baudžiamųjų bylų teisminė ko
legija, peržiūrėjusi šią bylą Pa
nevėžio mieste, Evstegniejevą 
nubaudė 18 metų, Jagminą — 
10 metų, Šimonėlį — 6 metams, 
Malinauskaitę — 5 metams pa
taisos darbų stovyklos, Stepa- 
novą — Panomeriovą — 5 me
tams, vyr. buhalterį Lipnevi- 
Čiūtę — 3 metams, revizorių 
Malinauską — 3 metams lais
vės atėmimu. Be šių asmenų, 
įvairiomis bausmėmis nubausti 
dar 8 asmenys, tikrinę minėtas 
parduotuves ir įrašiusieji į tik
rinimo aktus neteisingus pre
kių kiekius. (“Tiesa”, 1956. 
I. 19.)

Kooperatyvo revizoriai Mali
nauskaitė, Malinauskas, Graže- 
vičius ir kiti parduotuvių tikri
nimą atlikdavo formaliai, užra
šydami į inventorizacijų aktus 
tokį prekių kiekį, kokį padik
tuodavo Evstegniejevas ir Jag
minas, kurie po to revizoriams 
suruošdavo vaišes.

Tokia stora, kad mano uniformos klostės išsiskečia, lyg 
prasišiepusi armonika. Kai žaidžiam kvadratą, į ma
ne taiko pirmiausiai. Ir tuojau pat išmuša. Vos tik aš 
pamatau visu smarkumu atšvilpiantį sviedinį, kažkodėl 
įtraukiu galvą ir nerangiai išskečiu rankas. Paskui 
žnekteliu nuo stipraus smūgio į paširdį, piktai paspiriu 
nusiritusį sviedinį ir einu pavėsin.

Be to aš esu netvarkinga: aptaškau rašalu kny
gas ir rankogalius.

Plaukus irgi dėviu keistai — man juos užšukuoja 
ant kaktos, o paskui iškerpa veidą, lyg ketvirtainį lan
giuką.

Aš tik turiu skruostuose duobutes. Tai viskas.
Gal todėl man labai patinka Rimutė, pirmoji mūsų 

klasės mokinė. Jos šviesios kasos supintos plačiais 
kaspinais, pirštai švarūs, nagai dailiai nukarpyti. Ri
mutė turi kuprinę ir barzdotą dėdę — aviacijos kapi
toną, kuris pernai paskraidino ją virš Kauno.

Ir dar — ji turi mažakraujystę, todėl kasdieną, 
per didžiąją pertrauką, nusilupa kvepiantį apelsiną.

Jos namuose aš buvau tik vieną kartą.
Viskas ten buvo nepaprasta. Ir Rimutės brolis — 

rubuilis jėzuičiokaa, ir milžiniška, apvali pagalvė, lyg 
malūno girnapusė — prikimšta jūros žolės ir pamesta 
tiesiai ant grindų, ir platūs miegamojo ąsočiai, kuriuose 
plūduriavo sumerkti pašto ženklai. Rimutės tėtis juos 
žvejojo mažom žnypliukėm ir vartė po padidinamuoju 
stiklu.

O žaislai! Argi juos galima palyginti su manai- 
Aš žinau — esu negraži ir labai stora mergaitė, 'siais? Raudonos sūpynės, pritaisomos čia pat, korido

. 68 tęsinys
Jų nebyli eisena prasideda toli, koridoriaus prie

temoj. Tamsūs rūbai ištirpsta pusrūsio šešėliuose; iš 
tolo baltuoja didžiuliai apikaklių skrituliai. Atrodo, 
kad negirdimai atslenka tik galvos, tik perregimi vei
dai, įtūturiuoti į pomirtines marškas. Rankos išsišvie- 
čia vėliau; bekraujės plaštakos, nukirstos ties riešais 
abitų rankovėm, ir neatplėšiamai sunerti pirštai. Tyliai 
atgirgžda batai, tyliai atšlama platūs gelumbės apda
rai, perjuosti tamsaus violeto virvėm. Kartais skamb
teli didelis rožančiaus kryžius, žingsnio lūžy praslysda- 
mas pro sulenktą kelią.

Ir tik tada nelauktai iškyla artėjančių vienuolių 
apybraižos: plačiapetė matematikė sesuo Prudencija, 
augštoji sesuo Aloyza — istorijos mokytoja; sužvilga 
sesers Bartolomėjos akiniai ir riebūs skruostai, tyliai 
praplaukia sesuo Modesta, dailiausia kongregacijos vie
nuolė ir senutė Teodora, klauzūros raktininkė, ir mažoji 
mūsų seselė Remigija...

Ties klasės durimis koridorius užsisuka. Užsisuka 
ir juoda vienuolių virtinė — iki pat refektoriumo durų 
nulinguoja šlamėdami gobtuvai.

riuje, ant didelių kablių, išpučiamas krokodilas — apsi
kabinus jo keterą, galima plaukioti net jūroj — ir cim- 
bolėliai, kuriais Rimutė moka iškaukšinti dainą „Ant 
kalno karklai siūbavo“.

Bet aš negaliu draugauti su Rimute. Ji jau turi 
draugę. Jūratę.

Juodvi sėdi viename suole, abiejų sąsiuviniai ap
lenkti ta pačia spalva; abi siunčia eilėraščius į „Vaikų 
Žodį“, abi renka sidabrinius popierėlius misijų negriu
kui į vieną kamuolį, o Rimutės mama Jūratę vadina net 
savo marčia.

Tarpusavy juodvi kalbasi tik „far-pa far-slap far- 
tin far-gu“ žargonu. Visos mergaitės žiūri į jas pilnos 
pagarbos ir pavydo, gaudydamos paskirus skiemenis, 
bergždžiai bandydamos perprasti iki šiol negirdėtą 
kalbą.

Ir taip ateina Kalėdos.
Seselė Remigija pasakoja mums apie piktąjį kara

lių Erodą, apie mergaitę su degtukais; mes lipdom iš 
plastilino jaučius ir asilus, karpom uodeguotas Betlie
jaus žvaigždes, o aš vis žiūriu ir galvoju, kaip būtų, ge
rai, kad Jūratė pasiliktų antriems metams... Arba — 
kad kur nors toli, toli išvažiuotų ir niekad negrįžtų. 
Arba — kad numirtų. Kaip būtų gerai, kad aš galėčiau 
draugauti su Rimute!

Aš niekad nepamiršiu ankstyvo pavasario rytme
čio, kai, pasibaigus maldai, seselė Remigija staiga at
sisuko:

(Bus daugiau)
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PIANISTAS

ANDRIUS
KUPREVIČIUS

44 sviesos sambūrio dešimtmečio proga įvyksta

Pakvietimai gaunami per 
platintojus ir prie 

įėjimo

LIETUVIŠKOJO ŽODŽIO IR MUZIKOS 
VAKARAS

S. M. BALA N D. M£N. 7 D. (ŠEŠTADIENĮ), WESTERN BALLROOM SALEJĖ, 
3500 SO. WESTERN AVENUE. VAKARO — KONCERTO PRADŽIA PUNKTUALIAI

• V«L »«. NUO 9:30 V*L BUFETAS IR ŠOKIAI. J. AKELIO ORKESTRAS.

Aktoriai:

ZITA KEVALAITYTĖ 
KAZYS GANDRIMAS 
ALGIRDAS KURAUSKAS 
VYTAUTAS VALIUKAS

Staliukus galima iš anksto 

užsisakyti

TEL. YA 7-5269

Žodis Radzevičiūtės ir Verikaičio koncertui

velandą. Čia jis turės pasitari- jaunučių krepšinio ir mergaičių

Taigi esame kviečiami į augš- 
to meninio lygio koncertą. Bet 
Moterų Sąjunga juo siekia ir ki
to t kslo — koncerto pelną ski
ria naujosios parapijos mokyk
los ir salės statybos fondui. Šis 
tikslas taip pat labai grąžus. 
Ateidami pasigrožėti mūsų dai
nininkų svečių menu, me8 kartu

Po Velykų esame kviečiami j 
visą eilę parengimų. Moterų Są
jungos 36 kuopa taip pat ren
gia koncertą ir rūpinasi, kad ko 
daugiausia mūsų j jį atsilanky
tų.

Šitas Moterų Sąjungos koncer 
tas iš tikrųjų vertas mūsų dė
mesio bent keliais atžvilgiais.

Visų pirma dėl to, kad jo pro
gramą atliks mūsų užsienio sve
čiai — Kanados lietuvių solistai 
Pranė Radzevičiūtė ir Va lovas 
Verikaitis. Abu jie jau gerai ži
nomi ir su vardais. Radzevičiū
tė pažįstama iš Lietuvos, kur ji 
dainavo Kauno ir Vilniaus teat
ruose, Verikaitis išaugo ir su
brendo jau tremtyje. Į Kanadą 
atvykęs 24 metų (1948), jis tuo
jau stojo į Toronto konservato
riją ir ją sėkmingai baigė. Pra
dėjęs rodytis viešumoj, jis ėmė 
dainuoti ne tik pačių l etuvių' prisidėti prie pasisekimo^ kon-
parengimuose, bet ėjo ir į vie
šąją Kanados sceną. Pvz. jis

mą su demokratinių grupių 
prezidiumu ir tą pačią dieną 
11 vai. 30 min. lietuvių salėje 
padarys CIevelando Hetuviška; 
visuomenei pranešimą “Vliko 
vaidmuo ir atliktieji darbai Lie
tuvos vadavimo kovoje”. Pra
nešimo pasiklausyti kv.ečiami 
visi CIevelando lietuviai, 
pranešimo bus diskusijos. Po
ną Žalkauską kviečia ir jo pri
ėmimu rūpinasi CIevelando de- 
mokrtinių grupių prezidiumas.

“PINIGĖLIAI” CLEVELANDE

Neseniai Clevelande viešėjęs 
ir dideliu pasisekimu suvaidinęs

tinklinio pirmenybes. Be to ly
giagrečiai vyks ir apygardinės 
stalo teniso pirmenybės vyrų, 
moterų ir jaunių klasėse.

šeštadienį, balandžio 7 d., ka
muolio varžfcos bus pradėtos 2 
vai. St. Clair Recreation Center 

po salėje, 6250 St. Clair A:ve., ir 
bus tęsiamog iki 9 vai. vak. Ofi
cialus atidarymas ir jaunių krep 
šinio finalas bus 7 vai. vak.

Sekmadienį, balandžio 8 d., 
varžybos tęsiamos East High 
School salėje, 1380 E. 82nd Str. 
šia tvarka: 1 vai. jaunučių krep 
šinio finalas; 2 vai. — dovanų

savo centu pr ridėsime ir prie, mediją “Pinigėliai”, ši komedi- 
šviesos židinio statybos. , ja savo )aįku dideliu pasisekimu

Pagaliau čia turime dar ir tre-, yra ėjusi Lietuvos valstybinia- 
čią iš akių neišleistiną momen- ,me teatre> 0 Detroito teatras ją 

yra suvaidinęs Detroite ir kituo
se Amerikos miestuose. Veikalą 
režisuoja teatro vadovė Z. Ar
lauskaitė - M k šiene; ji pati at
lieka ir pagrindinį vaidmenį. Vai 
dinimą organizuoja Amerikos

Fuldos “Glušą” Detroito lietu- ir vyrų krepšinio ly-
vių teatro mėgėjų sambūris ba- ^°s Pirmeny^ių rungtynėg tarp 
Iandžio 21 d. vėl atvyksta į Cle- Chica&os LSK Neries II ir Cle- 
velandą. šį kartą lietuvių salėje ve^an<^° žaibo.
bus parodyta S. Čiurlionienės ko Stalo teniso pirmenybės vyks 

šeštadienį nuo 1 vai. iki 10 vai.

tą. Menininkui augti ir bręsti 
reika tiam tikrų sąlygų. Daini
ninkas kyla dainuodamas. Jam 
reikia klausytojų. Jais turime 
būti mes, nes kas gi kitas, jei 
ne savo visuomenė, turi paste
bėti ir paremti jaunąsias savo j Lietuvių Tautinės Sandaros 18 

menines jėgas, besiveržiančiag į, jęUOpa Biletus į vaidin mą po
gyvenimą? -į įr j 50 doj jau dabar galima

Taigi ir šis mano žodis siekia- gaut, pag kuopos valdybog na.
rį Žemaitį. Po vaidinimo bus 
šokiai ir bufetas.

vakaro Cleveland Table Tennis 
Club patalposė, 10550 EucLd 
Avė, (netoli E. 105 Str.). 

Varžybas globoja LB Cleve-

certo, kurį mums balandžio 14 
d. 7 vai. vak. lietuvių salėje ren

dainuoja CBC Opera Co., švieti- S*a Moterų Sąjunga. Bučiau pa 
1 tenkintas, jei jis bus išgirstas.

St. Baradnkas

Metiname Amerikos Lietuvių
Tautinės Sandaros 18 kuopos 
susirinkime išrinkta nauja val-

Į dyba: pirm. J. Daugėla, viee- 
Alto CIevelando skyriaus me-, pįrm _ R žukag ir j žemai. 

tinis organizacijų atstovų susi- tig> įžd A p^eviems, sekr. 
rinkimas yra šaukiamas sekma- A Gargaaas globėjai —

Verikaičio pasirodymai gra-{ dienį, balandžio 22 d. lietuvių k. Miščikas ir J. Vilčinskas, 
ž ai vertinami mūsų spaudos. Ir' salėje. Visos skyruri priklausan

ino ministerijos koncertuose, ra 
dįjo rečitaliuose; k;ekvieną 

.penktadienį dalyvauja CBC pro
gramoje “Songs of my people”, 
kur atlieka būdingesnius ir mū
sų autorių kūrinius; Toronto 
simfoninio orkestro pVydimas, 
jis rodosi televizijoj ir t.t.

svetimoji Kanados spauda yra 
pastebėjusi jo talentą ir gražiai 
jį iškėlusi. Pvz. “The Globė and 
Mail”, aprašęs koncertą, kuria
me, be Verikaičio, taip pat da
lyvavo ir daugiau solistų, Veri- 
kaitį išskiria kaip geriausiai pa
sirodžiusį ir gavo stipriu balsu, 
ir dainavimo lengvumu bei įti- 
k nimu. “Telegram” pripažįsta 
jam artistinius sugebėjimus ir 
gėrisi jo puikiu bei lengvai plau
kiančiu balsu. “CBC Times” jį 
garsina ir j0 paveikslą deda pir
muosiuose puslapiuose.

Rūpestingai ir pigiai taisau
TELEVIZIJOS

APARATUS
Garantuoja darbą ir dalis.

J. M I G L I N A S .
Telef. — HUmbold 6 1038

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

16 WOES atotlaa — Banga 1130 
NUO PIKMAD. IKI PKNKTAD. 

8:45 iki 9:30 ral. ryte 
SEAT A D. 8:80 Iki 9:30 ryte 

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 
SEKAD, 8:30—9:30 y. r. U atottra 

WOPA — 1490 kll.
Chicago 29, JI. HBmlock 4-241*

7121 8o. ROCKVVELI. 8T.

iŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujai, .pedalu, dideli, 

•linktelimi-- «u pilna ap- 
drauda. Pigu. ir sąžininga, 
pa t urna vlma».

R iERCNAS
454# H. Wood St., Chicago •, 

minui., tei. VI 7-2972

ALTO METINIS 

SUSIRINKIMAS

čios ar norinčios įstoti organiza
cijos maloniai prašomos iki to 
laiko išrinkti savo atstovus į 
Alto skyrių šiems metama ir į- 
galioti juos būtinai metiniame 
susirinkime dalyvauti. Kiekvie
na organizacija renka ne dau
giau, kaip tris atstovus.

VLIKO VYKD. TARYBOS 

BUV. PIRM. CLEVELANDĘ

Neseniai iš Europos atvykęs 
Vliko Vykdomosios Tarybos bu
vęs p'rm. Karolis Zaikauskas 
balandžio 15 d. atvyksta į Cle-

KVBECIAME VISUS Į 

MOKYKIjOS vakari

Omaha, Nebr.1 ’
— Gasparas Velička, raino- 

Lituanistinės mokyklos tėvų venų iniciatyva suruoštoj pa-
komiteto rengiamas vakaras į- 
vyks balandžio 8 d. (sekmadie
nį) Šv. Jurgio parapijos salėje. 
Programoje akt. Ignas Gatau- 
tis, Liudo Sagio vadovaujama 
tautinių šokių grupė, latvių šo-

skaitoj, įvykusioj parapijos sa
lėje kovo 25 d., kalbėjo apie 
Lietuvos kultūrinius reikalus. 
Kaikurie aktoriaus sakiniai apie 
Lietuvos meilę jaudinančiai vei
kė klausytojus. Prelegentas

mesiu kreipti į kultūrinius ir 
auklėjimo reikalus. Patarė au
koti Kultūros Fondan po 5 dol. 
į metus. V. N.

MOVI NG
kių grupė ir kit. Vakaro metu kvietė klausytojus daugiau dė- BENIULIS atlieka įvairius

vyks dovanų paskirstymas.
Po programos — šokiai, gro- £ 

jant geram orkestrui. Bufete 
•■’muose gamintos lietuviš

kos dešrelės su kopūstai. Salės 
pakraščiuose — atskiri staliu
kai. Vakaro pelnas skiriamas

“TĖVYNĖS GARSŲ“
Valandėlė transliuojama per WDOK 
stotį, banga 1260, kiekvieną penk-

perkraustymus ir pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

TeL BĮ. 7-7075 arba 

RE 7-9842

mokyklos išlaikymui. tadienį 7 vai. vakare.

NAUJA SANDAROS 18 KP. 

VALDYBA

DlDELfi JAUNIMO SPORTO 

ŠVENTO

Šį savaitgalį Clevelandas vėl 
bus sporto ženkle, kada daugiau 
80 sportuojančio jaunimo su
plauks j apygardines jaunių ir

D*®! M E ¥ I O I

APSIVEDIMO TIKSLU noriu su 
s įrašinėti su panelėms ir našlėms 
(nedivorsuotonis) ir tik katalikėmis, 
kurios mėgti] gerą gyvenimą. Rašy
damos laiškus prašome pažymėti am 
žiu ir užsiėmimą. Turtas nesvarbu, 
pinigą netruks. T. Jn 7215 S. Sac- 
ramento Av«., Chicago* 29, IB.

KĄ GALI JUMS

JURJONO BENDROVE
3524 So. Halsted St. Tel. BIshop 7-3371 CHICAGO 9, ILL. 

pasiūlyti? O gi štai ką:
SIENPOPIERIŲ:

paii'lausiŲ spitltų, puikiausios rūšies, naujausios laidos, pradedant nuo 
20c vientisi] volei].

DAŽŲ:
ZwUK»u<ių, pusiau žvilKančių (šilkinio žvilgėjimo), mutinių Iš tidlMi.H 
ir iš oro ihtžymirl, ptiKkilant nuo $1.03 galioną.

NAMŲ RUOŠOS REIKMENŲ:
Pietą, kavos ir arbatos servy/.ų, |M<ris*liino Ir fajanso vietinių ir Impor
tuotą. Kepimui formą, blčką ir elektrinių Indų kaina žemiau koaku- 
reneljos!

DOVANINIŲ PREKIŲ:
įvairioms progoms: vestuvėms, gimtadieniams, vardadieniams ir bei 
kokioms sukaktnvėins. ItlItFTES ir DAItlALS-OIIlftNO šOKOLAlil- 
KMJ SAIJiAIMV.

IMPORTUOTŲ PREKIŲ:
Vokiškų kiši-ninių pinksnnkoėtą, priutedant nuo SI.50 vienetas, tempe
ratūrai matuoti termometrų C A F padalinimų, pradedant nuo 81.14 
vienetas, krištolo dirbinių ir ehrominių įso lekią su palktaosiais vaiz
dais ant stiklo dugno, pradedant nuo 8:1.38 vienetu. Ir

DAUGYBĘ KITŲ PREKIŲ,
kurių ėlu neįmanoma išvardinti. įteikia pai'tarn užeiti, pamatyti Ir įsi
tikinti. ,  «'

For Health Aid Ilso The Famous
The most esteemed cxtractor manufactured since 
1938. Efficient and durable — so simple even a 

: child can operate it. 95% of thc juice bars ūse the 
JUICEX. Thc JUCEX is recommendcd by many 
doctors.
When you get siek of being aick get a “JUICEX"
[f your dealer cannot aupply you write to — 
*JUICEX” Dept. L

DKAUHENBERU PRODUCTS MFO. CO.
23600 Harper Avė., Bt. Clair Shorea, Mieli.

» ■■ i i. iii.........................j .if.u ■

“JUICEK”

lando apylinkės valdyba. Visi1 kiniams įėjimas nemokamas. Pa
Inrizv+TYY-* o i rvaiinnmni ‘-ix-J ’kviečiami ko gaus.au atsilanky

ti ir tuo paremti mūsų jaunimo 
pastangas.

Maloniai kviečiamo visus lie- Hubo ;rm j STEMPOŽIS 
tuvius su draugais ir pažįsta- 
mais gausiai atsilankyti į pa
rengimą, praleisti smagiai laiką 
ir tuo pačiu par?mti lietuvišką
ją mokyklą. Pakvietimai suau
gusiems — 1 dol., studentams —
50 c. Lituanistinės mokyklos mo

1203 E. 74TH STREET 
Cleveland 3, Ohio, tel. EX 1-2296

TELEVIZIJOS
r Radio Aparaly Taisymas
Sąžiningas Ir garantuotas darbas 
ii. RIMKUS, 4517 S. Sawyer St. 
TeL VI 7-0087 — VI 7-3037

kvietimai gaunami “Dirvoje 
Spaudos kioske ir prie įėjimo.

Tėvų Komitetas

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS IR GASOLINO STOTIS
atliekami lyginimo ir dažymo darbai. Taisomi motorai, stabdžiai 
transmisijos ir L i. MOBILGAS benzinas, įvairių rūšių slyva, 

baterijos ir automobiliams /dalys. Firestone padangos.
1934 West 59th Street Tel. GRovehiU 8-9136

M. CESAS, patyręs soto speeisHstae

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

MUTUAL FEDERAL 
SAVINGS

pataria:
1. Nepraleiskite visų uždirbtų pinigų 

Taupykite nors dalį.

2. Pinigams padėti nereikia važinėti 

Juos galite pasiųsti paštu.
Mes apmokėsime pašto išlaidas.

3. Planingas taupymas visados moka 

gerus dividendus.

A LOAN ASSN
2202 WEST CERMAK ROAD 

Tai. Vlrginia, 7-7747

JOHN J. KAZANAUSKAM. Pree.

Chartered and Snpervfsed by the U. 8. Governmeat
ĮSTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 9-toa ryto Iki 6 vai. po plotų. Ketv 
nuo 9-toe vai. ryto iki 8 vai. vak. Sefttad. nuo 9 vak ryto iki 1 vai. po 
pietų. Trečlad. visai neatidaroma.

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

SEGHETO TRAVEL BUREAU 
2461 So. Oakloy Avonoo Tol. Y Ant* 7J27S

MES PARŪPINAME KELIONĖN LĖKTUVAIS, «r.»—įAlft 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

8utvarkoma dokumentus norintiema atvažiuoti į Ameriką. Pa
rūpiname dokumentus norintiems išvykti 1 užsienį. TURIME IR 
LIETUVIŲ Skyrių. Pildome afideivitus. Pasinaudokite.

Roosevelt Furniture Miegamo Rakandų Išpardavimas!
U gabalų — tiktai už $169.00

ROOSEVELT FURNITURE CO
2310 VVEST ROOSEVELT ROAD Tel. SEeley 3-4711

F(‘llx Raudonis, sav. Ir menadžerla 
Krautuvą atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:80.

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOUNIMO
B-VIŲ LYGOS, KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namų Įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO > SAVINGS & LOAN ASSN.
6234 S. Westem Avė. Chicago 36, III.

CRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32.11L

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, III

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

UNIVERSAL SAVINGS 1 LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St. Chicago 8, HL

IŠ TOLI IR ARTI

M0V1MC

NAUJI OIMII T VOKAI-NAUJAUSI KMU5TTKK) fVAKK/AI 
ILGU Herų AATTKIHAS-PIGUS IPSĄtlMIPGAS AATAPMAWHPS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tai. VZAIUmIi 5-9209

gaus.au


i
r

*

Penktadienis, balandžio 6, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CttICAGO, ILLINOIS
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KUN. KATAUSKO JUBILĖJUS Nuomones ii pastabos
Malonus lietuvis, kun. Pet

ras Katauskas, šv. Kazimiero 
parapijos klebonas Chicago 
Heights, III., šiemet švenčia du 
jubilėju: 25 metų kunigystės 
ir 50 m. amžiaus sukaktį.

Yra gimęs 1906 m. lapkričio 
mėn. 1 d. Šv. Kryžiaus parapi
joje, tenai ir pakrikštytas. 
Pradžios mokslą ėjo lietuviško
je Šv. Kryžiaus parapijos mo
kykloje, kurią baigęs 1919 me
tais įstojo į Quigley paruošia
mąją seminariją, o iš čia — pe
rėjo studijuoti filosofiją ir teo
logiją, bei kitus kunigiškus 
mokslus Mundelein seminarijo
je.

Sėkmingai išėjęs studijas 
1931 m. balandžio 11 d. buvo 
paties kardinolo Mundelein įš
ventintas kunigu, o jau sekan
čią dieną — balandžio 12 — at
laikė savo pirmąsias .šv. Mišias 
gimtosios parapijos—Šv. Kry
žiaus — bažnyčioje.

Pirmasis jo paskyrimas bu
vo į Marąuette Parką, į Gimi
mo Šv. P. Marijos parapiją, 
kur klebonavo a. a. kun. A. 
Baltutis, tos parapijos įsteigė
jas. Neužilgo iš ten buvo per
kėlus į šv. Jurgio parapiją, 
talkinti bažnyčios darbe klebo
nui prel. M. Krušui. Iš čia 
1940 m. gruodžio 14 d. buvo 
paskirtas klebonu minėtos Šv. 
Kazimiero parapijos Chicagos 
Heights, III. Taigi — toje pa
rapijoje sėkmingai darbuojasi 
daugiau kaip 15 metų.

Savo nuoširdžiu rūpestingu
mu pelno žmonių pasitikėjimą.

gų Vienybės Chicagos provin- 
gų V-bės C-ro Chicagos provin- 
pinių vadovu. Jubilėjinės iškil
mės įvyks balandžio S d. 12 vai.

Kun. P. Katauskas

Šv. Kazimiero par. bažnyčioje. 
Iškilmingas šv. Mišias cele- 
bruos patsai jubiliatas. Asis
tuos jo mokslo draugai: diako
nu — kun. P. Gasiūnas, subdia- 
konu kun. V. Černauskas, cere- 
moniariumi kun. A. Kiškūnas, 
pamoksiu pasakys tėvas mari
jonas A. Naudžiūnas, MIC. Pa
rapijos svetainėje nuo 2 iki 6 
vai. p. p. bus priėmimas, kur 
parapiečiai turės progos asme- j 
niškai savo nusipelniusį klebo
ną pasveikinti.

Kun. P. Katausko tėvelis jau 
yra miręs. Motinėlė — Veroni
ka — .mūsų jubiliatui padeda 
klebonijoje. Jubiliatas turi du

o dėl savo malonaus, draugiško i troliu — Antaną ir Juozapą — 
būdo yra gerbiamas kolegų ku- J ir dvi sesutes: Oną ir Marijo- 
nigų ir išrenkamas, kaip Kuni- ną.

PAJAMŲ MOKESČIŲ REIKALAIS
(INCOME TAX)

At. Taip, bet svetimšalių iš
laikomi asmenys (dependentaij 
turi gyventi JAV-bėse, Cana- 
doj, Panamoj ar Kanalo zonoj.

Kl. Mano sūnus per 1955 me- 
tus uždirbo $800. Ar man lei
džiama įsirašyti jį kaip išlai
komą asmenį?

At. Taip, jei jūs duodate jam 
išlaikymo daugiau kaip pusę. 
Kitu atveju jūsų sūnus turėtų 
pildyti atskirai pats formas, 
nuo jo gautų pajamų, viršijan 
čių $600. Pr. šulas

Klausimai ir atsakymai
Kl. Jei mano žmona turėjo 

per praeitus metus S300 paja
mų, ar jai reikia tą sumą Įra
šyti į mūsų bendrą pranešimą 
(join return)?

. At. Taip. Jeigu jūs atskirai 
padarysite pranešimą (separa- 
te return), tai jūsų žmona ne
teks $300 nuo savo atleidžia
mos sumos (exemption), kas 
galėtų sumažinti jūsų mokes
čius.

Kl. Ar dar negimusį vaiką 
galima laikyti išlaikomu asme
niu (dependentu)?

At. Ne. Vaikas turi būti gi-1 
męs gyvas, kad būtų laikomas 
išlaikomu asmeniu. Vaikas lai
komas išlaikomu tiems mc- 
tams, kai jis gimė, nors jis bū
tų gyvenęs tik trumpą laiką 
(momentarily).

Kl. Aš turėjau išlaikomą as
menį, kuris tais pačiais metais 
yra miręs. Ar aš galiu pareikš
ti pretenziją už visus metus 
$600 (exemption) ?

At. Taip, jei tam išlaikomam 
asmeniui duodavote išlaikymą 
tais metais daugiau negu pusę, 
kai jis (ar ji) buvo gyvas.

Kl. Mes trys duodame savo 
motinai išlaikymą, kiekvienas
po trečdalį. Ar mes galime - kurie visuomet rūpinta: 
kiekvienas įsirašyti po trečdalį aPsauSoti Paaauli "“o b°liCT‘- 
išlaidų, t. y. 600 dol. padalinus kini° komunizmo, įspėdami vi 
į tris dalis7 sus’ kad komunizmo pergale

At. Išlaikymo suma (exemp-■ žmoniJai reikštl* laisvSs nete’ 
tion) negali būti dalinama. Vie- kim* . ir. sunaikinimą pačių

DAR VIENAS OPUS KLAUSIMAS!
KAP&YS

Dažnai sužinome iš spaudos ar katos ar kitais sumetimais nega- 
pažįstamųjų, kad tą at kitą mū- Ii išmaitinti savo šeimų. Kai kas 
sų tautietį ištiko nelaimė: mirtis, sake, kad kiekvienas, kas nori, 
nunkus sužeidimas, ar sunki ilgai gauna darbą ir gali užsidirbti, 
gydoma liga. Nuo tokios nelaimės Taip, jei prof. M. Biržiška dar bū- 
kenėia ne tik patys tos nelaimės tų ir pajėgus fizinį darbą dirbti, 
paliestieji, bet ir artimieji, nes bet ar negaila būtų žiūrėti į, jį ar 
paskui panašias nelaimes ateina į kitą, panašų į jį mokslininką, me- 
artimųjųjų namus nepriteklius, nininką, kultūrininką ir visuome- 
vargas, skurdas. Ypač didelė bū- nininką, dirbantį fizinį darbą, šen 
na nelaimė, kai mirtis išplėšia ir ten stumdomą ir dažnai be jo- 

, kio pagrindo blogai nusiteikusio 
prižiūrėtojo baramą. Jei mes į 
tai ramiai galėtumėm žiūrėti, tai

Tokią nelaimę, jei ne dar dl- kiti- kultūringi, žmonės tikrai go
desnę, teko pergyventi ir prof M 1Stū Paklausti: kokios jūsų akys, 
Biržiškai. Tik palaidojus tragiš- 'kur Jūsū gailestingumo jausmas, 
kai žuvusią žnvną. 2-3 savaitėms Mums būtM didele nex ^lk
praėjus teko lydėti į kapines ir! Prieš savąją tautą, bet ir prieš ki- 
žentą, vienintelį šeimos maitin-! tas tautas, kad negerbiant savo 
toją, o šių metų pradžioje mirtis garbingų žmonių, kad nejieskome 
nutraukė ir brolio, Vaclovo Biržiš- būdų ir priemonių kitaip jų pra- 
kos, gyvybės siūlą. Tai tikrai bai- gyvenimo klausimą sutvarkyti.
aiai skaudi nejaimė. Pats prof. M. j talpos organizavimas
Biržiška ir duktė su vaikučiais pa
teko į sunkią materialinę padėtį,1 Pašalpos klausimas yra bend- 
nekalbant jau apie didelius mora-j ras visu lietuvių klausimas. Ne- 
linius skausmus. j galima fą reikalą pavesti nei AL-

Kaip matome, tas žmogus, ku- T’ui, nei BALF’ui; jie turi savo 
ris per visą savo gyvenimą taip specialius, sunkius uždavinius ir 
daug yra davęs Lietuvos gerovei negalima ant jų pečių uždėti sun- 

1 kią šalpos naštą.
Kas gi pagaliau turėtų rūpin

tis pašalpos reikalu?
Kadangi tai bendras visų lietu-

šeimos maitintoją.
Gyvas pavyzdys

ir kultūrai, tas garbingas Lietu
vos sūnus, tas vienas iš paskati- 
niųjų dar gyvųjų Lietuvos Nepri
klausomybes akto signatarų taip-
skaudžiai turi kentėti. Dar liūd-1 vių reikalas, tai aš siūlau pagi
niau, kad tas viskas vyksta to- pų klausimą pavesti spręsti mūsų
kiame krašte, kur visokių gėrybių 
didžiausias perteklius, kur tūks
tančiai visai gražiai, net su pra
banga, gyvenančių lietuvių.

Taip pat negalima užmiršti ir 
kitų mūsų tautiečių, kurie svei-

išrinktąjai Lietuvių Bendruome
nės Valdybai. Prie Lietuvių Bend
ruomenės Valdybos turi būti su
organizuotas Šalpos Fondas. Lie
tuvių Bendruomenės [Valdyba iš
leidžia moralinį įstatymą, įparei-

TELEVIZIJOS 1956
Visos geriausios, ištobulintos General 

Electric, Philco, RCA Victor, Zenith 

dabar tiktai pas Budrikę

gojantį kiekvieną dirbantį lietu
vį aukoti Šalpos Fondui. Kiek 
aukoti, kam pašalpą skirti, kiek 
ir kokią — vienkartinę ar nuola
tinę — sprendžia Lietuvių Ben
druomenės Valdyba. Man atrodo-
kad tam tikslui visai lengvai ga- [ Sla '• 
Įima aukoti 20-30 dolerių per me
tus. Turint galvoje, kad kiekvie
nas dirbantysis uždirba apie 3,000 
dolerių per metus, o kai kurie net 
apie 6,000-7,000 dolerių, tai pa
aukoti tokiam kilniam tikslui 20- 
30 dolerių visai nieko nereiškia, j 
Aišku savaime, kad į aukotojų 
sąrašą neįtraukiami ligoniai, be-l 
darbiai, daug mažamečių, dar ne-Į 
dirbančiųjų, turinčios šeimos ir 
visi kiti, kurie tikrai neturi ką 
aukoti.

KUR ĮVYKS SEKANTIS 
SUSIRINKIMAS

— Tėveli, kodėl “Didžioji Tri- 
jukė” susitiko Bermudoje?

— Tam, kad nustatyti “Keturių 
Susitikimą Berlyne”.

O kodėl “Keturi” susitiko Ber
lyne?

— Kad susitarti dėl “Penkių” 
susitikimo Ženevoje.

Plf.LU IR SAPGIAI

PERKRAL’STAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS

Turiu naują didelį sunkvežimį 
ii apdraudas

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

1956

— Ar dar skauda dantį?
— Nežinau...

Jonukas buvo pas dantų gy- _ Kaip tai nežinai?
dytoją. Giįžus namo teta jį klau — Kad gi dantį pasiliko gy

dytojas...

Iš kur jis žinos

1J 0 NAS 1BRADINSKAS
NAUJAUSI VOKIŠKI ULTKA HI-FI 

ItADIJAI-PATEFONAI 
J. G. TELEVISION COMPANY

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

ERE

&

SINCLAIR Gazolino Stotis

"PAGALBA"
. Sav. Ant. Stanevičius

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

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

Parduodame akumiliatorius, padangas ir kt. automobilių dalis.

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

. .•■=:*T

5BE

TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausit
■ Nemokamai S-Jų mėn. pilną garan 

tiją — darbas Ir dalys.
• Nemokamai vidaus anteną ir lustą 

liavimas.
• Iki f 100.00 ir daugiau nuolaidos m 10 

Jūsų seną. televiziją.
Be to, visokiausi radijai, rekordą I

vinio aparatai, lempos, baterijos, da 
lys ir kitų firmų televizijos

NUOŠIRDUS U ET LTV 1SKA8 
PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radic-
I’AIUIAVIMAS LR TAISYMAS

3240 South Halsted Street
Telefoną* 't/AInmet 5-7252 

PRANAS KERSI8 IR 
PAULIUS F. ENDZELI8

QKIP’Q SELF Wl\lr O SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — IVALBROOK 5-8202

BALANDŽIO 5, 6 ir 7 <1. d.

e

ior

Duoną ir įvairias skoningas 
biilkutes kepa

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

Tel. Cliffside 4-6376 
Pristatome j visas krautuves 
ir restoianus, taip pat iš
siunčia į visus artimuosius 

miestus.

COCRVOISIER, Three Star Cognac Fil i h $4..SG
ASBACI1 URALT Fifth $5-59
METAXA, Three Star Braiuly Filth $4.98
GRA1N ALCOIIOL, 190 PROOF USP 
—------------------ v

Fifth $4.89
1952 VINTAGE, Imported Bordeaux

Red or YVhiic VVines Fil i h 69c
FLORA DELLE ALPI $5-2S
CiNZANO VEKMOUT1I

Sweet or Dry Fifth $1.39
REMY RlAKTiN V. S. OP COGNAC Fifth $5.59
DANTSKI VODKA, 80 Preoi Fifth $2.69

M
l

GILBEY SPEY ROYAL Oli 
NOiiTH SCOT SCOTCII Fifth $3-98

Vokiečių šiltas žodis 
apie Pijų XII

Popiežiaus Pijaus XII su
kakties proga Vakarų Vokieti 
jos vyriausybės laikraštis pa
skelbė komentarą Kuriame iš
keliamas šv. Tėvo asmuo ir jo l‘ 
veikla. Straipsnyje tarp kitko i 
pavaizduojamas Pijus XII ne- Į 
nuilstamas rūpestis vargšų, , 
pavergtųjų ir jiersekiojamųjų! 
reikalais ir įvertinamos jo nuo- 
latinės pastangos įgyvendintiĮ 
pasaulyje tiesa ir teisingumu, 
paremtą taiką. Pijus XII yra j 

j vienas iš tų asmenų, — rašo 
Vokietijos vyriausybės oficio !

VISŲ ŽEMIAUSIOS ŽEMOS KAINOS
24 ar 21 colio asline T. V. Aluminized Silver Screen Tūba, 

Aslinis modelis su vienu metu garantija, at

w.< •:« :-x •

^9

piginta už $19995
DUODAME JŪSŲ NAMUOSE IŠBANDYTI DYKAI.

PATELEFONUOKITE — CAIumet 5-7237
$200.00 bonas, kad jūsų televizijos setas 

neišeis iš mados.
Tik S5.00 tereikia įmokėti.

J. F. Budrik Furnitūra
( IN C O R P O K A T E D )

3241 South Halsted Street
Krautuvė atdara pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais iki 9:30.

Sukaktuviniu Metif Dovanos Taupytojams

nas gali motiną įsirašyti kaip 
išlaikomą asmenį.

Kl. Aš išlaikau savo žmonos 
sesers dukterį. Ar aš galiu ją 
įsirašyti kaip išlaikomą as
menį?

At. Jūs galite ją įsirašyti 
kaip išlaikomą asmenį tik tuo 
atveju, jeigu jūs su žmona pil
dote bendrą formą (join re- 
tura.).

Kl. Ar leidžiama svetimša
liams, gyvenantiems JAV-fcėse 
įsirašyti išlaikomus asmenis ir 
gauti atleidžiamą sumą (exemp 
tious) ?

brangiausių jos vertybių.
Atdara 7 dienas savaitėje. Sekmadieniais 19—5. Budriko radio va
landa.iš stoties WIIFS, 1450 kil., ketvirtadieniais 6 vai. vakaro.

KVIEČIAME Į TRADICINĮ BALIŲ!
Akademikų Skautų PAVASARIO ŽIEDŲ BALIUS įvyks- 

ta balandžio 7 d., Marine Ballroom, 4721 W. Madison St. Progra
moje S. Velba&io baletas, akademiškas Trio, prtmijuojamas rožių 
valsas ir kitos staigmenos bei siurpryzai. Šokiams nuo 8:30 vai. gros 
Br. Jonušo orkestras.

Puikus bufetas ir gėrimai. Staliukai užsakomi telefonais B0 8-8319 arba 
HE 4-0166. Kviečiame atvykti vakariniais rūbais.

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

1. Kas atidarys naują sąskaitą arba padėt j senąją $50.00 
ar daugiau, tai gaus dovanų bendrovės raktą su termo
metru arba puikią piniginę.

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

3. Kas padės $500.00 at daugiam tai gaus saugią dėžę do
kumentams laikyti arba perlų karolius.

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

2555 West 471h Street LAfayette 3*1083
R. K Pletki«'wl<-a, ; h. lt. Piclkeuic/., Mltr. ir advokatai

Moknrn* ntikAIun dividendu* KiAlunlmiip r-i-kiu*. Parduodame 
ir IAp<‘rkaii,c vHlstyliė* įminu,. Taupytojams putai nu vlmal veltui. 
ATlOAItVKI IK SĄSKAITĄ MANDIUN. APDRAUSTA IKI B 10,0*0

DARBO VALANDOS: pirmad. Ir kotv. nuo 9 iki S vai. vak.; 
antradlen) ir penktadieni nuo 9 iki 6; treėladien| uždaryta, 
o AMtadlenialii nuo 9 valandos iki vidudienio.
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MOŠŲ
Nacine, Wis.

KOLONIJOSE
jaunai studentų kartai apie tas 
geras dienas, kaip anais laikais 
akademikai jieškojo tiesos vien 

Sekmadienį, balandžio 8 d., 2 į “okaį^bui kaip rungtyniavo,
vai. p. p. parapijos salėje įvyks, ‘“desn> Pa’
metinis Alto skyriaus susirinki-1 Sokd,ns,’a lr *-t. Pažvelgė pre

Metinis Alto susirinkimas

mas. Kaip yra ž noma, iš kiek
vienos draugijos turi teises da
lyvauti 3 atstovai. Bus pateikti 
metiniai pranešimai ir dar yra 
daug svarbių dalykų. Lauksime 
visų draugijų atstovų.

Išgirsime gražių dainų

legentas ir į dabar mokslus ei
nantį jaunimą. Pripažindamas, 
jog kadiliakai ir tolima vizija 
neigiamai į studentus veikia, 
kvietė juos nepražūti savo siau
rose specialybėse, kaip papras
tai mada, bet truputėlį pakilti 
virš egoistinių rūpesčių. Kilus

T , . _ , . . i Šyvoms diskusijoms, nutarta iki
Labai gražus koncertas Įvyks sekančio susirinkimo visas blo

gybes pašalinti (tokius nutari
mus kartojame kiekviename su-

balandžio 21 d., šeštadienį, mū 
sų parapijos salėje. Iš Chica
gos atvyksta vyrų choras, šv. 
Kazimiero jaunimo klubas jau 
seniai yra atlikęs paruošiamuo
sius darbus. Iki to laiko bus 
įtaisyta nauja scena. Jau yra 
įtaisytas ir didelis oro vėdintu- 
vas. Atminimui bus duodama 
kiekvienam graži programos 
knyga, kuri dabar spausdina
ma.

Trumpai

— Velykų rezurekcija labai 
gražiai pavyko. Rodos, kad visi 
lietuviai buvo bažnyčioje.

— Už a- a. Daukšą, kuris mi
rė Chicagoje, o ilgus metus gy
veno Racine, buvo atlaikytos ge
dulingos šv. Mišios.

— Vladas Šimoliūnas atvyks
ta į Racine iš Argentinos. Yra 
kviečiamas savo sesers Petru- 
šaitienės su vyru.

— Petras Opukėnas, senas 
Šv. Kazimiero parapietis, dau
giau 40 metų priklauso narapi- 
jai. Išėjęs į pensiją, bet svei
kas ir stiprus.

— Kas antradienio rytą yra
laikomos pamaldos prie šv. An
tano. Taip bus iki birželio 13 
d. Lietuviai gausiai lanko ir 
mėgsta tas pamaldas.

Los Angeles, CaliL
ATEITININKŲ VEIKIMAS

sirinkime). Eisim, vadinasi, šok 
dinti moksleives (susilaikydami 
per gavėnią) ir skaitysim Tomą 
Akvinietį, nesvarbu, kad jį ne
suprasim.

Račius

Worcester, Mass.
Pramogų salės atidarymas

LB Worcesterio apylinkės vai 
dyba lietuvių jaunimo reikalams 
šalia meno mėgėjų ratelio pa
talpų yra išnuomavusi salę, ku
ri, valdybos pirmininkui V. Ma
čiui ir meno mėgėjų ratelio pir
mininkui Na'keliui vadovaujant 
talkos būdu atremontuota ii 
balandžio 7 d. 7 vai. vakaro į 
vyks iškilmingas salės atidary 
mas su parengta programa iš 
dainų, deklamacijų, humoristi
nių eilėraščių ir feljetonų. Ft 
meninės programos įvyks jau- 
n.mo ir senių pasilinksminimas 
su skaniais užkandžiais.

Worcesterio ir apylinkės lie
tuviškoji visuomenė kviečiama 
ko gausiau atsilankyti jaukia! 
ir linksmai praleisti vakarą.

Michigan City, Ind.
AMERIKOS LIETUVIŲ 

KLUBAS

Taip pat labai nuotaikinga 
Vaičiulaičio beletristika. An
gliškoje žurnalo dalyje skaito
me N. Rastenio sklandžiai iš
verstą Baranausko Anykščių 
šilelio tolimesnį tęsinį. Toliau 
Pabaltijo vokietis Keyserlingk 
rašo apie lietuvių įnašą į kultū
rinį Kanados gyvenimą. Iš iliu
stracijų ypač dėmesį patraukia 
dailininko Varnelio darbų 
nuotraukos. Priešakinį žurnalo 
viršelį puošia Chicagos vetera
nų nuotraukos, o užpakalinį — 
mergaitė su verpimo rateliu.

Mariui*

CLASSIFIFD AND HELP tfANTED ADS

Kovo 25 d. Šukio salėje įvy
ko Amerikos lietuvių klubo su- 

Š. m. vasario mėn. 26 d. Los' sirinkimas. Klubas balandžio
Angeles sendraugių ateitininkų 
skyrius sukvietė gausų ir turi
ningą susirinkimą O. V. Karalių 
bute. Pagrindiniu dienotvarkės 
punktu buvo skyriaus pirminin
ko p. Juozo Tininio paskaita 
apie egzistencializmą. Apibrėžęs 
žodžio egzistuoti reikšmę (tapti 
kitokiais negu esame), p. Tini- 
nis sutrauktai išaiškino egzis
tencialistinės filosofijos augimą 
ir jos pradus net nuo Des-Car- 
tes laikų. Sustojęs ties Hysserl 
ir Kiekehaardo galvojimu kad 
tiesa glūdi subjektyvume, kad 
tik savyje pačiuos mes galime 
pažinti kas yra egzistuojanti 
būtis, p. Tininis paminėjo Hei 
deggerio “viršžmogio” filosofi
ją, kuri neigia Dievą, nes Jis 
žmogų varžo. Čia ilgiau buvo 
kalbėta apie žymiausią šių die
nų ateistinio egzistencializmo at 
stovą Jean-Paul Sartre, kuris 
yra įsitikinęs, kad žmogui pa
siekti laimę yra neįmanoma, 
kad jis, išgąsdintas savo paties' 
negalia, "eina į bežvaigždę nak-' 
tį, apsuptas bedugnių tvora”.

Pon. Juozas Tininis taip pat 
palygino ateistinį egzistencializ
mą su krikščioniškuoju bei ka
talikiškuoju, kurio žymiausi at
stovai yra Gabriel Marcei ir 
Jacųues Maritain. Tikrasis krikš 
čioniškasis egzistencializmas, a- 
not Maritain, yra šv. Tomo Ak
viniečio minčių pritaikymas gy
venime.

Tame pačiame susirinkime bu 
vo išrinkta ir nauja skyriaus 
valdyba, kuri susideda iš Juozo 
Tininio — pirm., Dalios Kara
liūtės — sekr., ir Prano Gas- 
paraičio — ižd. D. Karaliūtė

New York N. Y.
Kovo 16 d. studentai at-kai 

sušaukė mėnesinį susirinkimą. 
Susirinkusiam idealistų būreliui 
(Newyorkietiška terminologija 
idealistas yra tas, kuris ateina

PAJIEŠKOJIMAI
.1 ieškau savo piisoserės AGOTOS 

ALl.lOsYTfcS. po vyru MILIUS ar 
MILIUVIENE. Išvykusi į Ameriką 
1914 ra. iš Gėčių km., šukių apskr. 
Žinantieji apie juos prašomi praneš
ti šiuo adresu — Kunigunda Gus
tienė, 902 Martindale Rd., Sndbury, 
Ontario, Canada.

Pajieškomas KAZYS SEREPfi-
KA, gyvenantis kur nors Amerikoje. 
Prašau atsiliepti ar kas apie jį Ži
note praneškite šiuo adresu: J. Pet
ravičius, 62 Hickson St.., Toronto, 
Ont., Canada.

Pajieškau PETRO GARČKAVO,
gyvenusio 1943-44 m. Kaune, Zarasų 
g-vė 17. Gautom žiniomis iš Lietu
vos randasi Amerikoje. Atsiliepti —
DRAUGAS, Box 4334, 2334 S. Oak- 
ley Avė., Chicago, UI.

Pajieškomas STASYS KAžEMfi- 
KAITIS, sūnus Juozo, prieš 40 m. 
išvažiavo į JAV ir gyvenęs prie New 
York. Pajieško sesuo Petrė ir gimi- 
nfts gyvenantieji Lukšių parapijoje. 
Lietuvoje. Atsiliepti: Frank Ūsas, 
7419 S. Maplewood Avė., Chicago 
29, III.

Giminės įieško KAZIO BAL

SIO iš Platelių vals., Kretingos 

apskr. Atsiliepti: Dr. Antanas 

Razma, 909 S. Kankakee St., 

Wilmington, III., USA.

7 dieną 3 vai. Šukio salėje, 
118 Westem Avė., Michigan Ci
ty, rengia margučių vakarą. 
Bus muzika, bufetas ir už gra
žiausiai nudažytą margutį bus 
skiriama premija.

Juozas Mikšis, pirmininkas, 
ir nariai kviečia visus lietuvius 
iš visų apylinkių, atsivežti stip
rius margučius mušimui.

Pradedamas naujų narių vajus. 
Susirinkimai vyksta kiekvieną 
paskutinį sekmadienį 2 valan
dą popietų Šukio salėje, 118 
Western Avė.

M. Mikšis

Bendruomenės valdyba 
renka žinias

Lietuvių Bendruomenė au
ga, jos veikla plečiasi. Tad įdo
mu apsižvalgyti, kas jau mūsų 
pasiekta bei laimėta ir kurios 
darbo sritys dąr reikalingos 
didesnio mūsų dėmesio, šiuo 
tiks ji! \Bendfruomenės valdyba 
kovo 21 d. išsiuntė apygardų ir 
apylinkių 1 valdyboms aplink
raštį Nr. 9, kuriuo prašoma at
siųsti šių žinių: kada išrinkta 
dabartinė valdyba ir kokie kiti 
organai (tarybos, komisijos ir 
t. t.); kokie atlikti svarbesni 
darbai; kiek gauta pajamų ir 
kaip jos paskirstytos ir t. t.

BV inf.

Naujai "Lietuvių Dienų" 
žurnalo numeris

Naujas (kovo mėnesio) Lie
tuvių Dienų žurnalo numeris 
daro labai malonų įspūdį tiek 
vertingais straipsniais, tiek 
gražiomis savo iliustracijomis. 
Jame rašo ministeris Povilas 
Žadeikis, A. Taikūnas, M. Sims, 
A. Vaičiulaitis, dr. V. Sruogie
nė, P. Jurkus, E. šulaitis, R. 
W. Keyserlingk ir k. Nepa
prastai įdomus istorikės V.

Mykolas Janušonis, sūnus Ma 
taušo, gimęs 1901 m. Panevėžio ap
skr., Vinslaviškių km. Prieš kąra 
gyveno Panevėžyje, Vytauto g-vė 
Nr. 26. Tremtyje, Vokietijoje gyve
no Hamburge. Kas žino apie jį pra
šau pranešti šiuo adresu — Drevin
skas, 86 Green St., 
Conn., USA.

Hartford 5,

PAJIEŠKOJIMAS
Prašau atsiliepti PRANĄ JARĄ, 

1927 m., išvykusį į Brazili ją, 1942- 
1943 m. gyvenusį Bostone. Yra svar
bių žinių iš Lietuvos. Rašyti Petrui 
Pranekeviėiui, 69 Vietoria Avė., N, 
Hamilton, Ont., Canada.
------- --------------------- s
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MISCELIxANEOUS 

Dairūs Dalykai

LIET. APDRAIDŲ AGENTCRA 
VUų rūstų apdraudoa. Automobl

llų finansavimas. Notarlata*. Valaty 
b«s patvirtintos kainos.

Prieš darydami apd raudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS,
_____ • WAIbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCTi 
5000 S. Ashland Avė., Chicago 36. IU

ŠILDYMAS
A. Stanėiauskas ir A. Lapkui

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

ryto iki 5 vai. vakaro. 
Telef. nuo 5 vai. vak.: OLympl

2-6752 ir OLympio 2-8492

P. STANKOVIAIUS
REAL ĖST. ir INSUR. BROKEBIP 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 

8138 So. HaJsted St.
Pk. DAnnbe 6-1791

Padeda plrkltl - parduoti
ūktus, biznius. Parūpina paskolas 
draudimus Ir daro vertimus. Tvarki 
'mlgraelloe dokumentus. Ofisas atda 
ras kasdien nuo 10—7.

PAKELIAME NAMUS
Mūsų darbininkai

Lyginimai - Cemento Pamatai — 
Nauji “Piers” - Stulpai - Pripilimai 
Bendri pataisymai.

žemos žiemos kainos. 
JONAS KOSINSKIS

BOulevard 8-2738

Tai nepapraata knyga. Viri 200 r»- 
eeptų grynai lletuvlikų valgių gami
nimui anglų kalboje. Ponia Daužvar- 
dlenS. kuri dažnai pasakodavo apl* 
lietuviškus valgius per Chicagos ra- 
dljo Ir televizijos stotis, surinko pa
čius įdomiausius lietuviškų valgių 
receptus Ir DRAUGAS Juos išleido 
labai parankioje formoje. Pirma kar
tų tokia knyga pasirodo knygų rin
koj*.

Gera dovana kttatauCtama ar ang 
llškal skaitantiems lietuviams.

Kaina — 32.00
Užsakymus kartu su pinigais atųsklta:

“DRAUGAS*
2884 So. Oakley Avenoe,

CHICAGO 8. IT J j. 
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Jai turite parduoti ar linuomo 

ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų

•kyriuje. Skelbimą galite perduot 
į susirinkimus) kalbėjo St. Lu- Sruogienės straipsnis apie didį- Virgiui■ 7-0640.
šys. Kalbėjo jisai dabartiniai' jį Lietuvos kanclerį Radvilą.

REAL ESTATE REAL ESTATE

AUTOMORILES — TRUCK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO K O 2 I C O S 
lietuviška gazolino stotis Ir auto 

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

CALL-ME-MOTORS C0.
5750 S. VRHTRRN AVĖ.. PR 8-0533

IŠNUOMUOJAMA

Ianuom. kamb. moteriai prie 2-jų 
moterų. Naudotis visais patogumais. 
Labai nebrangiai. Skambinti tarp 4 
ir 8 v. v. — YArds 7-7926.

IŠNUOM. TAVERNA, 4 kamba
riai užpakaly.

3259 S. Union Avė.

2 dideli kamb. Gazas, elektra ir 
apšild. 1-as augštas. Arti 45th ir 
Roekwell. $13 į sav. Tel. STanley 
8-8302.

BRIDGEPORTE IŠNUOM. TA
VERNA. Moderniški įrengimai. 
Gerai einąs biznis. OAK LEAF 
TAVERN, 3538 S. HaJsted St., 
Vlrginia 7-9755.

PARDAVIMUI

Skubiai |«nlu(Mlama 3-jų dalių 
mieg. kamb. baldai, “eock-tail” sta
liukas, lempos staliukas, ••lounge” 
kfidė, veidrodis, troplflkų žuvų akva- 
rijumas ir daug kitų namams reik
menų. 405 W. 63r«l St. 2-as augš. 
Kreiptis SeStad. ir sekmad. Išnitom. 
Ir 3 kamb. butas.

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka, 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 

kaina yra prieinama visiems.

Prie* pirkdami ar parduodat, 
darnus, biznais, sklypus ai Akio 
atlankykite mos.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURAN01 

8405 West 61 Bt. 
WAlbrook 6-6030

PRospect 8-3570 t vak. Ir

PARDUODAMA — BARGENAS
2-jų augštų mūrinis — krautuvė 

ir 6 kamb. užpakaly; 2-me augšte 
grožio salionas ir 7 kam. 2 autom, 
garažas. Pajamų $260 į mėnesį. Kai
na $22,000.

JOHN E. CONROY 
5608 S. Ashland Avė. 

PRospect 6-3859
Atdara sekmadieniais

BI'.RWYN. f> kamb. rezidencija. 
Apylinkf-je 38th ir Rldgeland. Kok
lių vonia ir virtuvfi. Aulom, alyva 
apšild. Garažas. Mokesčiai tik $100. 
$16,500. SVOBODA, 6013 (trinak 
Rd. BIshop 2-2103.

Didelė kampinė šeimos rezidencija. 
8 kinb. Autom, alyva —karštu van
deniu apšilti. Daug pagerinimų. Ga
ražas. 3502 W. 62nd Place, HEmlock 
4-1531.

Parduodamas 6 kamb. naujas mo- 
dem. namas South Michigan’e. 
$12,000. Taip pat 3 akrai. Rašyti— 
Frank Pojeta, Edwardsburg, Mich.

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

Mūrinis 6 kmb., 11 aukšte, krau
tuvė ir 3 kmb. I a. 3000 įmokėti.

Medinis, 5 ir angį. skiepe 3 
kmb., centr. šild., garažas, prie 
pat mokyklos.

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

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

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

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

šild., alyva.
KITUR:

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

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

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

ton Parke.
Du mediniai namai: 2 butai po 

6 kamb. ir 2 — po 4 kamb. Brigh- 
ton Parke. $200 pajamų j mėnesį.

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

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance

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

HELP WANTED — VYRAI

GELEŽIES DIRBTUVĖJE

(FORGE SHOP)
Reikalingi

MAITINTOJAI 
PADĖJĖJAI 
HAMMERDRIVERS 
HAMMERSM1THS 
SAW MEN

Angšcinusins atlyginimus. Ligoni
nės ir gyvybės diuudiniai. Apmoka
mi šventadieniai. Apmokamos ato
stogos.

Kreiptis —
ANDERSON SHUMAKER CO.

824 S. Central Avė.
(Užpakaly 832 S. Central Avė.)

DRAFTSMEN
DESIGNERS

Chicago Englneerlng flrm offcrs 
perjnanent f'inploymont for meclia- 
nical, structural and piping dcsign- 
ers and draftsiuen on lieavy in- 
dnstrial type woik.

Pilone HArrison 7-0304

EXPERIENCED 
PAPER CIJTTER

Nigbt shift. Many eonipany bcnc- 
fits induding bospital, inmirance and 
vacation plan. Apply —

CPNTRAL ENVELOPE Jt
1,11110 CO.

7320 W. Harrisnn, Forest Park 
l'oiest 63771 ES 0I27U

GROSERIŲ IR LIQUOR KRAU
TUVE, NAMAS IR SKLYPAS.

Labai įsigyvenęs, gerai einantis 
biznis. Namas su 4 kamb. užpaka
ly kraut, nepilnai 8 m. senumo. 
Labai geros pajamos. Sav. aplei
džia miestą. Įkainuota skubiam 
pardavimui. Dėl informacijų šau
kite sav. — Vlrginia 7-8492.

PROGOS — OPPORTUNITIES

Parduodama LIQUOR STORE, ir
2 namai po 5 kamb. 150 pėdų ant 
S. Western Avė. Gerai einąs biznis. 
Kreiptis į savininką tel. FUlton 
5-3594. .______________________

Savininkas parduoda Green Turite 
Tavern. Moderniški įrengimai. Rū
tas už krautuves. Karštu vandeniu 
apšildomi.

4516 So. Washtenaw 
Tel. BIshop 7-9216

ĮSIGYKITE DABAR !
miiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

ĮKVĖPIMŲ KNYGA
Jurgio Gliaudos

Raidžių Pa sėli ai

Romanas
81 knyga, pasakodama kovos už 

spaudos laisvę žygius, yra ĮkvSplmų 
knyga, paskatinanti mus tvirtai lai
kyti lietuvišką, žodį. JI yra puiki do
vana jaunimui.

Lietuviškas Knygos Klubo leidinys. 
311 psl., Broniaus Mūrlno viršelis, 
kaina $3.00.

Lietuviškos literatūros ugdymas 
yra visu susipratusių lietuvių darbas.

Užsakymus su pinigais siųskite:
“DRAUGAS”

2334 So. Oakley Avenue 
CHICAGO 8, ILL.
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Pirkit Apsaugos Bonus!
HELP WANTED — MALĖ

ENGINEERS
ENGINEERS

ENGINEERS

We Are

We Want

A distinguished International company pio- 
neering in all phases of radically new indus- 
trial design and construction, including Ato- 
mic Energy. A company with limitless fu
ture in the new age we are helping to create 
by a faat moving really professional team of

ENGINEERS
Qualified electrical, 
and architectural.

structural, mechanical

ENGINEERS
Excellent salaries, all fringe benefita, good Offpr working conditions, high management co- 

vvc operation and above all, magnificent advance-
ment opportunities for the career minded.

ENGINEERS
PLEASE SUBMIT A COMPLETE RESUME, STATING 

EDUCATION, EXPERIENCE AND SALA R Y 
REQUIREMENT TO THE

THE N. K. FERGUSON COMPANY, 
ENGINEERS AND BUILDERS 

1783 Ea*t llth Strut Clevelmd 14, Ohlt

BRIGHTON PARKE
Stiprus mūrinis 12 butų po 6 

kamb. Central, šildymas—stokeris. 
$12,000.00 metinių pajamų. Gali
ma nupirkti tik su $15,000 įmokė- 
jimu.

Labai geras mūrinis arti liet. 
mokyklos. 2 butai po 5. Pastogė, 
rūsys, centralinis šildymas. 2 au
tom. garažas. Dideli ir šviesūs 
kambariai.

Ant Archer’io mūrinis namas su 
patalpa krautuvei ir dviem butais. 
Rūsys, centr. šildymas, garažas.

Biznio gatvėj didelė taverna su 
užkandžiais ir likerių kraultuve. 
Galima pirkti su namu arba be 
namo.

Medinis su rūsiu. 3 po 4. Jau
kūs butai, tile vonios ir virtuves.

Mūrinis su rūsiu ir centraliniu 
šildymu. 4 butai po 6. Visi butai 
dideli ir šviesūs. Kaina $26,000.

VENTA
REAL ESTATE

4404 So. Fairfleld Avė., LA 3-3881 į

Nejud. turto pirkimas-pardavimas 
visokių rūšių apdrauda, Notarijata ‘ 

INCOME TAKSŲ PILDYMAS i 
P. LEONAS 

REAL ESTATE 
2735 W. 71st St. — WA1. 5-6015

ROUTEMEN
The opportunity you have waited 

for! Experieneed for ųuality retail 
cleaning plant. Estabiished route. 
Job with a future for reliable & 
conscientious man.

Mušt have good references.

• Apply

N. PREIB and COMPANY 
4222 West Madison St.

HELP WANTED MOTERYS

lx/2 augšto medinis namas ant 49
pėdų sklypo. Daug priedų. Prieina
ma kaina. Arti 63rd ir Kedzie.

Skambinti PRospect 6-9820

BUILDING & REMOPELING

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BL'ILDERS, INO. 
2523 W. 69 st. Chicago 20, IU.,

PRospeckt 8-3792 
A. GINTNERIS — pirmininkas 
F. PETRAUSKAS — stat. vedSjas

Lietuvių Statybos RendrovB:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus.
• įrengia alumlnljaus langus Ir 

duris.

V. S I M K U S
Įvairūs pataisymai Ir pardavimas.

Jei norite pirkti ar užsakyti namą 
kuris būtų gerai išplanuotas, pato
gūs. gražus ir pigus, pirkite ar užsa
kykite pas

Susitarti Saukite REllance 5-8202 
nuo 6 vai. p. p. kasdien ir taipgi 
sekmadieniais nuo 10 iki 4 vai.

Adresai: 4645 S. Keating Avė.
CHICAOO 32. 1LLINOI9

ANTANAS LUKAS IR SONUS 
2717-19 West 7lst Skeel

BCII.DING OONTRACTOBS 
Stato naujus namus, atremontuo
ja senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmlock 4-5881

IBM KEVPUNCH OPERATOR
No. 024 either Alpha or numerio. 

Experience reųuired.
Secretary for refrigeration 

engineer
Dictaphone Opcrator

Many Company benefits. Pleasant 
conditions. Call Mrs. Barber for 

appointment HA 1-4222.
THE CREAMERY PACKAGE 

MFG. CO.
1243 W. Washington

A T T F, N T t O N 
CHILDRKN — TKEN-AGKRS — 

A DU LTS!
Enroll now to appcar in the Jo 

Kcitb Revlew! Jimo 17th at 8th St. 
Theater. Knjoy the glamor .of the 
stage wbile developing your talent 
for dancing. singing, acting, modell- 
<ng & fencing. Call us today or see 
"a in person. 228 S. Wabash. WK. 
9-6272. Jo Keith Stiulios

MERGINŲ
MOTERŲ

PRUDENTIŠL BUILDING 
RESTORANE
I

ir kitose artimose vidurmiesėlo 
vietose dabar samdomos

PADAVĖJOS 
VIRTUVAS MOKINES

VIRALINES
TANTRY) TVARKYTOJOS

1. Tatyrimas nereikalingas
2. Uždarbiai užtikrinti
3. Valgis ir uniformos duodami
4. Orupinfi apdrauda
5. Grupini hospltalizacija 
5. Patraukli aplinka
7. Progos pakilti
X. Nedirbama sekmadieniais Ir šven

tadieninis.
Kreiptis dabar

STOUFFERS
RESTAURAMT
PRUDENTIAL BUILDING .

(Randolph prie Michigan Avė.) 
arba 26 W. Madison

!iliiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiilllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiE£ 
= LIETUVIŲ STATYBOS = 
Ę BENDROVE =

I MORAS i
= BUILDERS, INC. Ę
E Stato gyvenamuosius na- = 
= mus. ofrius ir krautuves pa- = 
= gal standartinius planus ar = 
5 Individualinius pageidavimus.
= įvairūs patarimai staty- 
= bos bei finansavimo reika- 
= lais, skiciniai planai Ir na
ši mų įkainavimas nemokamai.

Statybos reikalais kreiptis _ 
į reikalų vedėją šiuo adresu: E
JONAS STARKUS’
kasdien nuo 4 vai. popiet 

TeL PRospect 8-2013
8800 SO. CAMPBELL AVĖ. 

Chicago 29. fllinols
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Remkite dien. Draugi’

GENERAL OFFICE
\Vc nccd 2 wonten for stendy in- 

teresting ot'fice positions. Good stnrt- 
ing snlnrv with incronsce. I’ai<l vn- 
cation. No dictation. Air eondi- 
tioncvl,

DON’T MISS TI1IS!
SAKRETE PRODUCTS 

DRY MIX CONCRETE CO. 
10352 Franklin Avė.

KRANKLĮ N PARK, ILL. 
OLadstone 5-3685

TYPIST - BILLER
with aptitude for figures and 
willing to learn other duties. 
Good salary. Interesting work 
and pleasant working condi
tions. 5 day week.

GLOBĖ MFG C0.
2501 S. Dearborn St.

DAnube 6-4100

PLATINKITE “DRAUGJį”
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SU DAINAVA Į KANADĄ
Koncertai Hamiltone ir Toronte 

VLADAS JAKUBENAS

Po kelerių JAV išgyventų 
metų vėl su ta pačia “Daina
va” važiuojame patogiu atski
ru vagonu į kaimyninę Kanadą, 
į Torontą ir Hamiltoną. Rods 
ta pati “Dainava” ir mes tie 
patys; tačiau daug kas pasikei
tė. Visi labiau įsigyvenę į šios 
šalies sąlygas; senesnioji karta 
jau kiek senesnė, bet vis dar 
pilna dainos pamėgumo; matyt 
daug jau Amerikoje mokyklas 
išėjusios ar jas tebeeinančio 
jaunimo. Jaunimas išoriniai 
kiek suamerikonėjęs; naujos 
sąlygos smarkiau veikia dar 
tebebręstančią sielą; tačiau, 
kaip atrodo įstojęs į “Dainavą” 
yra apsaugotas nuo greito iš- 
tautėjimo. Kas svarbu: “Dai
nava” tebegyvuoja; kol kas ne
matyt jokio jos veiklos suma
žėjimo; to įrodymas — kad ir 
dabar vežamas repertuaras: 
vaidinimas su dainomis ir liau
dies šokiais ir nelengva bei ne
trumpa J. Žilevičiaus sukurta 
Vytauto Didžiojo kantata.

valcmą poilsį galėjo būti ir ki-; kur ansambliečiai galėjo pasi-

portretai; nominale tradicinė 
dominijos valdovė čia kaž kaip 
atrodo tolima ir neaktuali.

J koncertą iš pusantro tūks
tančio lietuvių kolonijos susi
renka bent 900; J. Žilevičiaus 
kantata atliekant vietomis jau
čiasi traukinyje praleista nak
tis; tačiau praeina Įspūdingai, 
pasisekimas didelis ir nuošir
dus. Koncertui pasibaigus pa
sirodo, kad Kanada “atsiliku
si”; mūsų kultūros propagavi
mo misija, kuri nuolat lydėda- kun. Grauslys. 
vo mūsų koncertus Vokietijoje 
ir Anglijoje, Chicagoje kaž 
kaip užsimiršo; čia gi ji, pasi
rodo, tebėra aktuali. Rengėjai, 
pasveikinę svečius, pakviečia 
scenon kanadietę ponią, kuri 
puikiu stilium, prityrusios ora
torės intonacijomis pasakė 
karštą prakalbą, gindama lie
tuvių tautos teises ir didžiuo
damasi savo draugyste su .ma
ža, bet kultūringa tauta. Minė
dama Lietuvos praeitį, kanadie
tė aiškiai ištarė lietuvių kuni-

taip.
Naujieji Pranciškonų pasta

tyti parapijos namai Toronte, 
kur kartu yra ir bažnyčia, buvo 
maloni staigmena; dar pilnai 
nebaigti įruošti, jie jau tapo 
dideliu Toronto lietuvių koloni
jos centru. Parapijos namuose, 
be bažnyčios, telpa salė, bufe
tas, biblioteka; čik repetuoja 
V. Verikaičio vedamas parapi
jos choras ir vaikų orkestras; 
čia, kaip matome, gali vykti ir 
didesnio masto koncertai. Pa
rapijos namų įkūrėjas ir dva
sinis vadovas yra reto kultū- 
irngumo ir jaukumo vienuolis

Didelė dalis ansambliečių — gaikščių ir miestų vardus. Pa
jau Amerikos piliečiai. JAV 
imigracijos valdininkas su są
rašu rankoje patikrina kiekvie
no dokumentus ir, matyt, savo 
žodžiu garantuoja kanadiečiui 
juos priimsiąs atgal, nes anie 
jau nebepasirodo. Kanados 
muitininkai užregistruoja ve
žamus du akordeonus ir parei
kalauja stambaus depozito už 
įvežamą “prekę” — vaidinimo 
dekoracijas. Visa sienos per
žengimo procedūra parodo kai
myninį sugyvenimą tarp vals
tybių, kurį sunku būtų surasti 
ne tik dabartinėje, bet ir prieš
karinėje Europoje.

Pas vaišingus Hamiltono

lietuvius

A • • Ir
Pravažiuojant Kauno didu

mo miestą Londoną ansamblie-

sirodo, jos esama radijo prane
šėjos kartu gi žymios visuome- 
nininkės ir politikės; šiuo metu 
ji — kandidatė į Kanados par
lamentą. Ir po koncerto su
ruoštose parapijos salėje vai
šėse dalyvavo eilė žymių kana
diečių, kurie pasirodė esą ge
rai informuoti apie Lietuvą ir 
lietuvius.

Viešnagė Toronte

Pasibaigus koncertui, po 
įprastų nuoširdžių sveikinimų, 
įteikiamos gėlės dirigentui S. 
Sodeikai, solistui A. Braziui, 
vargonininkei p. Mondeikaitei 
ir pianistui — akompaniato
riui. Laiko nebedaug; netrū
kus pasirodo Toronto “Varpo” 
choro suorganizuota privačių 
automobilių talka; svečiai greit 
ir tvarkingai pristatomi i stotį. 
Ten mūsų laukia staigmena: 
“Varpo” choras, vaišingai pri
imtas Dainaviečių per jų vieš
nagę Chicagoje, neturėjo laiko 
atsilyginti tuom pačiu Toron
te; užtat choro delegacija su 
dirigentu St. Gailevičium prie
šakyje parūpina vaišes gausių 
maisto pundų pavydale, kurių 
sąstatą komplektuojant, kaip 
atrodo, nevisai laikytasi Onta- 
rio valstybės “sauso sekmadie
nio” įstatymo. Bet siena pa
siekiama tvarkingai ir saugiai; 
“Varpo” choro kieta ir skysta

džiaugti atsiekto meniško dar
bo rezultatais vėl prasideda 
kasdieniškas, kietas ir darbin
gas gyvenimas. Margoje trem
ties koheertinių kelių atmini
mų pynėje atsirado nauja 
spalvinga gija.

Pasmerkia darbininkų 
išnaudojimą

Ateinantį gegužės mėnesį 
Olandijoj įvyks politiniai rin 
kimai. Šio krašto Katalikų So
cialinė partija šiomis dienomis 
paskelbė savo programą, ku
rioje pasisakoma už krikščio
niškus principus šeimos, profe
sijos ir tautų tarpusavio santy- 

i kiuose. Europoje Olandijos Ka
talikų Socialinė partija siūlo 
susivienijimą viršutiniais pa
grindais, reikalauja socialinės 
čartos ir aktyvios pagalbos 
ekonomiškai atsitikusiems 
kraštams.

Tuatinėje plotmėje olandai ka 
talikai pasisako už neprilygs į 
tarną žmogaus asmens vertę 
ir jo teisių respektavimą, už

teisę į darbą ir privačią nuosa
vybę.

Be to naujoje Olandijos ka
talikų Socialinės partijos pro
gramoje visu griežtumu pa
smerkiamas vergi jų ir darbi
ninkų išnaudojimą nešąs ko
munizmas, pramatant konkre
čias priemones su juo kovoti.

Pasaulis prieblandoje
Dienraštis “Los Angeles Exa- 

miner” 1956 kovo 22 d. vedama
jame rašo:

“Laisvasis pasaulis dėl komu
nizmo padarė tragiškų klaidų 
praeityje, bet padarytų pačią 
didžiausią, jei dabartinį prieš 
Staliną nukreiptą sukilimą pa
laikytų ženklu, jog Sovietų Ru
sijos moralė gerąja ir keičiasi 
komunizmo tikslai.

Kitą rytą, autobusu ir len- P™vizija greit sulikviduojama
gvomis mašinomis greit pasie
kiame Torontą. Čia ansamblie
čius laukia didelis darbas: ren
gėjai atsisakė nuo minties sam 
dyti Eatono auditoriją (1300 
vietų), ir nutarė daryti du kon
certus — 2 ir 6 vai. popiet 
Pranciškonų parapijos salėje 
(800 vietų). Pasirodo, jų buvo

čių džiaugsmingai sutinkamas geraį apskaičiuota: psr du 
pirmasis “Dainavos” valdybos į koncertu atsilankė per 1500 

klausytojų; antrame koncerte 
pigesniųjų bilietų pritrūko ir 
apie 100 žmonių stovėjo. Para
pijos vargonininko, gabaus so
listo V. Verikaičio pastango 
mis koncertui buvo pasiruošta: 
pasamdytas geras koncertinis 
fortepionas ir trečiam augšte 
esančios bažnyčios atgabenti 
nedideli, bet stiprūs elektriniai 
vargonai. Abu koncertai, kurių 
paskutinis, atrodo, praėjo ge-

pirmininkas dar iš Hanau sto
vyklos laikų p. Daniliūnas. Įsi
kūręs kanadiškame Londone 
jis kaip paprastai, su visa šei
ma vyksta į “Dainavos” kon
certą. Hamiltono stotyje an
sambliečiai išvežiojami vaišin
gų šeimininkų kas po privačius 
namus, kas po viešbučius.

Nors valstybinė kalba ta pa
ti, ir siena mažai tesijaučia, o 
visdėlto Kanada kaž kuom ski
riasi nuo JAV. Gyvenimo 
tempas čia kaž kaip lėtesnis, 
žmonių veidai ramesni, miesto 
išvaizda nors turi amerikoniš
kų. bruožų, bet viešieji pastatai 
primena Angliją. Gatvėse daug 
girdėti kalbant lenkiškai, lat
viškai, estiškai, na ir lietuviš
kai. Didžiulės kolegijos priean
gyje, kur vakare įvyks kon-> 
certas šoninėje sienoje kaba 
karalienės Elžbietos ir jos vyro

Pakilus nuotaikoms po sėk
mingos viešnagės tik toli Mi- 
chigano valstybėje, jau netoli 
Chicagos vagone galutinai įsi
vyrauja nakties tyla. Iš ryto, 
mažoje stotelėje prie 63 gatvės 
traukinys išlaipina neįprastą 
minią, pavargusiais, bet paten
kintais veidais. Visi išsisklai
do: kas j darbą, kas namo po
ilsiui, paaukavęs vienos dienos 
uždarbį, o jaunimas — mokyk 
lų link. Po jaukios prošvaistės,

RADIO SU!Į (lempos-dalys-baterijos) 1
/V TAISYMAS ,
įnamuosedirbtuvėsej 

—100% — 
[GARANTO*.

?CaWzen^^|

lAi-DAina
.ILUtelevision

Į (sav. inž. A. Semėnas)
l3130S.Halsted-DA6-6887J

A.. 4_

PRANCIŠKUS
ŽUKAUSKAS

Gyveno 932 W. 34 St.
Mirė bal. 5 d., 1956.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiau

lių apskr., Kruopių par., Šven
tupiu kaimo.

Amerikoje išgyveno 4 2 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

2 sūnūs: Albinas, marti Julia! 
Pranciškus, marti Mary, anūkė 
Arlene, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Priklausė Rūtos Draugijai 
No. 1 ir Zarašiškių klubui.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 33U7 S. l.i- 
tuanica Avė.

Laidotuvės įvyks pirm., bal. 
9 d., iš koplyčios 8:30 vai. ryto 
bus atlydėtas į šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio- 
nies sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuliūdę: Sūnūs, marčios ir
anūke.

Laidotuvių direktorius Anta
nas M. Phillips. Tel. YArds 
7-3401.

PENKIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS

Genevos konferencija buvo 
kaukė, siekianti įvilioti parink
tas aukas į lengvai paimamas 
pozicijas. Prieš Staliną nukreip 
ta kampanija yra kita tO3 pat 
rūšies kaukė, kad nukreiptų 
pasaulio dėmesį nuo niekad nesi
keičiančių komunistinės konspi
racijos planų. Jie užsideda be
sišypsančias kaukes, kai nori 
laimėti laiko, ir tąsyk jie yra 
labiausiai pavojingi”. jk—

Kiek žuvo karuose ir 
kelionėse

Nuo 1775 iki 1955 visuose 
karuose, kuriuose dalyvav j 
Amerika, amerikiečių žuvo 1, 
130,393. Daugiausia žuvo an
trame Pasauliniame kare — 
407,828, Bet daugiau žuvo au
tostradose automobilių nelai
mėse — nuo 1900 iki 1955 žu
vo 1,149,414.

TROOST - l'AdlANMS MONUMENTS
6819 So. Western Avė. Tel. GRevehilI 6-3745

Česlovas Vitkauskas,
West Suburban atstovas

Tel. TOwnltall 3-3252

John W. Pachankls (l’atch)
Chicagos vienintelis 
lietuvis savininkas

GRAŽIAUSIŲ PAMINKLŲ PASIRINKIMU 
RASITE PAS MUS.

Į paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 
transportaciją automobiliu.

Atdara kasdien ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet. 
Nuo pirmadienio iki penktadienio atdara vakarais.

IŠSIRINKITE DABAR — BES PASTATYTA VAINIKŲ DIENOJE!

UŪDfiflO VALANDOJ 
šankiu

MAŽEIKA‘EVANS
LAIDOTUVIŲ DOUEKTOBIAI "

6845 S. Weatern — 8 atskiros air-cond. koplyčios
7-MM6 — T-M6I AntonobUlama vMe 
kari* ryvena kitom mieste dslysej gausima

koplyčią arčiau jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1419 S0. 50th AVĖ. 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba

T0wnhall 3-2109

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

Jau suėjo penkeri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą žmoną ir motiną

MIKALINA RAMOŠKIENE
Netekome savo mylimos 1951 m., bal. mėn. 6 d.
Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime užmirš

ti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę.
Užjos sielą mes užprašėme gedulingas šv. Mišias bal. mėn. 

7 d., 8 vai. ryto šv. Mykolo parapijos bažnyčioje.
Maloniai kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pa

žįstamus šiose pamaldose dalyvauti ir kartu su mumis pasi
melsti už a. a. Mikalinos sielą.

Nuliūdę: vyras Jonas, duktė Ona, žentas Pranciškus Smith, 
sūnus Gerardas, marti Viktorija ir anūkai.

riausiai, parodė, kad Daina vie-, . . n s oi
čių pareigos jausmas tebėra i Telefonas VIrginid 7-Z4o 
gyvas: tiek choro, tiek okteto
balsai buvo skambūs, pasilsė
ję. Turint progos praleisti laiką 
su pažįstamais ir giminėmis ir 
užmiršti apie choristams pri- STATYBAI
__________________________________  IR NAMŲ

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272
BEVERLY H1I.LS OeUNYCIA T^ktame^emok^17'

»«•8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PRECIN PHOTO STllDIO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav, 

4058 Archer Avenue

P.&J. JOKUBKA
TV, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas ir Taisymas 
4102 Archer Avė., at Mozart

Chicago 32. Iii. — TeL i.A 8-8611NUO UŽSISENEJUSIŲ 

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT
VIRŲ Ir SKAUD2IŲ ŽAIZDŲ,
negali ramiai sėdėti Ir naktimis
miegoti, nes Jų užsisenėjusloa žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pašalinti tų 
niežėjimą Ir skaudėjimą senų atvi
rų Ir skaudžiu žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jos gydymo 
ypatybės palengvins Jūsų skaudėji
mą Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite Ją taipgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina I 
niežėjimą ligos vadinamos P8OR1A- 
818. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ,r perplyšimą
tarpplrščių. Yra tinkama vartoti nuo ! 
džiflstančios, suskilusios odos dedlr- ‘ 
vinių, odos išbėrimų ir t. t., taipgi Į 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
atrodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų. Ji yra gera gyduolė nuo 1A 
vlršlnių odos ligų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 76 
et.. SI.26, Ir SS 60.
Pirkite vaistinėse Chl 
cagoj Ir apylinkėse—
Mtlwaukee, Wlsc.,Qa 
ry. Ind.lrDetrolt, Ml- 
chlgan arba rašyki
te ir atsiųskite Mo- 
ney order J

LEGULO, Department D.

5618 W. Eddy St. Chlcago 84, III.

GUŽAUSKŲ

Pranešu giminėms, draugams ir pajįstamiems, kad 
šeštad. baland. mėn. 7 d. 7 vai. ryto, Šv. Kryžiaus 
bažnyčioje Chicagoje bus laikomos Šv. Mišios už 
mano mylimo vyro A. f a.

Vet. gyd. KĘSTUČIO KASPONIO 
sielą, vieno mėnesio mirties sukakties proga.

Nuoširdžiai kviečiu, kas gali jose dalyvauti.
Liūdinti žmona Marija

2443 WEST 63RD STREET 
rel. PRuspect 8-0833 Ir PR 8-0834 į

Pradėki! Taupyti Šianditn, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN !
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $16,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO V Alk AN DOS:

Pirniad., antrad., penktai!. Ir 
šeštad. 9 vai. ryto Iki 4:30 p.p.

Trcčlad. 9 ryto Iki 12 vai.. 
Ketvlrtad. 9 vai. Iki 8 vai. vak.

w

MUKITE TIESIOG 1TO0 
MR. NELSON

- SAVININKO -

8AINT CASIMIR 
MONUMENT CO 

3114 Weti lllth StrM*
Vianaa blokai ano kapinių.

MdtJandM paminklam, planų 
paairtoiiaaa mlaata 

T«bl. CEdarcrest 3-6335

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patam.- & Me« turime koplyčia*
vimaa dieną Ir nak- CUicag0. k

| tl, Reikale kaukite Roselando dalyse ir

mu*’ Amj uojau patarnaujame

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

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

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

ALFREDAS VANCĖ
177 WOOD$IDE Rd., Riverside, III. TcL OLympic 2-5245

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

LEONARDirFrBŪKAŪSKAS“-
10821 S. MICH1GAN AVĖ. TeL COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-113&-1139

“ VASAfriŠ — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, Dl. Tel. OLympic 2-1003

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. (®th STREET REpnbllr 7-lIlSI

2814 IV. SSrd FLAGE VI rifais
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ANDR. KUPREVIČIAUS KONCERTAS
BALYS CHOMSKIS, ChicaKo, III.

IŠ ARTI IR TOLI

/ mus
y. Ona ir Petras šilai, 1013

W. 19th St., Chicagoje, įteikė 
Ralfui 25 dolerių auką liku
siems Europoje sušelpti.

X Preletas K. Bičkauskas
pats pirmutinis po gaisro ap
lankė liet. saleziečius ir paau
kojo koplyčiai reikalingiausių 
liturginių rūbų bei indų.

X Emilija Rudytė, 1951 Ca- 
nalport Avė., Chicagoje, šv. 
Velykų švenčių proga paauka
vo per Balfą likusiems Vokie
tijoje paremti 25 dolerius.

X Dr. Elvyra KatelienS, vai
kų ligų gydytoja, kurį laiką 
dirbusi Cook County ligoninė
je, atidarė kabinetą 715 Lake 
St., Oak Park„ III. Telefonas 
Vil’lage 8-8100.

X Dr. A. Milukais pakvies
tas Liet. Enciklopedijoj reda
guoti zoologijos skyrių. Jis yra 
buvęs Lietuvos veterinarijos in
stitute zoologijos profesoriumi.

X Kanados ir Amerikos lie
tuviai sportininkai, kurių bus 
virš 200 asmenų, atvyks Chica- 
gon ir dalyvaus Vl-se Š. Ame
rikos liet. sporto žaidynėse ba
landžio 21—22 d.

X Irena Pietuškaitė, “Dai
navos” ansamblio valdybos sek
retorė, š. m. balandžio 7 d., su
situokia su dainaviečiu Vytau
tu Radžiu. Sutuoktuvės įvyks 
11 vai. ryto, Šv. Kryžiaus baž
nyčioje. Vaišės vakare Lietu
vių auditorijoje.

XDangyra Laukytė ir Evan- 
gelina I^auciūtė, gyvai besireiš
kiančios studentų ateitininkų 
veikloje, daug laiko paskiria 
ruošiamam Šatrijos Raganos— 
Marijos Pečkauskaitės 25 metų 
mirties paminėjimui š. m. ba
landžio mėn. 8 d. Marijos augš- 
testiės mokyklos salėje.

X Pranas Miciūnas, kun. 
Antano Miciūno, MIC, Kenosha 
lietuvių parapijos klebono bro
lis veda Eleanor Layman iš 
Br’ighton Parko. Vestuvės vyk
ta bal. 21 d., 1956 m., Penkių 
Šventų Kankinių parapijos baž
nyčioje. Priimtuvės bus Polonia 
salėje Archer Avė.

X Marianne Jonaiti#*, vaist. 
Kazio ir Albinos Jonaičių duk
tė, lanko Šv. Francis kolegiją, 
Joliet, III. Ši kolegija buvo su
rengus mokslo paroaą, kurioj 
dalyvavo devynios kolegijos su 
80 eksponatų. Šioj parodoj M. 
Jonaitis gavo pirmą premiją. 
M. Jonaitis baigė pirmąją mo
kine Visitation High School ir 
gavo keturių metų stipendiją į 
Šv. Francis kolegiją.

X Diskusijų vakaras, penk
tasis, bus š. m. 'balandžio 6 d. 
7 vai. vak. Lietuvių auditorijoj. 
Vakaro tema: “Ar mes kultū
riškai nesmunkame?” (Tęsi
nys). Šiame vakare bus kalba
ma apie liet. literatūrą. Pa
grindinė pranešėja — rašyt. S. 

Pipiraitė-Tomanienė. Vakarui 
vadovuas teisin. R. Skipitis. 
Diskusijų vakarus organizuoja 
LB Chicagos Apyg. Kultūros

RELIGIJA IR POEZIJA

Dvasios kultūra yra dieviš
kasis audinys, kurį žmonija tu
ri austi be pertraukos. Nulei
džia ji rankas, nors ir trum
pam laikui pasilsėti, atsiranda 
tuoj skylė, iš kur žiūri klaiki 
tuštuma. Kovo mėnuo Chica- 
goj buvo turtingas ir turinin
gas lietuviškos kultūros mo
mentas, kuriame atsispindėjo 
du dalykai: religija ir poezija, 
Religinė meno paroda — meni
ninkų tikėjimo išpažinimas. 
Rašytojų draugija apvainikuo
ja poeziją. Nomeikos vargonų 
koncertas įsigilina i religijos į 

paslaptį: Kristaus mirtį ir pri
sikėlimą. Kuprevičiaus forte- 
piono koncertas — muzikos 
poezija. Vargonai ir fortepio- 
nas yra du giminingi instru
mentai, bet kartu ir labai skir
tingi, kaip yra skirtingi du gi
miningi žmonės: vyras 
ir moteris. Vargonų gar
sų turtingumas valdomas re
gistrų smegenimis, fortepiono 
— pirštų palytėjimu. Su forte- 
pionu prasideda tikroji muzika 
ir jos muzikinė literatūra yra 
turtingiausia ir gausingiausia. 

Programos architektūra

Kovo 24 d. Marijos Augštes- 
niosios mokyklos salėje And
riaus Kuprevičiaus koncertas 
buvo geriausias lietuvių gyve
nime. Programos architektūra 
gera, atsižvelgta į istorinį, mu-

X Vliko pirmininką#* J. Ma
tulionis atvyksta šią savaitę 
Chicagon ir dalyvaus Krikšč. 
demokratų ir Kr. dem. studijų 
klubo parengime šeštadienį Da
riaus Girėno salėje. Taip pat į 
šį parengimą atvyksta iš New 
Yorko dr. Vladas Viliamas. Jis 
parengime pasakys kalbą. Tiki
masi, kad dr. Matulionis pasi
dalys įspūdžiais iš savo kelio
nės po Europą ir nušvies da
bartinę Lietuvos laisvinimo si
tuaciją.

X Ketmtes Veronika paauko
jo 100 dol. ALRK Federacijos 
jaunimo stovyklos reikalams.

X Ateitininkų sendraugių

susirinkimas įvyksta balandžio 
mėn. 8 d. 2 v. p. p. Marijos 
augšt. mokyklos mažojoj salėj.

X Teodora Zailskienė, Mo
kyklos bičiulių Cicero skyriaus 
sekretorė, Vysk. M. Valančiaus 
moksl. a-kų kuopos parengime 
vadovauja bufeto paruošimui. 
Vakaras, kurio metu bus su
vaidinta 4 v. drama “Prisikėli
mo Varpai”, įvyks sekmadienį, 
bal. 15 d. 5 vai. vak. šv. Anta
no par. salėje.

X Kepėjo sūnus”, 3-jų dalių 
vaidinimas, bus pakartotas 
Chicagoje Lietuvių auditorijos 
salėje, 3133 So. Halsted St., šio 
mėn. 28 d. 6 vai. vak. Po vaidi
nimo šokiams gros Akelio or
kestras. šis vaidinimas niekur 
nebus daugiau pakartotas, to
dėl patartina iš tolimesniųjų 
vietovių tautiečiams atvykti į 
šį vakarą su vaikais bei jau
nimu.

X Don Varno postas gražiai 
dirba ir didėja. Neseniai baigė
si naujų narių priėmimo vajus. 
Posto antras komandierius 
Juozas Stanaitis ir posto nariai 
bendradarbiai iškovojo pirmą 
vietą naujų narių priėmimo 
konkurse. Konkurse dalyvavo 
40 postų. Nors vajus pasibaigė, 
bet nauji nariai priimami ir to- 
liaus. Kviečiami visi buvę karo 
metu tarnyboje atvykti į posto 
susirinkimą šį penktadienį 8 v. 
vakaro ir pamatyti, kaip Ame
rikos legionieriai nuoširdžiai 
dirba Dievo ir tėvynės labui. 
Posto adresas: 6816 S. Western 
Avė.

X Inž. H. Lapas su savo 
žrfiona Gražina (Merkelyte) ir 
dukrele Rita iš Toronto buvo 
atvykęs paviešėti pas savo tė
vus Zdzislovą ir Eleną Lapu3 
(buvęs Kupiškio, paskui Pagė
gių stoties viršininkas). Inž. 
Lapas taipgi svečiavosi pas sa
vo seserį Stasę Semėnienę ir 
brolį E. Lapą, gyvenantį Mel- 
rose Parke. Inž. H. Lapas dir
ba Canadian Comstock bendro
vėje, kaip elektros inžinierius, 
prižiūrėdamas ir pravesdamas 
elektros įrengimus naujuose 
fabrikuose ir kituose pastatuo
se.

zikinį ir psichologinį klausyto
jų momentą. Pradžioje Bacho 
chromatinė fantazija ir fuga, 
tai lygus, vienetas iš melodijos, 
harmonijos ir ritmo, chroma
tinis kvartos kritimas, (ši trum 
pa pustoninė skalė vra žinoma 
baroko amžiuje, kaip skausmo 
simbolis), nepaprastai turtin
gas tematinis darbas. Andrius 
Kuprevičius išpildė jį roman
tizmo dvasioje, nes tas “senas 
perukas”, kaip pavadino vie
nas iš jo sūnų, užkasė savo tė
vą beveik šimtui metų, roman
tikai jį iškasė ir atgaivino. Ta 
prasme, Bachas yra didžiau
sias romantikas. Bachas nėjo 
pirmyn, žingsnius i ateitį pali
ko savo sūnums, jo žvilgsnis 
buvo atkreiptas į vidų, į gilu
mą. Kiekviena fuga — pasau
lis, kiekviena tema — tiesa. 
Čia pianistas parodė savo gilų 
talentą: gryną techniką, kas 
labai svarbu Bacho kūryboj, 
nes kiekviena gaida yra perlas, 
kartu išreikšdama harmoniją 
ir melodiją; ir kilnus dvasios 
susikaupimas, vedąs prie vei
kalo supratimo.

Chopinas — Pirmoji meilė

Chopinas — esminė progra
mos dalis, ir, atrodo, kad jis 
yra Andrius Kuprevičiaus pir
moji meilė. Chopinas nuosta
bus pianistas ir kompozitorius. 
Liguistas kūnas, bet dvasia 
sveika, kaip asketo. Jo kūry
bos pagrindinis motyvas ilge
sys gražiausių žemės dalykų: 
tėvynės ir meilės, kurie abu li- 
įto jam, kaip žvaigždės, nepa
siekiamos. Tėvynė — priešų 
pavergta, iš meilės — tik laiš
kų krūva ir nuvytusi rožė.

Dėl tos priežasties Chopinas 
pasineria į melancholiją, bet ne 
į patalogišką melanchdliją, kaip 
Schumanno, o dvasios valdo
mą, kuri pereina į medicininę 
poeziją. Jo gražios ir kilnios 
melodijos plaukia, kaip skaid
rus upelis tarp šypsnio ir aša
ros, virš laiko ir vietos ribų. 
Sonata h^moll savo santūrumu 
atitinka klasinei formai, nors 
organiška ir logiška struktūra 
yra laisva. Čia sutinkama retai 
autoriaus vartojama, kontra- 
punktinė sritis.

Andrius Kuprevičius teisin
gai supranta Chopiną ir tiksliai 
jį aiškina. Pianistas susitinka 
su kūrėju pusiaukelyj ir du lie
ka vienas asmuo. Jis nepasi
neria vien tik į jausminę sritį, 
kaip dažnai atsitinka, bet išgy
vena Chopino dvasinę galią. Jis 
interpretuoja Chopiną ne savo 
jausmais, bet fantazija, ne po
zuoja, nesistengia į klausyto
jus veikti, bet žavi savo rimtu
mu ir nematomumu, tarsi ne 
jis, bet pats Chopinas svajotų 
prie fortepiono.

Modernieji kompozitoriai

V
Antroj dalyj programą su

daro moderniųjų kompozitorių 
kūriniai. Iš jų moderniškiau
sias yra J. Gaidelis gabus ir 
talentingas kompozitorius, su
kąs į modernizmo kairę ir šian
die būtų sunku pasakyti, ar tai 
bus balsamas ar nuodai jo kū
rybai. VI. Jokubėnas yra jau 
žinomas Lietuvoje kompozito
rius ir čia Chicagoj amerikie
čių tarpe pasižymi gražia ro
mantine melodija, impresionis
tiniu spalvingumu ir elegantiš
kai gracingas ritme, kaip “šo
kis iš baleto”.

Faure (1924) laikomas pran
cūzišku Schumannu, žymus per- 
dagogas. S. Rachmaninoff 
(1942) rusų emigrantas Ame
rikoj, piano virtuozas ir mė
giamas kompozitorius. Ravel 
(1937) garsus visame pasaulyj 
kompozitorius, gabiai panaudo
jęs baroko ir klasikų dvaBią ir 
išreiškęs naujomis impresio
nizmo priemonėmis, dažnai pa
linkdamas į ispanų šokių rit-

VOKIETIJOJE
— Popiežiaus sukaktuvių mi

nėjimas Vasario 16 gimnazijo

rclis sugiedojo popiežiaus gies
mę” Petro Laivas”.

DID. BRITANIJOJ

Uždraudė praktiką suktair 
gydytojui

Illinois Apeliacini.? teismas 
atėmė leidimą verstis gydytojo 
praktika daktarui K te r Schy- 
man. J teisingumo o*ganų ran-je. g. m. kovo 2 d. popiežiui Pi- — Pavyko rekolekcijos, šiais,

jui XII suėjo 80 metų amžiaus Į metais gavėnios metu visose 'tas j’s pakliuvo, kai Chicagos 
ir 17 metų, kai buvo išrinktas i didesniose Anglijos lietuvių ko- 
augščiausiojo Bažnyčios auto- lonijose buvo surengtos reko- 
riteto pareigoms. Ta proga ko-! lekcijos, kurias pasikeisdami

vo 11 d. at-kai suruošė šių šv. 
Tėvo sukaktuvių minėjimą. Jis 
įvyko 14 vai. gimnazijos salė
je. Minėjimą atidarė kuopos 
pirmininkas V. Bartusevičius. 
Svečias kun. dr. A. Aviža skai
tė paskaitą apie popiežių Pijų 
XII, Pradėjęs nuo pat jo jau
nystės, prelegentas labai gra
žiai ir išsamiai nušvietė dabar
tinio popiežiaus asmenį. Iškėlė 
jo nuopelnus ypatingai padary
tus II Pasaulinio karo metu, 
kai jo pastangomis buvo išplės
ta Caritas šelpimo įstaiga. 
Baigdamas paskaitininkas ra
gino visus prašyti Dievo, kad 
šis 80 metų Baltasis Senelis 
dar nepalūžtų savo ganytojiš
kame darbe. Toliau sekė meni
nė dalis. Kuopos- svečias F. 
Strolia smuiku ir VIII kl. mo
kinė G. Jasevičiūtė pianinu iš
pildė fantaziją pagal Verdi 
“Trubadūrą”. Buvo padekla
muota keletas eilėraščių. Minė
jimą baigiant, at-kų vyrų cho-

pravedė čia tebedirbą lietuviai

dienraščiai iškėlė jo suktumą 
Buvo nustatyta, kad jis save. 
kabinete ėmė pardavinėti va
dinamus vaistus nuo cukrinės

kunigai. Bradforde rėk niekei- ligos- P° $3° už &alion5i- Tie 
jas vedė kun. V. Kamait s, i “vaistai” tai Luvo mišii.ys uk- 
Nottinghame — kun. Pr. Dauk-• uso’ sa,ietros ir vandens, ir 
nys, MIC, Londone ir Manches-' netui'ėJ° j°klos gydomos ga

Analizuoja kojines
Chicagos Miesto oro užterši

mo studijuojančio skyriaus in
žinierius Edmund Koseilch 
pradėjo tirti ir analizuoti nylon 
kojineR, kurios kažkodėl miesto 
centre labai greit irsta. įtaria
ma, kad ore gali būti kokių che
mikalų dulkelių, kurios ardo 
nylon kojinių audinį.
Pelnogaudžiai iš nelaimių

Federalinis teismas susido
mėjo tais pelnogaudžiais, ku
rie skuba į automobilių nelai
mės vietą, kad nukentėjusį su
agituotų kelti bylą ir tuo pa
tys pasipelnytų. Keturi tokie 
asmenys jau turi aiškintis fe- 
deraliniame teisme.
$1,777,580 didžiajai salei

Chicagos parkų distriktas 
nutarė leisti ties 22 gatve, prie 
ežero, statyti milžinišką parodų 
salę. Jos statybai jau yra susi
telkusių $1,777,580 iš tam tik
rų procentų nuo arklių lenkty
nių rengėjų pelno.

7,000 būsimų inžinierių
Illinois Technologijos insti

tutas skelbiasi parengiąs dau
giau inžinierių negu bet kuri 
kita panaši mokslo įstaiga 
JAV-se. Dabar šiame Chicago
je esančiame institute studijuo
ja 6,923 busimieji inžinieriai.

Suvalgė pelių nuodus
Emile Wienbrack, 78 m. am

žiaus vyras, namų rūsyje su
valgė dėžutę nuodų pelėms ir 
mirė. Jis buvo aklas ir, žmonos 
liudymu, buvo nusivnęs gyve
nimu.

lies.

Milžiniškas (čekis
Kovai su Vėžio Liga draugi

ja Amerikoje trečiadienį atga
bens milžinišką čekį, turintį 24 
kvadratines pėdas. Čekis paga
mintas iš parašiutinio šilko. 
Jame įrašys savo vardus auko
tojai kovai su vėžiu. Čekis da
romas iškeičiamu tų “80,000 
gyventojų, kuriuos ši draugija 
tomis aukomis tikisi išgelbėti 
nuo mirties”.

Viešbučių paroda
Vakar, trečiadienį, Conrad 

Hilton viešbutyje atidaryta 
viešbučių paroda. Per tris die
nas bus išstatyti reikmenys, 
naudojami viešbučiuose, mote
liuose, restoranuose, klubuose, 
ligoninėse ir kitose panašiose 
įstaigose. Numatoma, kad pa
rodą aplankys apie 4,000 žmo
nių, dirbančių augščiau minė
tose įstaigose.

Areštavo plėšikus
Policija suėmė du jaunu plė

šiku: Raymondą Maris ir Kon-
tojas John Shaws, 26 m. am- stontin» Russiak’'- k“rie ,laiš:

kais, telefonais grasindami rei-

teryje — kun. J. Kuzmickis.] 
Pastebėta, kad šiais metais re
kolekcijose dalyvavo žymiai 
didesnis skaičius tikinčiųjų ir 
daugiau ėjo prie šv. Sakramen
tų. Londone Verbų sekmadienį 
iškilmingose pamaldose dalyva
vo Vliko pirm. J. Matulionis ir 
Lietuvos ministerio patarėjas 
Balickas.

—Rengiamasi kongresui. Per
Sekmines Lietuvių Sodyboje 
rengiamam Didž. Britanijos 
katalikų lietuvių kongresui pa
mažu rengiamasi. Jau išėjo iš 
spaudos specialus leidinėlis, ku
riame duota pagrindinių apie 
kongresą žinių ir jo programa. 
Leidinėlį parengė kun. Pr. 
Dauknys, MIC. Kongrese daly
vaus V. Padolskis ir prof. Z 
Ivinskis.

CHICAGOS ŽINIOS
16 m. kalėjime nekaltai
Roy E. Eaton, 52 m. am

žiaus, šešiolika metų išsėdėjęs 
Stateville kalėjime, išleistas į 
laisvę. Jam pavyko įrodyti, kad 
jis nubaustas nekaltai. Nuo 
bausmės jį atleido ir pripažino 
nekaltu toje pat teismo salėje, 
kur 1940 m. jis buvo neteisin
gai apkaltintas heva už apiplė
šimą. Buvo apiplėštas muilo 
pardavėjas James L. Crooks. 
Apiplėšė jį Louis Burall ir 
John Davis, profesionalai plė
šikai.

Roy Eaton tuo metu buvo už 
1,700 mylių. Tada jis buvo pa
keitęs pavardę į Carl Rogers. 
Policija per klaidą vieną iš plė
šikų palaikė turint Carl Rogers 
vardą, išleido visur pranešimus 
— tokį areštuoti. Taip ir pate
ko tas “Carl Rogers” — tikru
moje — Roy Eaton į kalėjimą, 
Eaton buvo panašus į plėšiką 
Davis ir liudininkai patvirtino, 
kad tai tas pats.

Būdamas kalėjime Eaton 
nuolat kėlė balsą, kad būtų 
peržiūrėta jo byla.. Tuo paga
liau susidomėjo vienas parei
gūnas. Buvo įrodyta, kad 
Eaton nusikaltimo metu buvo 
labai toli. Kaip nekaltą jį išlei
do.

Jo pirmas noras išėjus lais
vėn ‘buvo pasivažinėti automo
biliu ir suvalgyti steiką. Išeida
mas iš kalėjimo jis tarė:

— Tai mano laimingiausia 
diena.

Moters savaitgaliai kalėjime
Teisėjas Victor A. Kula mo

terį Luellą Caldwell, 34 m. am
žiaus, nubaudė kalėjimu už ta-, 
kad ji iš šalpos įstaigų išėmė 
$3,594 išlaikymui jos penkių 
vaikų (iš viso ji turi septy 
nius), melagingai tvirtindama 
kad jos vyras nežinia kur din 
gęs. • Kalėjimo bausme ji turės 
atlikti per 10 savaitgalių, pra
dedant balandžio 14 d. šiokio
mis dienomis bus jai leidžiama 
dirbti, kad galėtų išlaikyti vai
kus.

100 apiplėšimų — 
narkotikams

Areštuotas narkotikų varto-

žiaus, gyvenąs 2416 Jackson 
blvd. Tardomas ir nuskriaustų
jų atpažintas jisai prisipažino 
įvykdęs 100 apiplėšimų, kad tu
rėtų lėšų pirkti narkotikams. 
Daugiausiai jis vykdydavęs plė
šimus vakarais, tuoj pasibai
gus darbo laikui. Ji? automo
biliu važinėdavęs gatvėmis ir 
žiūrėdavęs, iš kurių langų ži
buriuoja šviesos. Ten įeidavęs. 
Paprastai, tarnautojai jau bū
davę išėję. Jis rasdavo viena 
ar du žmones ir įstaigą apiplėš- 
davęs.

Vagis prarado kelnes
Chicagos teisme buvo nu

baustas dviemis bausmėmis 
nuo dviejų iki penkerių metų 
kalėjimo vagis John Wade Ash- 
ley. Jis buvo, be kitų, apiplėšęs 
ir dr. Morrow. Teismui pasi
baigus daktaras garsiai prata
rė:

— Žiūrėkite, tas vagis dėvi 
mano kelnėmis ir marškiniais.

Teisėjas rūščiai pasakė, kad 
tas nusikaltėlis įžeidžia teismą, 
ateidamas vogtais drabužiais į 
bylą. Nuteistasis buvo nuves
tas į kalėjimą, ten perrengtas 
kalinio drabužiais ir pavogtuo
sius grąžino daktarui,

Tūkstančiai teisėjų 
rinkimuose

Balandžio 10 d. Chicagoje 
įvyks pirmieji balsavimai. Jie 
bus pravesti visuose 4,083-se 
precinktuose. Kiekviename pre- 
cinkle dežuruos penki tarnau
tojai, vadinamieji teisėjai ir 
klerkai. Jų reikės surinkti 
daugiau kaip 20,000.

$300,000 televizijai
Chicagos auklėjamoji televi

zijos stotis, veikianti kanalu 
11, jau surinko aukų $300,000 
ir betrūksta tik $22,000 iki nu
matyto surinkti kiekio.

mą; jo kūryba yra Įdomi ir gy
va.

Visus tuos autorių trumpes
nius veikalus mūsų pianistas 
atliko rimtai, laisvai ir įtiki
nančiai. Klausytojų dėmesys 
buvo sukoncetruotas ir kartu 
su pianistu išgyventas.

kalaudavo po $1,000 ar kiek 
pinigų jiems įteikti, kitaip jie 
žadėjo pakenkti to asmens gar
bei ar kitu būdu juos terori
zuodavo.

Gražiausia fotografijoje
Northvvestem universiteto 

studentė Joni Ross, kuri sau 
mokslapinigius pelnosi atlikda
ma modelio uždavinius, laimė
jo pirmą vietą, kaip gražiausiai 
atrodanti fotografijoje. Ji yra 
kilusi iš Gary, turi 21 m. am
žiaus.
Prasideda golfas parkuose

Chicagos parkų golfo laukai 
atidaromi balandžio 14 d. Šie
met kiek pabrangs mokestis už 
jų naudojimą.

Daug taupo, daug skoliną
Chicagos tankuose kovo 

mėn. 19 dieną buvo $2,362,674, 
000 santaupų. Paskolų išduota 
buvo $861,520,000.

Geriausia knyga vasaros atostogoms 

ALOYZO BARONO

SODAS UŽ HORIZONTO
Romanas

A. Baronui nepritrūksta naujų 
santykių su aplinka Ir naujų išraiš
kos priemonių tiems santykiams iš
reikšt!. Gyva knygos tema, įdomūs 
personažai ir spalvinga kalba padės 
jums praleisti atostogas.

Knygos aplankas dail. Algirdo Ku- 
rausko. Ji išleista Lietuviškos Kny
gos Klubo 1955 m., 254 psl., kaina 
2.50 dol.

Knyga gaunama:

DRAUGAS
2384 So. Oakley Avė., 

Chicago 8, III.

Įsteiki* Lietuvišką šventovę 
Savo Nauuose !

Jei Jūs norite, kad Dievas laimin
tų jūsų namus, Išatatykite Jo buvi
mo ženklu savo namuose. Mums Die
vo gerumų geriausiai primins Jo my
limosios Motinėlės Marijos paveiks
las. Marijos Metals save namuose 
įsteikite Marijos Šventove.

Mums lietuviams Dievo Motinėlė 
Itin artima. Mūsų žeme gausi Mari
jos Šventovėms, mūsų tauta pavesta 
Jos Nekalčiausios Širdies globai. Tai
gi steigdami Marijos metų Šventovę 
savo namuose, padarykite jų kartu 
Ir LIETUVIŠKĄ.

Jslgyklmc AuAros Vartų Marijos 
paveikslų Ir pakabinkime garbingiau
sioje vietoje mūsų namuose.

Pulkų Aušros Vartų Marijos spal
votų paveikslų 18*4x17 H colių ga
lite įsigyti Alam tikslui už *1.00. 

Užsakymus kartu su pinigais alųsklte:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, IUinois

GYVOJO ŽODŽIO 
SIMFONIJA

Kazio Bradūno

Devynios Balades
Turinio skyriai: Prologas, Variaci

jos, Apeiginė, Metamorfozė. Milžin
kapiai, Lunatikai, Kapinės, Vitražas, 
Grabdirbis, Apuolė, Epilogas.

Tai yra poezijos knyga, kuri nori 
atsimerkti skaitytojui kūdikiška šyp
sena Ir pasakyti jam stebuklingąjį 
žnil|.

Idetuviškos Knygos Klubo leidinys,
141 psl., dail. V. Petravičiaus aplan
kas. kaina *2.00.

Lietuviškos literatūros ugdymas 
nėra vien rašytojų uždavinys.

Užsakymus su pinigais alųsklte:

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, I1L

'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiim
Gauta nauja siunta knygelii

KAIP PASIRUOŠI 
l*V PILIETYBE

PRANEŠIMAS
Maloniai prašau draugus ir pažįstamus atsilan

kyti į pavasarinį pikniką, kuris įvyks š. m. baland. 
7 d., 8 vai. vak. BRINAS SVETAINUE, 434Ž So. 
Hermltage Avė.

Prie gerų užkandžių ir muzikos garsų sutikime 
pavasarį. Tad, iki pasimatymo — A. BRINAS

Klausimai Ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. Wells. Kaina 
80 centų.

Pasiskubinkite įsigyti reikalin
gą knygelę, kuri tikrai palengvina 
Įsigyti JAV pilietybę.

Pinigus su užsakymais siųsti: 

'DRAUGAS”, 2884 8. Oakley avė.
Chicago 8, UI.


