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KANCLERIS ADENAUERIS GINA PAVERGTUOSIUS
Lietuvos žmones dainuoja apie 

buvusią ir būsimą laisvę
VILNIUS, okupuota Lietuva. — Vilniuje leidžiamame savait

raštyje „Literatūra ir menas“ skaitytojai jau ne kartą rašę „apie 
nepatenkinamą muzikos ir piešimo dėstymo lygį mūsų mokykloje, 
apie tai, kad plačioji visuomenė negauna reikiamų žinių iš dailės ir 
muzikosjstorijos, kad per mažai išleidžiama chorinių dainų ir t.t.“

Matyt, kad tokių skundų būna

Vakarų Vokietijos kancleris
"davė velnių" sovietų vadams
BONNA, Vakarų Vokietija, geg. 2. — Vakarų Vokietijos 

kancleris Konrad Adenauer šiandien davė pamoką sovietų va
dams dėl jų trukdymo įvesti taiką pasaulyje.

Vokietijos 81 m. vadas pamo

labai daug, nes to laikraščio re
dakcija ryžosi 12-me numeryje 
paduoti vėl pluoštą tokių laiškų 
ištraukų.

Štai Alytaus Il-sios vidurinės 
mokyklos muzikos mokytojas t. 
k. nusiskundžia: „,... Chorvedžiai 
susiduria su repertuaro sunku
mais. Mažai išleidžiama naujų 
originalių bei liaudies dainų, 
nors mūsų kompozitoriai jų yra 
sukūrę gana daug...“

Vilniaus II-jų vaikų namų me
no vadovas J. Bajerčius taip pat 
skundžiasi repertuaro nebuvimu. 
Kolektyvų, chorų, ansamblių va
dovai, „nerasdami tinkamo re
pertuaro“, yra priversti patys 
pasigaminti medžiagą. O Lauku
vos vidurinės mokyklos muzikos 
mokytojas P. Žakevičius savo 
laiške pastebi, kad „šitokį darbą 
ne kiekvienas vadovas sugeba 
padaryti, ir dainos iškraipomos, 
nustoja savo grožio...“

Jau nėra

Prieš dvejus metus Valstybi
nės grožinės literatūros leidykla 
išleidusi „pirmąją knygą apie 
muziką“, bet jos dabar jau nėr#, 
ir, anot kito laiško autoriaus, J. 
Finkelšteino, „iš viso nematyti 
jokios knygos, kurios paskirtis 
būtų sudominti darbo žmones 
muzika, paskatinti juos klausy
tis ir suprasti muzikos meną. 
Muzikos propagavimo ir muziki
nio švietimo uždavinys išleistas 
iš akių... Dažnas jaunuolis, bai
gęs vidurinę mokyklą, turi gana 
miglotą supratimą apie įvairius 
kompozitorius ir jų kūrybą, o 
tuo labiau apie atlikėjus...“

Atidengiama liūdna padėtis

Jei muzikos sritis yra šių die
nų Lietuvoje atsilikusi — trūks
ta paprasčiausio dalyko: gaidų 
— tai ne kitaip esą ir su dailės 
kūrinių populiarinimu. Štai mo
kytojas Paragys „Literatūros ir 
meno“ laikraščiui t. k. rašo: „Mū 
sų periferijai dar labai mažai pa
žįstama Petro Kalpoko, A. Žmui
dzinavičiaus ir kitų lietuviško
sios dailės meisterių kūryba“. 
Čia atidengiama jau tikrai liūd
na padėtis. Stačiai sunku ir su
prasti, kaip Žrpuidzinavičiaus ir 
kitų lietuviškosios dailės meiste
rių kūryba, visais laikais buvusi 
plačiai žinoma visai lietuvių tau
tai, dabartiniu bolševikmečiu pa
sidarė jau „mažai pažįstama“. 
Matyt, kad žinojimas apie juos 
yra buvęs „kieno nors“ sąmonin
gai stelbiamas, slopinamas. Ne
sunku suprasti ir dėl ko: Tie žy
mūs dailininkai visi yra kilę iš 
vadinamos „buržuazinės“ Lietu
vos.

Estetiniai klausimai

Dar pasiskundžiama, kad „žur 
naluose spausdinamos reproduk
cijos dėl savo menkos techniškos 
kokybės duoda labai blankų su
pratimą apie tą ar kitą kūrinį“.

KALENDORIUS

Gegužės3 d.: Šv. Kryžiaus At
radimas, šv. Aleksandras ir šv. 
Juvenalis; lietuviški: Dievonis ir 
Nerutė.

Saulė teka 5:46, leidžiasi 7:50.
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Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos npylinkėje šiandien — šal
čiau.

Kitas laiško rašėjas, agrono
mas J. Tarvidas, pastebi, kad, 
esą, išleidžiamos knygos apie gė
lių auginimą, valgių gaminimą, 
rankdarbius, bet „literatūros es
tetiniais klausimais vis dar nė
ra... Dabar gi, skaitant periodi
nėje spaudoje meno klausimams 
skirtus straipsnius, nespecialis- 
tui juos sunku pilnai suprasti dėl 
visos eilės nesuprantamų žodžių, 
terminų, išsireiškimų ir pan. 
„ ... Panašūs klausimai kyla ir 
skaitant straipsnius apie teatrą, 
muziką, koncertus...“

Savi žodžiai ir sava melodija

Laikraštis, leidęs eilei laiškų 
rašė jų pasisakyti dėl „trūkumų“, 
baigia sausa pastaba: „Tokią pa
dėtį būtina artimiausiu laiku iš
taisyti“. Žinant sovietinę prakti
ką, galima įsivaizduoti, kad se
kančiais keliais metais jau ir bus 
„užplanuotas“ vienas kitas tru
kumu „ištaisymas“. O tuo tarpu 
Lietuvos chorvedžiai ir toliau tu 
rėš gaidas savo rankom nusira
šinėti arba dainuoti be jų, sava 
melodija. Nėra abejonės, kad Lie 
tuvos žmonės šiandien dainuoja 
dainas ir savais žodžiais ir sava 
melodija — apie Lietuvos buvu
sią ir būsimą laisvę. Tų dainų re
pertuaro jokia valstybinė leidyk 
la patiekti negalės.

Komunistui atsivėrė akys
LONDONAS, geg. 2. — Edin

burgo apylinkės, Anglijoje, ko
munistų partijos sekretorius Do
nald Rendon, tarnavęs komuniz
mui 28 metus, taip pasipiktino 
Sovietų Sąjungos žiauriu elgesiu 
Vengrijoje, kad viešai pareiškė 
atsisakąs komunizmo ir patarė 
tą patį padaryti jo vadovautos 
apylinkės komunistam^.

„Šventai tikėjau“ — pasakė 
Rendon — „jog Maskva niekad 
negali klysti ir visas jos instruk
cijas priėmiau be kritikos, bet 
jos žvėriškas elgesys su laisvę 
mylinčiais žmonėmis atidarė ma
no akis. Viską ką aš skelbiau — 
buvo Maskvos padiktuota, o ką 
ji diktavo — buvo melas, smur
tas ir neapykanta. Su gėda turiu 
nuslėpti anuos sugaištus 28 me
tus, tarnaujant melui ir riebiems 
Kremliaus budeliams, b ne savo 
krašto liaudžiai“.

Jordane uždare prekybos unijas 
ir tarnautojų organizacijas

AMMAN, Jordanas, geg. 22. — Jordano karaliaus Husseino 
vyriausybė stiprina savo pozicijas. Vakar Jordano vyriausybės 
pareigūnai areštavo kelis komunistų politinius vadus ir uždraudė 
prekybos unijas ir tarnautojų draugijas.

Tarp areštuotųjų yra jaunas 
komunistas Al Jamahir (Mas-
ses), kuris yra suspenduoto par
lamento narys, mokytojas ir žur- 
nąlistas. Keletas komunistų va
dų buvo taipgi areštuoti Jeruza
lės apylinkėje.

Egiptas ir toliau veda nepa
lankią propagandą prieš Jorda
ną.

Prieš Egipto žinių agentūrą

Kariniai gubernatoriai vakar 
uždarė 50 prekybos unijų ir tar
nautojų draugijų su 35,000 na
rių.

Naujos rūšies JAV karo laivas Mitscher,
Sheldon H*. Kennv atvaizdas.

kainavęs beveik 60 milionų dolerių. Kampe vra to laivo vado 
(INK)

Rytų Vokietijos
mokytojai bėga

BERLYNAS. — Rytų Vokie
tijos mokytojai tiek nekenčia 
mokytis ir mokyti komunizmo 
ideologijos, kad jų per paskuti
nius šešerius metus net 70 tūks
tančių, pusė Rytų Vokietijos mo
kytojų, paspruko į Vakarus. Mo
kytojai negalį pakęsti, kad vo
kiečių vaikai, gyveną savo tėvy
nėje ir besiruošią jai dirbti bei 
aukotis, turi geriau žinoti komu
nizmo istoriją bei rusų klasikus, 
negu pačios Vokietijos praeitį ir 
jos literatūrą.

• Ledai ir žaibas užmušė /.9 
asmeny Pakistane. Ledai vakar 
užmušė 16 asmenų vakariniame 
Pakistane ir žaibas nutrenkė tris 
asmenis rytiniame Pakistane.

Neleidžia vokiečių
Lenkijon ir Vengrijon
DUSSELDORFAS, Vokietija. 

— Rytų Vokietijos vokiečiams 
šiemet sovietai leido vykti atos
togų į Sovietų Sąjungą ir į visus 
kitus kraštus, esančius anapus 
geležinės uždangos, išskyrus tik 
Lenkiją ir Vengriją.

Manoma, kad rytinės Vokieti
jos komunistinė vyriausybė bi
josi, kad vokiečiai Lenkijoj ir 
Vengrijoj neišmoktų kaip rei
kia daryti sukilimus ir kovoti 
dėl krašto laisvės. Suprantama, 
kokios ten gali būti ir atostogos, 
jei atostogautojus leidžia vykti 
tik grupėmis, kurioms turi vado
vauti specialūs komunistų treni
ruoti palydovai, ir nuo kurių ne
galima atsitraukti per visas 
„atostogas“. A

i Saugumiečiai Uždarė Egipto 
Vidurio Rytų žinių agentūros įs
taigas Amman’e ir Jeruzalėje. 
Agentūros korespondentas Jeru
zalėje buvo areštuotas. Egipto 
Vidurio Rytų žinių agentūra uo
liai rėmė buvusį premjerą Sulei
man Nabulsi ir jo bendrininkus. 

Tvarkai įvesti
Karalius Hussein Nabulsi pa

šalino iš premjero pareigų balan
džio 10 d. Šis karaliaus žingsnis 
sukėlė nerimą Jordane. Tvarkai 
atstatyti reikėjo įvesti karinį 
įstatymą, suspenduoti parlamen
tą ir paleisti politines partijas.

Daug lietuvių karininkų yra 
Norilsko koncentracijos stovykloj

Ledų kalnai
nugąsdino keleivius

LIVERPOOL, Anglija, geg. 2. 
— Ledų kalnai suvėlino Empress 
of Scotland keleivinio laivo, 26,- 
00 tonų, atvykimą 24 valandom 
iš Kanados į Angliją.

Keleiviai buvo nusigandę ledų 
kalnų. Kaikurie keleiviai sako, 
kad tie ledai buvę ffctvo augštu- 
mo.

Laivas paskendo,
jaunavedys dingo

NEW YORKAS, geg. 2. -L Lai 

velis, kuriame buvo jaunavedžiai 
ir du kiti asmenys, apsivertė ir 
vakar paskendo East upėje. Trys 
asmenys išgelbėti, bet jaunave
dys paskendo. Paskendo John 
Danen iš De Pere, Wis.

Parašiutininkai ėjo
arabų kvartalu

ALŽIRAS. Alžirija, geg. 2. — 
Prancūzų parašiutininkai vakar 
pražygiavo per Casbah, arabų 
kvartalą Alžire, protestuodami 
už jų draugo nužudymą užvakar. 
Vienas alžirietis buvo sužeistas 
ir kiti apstumdyti parašiutinin
kų žygiavimo metu.

Hondūras ragina
sukilti Nicaragua

TEGUCIGALPA, H o n duras, 
geg. 2. — Nepaskelbtas karas 
tarp Hondūro ir Nicaraguos va
kar išsivystė į naują etapą. Hon
dūras pradėjo radijo kampaniją 
sukilti prieš Samozos režimą Ni- 
caraguoje, kai Hondūro kariuo
menė žygiavo užimti ginčijamą 
pasienio zoną pietuose prie Se- 
gobia upės.

35 sargybiniai žuvo
MANAGUA, Nicaragua, geg. 

2. — Nicaraguos prezidentas 
Luis Somoza inauguracijos kal
boje vakar pasakė, kad Hondū
ro kariuomenė užpuolė Nicara
guos miestą Morocon ir ten nu
žudė 35 Nicaraguos sargybinius.

• Jugoslavijos parlamentas 
nutaęj žemės ūkio produkcijai 
pakelti panaikinti kolchozus.

• Anglija praėjusį antradienį 
sušaukė Londone Suezo kanalo 
vartotojų konferenciją. Svarsto 
kaip atsiliepti į Egipto naujau
sią deklaraciją dėl Suezo kanalo 
naudojimo.

STOCKHOLMAS. — Švedijos 
užsienio reikalų ministerija pra
dėjo ilgą susirašinėjimą su So
vietų Sąjungos vyriausybe dėl 
keturių Švedijos kariuomenės la
kūnų, esančių Norilsko koncen
tracijos stovykloje Sibire. Apie 
ten kalinamus jos lakūnus Šve
dija gavo tikrų žinių iš vieno lat
vio, kalėjusio Norilske kartu su 
anais keturiais švedais.

Minimi lakūnai yra lėktuvo C- 
47 įgulos nariai, kurį 1952 me
tais rusai pašovė Baltijos jūroje, 
kai jis, matyt, per klaidą buvo 
įskridęs į sovietų teritoriją. Kaip 
ir buvo spėta, sovietai žinią apie 
švedų lakūnus Norilske paneigė 
ir ją pavadino „dar viena provo
kacija prieš Sovietų Sąjungą“. 
Kitaip Maskvos vadai ir negali 
teisintis, nes po lėktuvo pašovi- 
mo jie tvirtino nieko apie lakū
nų likimą nežiną.

Tas pats latvis pareiškė, kad 
Norilsko stovykloje dar esama 
gana daug Lietuvos kariuomenės į 

karininkų, deportuotų Sibiran 
1941 metų birželio mėn.

• Dešimt ir daugiau vaikų pa
gimdžiusioms 9 Lietuvos moti
noms Sovietų Sąjungos augšč. 
tarybos prezidiumo įsaku suteik
tas „motinos didvyrės“ garbės 
vardas, būtent Onai Daukelienei, 
Teofilijai Dogil, Anelei Kazlaus
kienei, Onai Kuprionienei, Uršu
lei Navikauskienei, Petronėlei 
Oberauskienei, Onai Puidokienei, 
Teresei Venslovienei ir Marijai 
Volodko.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Jungtinės Amerikos Valstybės ir Sovietų Sąjunga sunai
kintų viens kitą atominiame kare, — pasakė admirolas Arleigh A. 
Burke, JAV laivyno operacijų vadas.

— Siaurės Atlanto Gynybos organizacijos (Nato) penkių vals
tybių laivyno ir oro pajėgos gegužės 5—12 d. d. atliks didžiules 
karines pratybas Viduržemio jūroje. Prancūzijos, Graikijos, Ita
lijos, Turkijos ir Britanijos laivai ir lėktuvai dalyvaus karinėse 
pratybose.

— Prezidento Eisenhowerio asmeniškas atstovas Vidurio Ry
tams James P. Richardą, paaiškinęs Eisenhowerio doktriną Izrae-
liui, Tunisui ir Marokui, grįžo į IVashingfoną. Jis aplenkė Egiptą, i chyvai, kuriuos komunistai pa-
Siriją ir Jordaną.

— Naujas potvynis graso Texas valstybei.
— Jungtinių Amerikos Valstybių pareigūnai įsitikinę, kad 

Saudi Arabija ir Jordanas vėl išvien eis su Egiptu ir Sirija.
— Amerikos tanklaivis Ivy vakar atvyko į Suezo uostą ir 

tuojau plaukė kanalu.
— JAV atominė politika padidino atominio karo pavojų, pa

sakė Sovietų Sąjungos apsaugos ministeris iukov. Jis pridėjo, 
kad Rusija stiprina savo karines pajėgas.

— Jungtinės Amerikos Valstybės vakar užtikrino Atlanto 
sąjungininkus, kad jos pilnai išpildys 1957 metų apsigynimo pla
nus.

— Jungtinių Amerikos Valstybių administracija pasiūlė 95 
milionus dolerių pagalbą komunistinei Lenkijai.

kantį žodį šiandien tarė Šiaurės 
Atlanto Gynybos organizacijos 
(Nato) valstybių ministeriu ati
daromoje sesijoje.

Pasaulio taika yra Sovietų 
rankose, pasakė Adenauer, jai 
reikia tik sutikti dėl kontroliuo
jamo atominio nusiginklavimo, 
kaip jai yra pasiūlyta, ir visas 
pasaulis galėtų pasišvęsti taikos 
darbams.

Darykite arba tylėkite

Adenauer atmetė neutralios 
Vokietijos idėją, kaip nerealią 
nepaprasto greičio amžiuje, ir 
pasakė sovietų vadams nusigin
klavimo klausimais šitaip: dary
kite arba tylėkite.

Adenaueris Vokietijos proble
mas pastatė priešakyje Nato su 
važiavimo. Atsargiai ir kieta kai 
ba Adenauer apgynė Atlanto są
jungą ir Vokietijos dalį joje ir
aiškiai nurodė sovietų suktus pla kija, Rumunija, Čekoslovakija ir 

; Rytų Vokietija.nūs.

Egiptas gavo Stalino tankų 
ir sprausminių lėktuvų

LONDONAS, geg. 2. — Sovietų Sąjunga vėl siunčia ginklūs ir 
karinius įrankius Sirijai ir Egiptui, vakar pasakė britų lordų ta
rybos prezidentas Alexander Frederick Douglas.

Egiptas iš sovietinio bloko iki 
1956 metų spalio pabaigos gavo 
už 336—420 milionų dolerių ver
tės ginklų ir karinių įrengimų.
Sirija iki to pačio laiko gavo 56 
milionų dolerių vertės ginklų.

Maskva į Siriją ginklų siunti
mą atnaujino 1956 m. gruodžio 
mėn., o į Egiptą — šių metų va
sario mėnesį, jei ne anksčiau.

Sirijoje
✓

Britanijos vyriausybė įsitiki
nusi, kad Maskva atsiuntė kari
nius technikus ir patarėjus iš so 
vietinio bloko į Siriją lavinti si- 
riečius kareivius, kaip vartoti 
ginklus. Sovietų kariniai techni
kai atvyko į Siriją paskutinių 
kelių mėnesių laikotarpyje.• t

Egipto armija gavo tiek daug 
Stalino tankų ir spirausminių lėk 
tuvų, kad jo stiprybė yra beveik 
tokia pat, kokia buvo praėjusių 
metų spalio mėn. prieš pradedant 

’ Izraeliui karą.

Nato konferencijoje JAV vals
tybės sekretorius Dulles, Pran
cūzijos užsienio reikalų ministe
ris Pineau, Britanijos užsienio 
reikalų ministeris Lloyd ir Bel
gijos užsienių reikalų ministeris 
Spaak atidžiai klausėsi Adenaue 
rio kalbos, kaip jis „davė velnių“ 
sovietų vadams.

Jis sumaniai atskleidė sovietų 
intencijas ir dėl suktų sovietų 
intencijų yra reikalas turėti Šiau 
rėš Atlanto Gynybos organizaci
ją-

Gina pavergtuosius

Adenauer aiškiai pasakė, jog 
Sovietų Sąjunga dabar turi 5 mi
lionus vyrų, pastatytų po ginklu, 
ir kad „sovietų vadai neatsisakė 
misijos pasaulį paversti komu
nistiniu pasauliu“ ir kad Sovietų 
Sąjungos aukomis tebėra Estija, 
Latvija, Lietuva, Suomija, Len-

Britanijos kaikurie diplomatai 
mano, kad Amerikos diplomati
nė parama Egipto prezidentui 
Nasseriui stiprina komunistinius 
elementus Vidurio Rytuose.

•r
Didelis biurokratizmas

Sovietų Sąjungoje
MASKVA. — Sovietų humoro 

žurnalo “Krokodil“ nr. 7, pasi
juokdamas iš nepaprasto biuro
kratizmo Sovietų Sąjungoje, vir 
šelyje įdėjo piešinį, kaip pilietis, 
norėdamas iš kaimyninės įmo
nės gauti plaktuką, pradeda su
sirašinėjimą, paleidžia raštą, ku 
ris pereina per septynias įstai
gas; tuo gi tarpu galėjo čia pat 
žodžiu to paties pasiekti.

Sako komunistai 
pačiupo didelius
Mussolinio turtus

PADUA, Italija, geg. 2. — Ita
lijos buvęs diktatorius Mussolini 
komunistų nužudytas jau prieš 
12 metų. Bet š. m. balandžio 29 
d. Padujoje teismas pradėjo na
grinėti bylą, kur dingo Mussoli
ni turtai, kuriuos su savim turė
jo. O jų būta beveik už 18 milio
nų dolerių. •

Liudininkai tvirtina, kad Mus
solini turtus pasisavino komu
nistai. Už Mussolinio pinigus ko
munistai pasistatė ir partijos 
būstinę, o slaptieji Mussilinio ar-

grobė, jau esą atsidūrę Maskvo
je.

Dabar teismas stengiasi išaiš
kinti, kas tikrai tuos pinigus pa
ėmė. Liudininkų pakviesta apie 
300.

• Okupuotoje Lietuvoje einąs 
specialus MTS laikraštis „Trak
torininkas“.

• Sportinių žurnalistų sekcija 
įsteigta Vilniuje prie Respubli
kos kūno kultūros ir sporto ko
miteto.
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jimuose. Ir tik pamanykite, a- 
nas taip dažnai kartojamas žo
dis tiko šių žaidynių stalo teni-

kalbėtojas iškilminguose minė-| ją vadina “sponge” guma. Lie-
tuviškai tai būtų kažkas pana- 
našaus į mazogtę. Gauni mušti, 
bet neskauda. Tik tašką praran 

Gi

Redaguoja J. SOLI C NAS, 518 E. Green Str., Champaign, 111.

sininkams, kurie yisą šeštadienio ( di ir viskas. Gi kita pusė — 
• popietę keliavo per kažokias gera guma. Ir va, kai tas abi

Įspūdžiai iš Toronto
J. ŠOLICNAS

Praėjusiojo savaitgalio metu 
daugelio mūsų sporto vienetų 
keliai vedė gausų būrį sportinin
kų į Torontą. Sugarmėjo dau
giau 300 aktyviųjų sportininkų 
išbandyti savo jėgas. Atvažiavo 
jie iš Chieągos, Urbanos, Det
roito, Clevelando, Rochesterio, 
New Yorko, Waterburio, Hamil 
tono, Montrealio, na ir žinoma 
beveik nepavėlavę nė į vienas

tamsias YMCA sales. Patvarūs 
tie “pimpistai”, nes ir jie paga
liau sugebėjo baigti varžybas, 
nors tuo įvykiu jau abejojo net 
ir patys šventės vykdytojai. Bet 

|apie visas nelaimes ir stalo te
niso “atlaidus” — vėliau

puses sumaišo ir Gvildys pra
deda žaisti, tai jis tampa meis
teriu, o jo priešininkai tesugrai
bo vos po keletą taškų. Ir taip 
per visas varžybas.

Vyrų komandinėse varžybose 
pirmoji vieta teko gerai sukovo-

terų baigmės rungtynes, kurio- Kaip ten bebūtų, įvairiose sta jusiam Rochesterio Sakalui (Gry 
se Toronto Vytis nugalėjo To
ronto Aušrą 47:39 ( 25:24). 

Atsimenu, kad toje pačioje
aikštėje 1954 m. įvyko pirmo
sios moteriško krepšinio rung
tynės lietuvių sporto žaidynėse. 
Jeigu anos rungtynės pasižymė
jo savo komiškumu, tai šios bu
vo tikrai neblogas moterų krep
šinio kovos laukas. Seniai jau

lo teniso rungtynėse pagaliau 
išryškėjo visa eilė senų ir jaunų, 
minkštų ir kietų meisterių.

Moterų vienete meistere tapo 
torontietė Kasperavičiūtė, nes 
Rūtelionienė nedalyvavo.

Mišraus dvejeto meisteriais

bauskas, Kazakevičius, Mačiu
lis ir Olis). Sakalas baigmėje 
įveikė Chieągos Nerį 5:2.

Tegul Dievas saugo karalienę

Šitaip maždaug paviršutiniš
kai atrodė sporto žaidynės. Pla-

tapo Kasperavičiūtė, neą ji žai-1 čiau apie viską hus vėliau. Tada 
dė su Gvildžiu, o Laikūnaitė ir Į užsiminsime turbūt ir apie sta-

šventės metu lūžusi ranka jau 
sugijo.

Graži dovana
Sydnėjaus Kovo krepšininkai 

naujai prasidėjusiam sporto se
zonui gavo iš Jūraičio dova
ną — amerikietišką krepšinio 
sviedinį. S. Jūrai tis, anksčiau 
pats buvęs geras sportininkas 
ir žaidęs futbolą Kybartų “Svei-

(Nukelta į 5 pusi.)

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST.

Telef. WAlbrook 5-7670 ir
Olbson 8-4938

• General ta kontraktorius nau
jų namų statybai, įvairiems re
montams ir namų pertvarky
mams • Turime didel) patyri
mų namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento ir medžio 
darbus. • Apkainavimal nemo
kamai.

Telefonas GRovahlll 8-1688

OR. ALDONA JUŠKA
AKTŲ LIGŲ SPECIALISTE

OHITS’KO AK’NTTTP
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimų išskyrus trečiadienius.

2422 W. Marąuette Road

Tel REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAP 

’RTTTVIB GTDVTOJAaj
8925 W«wt 59th Street

Vai. Pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 1—4 p .p. 6:30—8:30 
vai. vak. Trečiad. ir šeštad. 1—4 v. 
P- P-

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - Protezlstas

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

(Arch Sup portą) tr t. L 
Vai.: 8-4 lr 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
OKTHOPED1JO8 TECHNIKOS LAB
2850 W. 68rd SL. Chicago 29, IU 

TeL PKospect 6-5084

varžybas dalyvavo ir Toronto nemačiusiems mūsų krepšinin-
sportinės šeimos nariai.

Tradiciniai tuščiose savaitga
lio meto Toronto gatvėse aidėjo 
lietuviški pasisveikinimai ir klau 
simai, kokio modelio ir kiek me
tų senumo yra viena ar kita ma
šina. Taigi, vieno šventės vyk
dytojo pasakymu, mūsų sporti
ninkai suvažiavo į savo metinę 
gegužinę.

Išardytas monopolis

Šiandien nežvelgsime į paski
ras varžybas labai smulkmeniš
kai, nes apie visas varžybas at
skirai šnektelėsime vėliau, o da
bar tik dirstelėkime prabėgo
mis į mūsuosius laimėtojus.

Ypatingai po pernykščių me
tų sporto žaidynių Chicagoje at 
rodė, kad Chieągos Neris užgrie
bė pirmųjų vietų monopolį. Per
nai neriečiai laimėjo beveik vi
sas komandines varžybas ir ne
veltui buvo vadinami meisterių 
klubu. Šiemet gi atsitiko keistų 
dalykų. Nors Neris ir v4l be
veik visose varžybose buvo fa
voritu, tačiau daugeliu atvejų 
meisterystė netikėtai išsprūdo 
ir šiemet turėjo pasitenkinti tik 
dviemis tinklinio pirmosiomis 
vietomis. Kitose šakose Neris 
pirmąsias vietas arba atidavė, 
arba pralaimėjo kovoje.
Vietoj meisterystės — rekordai

-Nenustebino daugelio pirma
sis Neries penketuko laimėji
mas vyrų krepšinio rungtynėse, 
kai Neris skaudžiai nubaudė 
Montrealio Taurą 114:69. Ta
čiau vietinei publikai nelabai bu
vo malonu stebėti, kai nerie
čiai pusiąubaigminėse rungtynė
se parklupdė stiprųjį Toronto 
Vyties penketuką pasekme 120:- 
88.

Kitoje lentelės pusėje New 
Yorko atletai pelno pergalę 
prieš Toronto Aušrą 72:56, o 
akademikų Lituanica laimi leng 
vai prieš Waterburio Gintarą 
75:47. Pusiaubaigmėje newyor- 
kiečiai kietoje kovoje nugali Li- 
tuanicą 63:58 ir tuo pačiu pa
tenka į baigmę.

Baigmės rungtynėse New 
Yorkas užtikrintai laimi prieš 
meisterį Nerį 83:71 (49:33).

Jaunių krepšinio meisteriu ta
po Detroito Kovas, baigmėje ne
sunkiai įveikęs Chieągos Balti
jos Jurą 60:45 (33:21), o jau
nučių grupėje Clevelando Žai
bas laimėjo prieš Rochesterio 
Sakalą 34:21.

Vienomis įdomiausių krepši-

Avižienis baigmėje pralaimėjo 
3:0.

Vyrų dvejeto meisteriai — 
Nešukaitis ir Gvildys, baigmėje 
laimėję prieš Avižienį ir Šoliū-

kių pasirodymo šios rungtynės 
buvo vienu šviesiausių momentų 
žaidynėse. Džiugu, kad abu To
ronto klubai turi tokį gausų|ną '3;Q 
skaičių krepšininkių. Ypatingai Vyrų vieneto nugalėtoju tapo 
malonu buvo matyti jaunąsias Vgj Gvildys, baigmėje laimėjęs 
aušrietes, taip narsiai kovojan- prieš paltaroką 3:0. 
čias dėl kiekvieno taško prieš1 
fiziniai stipresnes priešininkes.

Kaip matote, kur tik Gvildys, 
ten ir nulis. Ne tik gerai, bet ir 
įdomiai, nes jo raketės viena,pu- 
sė labai savotiška. Amerikiečiai

šiaudai be grūdų

Pagaliau jau pats laikas yra 
susirūpinti mūsų tinklinio prie
augliu. šitaip žaisdami, mes 
tinklinio klasę nugyvendinsime 
daugiau ir greičiau, negu šven
tės vykdytojai savo organizaci
niais tvarkymais stalo tenisą.

Vyrų grupės laimėtoju tapo 
Neris. Tai vienintelė meiste
rystė, kurią neriečiai įstengė 
apginti. Sakyčiau, kad tai ne
buvo apgynimas, bet kitų tink
linio vienetų silpnas pasirody- gkirstė pareigomis: pirm. V. Bin 
mas, kuris suteikė Neriai meis- kjg, vicepirm. S. Jūraitis, sekr. 
terio vardą. Žaidimo klasė — g Gečiauskas, ižd. S. Kapočius, 
žemiau vidutiniškumo, ir šieme- j moterų ir meno sekcijos vado- 
tinis meisteris atrodo bus bene i Vg Bernotaitė ir parengimų 
stipresniu tik už 1955 m. New tvarkytojas J. Baškys.
Yorko šešetuką. Varžybose da- Aktyvusis sporto sezonas pra 
lyvavo Clevelando žaibas, Vy- dedamas nuo balandžio 1 d. Sie
tis, New Yorkas ir Neris. Lai- met yra užregistruota ir jau

lo teniso “atlaidus”, ir apie gra
žiai atrodžiusį, bet paviršutiniš
kai sutvarkytą šventės leidinėlį, 
na ir pagaliau gal sužinosime, 
kodėl gražus kanadiškasis pa
protys — vidurnaktį baigiant 
šokius — prašyti Dievą, kad sau 
gotų karalienę, negaliojo kaiku
riems linksmiesiems sportinin
kams. Be to gražu bus taip pat, 
jei pasakysime ir apie iškilmin
gą žaidynių atidarymą, kuris bu
vo žaidynes bebaigiant.

Kas naujo Australijoje
Nauja Sydnėjaps Kovo valdyba Naujas krepšinio trenerę*

Sydnėjaus sporto klubo Kovo. Ligšiol buvusiam Kovo krep- 
metinis narių susirinkimas šie- šinio treneriui dėl laiko stokos 
met įvyko kiek anksčiau. Susi
rinkime dalyvavo daugiau 80 
klubo narių, kurie, apsvarstę vi
sus praėjusių metų Kovo valdy
bos darbus, išrinko naują val
dybą 1957 m., kuri taip pasi

atsisakius, Kovo valdyba pakvie 
tė šiuo metu Sydnėjuje gyve
nantį buvusį Lietuvos rinktinės 1 
žaidėją dr. L. Petrauską ko
mandos treniravimui.

I
Šiemet Kovo rinktinė yra su

stiprinta iš Melbourno atvažia
vusiu geru krepšininku Rimu 
Gasiūnu, kurio lietuvių sporto

mėjo Neris, baigmėje įveikusi 
Vytį 2:0.

Moterų grupėje įvyko tragi
komedija. Įvykis apkartino ne 
tik vykdytojų ir rengėjų, bet 
ir daugelio tinklininkų ūpą. Mat 
būta gero vyr. žaidynių tinkli
nio vadovo, kuris leido žaisti 
baigmėje penkioms Žaibo mote
rims prieš šešias Neries mote
ris. Ir atsitiko, kad šešios Ne
ries moterys pralaimėjo prieš 
penkias Žaibo moteris, o po to 
visi žaidynių teisėjai sprendė ir 
nusprendė, kad taip negalima. 
Pasirodo, kad šešios moterys 
turi žaisti prieš šešias moteris, 
o ne prieš penkias. Taip jie nu
tarė, taip ir yra. žodžiu, tinkli
nio varžybose buvo du meiste
riai: vienas laimėjo aikštėje, o 
antrasis — Prisikėlimo parapi
jos patalpose, mažame kamba
rėlyje, ketvirtame augšte. Ži
note ten, kur vyrai žaidė baig
mines stalo teniso rungtynes. 
Ten, kur nei lietus neužlyja, nei 
žiūrovai nfeužlipa. Kiek tas tei
sėjų sprendimas yra naudingas 
ir kiek mūsų tinklininkės bei kai 
kurie Fasko nariai yra sumanūs, 
paaiškės netolimoje ateityje.'

Per sales keliauja žmogus 
Jau taip likimas lėmė, kad

mes esame tremtiniai. Tai tie-

žaidžia australų pįrmenybėse 
krepšinio, stalo teniso, futbolo 
ir šachmatų komandos.

IS ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis ra pilna ap
draudė. Pigus lr sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67th PI., Chicago,

IU. VVAlbrook 5-8063

STATYBAI 
IR NAMŲ

PAT/
PRISTATO!#
Visokių Rūšiui
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS, LITVVINAS, Pres.
3039 Šo. Halsted St.

TeL Vlctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai. 
Raštinė atldara kasdien nno
8 vai. ryto iki 6 vaL vakaro 
šeštadienais iki 3 vai. vakaro

... IU n
PJBLVr

-dm*'-.**'
^7^4 «

SPECIALUS
BARGENAS

• Sofoms, Lovoms,
* Lempoms

KAINOS NUO
$49.50

tar augščiau

nio rungtynių tenka laikyti mo- sa, kurią kartoja kiekvienas

R O P H i
Geriausias prancūziškas konjakas

L'

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
FEIJX A. RAUDONIS, NELLIE HERTCU8, Sav.

ROOSEVELT FURNITURE Co. 
2318 W. RnmvsH Road T(M. SEelsy 3-4711

Krautuvt atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:88.

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.

Si

Remiantii, Chicagoa Savings Bendrovės praeitimi, nao pat jos įsikfirimo

1
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių sangnmo ir divi
dendų našumo atžvįlgin, nėra saugesnės ir pelningesnei įstaigos pasidėti tau
pom nu pinigas. Pasidėję tanpinius pas mna gausite ne tiktai mugamą — jų 
j apdraudimą iki $10,000.00, augštą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumai Chicagoa Savings Bendrovės Įstaiga yra viena ii gra-
(šiauštai ir modemiškiauifiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji nž Chieągos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų Tal- 
| stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paštu.

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

VIKTORO K O 2I C O S 
Uetuvi&k^ gazolino stotis ir auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS CO.

6769 S. WESTERN AVĖ. PR 8-9533

ToTNrrrrmu

RADIO PROGRAMA
IŠ WGEF stoties — Banga 1390 

PIRMADIENIO vak. nuo 77—8 v. 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD.

8:46 iki 9:30 vai. rytfe 
ŠEŠTAD. 8:30 iki 9:30 ryte 

SEKMAD. 8:30—9:30 v. r. iš stoties 
WOPA — 1400 kil.

7169 80. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chicago 29 iii. HEmloek 4-241S

BR. J. Ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2800 VVest 51 st Street
Priima ligonis pagal susitarimą 

DS1 valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1796 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasd lan išskyrus trečiad. ir 
šeštad

Res. tel. GRovehill 6-6603

Tel. ofiso HE 4-6699; rez. PR 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p.p., 
išskyrus ketvirtad. ir sekmad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GHRKLRS ligos 
- Pritaiko akinius —

6822 South Weetern Avenue 
vai. kasdien 10-12 vai. h 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais 10-, vai Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus

Ofiso telefonas: P lt 8-3229
Res tetef. YVAlbrook 6-6076

DR. VL BLAŽYS
. PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

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

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Res.: YVAlbrook 5-3048

ofiso HE.4-5849. rez. HE.4-2S24

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South Weetern Avenue 
Ohicago 29. OI 

telefonas REpubllo 7-4900 
RezidencU: GRovehill 6-8161

pasimatymai pagal sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ik CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vaL: nuo 2-4 lr nuo 8-8:80 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tet Virginia 7-0086. 

■eaSdeod Jos teL BEverly 6-6244

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-6700 
RE 7-6867

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

2454 Weet 71st Street
<71-06 ir Gampbell Avė. kampaa) 
Vai.: kasdien 1—S lr 6—8 vai. vak. 
Šeštadieniais 1—4 p. p. Trečiadie
niais uždaryta.

Ofiso telef. YAMs 7—1166 
. BmMsnefim — fiTTevrart 6-4611

DR. J. DUBAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 85th Street 
(kampas Halsted ir 86-ta gatv6) 

VAL 1—4 Ir 6:80—8:80 p. p. kas
dien išskyrus trečiadienius Atldara

šeštadieniais 1—4 vai. •

IX. VVAlbrook 6-9670Rm. Hllltop 6-1666

Dr. Alsiander J. Javois
(JOVAI6A8)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6182 South Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. Ir nuo 7—8 v. vak
Trečiad. tr šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso Ir buto OLympic 2-4159 '
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 VV. 15th SL, Cicero 

Rez. 1634 S. 49th Avė., Cicero
Kasdien 1-3 vai. ir 6-S vai. vak., 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 8-8310, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 1-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7166 Soutb YVestern Avenne
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. lr nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
II vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. lf 
vai. ryto iki 3 vai. popiet

Office tel. RE 7-1166 
Res. tel. YVAlbrook 6-3766

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

. nno I
nno 9 lld 2 valandos po pietų.

Atdara: pirmadieni ano 12 lld 8, antradieni tar penktadienį nno 9 Iki 4, ketvirtadienį nno 9 Iki 8. 
Trečiadienį uždaryta visų dienų, o šeštadienį nno

Tel. ofiso PR 8-3838, rez. RE 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 Wmt 6Srd Street

VAI* kasdien nuo I—A p. p. Ir 7:88 
iki I vai. Trečiad. lr lašt. uždaryta

DR. J. L SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas ■ drena n* 4253 W. 63rd St 
Oflao U-L REliance 6-4410 

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

Penktad. tik po pietų.
Trečiad. lr šeštad. parai sutarti

Oflao tel. CLiffside 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette 3-1179

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street
(Kampaa 47tb lr Hermitage) 

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

DR. FL TALLAT-KELPŠA
ofisai 20 North YVacker Drtve 
(Civic Opera House, kamb. 868)

Vai. kasd. 12—4 
TeL CEntral 6-2294

6OO2 West lttth Str.. Cicero 
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOvvnhall 3-0969 
Kitu laiku ir trečiad. susitarus 

Rezid. tel. HEmloek 4-7060

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika ir moterų ligos) 
Ofisas ir rez.; 5100 S. Western Avė. 
Tel. PRoapect 8-1223 arba YYTE 6-5677

, Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
| Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad.

2-4 vai. popiet ir sulig susitarimu.

”ei. ofiso PKospect 6-2240
PKospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 So. YV'ood Street 

Priėmimo vai. nuo 2- -4 vai. kasdien 
ir nuo 6 iki 8 vai. pirmad. ir penkt.
Trečiad. tr sek uždaryta.
Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-9700 

Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGl!' 

Office: 10748 soutb Michigan Avė.
Buto 1653 VV. 1.03 St., Beverly Hflls

Vh.1.: kasdien Inuo 6 v. v.' Jkl 9 v. v?4 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 

išsklrus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUllman 5-6786 
Buto — BEverly 8-8946

Ofiso HEmloek 4-6816 
Rez. HEmloek. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą

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

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

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

Namų — CEdarerest 3-7786

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

Kasdien 3—7 vai. vak. šeštad. nno 
1—5 vai. vak.

Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2417 
YV. 62nd SL, tel. Republic 7-8818.

Ofiso telefonas — Blshop 7-2526

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4842 Archer Avenue
(Kampas Kedzie lr Archer) 

VAL. kasdien nuo 2:00 Iki 9:00 v. 
Trečiad. ir aekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 VVest 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligonini 
Telef. REpablio 7-2290

VAL.: Pirm., antr., Kert., penkt. 
nuo 9 Iki 11 ryte ir nuo 6:00—1:00. 
šešt. nuo 2:00—4:00. Trečiad. Ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

DB. ANT. RUDOKAS, Opt 
Tikrina akle Ir pritaiko i*1"1"*, 

keičia stiklus Ir rSmos 
4455 8. California. Auk .YA 7-7881
Vai.: 10 ryto iki 8 vak. (trečiad. at
daryta), šeštad. 10 ryto Iki I v. p. p. 

uždarytas

Tet ofiso He. 4-2123. rez. Gib. 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
2454 VVest 71st Street 
(7tat ir Campbell Avė.)

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

Trečiadieniais uždaryta. '

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

8267 South Halsted Street
Vai I iki 4 v. p. p. lr 6—8 v. vak 

šeštadieniais 1—4 v. p. p

TeL ofiso PKospect 6-9400
Rezid. PKospect 6-94OO

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VaAkevičifltė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

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

TeL oflao Vlctory 2-1581
Rez. Victory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street
Kamp. Halsted ir 31-moa gatvių 

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

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

2420 Wert Marąuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 va. 

Trečiad. lr šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tei. oflao CA. 6-0267, rez. PR. 6-6669 

Rezid. 6600 8. Arteslan Avė. 
VAI. 11 v. v. iki R p. p.; 8—9 v. v

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 26 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 

Pritaiko akinius
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas Ir akintų dirbtuvė 
756 W«rt 85th Street 

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

MINNNtimHtllHIIHIIIIIItlllllllltlllllll1IU 

Visi Pfttsburgho lietuviai 
KLAUSO IR REMIA

Plttsburgti’o Lietuvių 
Katalikę Radijo Programa

— vadovaujama —
Lietuvos Vyčių Pittsburghe

JI TRANSLIUOJAMA
Kiekvienų sekmadlent ano 

1:30 Iki 2:60 vai p. ”
U STIPRIOS IR O ALINGOS

WLOA
RADIJO STOTIES BRADDOCKE 

Visais reikalais kreipkitės šiuo adr» 
su: LITHUANIAN CATHOLIC HOtTR 
Radio Station WLOA- Braddock. Pa. 
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DĖMESIO SPAUDAI!
Daugelis mūsų dienraščio skaitytojų, bendradarbių ir rė

mėjų pageidauja, kad sekmadienis, birželio 83 <L, būtų pavadintas 
Lietuvių Spaudos diena.

Paklausite — kodėl?
Todėl, kad birželio 23 d. bus šventinami nauji dienraščio 

"Draugo” rūmai ir šalia jų pastatytas Tėvų Marijonų vienuoly
nas. šventinimo apeigas atliks pats Čhicagos arkiviyskupas Jo 
Em. kardinolas Samuel A. Stritch, nuoširdusis lietuvių bičiulis 
ir didysis katalikiškosios spaudos puoselėtojas bei rėmėjas. Jo 
Eminencija yna ne vieną kartą palankiai atsiliepęs apie “Draugą” 
ir keletą kartų dalyvavęs jo svarbesniuose parengimuose. Tuo 
Jo Eminencija parodė mūsų dienraščiui didelį palankumą ir įver
tinimą. Ne kartą yra pasakęs, kad šiandien, kai Lietuva yra 
bųjševikų okupuota ir persekiojama, kai Lietuvoje nėra katali
kiškos ir iš viso laisvos spaudos, dienraštis “Draugas” vaidina 
labai svarbų vaidmenį visų laisvųjų kraštų lietuvių gyvenime 
ir tautos kovose dėl nepriklausomybės. Todėl šis dienraštis turi 
būti palaikomas ir remiamas.

Birželio 23 d. kardinolas Stritch ir vėl bus “Draugo” bičiulių 
tarpe, žinodamas, kad dedikuoja ne eilinio laikraščio naujas pa
talpas, bet didįjį lietuvių spaudos centrą, iš kurio eina į pasaulį 
dienraštis, savaitraštis ir mėnesinfe žurnalas, kuriame spaus
dinama daug kitų žurnalų, laikraščių ir knygų.

Mes esame tikri, kad juo labiau mūsų skaitytojai, bendra- 
biai ir rėmėjai įvertins birželio 23 d. įvykį ir leis suprasti bei 
pajusti, kad lietuvių visuomenė ir Amerikoje, ir visur kitur stovi 
šio spaudos centro užnugaryje ir yra užsimojusi jį dar labiau su
stiprinti, padėdama statybos reikalams užtrauktas skolas išmo- į 
kėti ir visais būdais bendradarbiaudama, kad iš šio centro išei- • 
nanti spauda skaitytojui būtų mielesnė, įdomesnė ir visais atžvil-, 
giais tobulesnė, kad ji tiksliau ir efektingiau tarnautų visiems di-1 
diesiems ir aktualiesiems tautos reikalams.

Grįždami prie šio straipsnio antraštės “Dėmesio spaudai!”, 
norime pasakyti, kad būtų labai gražu, jei visos mūsų parapijos, 
vienuolijos, organizacijos, draugijos, klubai (religiniai, kultūri- 

„ niai, politiniai, ekonominiai, socialiniai ir kitoki) birželio 23 d. 
“Draugui” būtų draugiški ir viena ar kita forma dalyvautų de
dikacijos iškilmėse. Mes nežinome nė vieno atsitikimo kad “Drau
gas” nebūtų buvęs draugiškas betkurios mūsų religinės, kultū
rinės, tautinės ar net politinės įstaigos ar organizacijos svarbes
niems darbams ar žygiams. Jis visada laikė savo pareiga tuos 
darbus remti. Ir rėmė, nes jautė, kad jiems buvo reikalinga spau
dos talka.

“Draugas” labai daug kartų pasitraukia iš kelio kitoms or
ganizacijoms, jei mato, kad jų parengimai yra svarbūs, ne tik 
tuo pačiu laiku ar tomis pačiomis dienomis nieko nerengdamas, 
bet dar plačiai kitų parengimus išgarsindamas. Bet šį kartą pra
šytume “Draugui” ir apskritai spaudai užleisti kelią ir būti jo 
garbingais svečiais bei viešniomis. Mes neužmiršime tų, kurie 
birželio 23 d. bus su mumis.

NUOSTABUS GREITIS

Prieš paleidžiant apie žemę satelitą, buvo balandžio 18 d. išban
dyta raketa Floridoj, kuri pasiekė 120 mylių augščio išvystydama per 
valandą 3^500 mylių. ,

ri metai iš mados išeina. Be to, metu susifederavimas padarytų 
jiems reikalinga plati pramonė, didesnę suirutę negu dabar. Ma- 
daug žaliavos ir dideli darbo no nuomone, sujungimas turėtų 
rankų skaičiai. Vos tik naujas prasidėti pirmiaušiai sutelkiant 
sprausminis lėktuvas paleidžia- kiek galima ginklų gamybą į vie 
mas skristi, jis jau atsilikęs, nas ir gerai paskirstytas ran- 
Hitlerio Vokietija 1938 metais kas. Po to reiktų centro — nu- 
išleido 3 bilionus dolerių gink- statyti politinę liniją, ginklus 
lams. Atlanto apsigynimo są-' paskjrstyti ir nubrėžti jų var- 
junga dabar iš vokiečių terei- tojimą. Tokiu būdu palaipsniui 
kalauja 1 bil. 700 mil. Tačiau, | susidarytų Prancūzijos, Angli- 
norint išstatyti 40 divizijų, be jos, Italijos, Vokietijos, CHandi- 
atominių ginklų, tik su strategi- jos, Belgijos ir Liuksemburgo 
ne ir taktine aviacija, kainuotų! konferencija, palaikanti ryšį su 
14 bilionų dolerių. Kur vokie-1 Europos politine taryba ir su 
čiai juos paimtų ? į Atlanto apsigynimo sąjungos na

Tokiu būdu nei Vokietija, nei riais. Įgijusi karinio pajėgumo,

KATALIKAI RUMUNIJOJ
Iš Rumunijos sugrįžę keleiviai 

praneša, kad vasario mėn. pra
džioje Bukarešte buvo areštuo
tas belgas kun. Pranas Van Der 
Jockheyd drauge su vienu ru
munų tautybės kunigu. Abu ku
nigai aptarnavo vienuolių Laza- 
ristų bažnyčią Rumunijos sos
tinėje. Kun. Jockheyd buvo vie
nintelis užsienietis dvasininkas 
visoje Rumunijoje. Jis rūpinosi 
Bukarešte gyvenančių užsienie
čių kataalikų dvasiniais reika
lais. Jo areštavimas iššaukė di
delį susijaudinimą ne tik užsie
niečių, bet ir rumunų tikinčiųjų 
tarpe. Bažnyčios padėtis Rumu
nijoj yra labai sunki. Tikintie
siems kartais yra nplengva at
skirti tikrus kunigus nuo eks
komunikuotų, su komunistais 
bendradarbiaujančių ekskunigų.

Pastarųjų dvejų metų laiko
tarpyje Rumunijos katalikai ti
kėjosi padėties palengvėjimo. 
Kaip kituose komunistų paverg
tuose kraštuose, taip ir čia tam 
tikras skaičius kunigų buvo pa

sakoma kaltinimo akte — teikę 
informacijas Romai. Jie visi bu
vo nubausti sunkiomis kalėjimo 
bausmėmis. Trys dar gyvi išli
kę Rumunijos vyskupai — Ru
su ir Datan — iki šiol buvo lai
komi visi drauge toje pačioje 
vietoje, izoliuoti nuo tikinčiųjų. 
Paskutiniu laiku jie buvo išskir
ti ir apgyvendinti trijuose at
skiruose vienuolynuose. Kunigų 
ir tikinčiųjų prievartavimas ir 
šiandien nėra sumažėjęs, — pa
sakoja keleiviai grįžę iš Rumu
nijos, — nors žinios apie tai j 
nevisuomet greitai pasiekia Iais-1 
vąjį pasaulį. Šiandien komunis-1

tai rūpinasi ne sumažinti Baž
nyčios ir tikinčiųjų persekioji
mus, bet tik juos bent kiek gud
riau užmaskuoti. (V. K.)

RAŠYTOJAS UKRAINIEČIŲ 
PIRMININKAS

Ukrainiečių Tautos taryba, 
posėdžiavusi Muenchene, tary
bos pirmininku išrinko Rytų 
Ukrainos rašytoją Ivan Bah-leisti iš kalėjimų ir iš koncentra . ,

cijos stovyklų. Buvo plačiai kai- nanyJ Vykdomosios tarybos 
bama, kad bus atšauktas 19431 pirmininku išrinktas Mykolą 
metų komunistinės vyriausybės! Livickyj (tautinių demokratų

EUROPOS ATEITIS
VYT. SIRVYDAS

Anglų katalikų Londone ei
nąs “The Tablet” žurnalas skel
bia Sir Ivone Kirkpatrick, buvu
sio pasekretoriaus Anglijos už-

daugeliu gabumų. Pavyzdžiui, 
laisvoji Europa per metus paga 
mina 70 mil. tonų plieno, kuo
met Rusija tepagamina 44 mil.

jokia kita Europos valstybė pa
ti viena ateityje negalės savęs 
apginti. Prieš Europą visu nuo
gumu stoja klausimas: susi jung 
ti arba atsisakyti save ginti. 
Gal būtų lengva pasirinkti ant
rasis atvejis, jei ne komunizmo 
grasa. Kaip Europa iš tikrųjų 
padarys, sunku pasakyti.

dekretas, kuriuo buvo draudžia 
mos pamaldos graikų-katalikų 
apeigomis ir graikų katalikų baž 
nytinė organizacija sunaikinta, 
siekiant tikinčiuosius atitraukti 
nuo vienybėj su Roma. Savo 
tikslo komunistinis dekretas ne 
atsiekė, nes graikų apeigų ka
talikai pasiliko nepalaužiamai iš 
tikimi savo tikėjimui ir vieningi 
su Romos Popiežium. Su pagrin 
du tad buvo tikimasi, kad ko
munistai bus priversti sušvel
ninti tikinčiųjų persekiojimą. Ta 
čiau Rumunijos katalikų viltys 
nepasiteisino. 1956 metų pabai-1 
goję buvo vėl suruoštas komu-| 
nistinis tefemo procesas prieš į 
visą eilę kunigų, kurie jau nuo 
1954 metų buvo laikomi kalėji
muose vien dėl to, kad — kaip

nių vagonų — 53 metais, preki
nių vagonų. — 69 metais, svies

Europa vėliau galėtų žengti ki
tus, savo ir pasaulio naudai kū
rybinius žingsnius.

Todėl pradėkime spaudoje, mo 
kyklose ir universitetuose skie- nių vagonų 
pyti mintį, kad visi esame įpė- to gamyboje — 35 metais, kon- 
diniai didingos krikščioniškos eu servuoto maisto — 45 metais,
ropinės tradicijos. Ši mintis vė-

Aš neturiu mintyje Europos pasireikštų atitinkamu el- 
federacijos, nes krizės ir grasos' gesiu.

sienio veikalų ministerijoje ir Europa iškasa 454 mil. tonų 
ėjusio augšto jo komisaro parei- anglių, o Rusija — 385 mil.
gas ©kupuotoj Vokietijoj, kalbą. 
Jis kalbėjo:

Prieš 1914 metus Europa pa
saulyje griežė pirmuoju smui
ku. Devynioliktasis amžius is
torijoje — tai jos rankų dar
bas. Pirmasis Pasaulinis karas 
nukėlė Europą nuo sosto. Ru-

Abejojimo nėra — jei tik Eu
ropa sunertų savo rankas, pra
monę, turtus ir žaliavas, ji pa
saulyje dar vaidintų žymų ir 
garbingą vaidjnenį.

Pasižiūrėkime į kliūtis. Mano 
draugas Adenaueris sykį man 
tarė: "Gaila, kad Dievas apri-

DIDELIS RUSIJOS EKONOMINIS 
ATSILIKIMAS

batų pramonėje — 45 metais, 
medvilnės gaminių srityje — 44 
metais.

Jis taip pat davė atskirų ga
mybos sričių produkcijos paly
ginimus, naudodamas 1913 ir 
1937 metų davinius, iš kurių ga
lima matyti, jog anksčiau dau-

,x , . .m geliu atvejų Rusijos produkcija
Virginijos universiteto ekono se ir kolektyviniuose ūkiuose buvo mažiau atailikusi nuo JAV, 

mikos profesorius G. Warren taip susidaryti pilną vaizdą a-j
Nutter, turėjęs progą gerai pa- pie krašto ekonominį stovį 
tirti bei išstudijuoti Sov. Sąjun-
gos ekonominį gyvenimą, teigia,

Sugrįžęs jis paskelbė Sov. Są
jungos palyginimą su JAVals-

sijos pramonėjimas kilsteli ru-> bojo žmogaus protą, bet ne jo 
sus, kaip pramonė jimas kelia> kvailumą”. Filosofas Bertrand
Indiją ir Kiniją. Kada Europa 
dviem karais save elgeta darė, 
Amerika žygiavo iš stiprumo 
stiprumam Europos įtakos xkri
timą gerai pavaizduoja skirtu
mas tarp Tautų Sąjungos (su 
centru Europoje ir Anglijos- 
Prancūzijos dirigavimu) ir Jung 
tinių Tautų Organizacijos (su 
centru New Yorke, kur asamb
lėjoj Europos valstybės teturi 
septyniolika balsų iš 80).

Kodėl Europa tiek ilgai grie
žė pirmuoju smuiku? Kodėl ji 
savo pirmenybę prarado? Ar 
gali ji ją atgauti? Kokiu būdu? 
Klausimo centre stovi Europos 
susijungimo reikalas. Tikyba 
jau to padaryti neįstengs. Ne
įstengs ir tautų apsisprendimo 
principas, kuris 1919 metais pri 
kūrė eilę naujų, silpnų ir besi- 
nervinančių valstybėlių, kurių 
pašonėje dygo grasi bolševikų 
Rusija. Aviacijos pažanga ma
žas valstybėles padarė ypač ne» 
reikšmingas kariniais sumeti
mais. Po antrojo Pasaulinio ka
ro Europa atsidūrė giliausioje 
savo istorijos duobėje, kur pa
dangėmis šmėkšojo Maskvos še
šėlis. Išgelbėjo Marshallo pla
nas, Atlanto apsigynimo sąjun
ga ir Vakarų Vokietijos atsis
tatymas.

Tačiau turime visi suprasti, 
*»* kad Europos pirmavimo dienos 

atgyventos. Ji pasauliui dau
giau nebediriguos. Tai nereiškia, 
kad ir jos dfknos suskaitytos. 
Laisvoje Europoje gyvena 250 
mil. laisvų žmonių su gera pra-

Russell dar tiksliau pasakoja: 
didžiausias pavojus mūsų laikais 
esąs masių (liaudies) pasišiau- 
šimas rimtai galvoti. Jos teno
ri, kad joms jausmai būtų ku
tenami, dilginami, kad būtų aiš
kiai parodyta, kas mylėti, ko 
nekęsti ir kad viskas būtų ne
dvejojant suskirstyta į baltą ar 
juodą, be margų spalvų. Bet gy
venimui to negana: galios sie
kimą reikia jungti su teisingu
mu, prievartą privalu jungti su 
išmintingu a psi s varstymu, o 
rungtynes derinti su kooperavi- 
mu. { žmoniją privalome išmok
ti žiūrėti kaip į vieną didelę šei
mą. Kitais žodžiais, daugumos 
protuose turi įvykti revoliucinis 
perversmas. Todėl Europos su
jungimo klausimu jau dabar 
visi politikos vadai privalo pra
dėti veikti visuomenės opiniją.

Europos sunykimą pavaizduo 
kime pavyzdžiais. Pirmąjį Pa
saulinį karą Anglija baigė išsta- 
čiusi frontuose 60 divizijų. Po 
antrojo Pasaulinio karo su di
desne pajėgų mobilizacija, fron 
tuose teturėjome trylika divizi
jų. Kažin ar šiandien pastaty
tume šešias. Taigi prigyvenome 
laikotarpį, kuriame net stipri 
pramonės valstybė, be pašalinės 
pagalbos, negali išstatyti savo 
apsigynimui tiksliai suderintų 
karinių pajėgų: laivyno, avia
cijos (strateginės ir taktinės), 
tankų, atominių ginklų, bakteri
jų priemonių, raketų, minų ir 
pan.

Visi naujieji ginklai ne tik

“ parodydamas, kaip to-

Ii ji yra atsilikusi nuo Amerikos. 
Pavyzdžiui, bendroji pramoninė

bent 50 metų nuo Vakarų vals
tybių standartinio lygio. 

Profesorius Nutter. kuris Ru Rusijos produkcija yra net 34
sijoje viešėjo kaip JAV Ekono- metais atsilikusi nuo JAV. Pa 
minio Tyrinėjimo biuro atsto- imkime atskiras šakas: anglių 
vas, 1956 mętais aplankė nema- pramonėje Rusija yra 47 metais 
ža Sov. Sąjungos miestų bei nuo šio krašto, popieriaus pra- 
kaimų. Jis turėjo galimybę kai- monėje -
bėtis su darbinirtkąis fabrikuo- gamyboje

partijos pirmininkas). Sesijoje 
buvo pasisakyta už Rytų Eu
ropos tautų egzilinių centrų! 
glaudų bendradarbiavimą iri 
prieita išvados, kad įvykiai

negu ji dabar yra.
Profesorius Nutter teigia, kad

pereitų 40 metų laikotarpyje 
Sov. Sąjungos ekonominis gyve
nimas būtų galėjęs pagerėti, jei
gu pramonė būtų perleista j pri
vačias rankas, kas darbininkams 
būtų suteikę daugiau energijos 
ir kūrybingos jėgos. Vietoje to, 
kaip sako profesorius, komunis
tinės Rusijos pramonė yra pa- 
žęįdžiama blogu planavimu, biu-

54 metais, cemento' rokratišku nepajėgumu ir tikro- 
- 32 metais, keleivi-' sios iniciatyvos stoka. Edv, 8.

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELE
PREMIJUOTAS ROMANAS

92 tęsinys

Iš pievų plaukia malonus kvapas, maišosi su la
pų žalumu. Kelias baltas, pradžiūvęs. Ir gera juo lėk
ti, gerti vėją. Kryžkelėje suka kairėn. Į miestelį dar 
anksti, juk Julius prašė netrukdyti.

Kai užgriebia motociklo šviesa, matai klevus, to
polius, guobas pirmam žalume, baltakaklius beržus 
su gelsvais kaspinais. Ramu miške, tik Viktoro min
tys audrėja. Omai sustoja ir balsu kužda:

— Samanei aš viso nepasakiau!
, Šį rytą jam atėjo pagunda — nustebinti buhalte

rį, tą gudrų vaikiną, ir vietoj Samanės antram veiks
mui pristatyti Liną! Nuvažiavo ir pasakė: eik ir veik!

Nūnai šelmiškai šypsosi, nusmaukia beretę ir mu
ša delną. Nežino ir Lina, kad Julius vakar piršosi Sa
manei: Taip buhalteris drumsčiasi, keikiasi. Gal Liną 
išgrūdo laukan ir, mylimosios nesulaukęs, vėl girkš- 
noja iš ropinės. Bet Lina ne iš tų, kurią lengvai iš-

mone, gauniomis laisvomis ir brangiai kainuoja, bet kan kele-

Vengrijoje ir Lenkijoj^ parodę 
rimtus Sovietų Sąjungos irimo 
simptomus.

• Buv. Dancigo gestapo vir
šininkas dr. (iuenther Venedi- 
ger, pro kurį karo metu, be abe 
jo, praėjo ir skaičius gestapo 
suimtų lietuvių, š. m. kovo 30 d. 
Stuttgarto prisiekusiųjų teismot
nubaustas 2 metais s. d. kalėji
mo uz padėjimą nužudyti 4 ang 
lų aviatorių, kurie buvo pabėgę 
iš vokiečių nelaisvės.

MOVING
A BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymua bei pervežimu* 
•š tojimų ir artimų atstumų.

Tel. Blshop 7-7075

Duoną ir įvairias ąkeningas 
bulkutes kepa

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

Tel. CLlffslde 7-«37« 
Pristatome į visas krautuves 
lr restoranus, taip pat iš
siunčiame } visus artimuo
sius miestus.

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM | VISAS MIESTO

M P IIį vi DAL,S TUOjAU PAT
IrLk mMr* Saugus baldų perkraustymas as- 

menų turinčių ilgų patyrimų.
STASYS FABIJONAS

2148 U. Hoyne >>e„ Telel. Virginia 7-7091

TELEVIZIJA • RADIJAS .
HI FI PHONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

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

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

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugumą 
ir gražų pelną.

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

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės į:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

pakelės medžių, vakario dangaus. Triukšmingai įbil- Ties Linos varteliais, po krūmų kepure, randa suo- 
da į miestelį ir ties bankeliu tyčia spaudžia signalą, liuką ir atsisėda. Neramu. Šalta. Jau ir vidurnaktis, 
kad jį išgirstų. Languose visai tamsu. Vienu šuoliu Tiek ilgai ji negali būti bankelyje. Greičiausiai išva- 
atsiranda gonkose, trenkia kojomis, beldžiasi, bet žiavo dviračiu į kaimą ir ten nakvos.
niekas neatsiliepia. Griebia rankeną — uždaryta. Jam 
gėda sukelto triukšmo. Tikriausiai ji išėjus, rr-Julius 
miega.

{stumia motociklą daržinėlėn, apsižvalgo sode, 
kur matosi miegamojo langai. Tylu, tamsu. Ir nieko 
daugiau nelieka, kaip užsidaryti savo kambary.

Nedegęs šviesos, žiūri į medžių šakas, pavasari
nį dangų, prasikalusias žvaigždes.

Bet Lina galėjo neišeiti? Gal jiedu tamsioje raš
tinėje, o gal miegamajame ?

Greit pasikeičia kelnes, užsimauna guminius ba
tus. Tiesiai į koridorių jis negali eiti — išgirs. Ati
daro langą ir lipa laukan. Jeigu namuose dar kas ne
miega^ meistro tikrai nepastebės. Jis pilkai apsivil
kęs, glaudžiasi prie krūmų. Prislenka iki miegamojo, 
prideda ausį prie sienos, klausosi. Nieko! Nič nieko. 
Išėjo! Ne Linai būtų išlaikyti tylą!

KeliaklupšČia išropoję pro gyvatvores ir nuskuba 
į aikštę. Visur langai užverti, žiburiai užgesyti, tik 
vachmistras dar šviečia anapus Žarstės. Ten triukš
mas, muzika. Priėjęs įsiklauso, bet jos balso negirdi.

— Ir ko slankioju ? Ji namuose!
prašysi už durų. O jei sėdi, ką ji veikia? Nors žiemą _ .... , . , . .. ... . .. .
ir globojo ir mokė, bot'argi esi tikras, kad ji iSlaikya. . J „durl“
8 tai, gindama*Samanę, j, pastūmėjo! “*»• kid f"**™“* I b*nkCl,. kaip visada.

Ir kodėl vakar neišdrįso pasakyti buhalteriui tie- Skubina žingsnius ir vėl sustoja ties policija. Gal
sos į akis? Tada susiprastų ir karolius atiduotų Li-ji ten ūžauja, tačiau nekviestas nepažiūrėsi. O jei pas 
nai. Gal dar nevėlu? , buhalterį, tamsoje? Neįsilauši! Reikia laukti, kol ji

Apsuka motociklą ir gulte užgula. Jau nebemato grįš.

Ant medinio tilto žingsniai. Pro gluosnio šakas 
pasižiūri — artėja šviesus apsiausta^,* suka į takelį.

Lina!
Viktoras keliasi ir eina pasitikti.

34.

LINA, pamačiusi vyriškį, akimirkai stabteli ir 
staiga traukiasi už tilto, kur juoduoja krūmokšniai. 
Viktoras šaukia ją vardu.

— Tu? Tai išgąsdinai! — ji grjzta į taką ir pri
eina prie meistro.

— Aš laukiau tavęs, — jo balsas draugiškas.
— Ak, Viktorai, gerai, kad sutinki mane! — Ji 

viena ranka įsikimba j jo švarko atlapą ir prisiglau
džia virpėdama.

— Tu buvai ?
— Taip! Juk tu leidai, tai ir naudojausi proga,— 

nusijuokia ir atsigręžia į tiltą. Dairosi nerami. Kai
rę laiko vasarinio apsiausto kišenėje, o dešine tampo 
kaklo skarelę.

— Eikim iš čia! Nors jis ir nelydėjo, bet gali at- 
šliaužti. Nenorėčiau, kad mudu matytų.

Meistras ją stebi. Ir kodėl ji nerami? Niekada 
tokia nebuvo. Aišku, siautė, išdykavo bankely, visą 
jo auklėjimą išjuokė ir dabar bijosi. Geriau pasi
traukti, tegu viena apgalvos.

— Gal aš eisiu, — ištaria droviai.

1Bia da«|iai 1
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Vysk. M. Valančiaus lituanistinė mokykla
Si lietuviška mokslo įstaiga 

atlieka mūsų bendruomenėje di
delės svarbos darbą: ji ne tik 
išmoko mūsų vaikus dailiai ir 
taisyklingai lietuviškai kalbė
ti, skaityti ir rašyti, bet dar 
ugdo ir stiprina jų tautinę są
monę per Lietuvos istorijos ir 
geografijos pamokas, per pasi
kalbėjimus apie lietuvių litera
tūrą, tautodailę, muziką, apie 
lietuviškąsias aktualijas ir t.t. 
Be to, priimdama dėmesin tėvų 
iškeltą pageidavimą, mokyklos 
vadovybė periodiškai ir gana 
dažnai ruošia savo mokinių po
būvius, kuriuose jaunimas savo 
mokytojų akivaizdoje praleidžia 
daug mielų jaunatvės valandų, 
besilinksmindamas ir bežaisda-

ir pašnekesiai, persunkti lietu
viška dvasia, labai naudingos lie 
tuvių vaikų religiniame auklė
jime; ypač jos svarbios tiems 
vaikams, kurie, lankydami vie
šąsias mokyklas, neturi net pro
gos mokytis tikybos dalykų.

Dar viena labai sėkmingai pa
sireiškianti lit. mokyklos grupė 
yra tautinių šokių ansamblis, 
vadovaujamas nenuilstančio Sa-
gio. Trumpi šios apžvalgos rė- kiamas Amerikos Lietuvių Ta

riams pareiškė padėką. Padėko
ta ir A. Kunigiškiui už jo paro
dytą palankumą vyčiams.

Buvo skaityta keletas laiškų, 
kurių vienas buvo lituanistinės 
mokyklos prašymas skirti pa
ramą. Paskirta 10 dol. iš kuopos 
iždo. Vytė P. Glugodienė sen
jorus pakvietė pas save atei
nančią vasarą surengti kortų va 
karą ir pati kvietėja pasižadėjo 
šiam reikalai daug pasidarbuoti 
Susirinkimas kvietimą priėmė ir 
pareiškė jai padėką.

Šių veiklos metų valdybon iš
rinkti pirm. M. Trainauskaitė, 
vicepirm. B. Karklius, nut. rašt. 
V. Žitkutė, fin. rašt. A. Grybaus 
kaitė, ižd. J. Sadauskas ir tvark 
darys A. Buknis. Senelis

ALTO SUSIRINKIMAS

Gegužės 5 d. 11 vai. lietuvių 
svetainės apatinėje salėje šau-

rnai neleidžia plačiau apžvelgti 
labai daug pasireiškiančio ir gra 
žiai lietuvių tautinius šokius pro 
paguojančio ansamblio veiklos.

Šių eiliučių autorius neseniai 
tupėjo progą pasikalbėti su lit. 
mokyklos vedėju (ir jos “spiri
tus movens”) Ant. Tamulioniu.

rybos Clevelando skyriaus me
tinis susirinkimas.

MOTINOS DIENA
Muzikų Pr. Ambrazo ir J. Ka

zėno mokinių koncertas, ruošia
mas gegužės 12 d. 5 vai. p. p. 
lietuvių parapijos salėje, šiemet 
sutampa su Motinos dienos mi-j 
nėjimu, todėl numatoma ir ga
limai daugiau pritaikyta progra
ma mūsų motinoms paminėti.

Šiemet koncertas žada būti 
dar įdomesnis ir stipresnis negu 
praėjusieji, nes be fortepiono, 
dainavimo ir akordeono indivi
dualinių mokinių pasirodymų, 
šiemet įtraukti ir grupiniai pa
sirodymai. Taip pat jaunųjų pa 
stangas sutiko paremti ir Cleve
lando “Ąžuolai”, kurie pastip
rinti, dešimties akordeonų ly
dimi atliks tai dienai pritaiky
tą programą. Vakarui nuomo
jamas atitinkamas fortepionas. 
Po koncerto — šokiai ir vaišės, 
kurių metu gros pačių mokinių 
orkestras.

Ruošimo išlaidoms padengti 
rengėjai jau platina kvietimus. 
Visuomenė kviečiama savo atsi-

Visą technikinį rengimo dar-ije. Po pamaldų — iškilminga 
bą šiemet užsikrovė mokinių tė-'tuntų sueiga lietuvių salėje. 2 

vai. p. p. V. Kamantus skaitys 
referatą "Baden - Powell” ir T. 
Remeikis “Ateities veikla”.

Clevelandiečiai laukia nema
ža svečių iš Chicagos, New Yor
ko, Detroito ir kitų vietovių.

vai, kuriems talkininkauja Pr. 
Stempužis.

SKAUTŲ AKADEMIKŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Gegužės 4 — 5 dienomis Cle- 
velandas priims mūsų skautų į 

akademikų atstovus, atvykusius 
iš įvairių Amerikos vietovių į 
savo suvažiavimą. Suvažiavime 
bus visa eilė pranešimų: “Orga
nizacinis vadovavimas ir jo pro
blemos”— Nijolė Maskaliūnienė 
ir Jolanta Drąsutytė, atskirų 
skyrių veiklos, “Mūsų Vyčio” 
ir Dr. Vydūno Šalpos Fondo. 
Pirmą suvažiavimo dieną bus 
svečiams vakarienė ir pobūvis.

Sekmadienį bus iškilmingos 
pamaldos Šv. Jurgio bažnyčio-

PASISEKUS VAKARAS

Lituanistinės mokyklos vaka
ras — balius, įvykęs praėjusį 
sekmadienį Šv. Jurgio parapijos 
salėje, sutraukė arti keturių 
šimtų dalyvių. Tradiciniame mo

mas tikrai gražioj ir jaukioj jjs jaįaj džiaugėsi šv. Jurgio
lietuviškoj aplinkoj

Mokykla veikia išsišakojusi
trimis šakomis:

1. Ketvirtadienio mokyklą lan
ko 55 mokiniai. Einamas Lietu
vos gimnazijos lituanistinių da
lykų kursas. Dirbama su trimis 
grupėmis. Mokytojais yra Aid. 
Augustinavičienė, Ve. Kavaliū
nas ir Ant. Tamulionis.

Bent 20% šią grupę įarntan- 
čių mokinių, stropiai ir nuolat 
lankydami pamokas, yra pasie
kę visiškai gerų rezultatų ir jų 
lietuviškųjų dalykų žinios be
veik atitinka lietuviškų norma
lių mokyklų lygį. Bet ir pasyves 

. nieji mokiniai, pasirodo, ne vel
tui laiką leidžia., Nejučiomis ir 
jų lietuviškas žodynas turtina
mas, retkarčiais lietuviškai kal
bėdami, rašydami bei skaityda
mi ir jie padaro šiokią tokią pa
žangą, todėl jų lygis yra kur 
kas augštesnis negu tų, kurie 
mokyklos visiškai nelanko. 

v 2. šeštadienio mokyklą lanko

parapijos klebono kun. Vilkutai 
čio ir visų tos parapijos kunigų 
bei seselių mokytojų palanku
mu jo vadovaujamai mokyklai. 
Jis taip pat džiaugėsi tais moki
niais ir jų tėvąis, kurie, rimtai 
žiūrėdami į šį darbą ir jį stro
piai atlikdami bei remdami, bent 
moraliniai atlygina už padėtas 
jo ir kitų mokytojų pastangas.

— O apie rūpesčius ir nepasi
sekimus?

— Taip, ir jų netrūksta. Dau
giausia vargo sudarant mokyto
jų kadrą. Clevelande yra įsikū
rę gana daug pedagogų, bet 
labai nedaug tesutinka ateiti į 
svarbią talką. Jei galėtume pa
doriau atlyginti už dalbą, gal
būt šis klausimas būtų lengviau

Darbotvarkėj — valdybos me- lankymu mūsų jaunimą parem- 
tinės veiklos apyskaita, disku- ti. 
sijos dėl valdybos veiklos, nau
jos valdybos rinkimai, pasisa
kymai dėl birželio tragingųjų į- 
vykių minėjimo ir klausimai bei 
sumanymai.

Visos organizacijos, dalyvau
jančios Amerikos Lietuvių Ta
rybos Clevelando skyriuje, pra
šomos atsiųsti savo atstovus į 
šaukiamą metinį susirinkimą.
Atstovai prašomi nesivėluoti.

Alto Clevelando Sk. V-ba

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

Edvvard A. Ksiazek, R.Ph. 
“Męs paimame receptus, 

pristatome vaistus”
Turime vis<Adų reikmenų kūdi

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

DfiMESIO
Bridgeporte vienintelė PLAUKŲ 

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

752 W. 33 r d St.

kyklos parengime dalyvavo iš
tisos šeimos, kurios su dėmesiu 
ir malonumu išklausė pusantros 
valandos užtrukusią programą.

(Nukelta į 7 psl.)

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialvbė
Precin Photo Studio

(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue 

Telefonas Virginia 7-24C'

BUDRIKO PREKYBA
I

padaro ant užsakymo visokius baldus: parlor setus, 
sofas, kėdes, lovas, lounges pigiau, kaip dirbtuvės 
kainos, Kroehler, Puliman, Diamond, Sealy, Sim
mons Duoda 5 metų garemtiįą. Įvairių spalvų me
džiagų: nylon, vilnų, šilko.

10 DIENŲ TEREIKIA LAUKTI UŽSAKYMO.

NAUJOS PREKES, 
PIGI KAINA,

D E L T O VISI
MĖGSTA DAINĄ!

Dabar muzikos mėgėjams įvestas 
naujas <lklells

FONOGItAI’Ų PLOKŠTELIŲ 
SKYRIUS

Populiarios, klasinės ir dzaso
— PLOKŠTELES —

Didelis pasirinkimas geriausių firmų
UI FI FONOGRAFŲ

TV. Radio ir Elektrinių Aparatų

NUO U2SISENE JUSIU 
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ

IR ATVIRU ODOS LIGŲ 
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ. 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
□agall ramiai ačdfttl lr naktimis 
miegoti nea Jų užaleenBJualos žalždoi 
nležejlmą Ir skaudėjimą senų atvi
ru lr skaudžių žaiždų uždekite 
LEGULO Olntment Jos gydymo 
vpaibyea palengvina Jusu skaudėji
mą lr galBalte ramiai miegoti nak
tį Vartokite Ją tapgl nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi pašalina 
nležejlmą ligos vadinamos PSORIA- 
SI8. Taipgi pasalina perSejlmą Ilgos 
vadinamos ATHI.ETE.S FOOT. su 
stabdo džiovinimą odos Ir perplyftlmu 
tarjiplrSČIu. Yra tinkama vartoti nuo 
džlflstančlos suskllsios odos dedir 
vinių, odos lftberlmų lr t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skauduB Iftberlmas nuo vy
styklų. JI yra gera gyduole nuo Iš
viršinių odos Ilgų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 75 
ct., $1.25, Ir $3.50.
Pirkite vatstlnSseChl- 
cagoj Ir apylinkėse—
Mllwaukee, Wise., (Ja 
-v,Ind. Ir Petrolt, Mi. 
chlgan arba rašyki- 
'»> lr atsiųskite Mo- 
ney order J

LEGULO, Department D.. 
5618 W. Eddy St, Chicago 34, UI.

Dflinfl-TCLCVISIOn
Csales - service)

lir-J

Sav. Inž. A. K HM P.NAS 
SS2I S. Halsbed — CLlffslde 4-56A5 
Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais

ir ketvirtadieniais 9—9

PIGLU IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BAL DU S
VIETOJE IR IŠ TOLIAU

K. EIDUKONIS

PADĖKA
Labai dėkojame visiems mū

sų bičiuliams, dalyvavusiems 
Nek. Pr. Seserų Gildos seime, 
kuris įvyko Cicero balandžio 7 
dieną. \

Nepaprastai buvo malonu 
matyti tokį didelį geradarių bū
rį ir patirti jų nuoširdų dosnu-

sprendžiamas, bet lėšų stoka ne- m^- Meldžiame gerąjį Viešpatį 
atlyginti visiems gausia palai
ma. '

Ypatingas ačiū J. E. Vysku 
pui V. Brizgiui, kuris ne tik tei 
kėši atsilankyti, bet ir savu tu
riningu žodžiu prabilo į susirin-

leidžia varžytis betkokiais pa
žadais. "f

— O kaip su lėšomis?
— Mums reikia bent 2,000 —

2,500 dol. metams. Iš tėvų už 
mokslą surenkama apie 700 —
800 dol. Kitus gi stengiasi su-, kusius. Taipgi dėkojame didžiai 

skantyti ir rašyti Einamas pra- organizuoti veiklusis tėvų komi-' b Prelatui Albavičiui, kuris
džios mokyklos kursas. Dirba- tetas su Garka nriešakvie Kain,?.. ......-----J -- . . . au pucadftyje. rva.jp | ieicio seimui įvykti jo parapijos

jiems pavyks — netolima ateitis

Ant parodos virš 100 parlor setų nuo $98-<M> iki $395-99- 
Virš 100 miegamojo kambario setų, valgomojo kambario 

setų, kilimų, skalbiamų mašinų, gazinių pečių, 
šaldytuvų, oro šaldytuvų (vėsintuvų).

60 mokinių. Mokoma lietuviškai

ma pasiskirsčius keturiomis gru 
pėmis. Dirba šie mokytojai: 
Astrauskienė, St. Stasienė, Ant. 
Tamulionis ir V. Tamulionis.

3. IJtuanistikos dalykų pamo
kas šv. Jurgio par. mokykloje 
lanko 105 mokiniai. Pagal vei
kiantį susitarimą su šios para
pijos ir mokyklos vadovybe, vi
si lietuvių vaikai turi lankyti 
paskutines pamokas, skirtas lie
tuviškiesiems dalykams, bent 
tris ar keturis kartus savaitėje. 
Pasirodo, kad bent 15% visų tą 
mokyklą lankančių lietuvių vai
kų tėvų yra pareiškę pageidavi
mą, kad jų vaikai būtų atleisti 
nuo šios pareigos... Gėdą jiems 
daro net kaikurios mišrios ame
rikietiškosios šeimos, kurios vis 
dėlto savo vaikus įpareigoja to
kias pamokas lankyti. Šias li
tuanistikos dalykų pamokas dės į 

to mokytojos Astrauskienė ir 
V. Tamulionienė.

Visose trijose lit. mokyklose 
labai gražiai talkininkauja nau
jai šv. Jurgio parapijoje pradė
jęs ganyto jauti kun. P. Dziego-' 
raitiH. Turiningos jo pamokos

an
Lietuvių tauta*
bė* Arklvyok. Jurgio Matulalčio- 

Matulevtčlaua
Trljoae dalyse:

UŽRAŠAI
L Lunnali Mlntya, pastabos. paa> 

ryti mal. da kaip tik atalakleldžle 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos |tve|- 
glmas bei vielikes pasiaukojimai 
tarnauti Dievui, Bažnyčiai lr stelų 
Išganymui.

II. LaJftkaL Tat įvairiems asm* 
ntms raAytų laiškų Ištraukos, gyve 
ntmlikos Išminties perlai. Išreikš 
patarimų, paraginimų Ir paaiškint 
mų formoje.

III Vilniuje, žvilgsnis J Arklvya 
kupo kančias perneštas senoje Lie
tuvos sostlnšjs, kur Jis stengdamasi* 
bfltl visiems visa kuo. kad visus lai
mėtų Kristui, daugiausia yra nuken 
tSJes

Knyga turi 110 psl., paveiksluota 
Ir (rišta I kietus viršelius. Kaina 
|2. RO.

(Išsakymus su pinigais siųskite:

“D R A IJ G A 8”
4545 W. 63 St.. Chicago 2fl. UI

parodys.
Baigdamas turiu pareikšti, 

kad šioji lietuviškosios šviesos 
įstaiga yra labai remtina. Tur
būt niekur nebus tikslingiau ir 
našiau sunaudojamas tavo, ma
no ir jo doleris, kaip šioje mo
kykloje. Pr. K.

VYČIŲ SENJORŲ VEIKLA
Senjorų pirm. M. Trainaus

kaitė pateikė pranešimą iš įvy
kusio kortų vakaco, kuris buvo 
A. Kunigiškio namuosė. "■ Pelno 
liks apie 30 dol. Susirinkimas 
valdybai ir pasidarbavusiems na

patalpose ir tėviškai globojo I, 
seimo dalyvius. Tebūna leista 
čia dar ypač padėkoti Gerb. Gil
dos Dvasios Vadui Kun. Dr. A. 
Juškai, Apskrities bei Kolonijų 
valdyboms, visoms seimą parė- 
musioms Draugijoms, mūsų 
mieliems rėmėjams bei veikė
jams ir seimo dalyviams.

Gera yra dėkoti, kada Jūsų 
pačių gryna intensija savaime 
gauna Viešpaties palaimą ir 
užmokestį amžinybėje.

Nek. Pr. švč. P. Marijos 
Seserys

Maloniai kviečiu visus draugus ir pažįš-1 

tarnus atsilankyti į mano GIMTADIENIO
‘ I

POKYLĮ, kuris įvyks šį šeštdienį, gegužės 

mėn. 4 dieną, 8 vai. vakaro Tauragės klubo
I

svetainėje (4342 So. Hermitage Avė.). Prie 

skanių užkandžių bei gėrimų if linksmos mu

zikos tikiuosi linksmai su jumis praleisti 

laiką.
* ' '

VERONIKA BRINAS

mok*1*

Augką

MIDLAND
Srivlngs <md Lo<m^j 

Associdticn1 INSUHl 0

FCR 40 MfTU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA Iš 

i PELNINGIAUSIA 
taupymo 

šENDROVf

ALL METAL

CftRPET
114 J

■M H ™ ■
Complete vvith HANDLE!

Full size, all Steel 
case — Baked enamel 

finish inside and out — Steel 
bearing wheels — Regular length hard- 
wead handle — solid rubber bumper all 
around — Genuine china bristle brush — 
Swing-A-Pan dust pan contrel.

Hoover Tank Vacuum cleaner, už............................... $39-95
General Electric Tank cleaner, už.................................... $39-95
Eldorado Vacuum cleaner, vertės $69, už ........ $39-95

Didelė nuolaida už jūsų seną deanerį

JOS. F. BUDRIK FURNITURE, INU.
3241 South Halsted Street

Krautuvė atidara pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais iki fl:30.
1 Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vai. vak.

Budriko Radio Valanda iš WIIFC, 1450 kil. radio stoties kiekvieną 
ketvirtadienį nuo ti iki 7 vai. vakare.

MOVINC

4038 Archer Avmm Tai. la.i-ativ 
AUGUST SALDUKAS *.<l«»'«-

Turiu naują didelį sunkvežimį 
ir apdraudas

2313 W. 91st St., Chicago, Dl. 
Tel. PRrescctt 9-2781

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANE SAVINGS ''Z’“
2555 WE8T 47th STREET LAfayette 8-1083

B. R. Pletkleuicz, prez.; E. R. Pietkletvlcz, sekr. Ir advokatas

Mokame aukštua dividendus. Keičiame* čekius. Parduodame lr perkame 
valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami sąskaitą šiandien. Apdrausta Iki *10,000.

Darbo valandoe: ‘pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 Iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 Iki 5 ; treč uždaryta, o seėt nuo 9 Iki vidurdienio.

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

tolimų distancijų, šaukite sekančiai.

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

Telefonas — FRontier 6-1882

Atliekame dideliui ir msžus automobilių remontas. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis.

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”
Sinclair gazolino stotis “PAGALBA” — A. Stanevičins, Ssv.

2641 West 7lst Str. (Kampas Talman Avė.)
TeleLPRospect 8-9842, Namų tel. W Albrook 5-5934

Saugumas Federalinės Valdžios Agentūros 
UŽTIKRINTAS IKI £10,00000

DOVANAI 
SKĖTIS
(LIETSARGIS)

SU DEPOZITU 
$1OO AR DAUGIAU

I
Pradėkite einamą sąskąitą pąs mus dąbąr !

SOSTAS PERKRAUS^
** toli ir arti 'M

mauji otosu T»off»i-n*tu»un K/umsrrm r m urvu

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36. iLl Tei »Aikn,*k 5

- ■ ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1447 So. 49th Ct., Ci-ero, III.

JUOZAS GRIBAIJSKAS, Vedėjas 
Telefonas — Mshnp 2-1397. Uždaryta trečiaiMeniais.
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LIETUVOS DANTŲ GYDYTOJŲ SĄJUNGA CHICAGOJE RENGIA TRADICINĮ PAVASARIO

Koncertą - Kartūno Baliu
1957 m. gegužės men. 4-tą dienę, 8-tą valandą vakare
VVESTERN BALLROOM SALESE 3504 SO. VVESTERN AVENUE

PROGRAMOJE: Šokėję* Aurelija Balytė ir Rūta G ra ūži n y tė 
Pianistas p. Skridulis. Šokiams groja muz. Akelio orkestras

Staliukai galima užsakyti pas dant. gyd. E. Baltrušaitienę FRontier 6-0787 
ir St. Tumosienę OLympic 2-1464 ir prie įėjimo.

Visi maloniai kviečiami atsilankyti

Sporto žinios
(Atkelta iš 2 pm.5

katoje” ir įvairiose tremties ko
mandose Vokietijoje ir Aust
ralijoje, šiuo metu iš aktyvaus 
sportinio gyvenimo pasitraukė 
ir perėjo į organizacinę sporto 
veiklą.

Nauja A.L.F.A.S. vaidyba

Australijos lietuvių sporto klu 
bų pirmininkų išrinktasis Aust
ralijos Lietuvių Fizinio Auklė
jimo ir Sporto valdybos pirm. 
VI. Daudaras valdybos nariais 
pasikvietė teisininką ir Lietu
voje buvusį sporto bendradarbi 
ir rėmėją L. Karvelį ir A. Lau
kaitį, kurie, glaudžiai bendra-
darbiaudami su visais lietuvių 
klubais Australijoje, nustato 
visą sportinį darbą.

Nuolatinis sporto skyrius

• Australijos Lietuvių Bendruo
menės laikraštis “Mūsų Pasto
gė”, išeinąs kartą savaitėje Syd
nėjuje, matydamas didelę fizi
nio auklėjimo reikšmę tremties 
jaunimui, įvedė nuolatinį sporto 
skyrių, kurio redaktoriumi pa
kvietė A. Laukaitį.

Lietuviai Pietų Australijos 
rinktinėje

Prieš kurį laiką Adelaidėje 
viešėjo amerikiečių Mormons 
krepšinio rinktinė ir žaidė prieš 
miesto ir Pietų Australijos rink 
tinęs. J Adelaidės ir Pietų Aust 
ral i jos rinktines buvo pakviesti 
ir žaidė keturi lietuviai: koman
dos kapitonas ir treneris A. Ig- 
nšta^ičius, V. Gurskis, K. Ja- 
ciunskas ir R. Petkūnas. Rung
tynes po gana ilgos kovos ne
žymiai laimėjo amerikiečiai.

Tauras baigmėje
Adelaidės vyrų krepšinio ko

manda, nugalėjusi australų Gle- 
nelg komandą 83:68, pateko į 
vasaros varžybų baigmę. Gra
žus komandos susižaidimas ir 
ypatingai geri Ignatavičiaus me 
timai, įgalino lietuvius taip di
deliam laimėjimui prieš stiprius 
australus. Taškus pelnė Igna-

REKORDA3 ŠUOLYJE

Bob Gutowski, iš Occidental 
šokdamas 15 pėdų ir 8 1/4 inčo.

kolegijos, sulaužė 15 m. išsilaikiusį rekordą šuolyje su kartimi per- 
(INC)

SU LIETUVIŠKĄJA JAUNUOMENE
A. SAU LAITIS

Sielojantis lietuvių tautos li
kimu, neišvengiama rimtai rū
pintis savo jaunimu, kad jis iš
liktų lietuviškas ir tęstų lietuvy 
bės gyvenimą.

Jaunimo pastangos

Ligi šiol ir pats jaunimas, 
nors ir išblaškytas beveik po vi
są pasaulį, yra parodęs gražių 
pastangų lietuvybės gyvenime.

Turime apsčiai ir organizuoto 
jaunimo: skautus, ateitininkus, 
vyčius, studentus, sportininkus 
ir kt. Organizuotas jaunimas 
turį daugiau tikrumo, kad pa
jėgs arčiau stovėti lietuviškųjų 
reikalų, kad labiau įsisąmonins 
į tautinius klausimus ir kad gi
liau gyvens lietuvybės dvasia.

Bet lietuvišku išlikti net orga 
nizuotas jaunimas negali būti 
vienas: jis būtinas gyvųjų san
tykių su visu lietuviškuoju gy
venimu su visais lietuviais. Juk 
jaunimas yra dalis visų lietu-

tavičius 32, Klimaitis 15, Visoc t vių, neatskiriama dalis, priklau-

Tik šiems visiems aktingai da
lyvaujant skautiškasis ugdy
mas gali būti sėkmingas ir pil
nas.

Emigracinės sąlygos mūsų 
skautiškajam jaunimui yra to
kios, kad ne visi normaliai skau 
tiškajame ugdyme turį daly
vauti veiksniai tikrai dalyvauja 
arba kaikurių ir iš viso nėra. Ta 
čiau ir šitie trūkumai gali būti

jaunimo ugdymui mažiau žalin
gi, jei sąmoningai lietuviai bei 
esamos mūsų visuomenės insti
tucijos tinkamai domėsis jauni
mo gyvenimu ir neatitruks nuo 
jo veiklos.

Mūsų jaunimas, ar tai skau-■ ’*- '*.>4
tai-ės, ar tai ateitininkai, ar tai

i sportininkai, ar tai kitas, yra 
(būtinas nuolatinio ryšio su lie
tuvių bendruomene; jis būtinas 
lietuviškosios atramos; jam rei
kia lietuviškosios aplinkos tiek, 
kiek tik jos galime daugiau su
kurti. I

Todėl jaunimui prie lietuvy
bės prilaikyti, organizuotam ar 
ne, reikia ne tik medžiaginės 
paramos; jam gal labiausiai rei 
kia moralinės talkos: ji9 turi 
jausti esąs gyvoji gyvosios lie
tuvybės dalis. Tai yra gal svar
biausias laidas lietuvybei išlikti 
ir tautinę dvasią perduoti mūsų 
jaunimui bei priaugančiai kar
tai.

Negalima skųstis, kad mūsų 
jaunimu visai nesirūpinama ar
ba kad jos organizacijos nere
miamos. Ir rūpinamasi, ir remia 
ma. Bet galima ir reikia dar 
daugiau; daugiau dėmesio ir 
dar tampresnių santykių tarpi 
jaunimo ir lietuvybės. Juo didės 
nis lietuvybei pavojus, tuo di
desnių reikia pastangų jauni
mui gyventi lietuvybe.

Juk beveik kiekvienas galime 
pridėti po lašą kokios medžia
ginės, o ypač moralinės, para
mos pirmiausia organizuotam 
jaunimui, kad ir pagal savo pa
sirinkimus.

Ar žinai, kad...
— 89.7% automobilių nuken 

tėjusių katastrofose buvo vai
ruojami vyrų.

— 22% visų mirčių automo
bilių katastrofose įvyko JAV 
1956 m. šeštadieniais.

— 56% visų JAV automobi
lių katastrofų 1956 m. JAV įvy
ko penktadieniais, šeštadieniais 
ir sekmadieniais.

— 390 asmenų 1956 m. Ame
rikoje buvo užmušti einant per 
raudonas šviesas.

— 2,368,000 asmenys buvo su 
žeisti JAV 1956 m. auto katost- 
rofose.

— Kad toks mandras, pasa
kyk rnail, kada šuo kanda, — 
klausia vaikas kito vaiko.

— Kai išsižioja.
— Ot, ir nepataikei! Šuo kan 

da tik kai susičiaupia.

SKIP’S 
Liųuor Store

SELF 
S ER V ICE

5515 SOUTH DAMEN AVENUE
ALL PHONES — VVALBROOK 5*8202

kis 14, Gurskis 8, Pyragius 7, 
Petkūnas 5 ir Urmonas 2.

A. Snarskytė vėl žaidžia
Po gana ilgokos pertraukos 

buvusi Australijos jaunių, Pie
tų Australijos ir įvairių kitų sta 
lo teniso varžybų nugalėtoja Al 
dona Snarskytė vėl pradėjo tre
niruotis ir vėl aktyviai dalyvaus 
stalo teniso žaidynėse. A. Snarfc 
kytė keleris metus iš eilės tu
rėjo antrąją vietą visoje Aust
ralijoje, baigmėje suklupdama 
prieš buvusią pasaulio čempio

nę D. Berregi.
A. Snarskytė atstovaus Ade

laidės sporto klubą Vytį šiemet 
Geelonge įvyksiančioje lietuvių 
sporto šventėje.

Nelaimės pasekmės
Buvęs Pietų Australijos ir vi

sos Australijos futbolo rinktinės 
dalyvis A. Kitas, kuris Adelai
dės Vytį atstovaudavo futbole 
ir krepšinyje, Kalėdų švenčių 
metu turėjo didelę automobilio 
katastrofą. Neseniai išėjęs iš 
ligoninės, jis vis dar gydosi tė
vų namuose ir dar ilgai negalės 
įsitraukti į aktyvų sportinį gy
venimą.

Lietuvis regatų pirmenybėse
•Jau daugiau kaip 50 metų 

Sydnėjuje prieš kiekvienas Ve
lykas įvyksta tradicinės visų 
gimnazijų regatų varžybos. Can 
beriškis J. Gružauskas, kurį Aus 
tralijos lietuviai pažįsta kaip ge
rą krepšininką ir sostinės Can- 
berros australai kaip vieną ge
riausių australiškojo futbolo žai 
dėjų, šiuo metu mokosi baigmi
nėje katalikų St. Joseph gim
nazijos klasėje. Jis atstovavo 
savo mokyklos aštuonikę šiose

santi visai lietuvių bendruome
nei ir tik visoje joje pajėgiąs, 
paskirai ar organizuotai, siekti 
tautinių tikslų ir joje vykdyti 
savo tautinį pašaukimą.

Skautybėje

Nemaža mūsų jaunimo — ber 
niūkų ir mergaičių — veikia lie 
tuvių skautų bei skaučių organi 
zacijose, kurios nuo pat savo 
įsikūrimo beveik prieš 40 metų 
ir ligi šiol laikosi tvirtai įaugu
sios į lietuvių tautinę bendruo
menę. Turėtume siekti, kad jo-1 
se susiburiąs mūsų jaunimas’ 
dar ilgus metus, naudodamasis 
skautybės ugdymo privalumais, 
sėkmingai bręstų lietuvių tau
tai ir Lietuvai. '

Skautybė, pirmiausia asme
nybės ugdymo metodų įkvėpi
mu, savo idealų patrauklumu, 
savo originaliu organizaciniu 
darbu ir p., aktingai įima patį 
jaunimą, skatina jo iniciatyvą, 
magina jo pažangą, plėtoja jo 
veiklumą ir t.t.

Skautybės sistema, skiriama 
jaunimui, yra, kaip organizaci
ja, ne vien jaunimo: ji yra visų, 
ir visų ji būtinai rejkalinga — 
šeimos,, tėvų, bažnyčios, moky 
klos, visuomenės institucijų, rė 
mėjų, valstybės organų ir k.

Meilė ir kilni 
pats dalykas.

širdis yra tas
—Dante

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELĘ EGZAMINAMS

PASIRUOŠTI 
PILIETYBE

KAIP 
J. A. V.

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

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

Pinigus su užsakymais siųsti: 
DRAUGAS,

4545 West SSrd Street 
Chicago 29, Illinois

varžybose, kuri 1956 m., jam 
taip pat būnant rinktinės sudė
tyje, buvo laimėjusi pirmąją 
vietą, šiais metais St. Joseph 
laivelis laimėjo ketvirtąją vietą. 
Sias regatų varžybas stebėjo 
daugiau 40,000 žiūrovų ir jos 
buvo perduodamos per televi
ziją. A. I .aukaitis

I.

Čikagos Lietuvių Choras

PIRMYN
r •

— Stato —
Johann Strauss’o 3 veiksmu operetę

II

J »

‘ŠIKŠNOSPARI
,4. "DIE FLEDERMAUS"

Koncertinėje Formoje
1957 M. GEGUŽIO 5-TĄ DIENĄ
“SOKOL’Ų” SALEJE

2337 South Kedzie Avenue
Pradžia 3:30 valandą po pietų

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

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

» >

MAY-GEG. 2, 3, 4 d.

HENNESSY THREE STAR COGNAC Fift,,x $5.09
ASBACH URALT F*th $5 59

MONNET IMPORTED COGNAC $4.98

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF V.S P .Fifth $ą.89

OLD TAYLOR, BONDED
(Decanter only) $4.49

CINZANO VERMOUTH
Dry or Sweet Fifth $.|39

KIJAFA WINE Fifth $|.69

VODKA — 80 Proof Fifth $2-59

GILBEY’S GIN Fifth $2.79

BUDWEISER, SCHLITZ, MILLER, HAMMS

or PABST, Case of 24 Cans $3 49

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

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

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

BROWN E JONĖS
Norfolk PI., London W. 2

(Arti PADDINGTON požemio stoties)
ilbės paPagelbės pasiųsti siuntinėlį Šeimai

OFISO VALANDOS:

Ltd.
TEL.: PAD 2797.

Pirmad., antrad., penktad. ir 
Šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p.

Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 
Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.

JONAS GRA k BLLR U
Pardavimas ir taisymasVAISTUS, TEKSTILES MEDŽIAGAS. BATUS IR ODJJ, MEGSTINES KOJINES

f
Garantuotas siuntinėlų pristatymas adresatui.

Atveju, jei siuntinėlis dingtų,
pinigai grąžinami.

Už siuntinėlio gavimą nereikia primokėti

RAŠYKITE LIETUVIŠKAI REIKALAUKITE MUSŲ KAINARŠŠIŲ.

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

Žiūrėkite kainų ir rūšies!

J. O. TELEVISION CO.
, Televizijos, radijai, patefonai, kamb. vėsintuvai

iiKALBA VILNIUS
Kasdien 4 vnl. 20 min. popiet. Ateikite

2512 W. 47th St.
ATIDARA IR SEKM

M

pasiklausyti.

Tel. FRontier 6-1998 
nuo tl vai. Ilgi 8 vai.

VYIUAKAS SIUNTI NftIJH 17 2IOO
3% jardų an*. n*/1 lynos, ni<l<>« ar 
piltum mnlMninm vyriškai eilutei. 
Vyriško* elIutėH priedai.
Pora „tlprly vyrišky kasdien. bot y 
H |M>r<m vyrišky tilnnnly kujlnly. 
Pora vyrišky apalinly.
H Jard. popllno medi. 2 vyrišk. 
marškiniam*.
5 Marai klanlčno*. sudaryto* jfry- 
niMmo klaiillenoN taukiame.
Svaraa ryiiy.

MOTERIŠKAS SIUNTINĖLIS 277 

2 ajrri. iii. meriž. moter. eilutei. ’ 
Moteriškom eilutės priedai.
1 Jani. hatiato medvilnė* me
džiuko* suknelei.
IH Jani. metliiatpm trumpikei 
(lillu ari).
2 į m ir, m mot. apnt. mi pa«raiin. 
Moteriška akarelė.

5 svarai kiaulienos. 
Kryniamo kiaulienos 
2 „varai ryiiy.
2 „varai cukraus. 
Svaraa šokolado.

MMlarytoa
taukiame.

MAISTO SIUNTINĖLIAI:
III svary cukraus ............... 215.50
iu svary tanky ................... 225.00
IU .viln) ryiiy ...................... 217.15
tu sv. kinui. Mid. k. tanky 220.00

Biuras lr sandėliai veikia kasdien nuo 9 v. ryto iki 7 v. vak., šeštadieniais puo 10 iki 4 p. p;

įriliė • UI li'tė

1957 BUICKAS
Tik

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

Lietuviškoje Prekyboje-MILDA BUICK, Ine. 
907 W. 35th St.,, Chicago 9, III. LA 3-2022
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KUN. J. K. MILIAUSKAS 
SUKAKTUVININKAS

Šių metų balandžio 18 diena au- rinkimuose VVashingtone ir audi< 
ėjo 25-ki metai, kaip VVilkes-Barye, encijoj pas prezidentą Wilaoną. 
Pa., Švč. Trejpbės parapijoj klebo-J Klebonaudamas VVanamie ir

Jr

Nanticoke (Hanoveri, pastatė dvi 
bažnyčias, Nanticoke ir VVanamie. 
VVanamie bažnyčia viena gražiau
sių bažnyčių toje apylinkėje.

Būdamas didelis meno, muzikos 
ir dramos mylėtojas, dar 1917 m., 
padarė pirmą mėginimą sudaryti 
kino filmą jo paties parašyto vei
kalo, kuri buvo rodoma kai ku
riose Wilkes-Barre apylinkės lie
tuvių parapijose.

1930 metais. Lietuvių tautos die
noje ir minint Vytauto Didžiojo 
500 metų mirties šukaktį, VVllkes- 
Barre, Pa., tarp kitos programos, 
pastato jo sumanytą pantomimą 
“Vytautas Didysis”

Jam vadovaujant, Švč Trejybės 
parapija įsigyja Wyoming Moun- 
tain rajone kapinyną (21 akerių 
žemės), kuris šiandien laikomas 
vienu gražiausių kapinynų Wyo- 
ming 'klonio parapijų, neišskiriant 
net kitataučių.

1937 metais jo rūpesčiu ir su
manymu meniškai pagražinta švč 
Trejybės bažnyčia, įtaisytos gotiš-

rašo į laikraščius, važinėja ko stiliaus lempos ir suvestos nau- 
po lietuvių kolonijas su prakalbo-; jos šviesos.

nauja kunigas Juozas K. Miliaus
kas.

Kun. Juozas Karolis Miliauskas 
gimė 1890 metais, balandžio 2 d., 
Centralija, Pa. Jo tėvas Simonas 5 
metų amžiaus atvežtas į Ameriką 
1864 metais, motina Jieva Navic
kaitė.

Pradžios mokslus ėjo Scranton, 
Pa., apylinkėse (baigė 1904 m.), 
augštesnjjį ėjo St. Mar.v’s kolegi
joje, Detroit, Mich., kurį baigęs 
1910 metais įstojo j dvasinę semi
nariją Dunwoodie, N. Y.

1915 metais liepos 15 d. Scran- 
tų Šv. Petro Katedroj J. E. vysku
pas Hoban įšventė kunigu.

Vienus metus vikarauja Pitts- 
vton. Pa., pas kun. J. Kasakaitį, Šv. 

Kazimiero parapijoj. 1916 metais 
skiriamas dviejų lietuvių parapi
jų klebonu, būtent, Wanamie ir 
Nanticoke (Hanover), Pa.

1932 m. balandžio 18 d. paskir
tas Wilkes-Barre, Pa., Šv. Trejy
bės parapijos klebonu.

Dar studentu ir kleriku būda--

mis ir paskaitomis. Kolegijoje ir 
seminarijoje vadovauja sporto, mu 
zikos, meno, dramos srityse, ir pa
sižymi nepaprastais tuose dalykuo
se gabumais. •

Tapęs kunigu, uoliai imasi lite- 
ratinio darbo. Rašinėja į laikraš
čius straipsnius tikėjimo bei įvai
riais visuomeniniais reikalais pa
rašo ir išleidžia keletą knygelių,

1938 metais balandžio 24-tą Wv 
oming Klonio lietuviams katali
kams iškilmingai minint 20 metų 
Lietuvos nepriklausomybės sukak
tį, kun. J. K. Miliauskas prirengė, 
išmokino ir pasitatė įspūdingą pan
tomimą “Knygnešiai”. Štai kaip at 
siliepė tūlas korespondentas iš Lie
tuvos :

“Kiekvienas vaizdas, kiekvienas 
atskira 

Šie
tarp kurių pažymėtinos: (1) “Kas j gyvas paveikslas buvo 
bailys”—2-iu veiksmų komediją, daug kalbanti istorijai

8:00 FREE' WED.
P.M. LECTURE MAY 8

By HENRY BURGESS

Eiplaining how you can now 
rapidly learn to*

SPEAK WITHOUT ACCENT
LITHUANIAN AUDITORIUM 
3133 South Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS
Aecent - Free Speech Will Increaae YtUr Earniugs

CLASS I l'l fcl» ANO H K L k W A NILO tl»'
REAL ESTATE REAL ESTATE HELP WANTED MOTERYS

Būreliui gražiai vadovauja An
tanas Vagelis ir Povilas Babickas.

Būtų dar gražiau, jei rėmėjų bū
relis pasidarytų bent dvigubai di
desnis. Juk VVorcesteryje lietuvių 
ne tūkstantis, o keliolika tūkstan
čių. Ir auka tik 25 oentai iš savai
tės uždarbio.

Remkime centais, bet visi, besi
mokantį jaunimą, o jie vėliau sa
vo darbu šimteriopai atsiteis tau, 
tavo tėvynei Lietuvai!

Ali.

HU.
Vingilas, Boleslovas. 
Vitkauskienė - Jarulaityte, Ma

rija, d. Juozo.
Zurlys, Zigmas, sūn. Juliaus.
Jieškomieji arba apie juos žinan 

tieji maloniai prašomi atsiliepti:
CONSULATE GENERAL 

OF LITHUANIA
• 41 VVest 82nd Street 

Nevy York 24, N. Y.

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

auto garažas, arti mokyklos Ir susi
siekimo, šviesūs tr patogūs butai, 
proga!

Med. 2 po 4 lr 3 kamb. pastogėje, 
geras skiepas, dujų pečiais šildoma, 
kaina 315,000.

Medinis 2 po 4 kmb. gale sklypo, 
centralinis šildymas, guražas, geras 
skiepas, puiki apylinke, $14,000.

GAGE PARKE
Nauj. mūr. 1 % aukšto, 4 lr 3 km., 

centr. šild. dujomis, puiki vieta dviem 
giminingom šeimom.

KITUR
Puikus mūr. bung. 7 kmb. 4 mieg. 

48 & Keeler apyl., karštu vand. šil
dymas, arti susisiekimas ir mokyk
los $6.000 įmokėti.

Turime namų ir biznių (vairiose 
vietose, parūpiname paskolas leng
viausiomis sąlygomis. Kviečiame tei
rautis. _

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

D. MONSTAVIČIUS
REAL ESTATE - 1653 VV. 103 st 

1*4. BEVERLY S-3040 
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpinlnlutvlmas bizniuose lr
valdžios Įstaigose.

INCOME TAX. Tas acoountant

versta iš anglų kalbos, išleista i * Knygnešių’ vaizdai galėtų laisvai 
1915 m. Chicago, III., “Draugo” būti rodomi visose Amerikos lie- 
spaustuvėje; (2) “Bolševizmas”, į ttuvių scenose, pasinaudoti jais ga- 
išleisitas 1920 m. So. Boston, Mass., i lėtų ir Lietuvos teatrai.” 
“Darbininko” spaustuvėje; 3) Ka- 1950 m. pastatė vieną gražiau- 
tekizmas mažiems vaikams, 1932 šių klebonijų visoj vyskupijoj, 
m. Wilkes-Barre, Pa., “Garso” S 1951 m. kun. kleb. J. K. Mi- 
spaustuvėje; (4) 1935 metais su- liauskas parsikvietė savo parapi- 
rašė ir išleido didelį juokų rinkinį, jon Jėzaus Nukryžiuotojo Seseris 
“Nusišypsok”, 165 pusi., “Garso” i vesti vaikų darželį.
spaustuvėje; (5) 1939 metais pa- 1956 m. parapijos pirmosios baž 
ruošė ir išleido maldų ir giesmių nyčios pastatą, vėliau naudojamą 

su “šventoji Valanda”; (6) 1 ’ -----■*-*— —- —J—'

Lietuviu Tautinio Sąjūdžio 
rinkimų komisijos

Pranešimas Nr. 1
1. Lietuvių Tautinio Sąjūdžio 

centfo valdybai korespondenciniu 
būdu rinkti rinkimų komisiją su
daryta Chicagoje šios sudėties; inž. 
Domas Adomaitis, dr. Juozas Bart
kus, Petras Glemža, dr. Jonas Pa- 
plėnas ir dr. Steponas Stankus.

2: LTS cento valdyba siunčia 
balsavimo lapus su kandidatų są
rašu ir rinkimų tvarkos instrukci
ja visiems nariams, įrašytiems į 
LTS centre esamus sąrašus. Ta

, J ieškomi ALBERTAS UNGEI-
TIS, s. Prano, ir JONAS MAZI
LIAUSKAS, s. Prano. Paskutiniu 
laiku jie gyveno Kanadoje, To
ronto mieste. Atsiliepti adresu: A- 
delė Ungeitytė, M. Gorkio g-vė 
Nr. 43, but. 1, Klaipėda, Lithua
nia. •

Jieškomi GEORGE CUIZE- 
VYICH (Cuizas), jieško Mrs. A. 
Pankevvich; BRONIUS KILTENA- 
VICH ir Mrs. LINKSHE, jieško 
Mrs. A. Šimaitienė; JUOZAS AN
TANAS VOLSKIS, MYKOLAS 
DABASHINSKAS, jieško Milasa

4 KAMBARIŲ padidinamas mūrinis,
visas kilimuotas. Iškelti nutekėjimai. 
Čerpių grindys rūsyje. Aliuminijaus 
langai, visur vėsintuvai. Gazo, su
spausto oro šildymas. Pusantro auto- 
ntobiliaus garažas. Kaina .$19,900.

7l36 So. Sawyer Avė.

Mūr. 4 k. šild. did. lotas, tik $10,000 
2 po 4 kb. nauj. garažas — $11,600 
2 po 4 kb. nauj. garažas — $13,200 
6 kb. nauj., modern. (rengtas—pigiai

Vasarviete prie Kankakee upes, su 
baldais ir motorlaiviu — pigiai —- 
$2,000.

Yra pigių ir gerų pajamų naftių.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer avė., LAfayotte 3-3384 

(prie California g-vės)

Marqix*tt« Parke
2 po 0 kamb. mūrinis, prie Uet. 

baž., sav. priverstas greit parduoti. 
Centralinis šildymas, 2 mašinų gara
žas. {kainuotas pardavimui. A. Vaina.

5 kamb. b«ingalow. Autom, gazo 
šildymas. 2 mašinų garažas. $17,000 
Brighton Parke

S po 4 kamb. Mūrinis. Pečiais šil
dymas. Garažas. Tik $20.500. • 
Namų Savininkai!

Turiu plrkčjus visų rūšių namams. 
Norėdami skubiai parduoti namų. 
šaukite nemokamam įkainavimui. J. 
Bacevičius.

VARPAS Real Estate
Insurance, Notary Public 

6010 So. W«uera Avė.
PRosp. 8-2334 arba HEm. 4-7086

PIRKITB Ir parduokite aavo as- 
kiluojamų turtų per mano įstaigą. 
Naudokitės mano teisingu patarus 
rimu.

L KURČIUS
REAL ESTATE SALES%

Mole nejudomo turto pardavimo 
(■taigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia grettae lr teisinga* patar 
oatIhum

R 0 R V I L A
REAL ESTATE SALES i 

2000 w. 6Mb SS. Tel.
a-

Yankūnienė; EDVARDAS VISH- 
čiau daugelio adresai'yra pasikei-1 NIAUSKAS, jieško Eva Vishniaus- 
tę, o kaikurie dėl kurių nors prie- i kiene. Atsiliepti: American Red 
žasčių gali būti i sąrašus ir visai j Cross, 529 S. Wabash Avė., Chica- 
neįrašyti. Todėl LTS nariai, negar- go 5, III. Tel. WAbash 2-7850, ex

rinkinėlį
1940 m. “Garso” spaustuvė iš- ką pradinę mokyklą. Kainavo $35? 
spausdino šiuos jo sceniškus vei- 000. Tų metų rudenį atidarė pirmą 
kalus: “Dainų ir juokų jomarkas”. pradinės mokyklos skyrių. Su kiek 
farsas viename akte; “Amerikos vienais naujais mokslo metais bus 
kaimo mokykla”, farsas viename prijungiamas naujas skyrius iki iš- 
aikte; “Komedijos”: 1. Ponas Tū- augs pilna 8 skyrių mokykla. Pa
žas ir Ponas Arbūzas”, 2 “Abrao- stačius naują kleboniją, seserys 
mas ir Raulas” ir 3. “Supradentas mokytojos įkurdintos senosios kle- 
ir jo gengė”. bonijos patalpose.

Yra parašęs ir kitų, daugiausiai 
scenos, veikalų, kurie tačiau pasi-! 
liko rankraščiuose, nors paties au
toriaus arba kitų scenoje buvo sta
tomi.

1921 metais redaguoja VVilkes- 
Barre, Pa., pradėjusį eiti laikrašti 
“Amerika”. s

1923 m. eina Amerikos Kunigų 
“Vienybes” sekretoriaus pareigas,

vę iš centro valdybos balsavimo
kaip svetainę, pakeitė į moderniš-jlapų, gali iki 1957 m. birželio 1 

dienos komisijai pareikšti norą da-

White Plains, N. Y,
Aukos Lietuvos laisvinimo

reikalams
»

LB White Plains apylinkės su 
rengtame Vasario 16 d. minėjime

tension 292.

Jieškoma KATERINE PAUKŠ- 
lyvauti rinkimuose ir, pranešę sa- TIENE, našlė, jos gimimo vieta 
vo vardą ir adresą, įsirašydinti į ščieka, Klaipėdos kršt. Po karo g. 
rinkikų sąrašus. Jiems rinkimų ko Vokietijoje, Muenchene. Jieško jos 
misija tuojau pasiųs balsavimo la- duktė Joana Šukienė iš Kelmės 
pus. ' • , miesto. Raseinių- apsk. Žinantie-

3. Australijoje gvveną LTS na- ? apise j?" adresą malonėki- 
riai, negavę balsavimo lapų, krei- te w
piasi ne į rinkimų komisiją, bet į aa®kas’ B t” 1 Ha‘
jos įgaliotinį šiuo adresu: Mr. P. 
Lukošiūnas, P.O. Box 1665M, GOP, 
Adelaide, S. Australia.
JAV-se, Kanadoje, Pietų Ameri

koje, Europoje ir kitur gyveną 
LTS nariai kreipiasi i rinkimų ko
misiją Chicagoje.

4. Balsavimo lapai rinkimu in-

milton, Ont., Canada.

vėliau 2 metu jos vicepirmininkas. ®*™" ^ovo ® d- Lietuvos laisvinimo gĮj-ykdjoje nurodyta tvarka išsiun

Jonas Jurkšas iš Lietuvos įieš
ko savo seserų: AGOTA GALI- 
NAUSKlENff* MORTA KIRKIC- 
KIENC ir URTfi KUPREIŠIENE, 
dukterys Miko. Gyv. Chicagoje. j 
Žinias gali suteikti Richardas Am-' 
brozaitis. 2028 Ferdinand St., De
troit 9, Michigan.

COOK
For modern uew Catholic Rectory
Good Pay — references reųuired— 
Mušt speak some English—North- 
west side.

Call NAtional 2-5900 ____

GENERAL OFFICE
AGE 20 TO 35

Work consists of Filing, typiug, 
aiiswering telephone, in pleasant Air 
Conditioned, 2 giri office.

5 day week, Hours 9 to 5, 
Benefits tnclude

• Insurance
• Profit Shariu
• Petision Plau plūs

ANNUAL BONUS 
Opposite N. W. Railroad Station 
just 2 blocks from Union Station

STATE 2-5924

help wANnsn vvraj

MACHINISTS
NEED MEN GOOD ON LATHE 
VVORK & BENCH W0RK. Steady 
year ’round workf Overtime. Day 
work.

H. & K. MFG. CO.
__4646 South Western Avenue__

PROGOS — OPPORTUNITIES

Nuo 1928-1932 metų Lietuvių 
Romos Katalikų Susivienijimo A- 
merikoje vyriausias Dvasios Va
das. Už nuopelnus organizacijai, 
1944 metų seime, įvykusiam Scran 
ton, Pa., pakeltas garbės nariu.

V Pirmojo Pasaulinio karo laiku, 
būdamas vienas veikėjų Tautos 
Fondo organizacijoje, rūpinasi iš
gavimu leidimo iš Amerikos val
džios Lietuvių Dienos. Tuo tikslu, 
1916 m. jo draugo ir didelio tėvy
nės mylėtojo kun. J. Kasakaičio 
raginamas, vyksta sykiu su kun. 
dr Vincentu Bartuška. tuomet bu
vusiu Mount Carmei, Pa., klebonu 
į VVashington, D.C., daro vizitas 
pas senatorius, kongresmenus. 
Valdžiai galutinai skyrus lietu
viams dieną, sužinota, kad tą pa
čią dieną valdžios duot ad| leidimas 
ir kitom dviem tautom taip pat 
daryti rinkliavą visose Juhgt. A- 
merikos Valstybėse. Tuomet kun. 
J. K. Miliauskas kartu su advoka
tu iš Wilkes-Barre, Pa., Jonu S. 
Lopatto antru atveju vyksta į Wa- 
shingtoną ir su pagalba senatorių 
ir kongremenų, ypač kongresmano 
J. J. Casey, gauna pasimaty
ti su Prezidento Wilsono sekreto
rium p. Tumulty ir prašo Lietu
vių Dieną Amerikoje skirti atskirai 
nuo kitų tautų. Lietuviai gavo at
skirą dieną daryti Lietuvai rink
liavą. Ta rinkliava plačiai pagar
sino lietuvių ir Lietuvos vardą ir 
sukelta $176.000.00.

reikalams (ALT-ui) surinkta au
kų $62.50 

Po 5 dolerius aukojo Marija ir 
Stasys Dailydėnai, Morta Širmule- 
vičienė, Janina ir Ir'vvs Širmulevi 
čiai, Vincas Kaliasas, Kazys Daily, 
denas, Antanas Usinas, Aleksand
ras Vakselis, Kleopas Sitasiūnaitis, 
Eug. ir Vilius Ritėnai. Kiti po ma
žiau.

Valdyba

Worcester, Mass.
Iš rėmėjų veiklos 

Vasario 16 gimnazijos Vokieti
joje mokiniams remti 1956 m. bū
reliui priklausė 28 nariai.

Tais metais po 12 dolerių au
kojo Kazys Adomavičius, Juozas

čiami rinkimų komisijai iki 1957
m. birželio 15 dienos. 1 ĮSIGYKITE DABAR

5. Rinkimų komisijos adresas t
dr. J. Paplėnas, 5647 S. VVood St., - -- w
Chicago 36, Illinois, U.S.A. 1 v

TĖVAS pijusLietuvių Tautinio Sąjūdžio 
Rinkimų Komisija

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

miegamieji). Augštas rūsys (English 
basment). Galima įrengti butą rūsy
je ir pastogėje (attic).

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

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

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

> SHUKI? BUILDERS 
AND REALTY

6433 So. PulaaU St.
Telef. LUdlow 5-5000 '

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

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St.
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir ssmad.)

PARDUODAMAS NAMAS. 
2-jų butų mūrinis, su garažu. 
5 kamb. butas su centraline ga
zo šiluma ir 4 kamb. butas pe
čiais apšildomas, 2241 W. 23rd 
Place. Kreiptis vakarais. Telef. 
TOwnhaJl 3-8417.

PAJIEŠKOJIMAI
LIETUVOS GENERALINIO 

KONSULATO NEW YORKE 
PAJIEŠKOMI ASMENYS:

istorijoje yra pirmasis kunigas 
į kuris turi Kristaus žaizdas. .Tė 
vas Pijus yra garsus nepapra
stais darbais ir Dievo malonė 
mis Knygoje aprašoma pra
našysčių dovana, nuostabūs iš
gijimai, ekstatiniai persikėlimai 
ir t.t. Iš Tėvo Pijaus gyvenimo 

Kains
Andriejauskas, Vladas, kilęs

& Bagdonas. Jonas, sūn. Jurgio, iš vra įdėti 32 paveikei 

i z no■Adyta, Povilas Babickas, Bronius Šėlu kaimo.
Basiulis, Kazys Cesna, Vincas Dab Bartusevičius, Antanas, iš Žire 
rija, Pranė Gailiūnienė, Antanas nų k.. Jonavos vai., pravardė “Se- 
Girčys, Kazys Jakimaitis, Kazys
Jonaitis, Elena Kačinskienė, Aljek-

Galima gauti “D1’AUGO' 
tdminifltracijc je 

4646 W<trt 03 Street, Chicago 29. III.

BUILDING > REMODELING

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

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

Namų tel. .Bishop 7-3.340 
2737 West 48rd Street

Parduodama TAVERNA — 732 W. 
CERMAK RD. Dirbtuvių apylinkėje. 
Tavernos "lease” baigiasi bai. 30 d. 
Skambinti namo savininkui — OLym-
pk) 2-O2O6.

Parduodama “Table Top” gazinė 
virimui krosnis. Puikiame stovy. 
$20. Po 6 vai. v. skambinti —

 GRovehili 6-7147,

TAVERN and Building. New eąuip- 
ment. Two 6 room apts., heated. 
Garage; good going business. Selling 
an aecount of .death.

Call owner —
BI 7-9598

TASTEE FREEZE 
8359 Cdttage Grove.

Good Income. Well Estb. Bus. 
Will arrange terms.

Good spot for married Couple. 
Call owner:

HUdson 8-4999

ROOMING HOUSE
24 Room Briek Building

A
Oil Heat, good income

Bldg & Furn. Priee $29,500
III health reason for selling.

Call owner:

ENglewood 4-5548

PLIKIS 2 AV4MTV MCR. NAMAS
Gage Parke. Apačioje išnuomota 

prekybine patalpa ir 4 kamb. butas. 
Viršuje 6 kamb. gražiai ir gerai įreng
tas butas, šildymas karštu vandeniu- 
stokeriu. 2 auto mūr. garažas. Tik 
$25,000. $25,000. A. Sirutis.

JHIGL JVS VTLIOJA 
Marąuette Parkas, o Jūaų svajonės 
apie nuosavybę šioj gražiausioj Chi
cagos lietuvių kolonijoj ligšiol sap
nais tik tr liko, tai dabar yra reta 
proga tas svajones gražiai realizuoti 
ir nusipirkti 5 kambarių mūrinį bun- 
galow. Naujai, moderniškai išstatyta 
virtuvč ir vonia, žieminiai langai, 
aliuminaus durys, autimatiškas šildy
mas alyva. Sutvarkyti porčial. Dvigu
bas garažas. Arti krautuvių. Kaina 
numažinta ir be derybų:

*16,800
Ateikit ar paskambinkit, apžiflrė

kit ir nusipirkit! Volodkevičlus.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2785 West 71srt Street
Visi telefonai: WAlbrook 6:0016

Pamatykite 65 namų paveikatas, 
išstatytua’ mūsų lange 

Nejudomo turto bargenai 
SVOBODA

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

BRIGHTON PARKE—Gražus mū
rinis su šildymu. 2 po 5 kamb., 6 k. 
ir krautuvė su 3 k. Garažas. Geras 
susisiekimas. Arti mokyklos.

Mūrinis 2 po 6 k. ir 4 k. Platus 
sklypas. Garažas. Stiprus namas.

MARQUETTK PARKE norintiems 
turėti gerų namų — 2 dideli bdtaf 
Centr. šildymas alyva. Dažytas rūsyfc. 
Alum. langai, kilimai ir užuolaidos.

Mūriais bungaiow. 5 k. ir 1 kmb. 
Centr. šildymas gazu. Tile vonia, kū
limai, garažas. Kaina $17.500.

BRIDGEPORT*- Pačiame biznio 
centre ant 67 pėdų sklypo mūrinis 
su rūsiu Ir šildymu. 3 krautuvės Ir 
2 butai. Galima padaryti 1 didelę 
krautuvę. Prieinama kaina.

66-a Ir Homaa Avė. Ant 60 pėdų 
sklypo, medinis su rūsiu ir šildymu.
2 po 4 kamb. Garažas. $16,500.

SS ir Ashland Avė. Mūrinis su rū
stu Ir šildymu. Taverna-kunch Room.
3 po 4 k. (tinka "rooming house”). 
Geros , pajamos. Nebrangiai.

(• VENTA
4409 SO. FAHUTIELD AVK.

CAtnyette 3-3881

ISNUOMUOJAMA — FOR BENT

NAMŲ SAVININKAI I
Tarpininkaujame butų išnuomavi 

mui. Patarnavimas veltui. Turim* 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate
6010 So. Weetern. PRoepect 4-2234

Bridgeport’e išnuomojamas 3 kmb. 
butas su gazo krosnimi. Vonia, karš
tas vanduo. Suaugusiems. FR 6-O10K 
vakarais.

Išnuom. miegamasis kambarys. 
Vyrui.

7240 S. Sawyer Avė.

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

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

4327 H. Campbell Av., Chtaago 32, III.
Y Artis 7-0076

nų k., Jonavos vai., pravardė 
nas Bartošius”..

Daugėla, Juozas, sūnus Povilo,
sandras Lileikis, Juozas Matiile-'iS Buteliūnų k., Šventežėrio vai. 
vičius, Peitras Molis, Jonas Pipi-I Dijokaitė, Kazimiera, 
ras, Domas šermukšnis, S. S., 1 Gložeraite - Mamkevičienė, Mag- 
Jonas Tamulis, Antenas Vagelis, kaleną, vyras Pranas, ir vaikai Pra niillllllllimimumillHIIIIIIIUmilHUlll 
dr. Vladas Vaitkus, Janina Vaitke-na® Emįbja., ,
vičiūtė ir Vladas židžiūnas. 9 dol.Į Pr®-nas. sūnūs Prano.
- Jonas Zitinevičius. 7 dolerius _| Joiukaitis Juozas, gydytojas, g.
Juozas Pumeris. Po 6 dol. — Sta- ^e^rolt: lc^: - p .
sys Kleinas ir Antanas šimuly-1 kvaišas, Juozapas, sūnūs Pet-
"“v dp ^J°na8 BartaŽiUg rOJuodsnukis, Alfonsas, sūnus An-
ir Vytautas Rauktys. tgno

Juravičius, Adolfas, sūn. Jono. ParaM 
Kiseliauskas, Jonas ir Tamošius,

MAŽASIS
TOBULYBES

KELIAS
Viso 1956 metais surinkta 297 

doleriai. Gimnazijai pinigais pasiųg
, , ,, • j — —. * ir sesuo Kiseliauskienė - Kiseliaus-
l$auskas dalyvauja sykiu su ki-j savo ir mokinių vardu rėmėjams Qna
tais Tautos Fondo atstovais susi-, reiškia nuoširdžią padėką.

«

Keliant klausimą Lietuvos pri
pažinimo de jure, kun. J. K. Mi- B P MARTIN

BfNA IR TAIP

šis keltM, kuria neabejotinai už
tikrina viaiema paaiektl taa aukšty- 
boa. ( kfirtaa IMevaa ved# ftv. Tere- 
afilę, yra ne tik gallmaa, bot lr vl- 
item« prieinamas Vlaaa paaaull, kaip 
pastebi šv. Augiatinas, ,,negali pada
ryt' kg norą didelio**. Tačiau kaa ne-

Mackevičius. Kazys, ir brolis.
Mamkevičienė - Gložeraite, Mag

dalena, vyras Pranas, ir vaikai 
Pranas bei Emilija.

Marčiulionienė - Jarulaityte, Ol
ga. . ____

Maslauskas, Matt (Maslofsky), g. ;<*»'* nualžemlntl ir mylitit
Detroit. Mich. D I ftlame amžiuje Sv. TereaSIše Ma

Morkūniene - Ramonaite, Barbo- tame Keltas yra geriausias. Tikrumo 
ra, vyras Morkūnas, Jonas. I tGra vienintelis kelias, vedąs 1 am-

Naudžius, Antanas, sūnus Simo-1 laimę Juk Kristus pata yra
1 pasakęs: „Iš tikrųjų sakau Juma, jei 
neatsiversite tr nepasidarysite kaip 1

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMP ANT 

1442 S. 48th (X, Cicero M. H.
Statome naujos aamos Iz garatai 

Atliekame visokių trobesių iz patal
pų įvairina remonto darbiu, skubiai 
gerai ir pigiai.
Saukite DAnabe S-07M ano 0 vai 

ryto Iki 7 vaL vakaro.
Tel. OLymplc 0-0111 ano S vai. 

vakaro Iki lU vaL vakaro.

Išnuomuoiamas 6 kambarių su 
baldais, apšildomas butas vyrui. 
Kaina *50.00 per mėnesį. Skambin
ti po 6 vai. AB 4-0723.

Išnuom. KAMPINE KRAUTU
VES PATALPA. 4459 S. VVood St. 
Nuo pirmadienio kreiptis telefonas- 
GRovehill 6-791K.

MISCELLANEOUS

Tėvai atvežė į policiją J3 m. berniuką Be.mdtrin, Los Angeles, ir 
pasakė, kad jo atsižada nes jis pavogęs 5 dol. Jis gaudavo aavo rei
kalams tik 13 ct. savaitėj. Policija turėa išspręsti šį reikalą. .(INS).

no, ________ ..
Novošinskienė, Anelė, vyras Pet-j Kūdykiai ’nVįeislte’TTangauV’karaiya’1! 

ras, sūnūg Petras ir Vytautas. Dangus ir žemB praeis, bet ma
Petkelis, Jonas. I no **>«*> nepraeis...
Ramonaitė - Morkūnienė, Barbo

ra, vvras Morkūnas, Jonas.
Raulinaitis, Juozas, sūnus Juozo, 

iš Marijampolės apskr., gimęs 1912 
metais.

Šalkauskas, Jonas, sūnus Jonas, 
duktė Stasė, vėliau vedęs antrą j 
žmoną.

1 šarkkt, Pranas, žmona Ona, duk- 
Į terys Birutė ir Milda, gyveno Da
nijoje.

Šokas, Antanas, iš Veželių km.
Skapiškio par.. Kupiškio vai.

Spudytė, Ge^jė, duktė Antano.
Steinys, Tonis, kilęs iš ftlevan- 

čių k., Jovaravo vai'., Marijampo-Į 
lės apskr.

| Knygutė turi 150 puslapių ir kai
nuoja tik $1.00 Ru kietais viršeliai* 
II 50

KAIP IŠVENGTI 
SKAISTYKLOS 

- Naejai illefata veikalelia kuris duot 
naudingų patarimų mums patiem* ir ki- j 
tiem*. Skaitykite ir kitiem* platinkite i) 
vrikalelį, ne* kiekviena* krikirioni* tu
rėtų perskaityti.

Kaina 40 oentų
Užsakymu* su pinigais aluaklte

DRAUGAS
2334 So. Oakley Ava.

R LIETUVIŲ STATYBOS 
| BENDROVE 

MORAS
Buiiders Gen. Oontractom 

Atlieka planavimo ir staty
bos darbu* gydytojų oflau, gy- 

■venamųjų Ir viešųjų paaaaaų. 
Namų įkatnavtma* Ir (vairo* 

patarimai nemokamai.
Kčeiptl* šiuo adresu:

JOBAS STARKUS
Kandlen nuo R vai. ryto iki 0 
vai. p. p. Kitu laiku aunltaru*

Tel. PRoapect 8-2013 
6800 SO CAMPBELL AVĖ. 

Chicaga 29. IILi
»

Namų statyba, |valrūa patataymal 
Ir pnnlnvimaa. Jei norite pirkti ar 
už*l*akytl namų. kuria būtų gerai 16- 
ptnnuota*. patogu*, gražus ir pigu*, 
plykite ar už*i*akyklte paa

V. ŠIMKUS
Chicago 8. III

Tomenas, Jonas, kilęs nuo Siau-1 llllllllllllllllllllltlIlIlIlMIlIllIllIlllIillllllll !

Susitarti šaukite Tur-minal 0-6001 
nuo 6 vai. p. p. kasdien ie sekma
dieniais nuo 10 • 4 vai. Adresas: 010
Nolton. Wilk>w Hpriaoa. ŠU.

>ARD(;ODAMAA 2-jų BUTV PO 
0 KAMB. MCKINIS NAMAS, 4430 K. 
CAMPllEIilj AVY’,. liAFAYFTTTE 3- 
2100.

PARDUODAMAS NAMAS — BE- 
VERL.Y 8HORE8. INDIANA. Ispa
niško stiliaus stucco, modern. namas. 
Tik 60 mylių nuo Chicagos. Ant 2-Jų 
gražiai apnodtntų sklypų, gražūs me
džiai. 1 blokas nuo Ie.ke Michigan. 
2 autom, garažas. 6*4 kamb. butas 
viršuj, 3 % kamb. apačioj su atskiru 
JČJimu. Namas tinka vienai ar dau
giau šeimom, patiems gyv. arba iš
nuomoti. Lengvos sąlygos. $25,000. 
Tel. Beverly Shnrea, Trlangle 2-4780. 
Rašyti: Bov 30, Boerir Shoren, Imi.

$9,900 PILNA. KAINA. 2-jū bu
tų mūrinis namas — 4 ir 4 kamb. 
Centrinis apšild. Rūsys. Mokesčiai 
tik $102. įmokėti $2,800. Apylin
kėje 25th ir Lawndale. SVOBODA, 
3739 W. 28th St. LAwn<We 1-7038.

TIK PA2T0REK! $9,900 pilna 
kaina uš 4 H kamb. namą. 8 m. se
numo. Arti Harlem ir 73rd St. J- 
mokėti $2,800. SVOBODA, 6013 
Cermak Rd. Bishop 2-2162.

Pirkit Apsaugos Bonus!

ŠILDYMAS
A SOaačOanskaa inatoliuoja vi

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

<546 S. 49th Court, Cicer.
Tet OLympie 6-0775 auo 8 vaL 

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

OLympie 2-6752

LIET. APDRAUDOS AI.EMritA 
Visų rūšių apdraudos. Autaanobi-

llų finansavimas. Notarlata*. Valsty- 
b0« patvirtino* kainos.

Prieš darytMAnl apdrauda* kitur, 
panltetrauklte pa* mus.

JONAN KIRVAITIS 
WAIhrook 6-6071

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
0100 M. Aehland Ava. Chicago SS, UI.

Lithuanian dietionary
Angliškai lietuviškas Lietuviš
kai angliškas šodj^aa Parašytas 
H. H. Pewtrea8 ir •*. betiko, 833 
pal. Kietais viršeliai Kaina $47W) 
Gaunama. "DRAUGE“, 4545 W 
SSrd Street, Chioago 29, UUnola.
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CLEVELANDO ŽINIOS
(Atkelta iš 4 psl.)

Ji buvo trumpa, neištęsta ir 
jvairi, kaip* buvo įvairi ir pati 
publika. “Ąžuolų” oktetas, vad.
Juliaus Kazėno, lituanistinės mo 
kyklos tautinių šokių grupė 
“Grandinėlė”, vad. L. Sagio, šo
kis iš operetės “Siksnosparnis”
(T. Stasaitė) buvo gražūs va
karo programos dalykai.

Šiuo metu oktetą sudaro A.
Kavaliūnas, P. Petraitis, V. Jur
gelis, F. Zylė, .L. Kazėnas, P.
Stempužis, F. Kaminskas ir J.
Kazėnas. Oktetui pianinu pri
tarė jaunutė pianistė Laima O- 
belenytė.

Po programos svečiai pasišo- 
šoko, .pasivaišino gausiame bu
fete ir dalyvavo dovanų trau
kime.

Tėvų komitetas, kurį šiais 
mokslo metais sudaro pirm. A.
Garka, Z. Obelenis, A. Gailiušis,
E. Gedgaudas, S. Žygienė ir Pr.
Karalius, įdėjo daug širdies ir 
energijos, besirūpindamas mūsų 
mokyklos reikalais. Mokyklos 
vadovybė ir komitetas jaučiasi 
labai laimingi, kad Clevelando 
lietuviškoji publika šiltai priė 
mė jų kvietimą ir giusiai daly
vavo mokyklos parengime. Drą
su ir melą dirbti net ir sunkiau
sią darbą, jei jaučiama, kad kil
nios pastangos nenueina nie
kais.

Mokykla naudojasi Šv. Jurgio 
parapijos mokyklos patalpomis,
malonia ir šilta parama kun. kie- mokiniui, kuris turi geriausius 
bono V. Vilkutačio, seselių mo^ lietuvių kalbos pažymius. Iš

pardavėjo egzaminus ir dirba J 
P. Mull & Associates įstaigoje, 
6606 Superior Avė., telef. UT 1- 
2345; namų tel. RA 1-8191.

SKAUTU ŠVENTO

Sekmadienį, gegužės 5 d., Cle
velando skautės ir skautai Šv. 
Jurgio bažnyčioje 10 vai. daly
vaus organizuotai pamaldose už 
žuvusius, mirusius bei nukan
kintus lietuvius skautus ir skau
tes. Po pamaldų 11:30 vai. lie
tuvių salėje įvyks iškilminga 
abiejų tuntų sueiga, kurioje da
lyvaus svečių, atvykusių į ASS 
suvažiavimą. Vakare lietuvių sa 
leje įvyks jūros skautų ruošia
mas vakaras.

Visi skautų tėvai ir visuome
nė maloniai kviečiami atsilan
kyti.

Uniformuoti skautai ir skau
tės renkasi 9:30 vai. ryte prie 
Šv. Jurgio bažnyčios.

TREMTINIŲ OPERĄ IR BALETĄ 
PRISIMENANT

EDV. ŠULAITIS, Cicero. 111.

Įtemptai belaukiant “Rig let- 
to” operos pastatymo Ch cagn- 
je. mūsų spaudoje buvo užmiršta 
prisiminti tremtinių operos gim
tadienį — JP47 m. vasario 25 d.

Jeigu k*un nors ši suks kus 
atrodytų bevertė, tas tegul at
siverčia 1947 m. balandžio n t n 
12 d. "Žiburių"’ savaitraščio pus 
lapius. kuriuose apie šį įvykį taip 
rašoma:

"1947 m. vasario "25 diena 
netiktai liks ilgam atmintyje tų 
laimingųjų, kurie galėjo tą die
ną patekti į Detmoldo miesto 
teatrą, bet tos dienos data bus 
atžymėtas vienas šviesiausių 
bei reikšmingiausių įvykių viso
je tremties kultūrinių pastangų 
grandinėje. Šioji data, be abe
jo, pateks ir į lietuvių tremties 
istoriją ir į Lietuvos operos is
toriją. Tą dieną Detmolde susi
būrę Kauno ir Vilniaus operos 
teatrų artistai pastatė-sukūrė, 
galima sakyti, iš nieko operos 
premjerą G. Rossinio “Sevili
jos Kirpėją”.

Dabar jau 10 metų laikotar
pis mus ękiria nuo tos svarbios

Norėdami paskatinti lietuvių ^atos’ kun, augščiau minėto 
straipsnio autoriaus nuomone,

IŠ LIET. BUDŽIŲ VEKLOS

Lietuvių budžių jaunučių sek
cija kovo 31 d. buvo suruošusi 
iškylą į Clevelando zoologijos 
sodą. Balandžio 1 d. budžiai su- 

i ruošė pirmą pavasarinę iškylą 
į Metropolitan parką.

jaunimą mokytis lietuvių kal
bos ir geriau pažinti Lietuvą, 
Kalėdų proga budžįai nusiuntė 
Vasario 16 gimnazijai siuntinį, 
prašydami jį perduoti I klasės

kytojų ir parapijos vikarų.,

TRUMPAI

— Adv. Julius Smetona gavo 
valdišką darbą Workmen’s Com 
pensation įstaigoje. Adovaka- 
tas, kuris jau yra plačiai išvys- 
tęs savo praktiką, ja versis ir 
toliau. Jo patarnavimais lietu
viai dažnai pasinaudoja.

gimnazijos gautas pranešimas, 
kad mokytojų tarybos posėdyje 
vienbalsiai, nutarta budžių pra
šymą patenkinti ir siuntinys a- 
tiduotas pirmos klasės mokiniui 
V. Valaičiui, geriausiai mokan
čiam lietuvių kalbą.

Budžiai neužmiršo pavyzdin
go lietuviuko ir Velykų proga; 
kartu su inž. P. Žiūriu pasiuntė 
V. Valaičiui kitą siuntinį. Rei-

— Antanas Gailiušis, aktyviai kia pastebėti, kad V. Valaitis
besireiškiąs lietuviškame gyve
nime (LB apyl. v-bos narys, li- 
tuanist. mokyklos tėvų komiteto 
narys, dirba Ateities Klube ir 
Krikščionių Demokratų Sąjun
goje), šiomis dienomis išlaikė

yra tikrai paramos reikalingas, 
nes jis neturi tėvo. V.- Valaitis 
yra lankęs Memmingene vargo 
mokyklą, dėl to puikiai moka 
lietuviškai. Remkime vargo mo 
kyklas, nes jos yra lietuvybės

valstybinius nekilnojamo turto tvirtovės!

LIETUVIAI KANADOS PARLAMENTO 
RINKIMUOSE '

Pirmą kartą į federalinį par- dėlę reklamą ir lietuviškiems 
reikalams, nes dr. Ancevičius y- 
ra pristatomas kaip lietuviškas

lamentą kandidatuoja lietuvis 
dr. Ancevich - Ancevičius. Rei
kia pasakyti, kad tas faktas 
atkreipė dėmesį ne tik Kana
dos lietuvių, štai Vliko pirm. 
J. Matulionis prisiuntė dr. Ance- 
vičiui sveikinimo laišką, kuris 
buvo viešai perskaitytas lietuviš 
koje Prisikėlimo bažnyčios sa
lėje, darant mūsų tautiečiui pra 
nešimą balandžio 14 d. Gausiai 
susirinkusius tautiečius su mūsų 
kandidatu supažindino KLB To
ronto apyl. pirm. R. Simanavi- 
čis, ta proga paragindamas vi
sus lietuvius prisidėti prie dr. An 
cevičians rinkimifiėa kampani
jos, kad jis tuo būdu būtų pa
siųstas į Ottawą, kaip parlamen 
to narys. Vliko pihn. J. Matu
lionis savo laiške lietuviškajam 
kandidatui ragina visus lietu-, 
vius teikti visokeriopą pagalbą 
dr. Ancevičiui, kad tuo būdu bū
tų jam palengvinta jo rinkimi
nė kampanija.

Dr. Ancevičius ligšiol išvystė 
gana gyvą ir sėkmingą rinki
minę kampaniją, kokia tik įma
noma jo sąlygose. Balandžio 8 
d. jis kartu su CCF Ontario pro 
vincijos lyderiu Donald MacDo
nald vizitavo ukrainiečių katali
kų vyskupą Boreckį.

Balandžio 16 d. dr. Ancevi
čius ir MacDonald buvo priimti 
andiencijoje pas Jo Eminenciją 
kardinolą James G. McGuigan, 
Toronto arkivyskupą.

Balandžio 13 d. Ancevičiui te
ko atstovauti CCF demokratiš
kųjų kroatų suruoštame jų 
valstybinės n e p r iklausomybčs 
minėjime ir'ta proga kartu su 
kitų partijų atstovais tarti svei 
kinimo žodį.

Kaip iš čia paduotų žinių gali
ma spręsti, tai sudaro gana di-

kilmės kanadietis. Kor.

Pittsburgh, Pa.

Svarbus pranešimas

Lietuvių Prekybos Rūmai (Li 
thuanian Chamber of Commer
ce) New Yorke rengiasi grei
tai išleisti Pasaulio Lietuvių Ži
nyną anglų ir lietuvių kalbomis. 
Šioje knygoje bus sudėta viso 
pasaulio lietuvių parapijų, vie
nuolynų, mokyklų, radijo klubų, 
draugijų, kuopų ir kitų klubų 
pirmininkų, raštininkų ir vedė
jų adresai. Taip pat bus profe
sionalų ir įvairių verslininkų pa 
vardės it adresai.

Iš Pittsburgho ir kitų miestų 
žinias turiu surinkti ligi birželio 
1 dienos.

Labai prašau valdybų vado
vus, profesionalus, verslininkus 
(biznierius) ir visuomenininkus 
savo adresus ir žinias suteikti 
telefonuojant HO 1-6041 arba 
atsiųsti paštu A. Žaliaduoniui, 
3718 Superior Str., Homestead 
Park, Pa.

Ši knyga kainuos neįrišta 4 
dol., o įrišta (kietais viršeliais) 
5 dol. Per gegužės mėn. užsi
sakiusiųjų šią knygą pavardės 
ir adresai tilps žinyne.

Verslininkų gali būti ir pla
tesni aprašymai. Norintiems su
teiksiu infornfacijas.

Ant. ŽaJi&duonis

co partijoje pasirodė S. Velba
sis. Kitose didesnėse rolėse ar 
solo partijose pasireiškė: P. Ma
želis, J. Vasiliauskas, V. Adoma 
vičiūtė, G. Čeglokovaitė. N. Ka- 
liskienė, J. Šodzevičiūtė, J. Draz 
dauskaitė ir S. Modzeliauskas.

Taip pat paminėti yra ir kor
debaleto dalyviai: T. Dobertai- 
tė, R. Drazdauskaitė, E. ,Kepa- 
laitė, J. Makūnaitė, T- Pagodi-

ties dienų. Tai galėtų atlikti tie 
žmonės, kurie anuometu gimdė 

• bei ugdė anas didžiules idėjas, 
iš kurių prieš 10 metų gimė trem 
ties opera ir baletas.

Nevv Haven, Conn.

40 metų sukaktis
Gegužės 26 d. 4 vai. p. p. Mo

terų Sąjungos 33 kuopa ruošia
si paminėti kuopos 40 metų gy
vavimo- sukaktį. Tam tikslui 
yra ruošiama šauni ir turininga 
programa, kurią atliks Manches 
terio lietuvių moterų choras ir 
solistė Lillian Bastytė - Sidney,
vadovaujant Pranui Pakėnui.į 

nait^ Ambra-, gus stygų orkestras, kuris ne- !
perseniai suorganizuotas, vado-zas, Z. Baublys, M. Bruneizeris, 

B. Cunovas, J. Puodžiūnas ir L. 
Žygas.

•»
Aprašant apie šias sukaktis, 

pasitenkiname tik sausais fak
tais, nes mūsų tikslas buvo tik 
prisiminti šias sukaktis, bet ne

kas iš New Britain, Conn. Taip 
pat kalbės kun. A. E. Gradec- 
kas ir kun. J. Rikteraitis. Daly
vaus daug žymių viešnių sąjun- 
gieėių iš apylinkės kolonijų, taip 
pat ir svečių.

Maloniai prašome visas kuo-| 
pas bei draugijas tą dieną ne
rengti pramogų. M.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINYCIA
Geriausio® gčlčs dčl vestuvių, banke
ly. laidotuvių ir kitų papuošimų.

* 2443 Weet 68rd Street
Tel. I»R»sp«-ct 8-0833 lr PR 8-0834.

vaujant Sidepy. Dalyvaus vie-1 
tos skautės ir skautai, kurie pa
šoks tautinių šokių, vadovau
jant Dalei Ramanauskaitei.

Pakviestas kalbėti šios kuopos 
pirmasis dvasios vadas ir jos or-

duoti prisiminimus iš Anų trem- ganizatorius kun. V. P. Karkaus b ims

t
nrr-rrm

VIENERIŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVES

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI 
NAUJA CENTRINĮ 

APŠILDYMA — GAZO 
AR ALYVOS.

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

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

1626 Š. CICERO AVENUE 
Cicero 50, UI. T0wnhall 3-6670 
ANTANAS LIGUTIS, * savininkas
MM

turėjo patekti į lietuvių tremties 
ir Lietuvos operos istoriją. Ta
čiau laiko dulkės užneša ir gra
žiausius įvykius, todėl nestebė
tina, jog ir ši sukaktis liko ne- 
pastel»ėta. Todėl čia bent vienu 
kitu žodžiu norime prasitarti a- 
pie tremtinių operos dalyvius ir 
jos darbininkus.

Pirmiausia prisimintini daini
ninkai E. Kardelienė, A. Kut- 
kus, V. Baltrušaitis, Ip. Naura- 
gis, J. Vencevičiūtė, V. Puško- 
rius, V. Bražėnas ir 6 asmenų 
choras, kurie savo uždavinius 
atliko pasigėrėtinai. Daug dar
bo įdėjo ir dirigentas A. Kučiū- 
nas, kuris per savaitę paruošė 
vietos vokiečių teatro orkestrą, 
niekada šios operos prieš tai ne • 
grojusį. Taip pat nemaža darba
vosi ir buv. Kauno operos kon
certmeisterė S. Paleček-Levic- 
kienė; padėjusi repeticijoms ir 
fortepionu skambinusi spektak
lio metu. Be to, reikia paminėti 
ir operos technikinį personalą 
(jį sudarė dail. V. Andriušis", J. 
Venclavičienė su trimis siuvėjais 
ir akt. Veselauskas), per gana 
trumpą laiką atlikusį gana su
dėtingus uždavinius.

Antras dalykas, apie kurį čia 
norime pakalbėti yra lietuvių 
tremtinių Baleto teatro įsikūri
mo ir “Coppelia” baleto pasta
tymo, įvykusio 1947 m. liepos 
28 d. Augsburge, paminėjimas.

Tą dieną į "Ludwigsbau" te
atrą Augsburge susirinkęs gra
žus publikos būrys turėjo pro
gą pergyventi “Coppelijos” ba
leto premjerą, palikusią neišdil
domus įspūdžius.

Šio pastatymo didžiausią naš
tą nešė baletmeisteris Eugeni
jus Bandzevičius, iš visos V. Vo
kietijos turėjęs surinkti geriau
sius lietuvius baletininkus. Diri
gentas A. Kučiūnas ir dail. L. 
Vilimas irgi gerokai pasitempė 
besidarbuodami veikalo pasta
tymui. ,

"Coppelia” balete pirmaeilę ro 
lę atliko T. Babuškinaitė, o Fran

Tėvai. įsi<ykke gausiai spalvotai 
Iliustruotų VANDOS FRASKIENftS
paaakų knygelę — • '

KARALAITIS GINTARĖS 
ILGESYS

Be to. Aloj knygelSJ atspatisdlnta kita 
pasaka — Baltoji larflja. VtrAelIn Ir 
llulatraeJjon — Sės. Mercedes. Kaina 
81.28. Pinigus už užsakymai** siųsti:

Antistenas pasakė, kad geriau 
žmogui patekti tarp varnų, kaip 
taip pataikūnų, nes varnos ža
loja tik nebegyvą kūną, o patai
kūnai — gyvųjų sielas.

—Loercijus.

A. A.
TILLIE GUSTIS

Gyveno 3202 W. Monroe Avo. 
BELWOOI), ILL.

Tel. Linden 4-7820 
Anksčiau gyveno VVest Side

' Mir8 gegužes 1 d., 1957, 1 v. 
po pietų, sulaukusi 66 m. am
žiaus. Amerikoje Išgyveno 44 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
sūnus Leo Augustinas, ųiarti 
Sally, anūkai; Leo Jr. ir Shir- 
ley, 2 posūniai: Theodore ir 
John Vasel ir jų šeimos, brolio 
vaikai Kiella šeima, pubrolis 
Dominikas Kazlauskas ir jo 
šeima, pussesere Brpnislava Mi
kalauskiene ir jos šeima ir 
daug kt. giminių, pažįstamų.

Priklausė Chicagos Lietuvių 
D-jai ir Liet. Ūkininko D-jai.

Kūnas pašarvotas Stepono 
Lackawicz kopi., 2314 W. 23 Pi.

Laidotuves įvyks šuštudienį, 
gegužes 4 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į Aušros 
Vartų parap. bažnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
veliones sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta į Sv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: Sunūs, |M*sūnial, 
marčios ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Stepo
nas Lackawicz, tel. VI 7-6672.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Tol — CEdarcrest 3-6335

A. A.

ALBERTO
TARAŠKEVIČIAU

Jau suėjo vieneri metai, kai 
negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimų vyrų ir tė
vų. •*.

Netekome savo mylimo 1956 
m., gegužes mėn. 3 d.

Už jo sielų mes užprašėme 
gedulingas šv. Mišias su egzek
vijomis gegužes men. 4 dienų 
8 vai., ryto švenč. Paneles Ma
rijos Gimimo parapiojs bažny
čioje. 6812 S. Washtenaw Avė.

Maloniai kviečiame visus gi
mines, draugus ir pažįtsainus 
pasimelsti už a. a. Alberto sie
lų.

Nuliūdę:
šeima.

Zuiniu ir sūnus su

NARIAI UKTIVII MIK IK SfcOUNIMfc

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

IR
x Paskolos Duodamos Namų Įsigijimui 

Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS
6245 S. Westem Avė.,

LOAN ASSN.
Chicago 36, III

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

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

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

ONIVERSAL SAVINGS
1800 S. Halsted St.,

LOAN ASSN.
Chicago 8, IH.

LKIDtSIO VALANDOJ 
Aiaklt*

MAŽEIKA * EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6646 So. Weotem Atb. Air Conditioned koplyčia BEpubUo 7-6606 — 7-8601 Automobiliams rieto 
Ttoraa, kurto gyr.na kitose miesto dalyse; sausime 

koplyčių arčia, )ū»ų namų.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS \

4605-07 South Hermitage Avė.
Tel. TA 7-1741-2 ir Lfl 3-9852

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

AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulanaų patarna- AB TOK Mes turime koplyčias'
rimas dieną ir nak- visose Chicagos ir

! tį, Reikale šaukite
i mua.

Rorelando dalyse I 
tuojau patarnaujame I

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVE. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 8. LITUANICA AVE. Tel YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 West 18th STREET Tel. SEeley 3-571L

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

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

JURAIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1138-1139

» »DRAUGAS
4843 W. 8Srrt Street, Chicago St, IU.

I f

Naujasis Testamentas- 

šventas Raštas
f

Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys
kupas Metropolitas. IV laida. Iš
leido "LUX” 1947 m. Štutgarte. 
620 pusi. Kaina 41.50. Gaunama

“DRAUGAS" 4646 W. 63rd St., 
CHICAGO 29. IU..

VASAITIS - BUTKUS
4446 S. 50th AVE., CICERO, UI Tel. OLympic 2-1003

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

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

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50th Avė. .OLympic 2-5245 ir TOwnhall 3-9087
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S DIENRAfiTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS
Penktadienis, gegužės 3, 1957

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

/ mus
— New Yorko lietuvės per 

Atvelykį Baltic Freedam House 
patalpose srengė literatūrinę 
popietę, kurios pagrindinė kal
bėtoja buvo viešnia iš Cleve
lando — Aldona Nasvytytė-Au- 
gustinavičienė. Jos tema ‘buvo 

Nelės Maza-
laitės legendose ir Juliaus 
Kaupo pasakose”. Savo kūry
bos paskaitė pati rašytoja Nelė 
Mazalaitė ir J. Kaupo pasaką 
perskaitė stud. Vida Janulevi- 
čiūtė.

X Dovanų nusiųsime naujau
sią knygą. Atsirado vienas ge
radarys, kuris nuperka tam “Lietuvos iliuzija 
tikrą skaičių naujai išleistos 
kun. dr. Juozo Prunskio kny
gos ‘‘Motina Gailestingoji” ir 
skiria tai JAV lietuviams ligo
niams ir lietuviams tremti
niams Vokietijoje. Kas norite, 
kad jūsų pažįstamą ligonį 
JAV-se ar tremtinį Vokietijoje 
pasiektų ši dovana, malonėkite 
“Draugui” (4545 W. 63 str.,
Chicago 29, 111.) atsiųsti atitin
kamą adresą su 10 centų paš
to ženklais persiuntimo išlai
doms. Jei pasitaikytų, kad kas 
nors jau anksčiau būtų užsakęs 
ši^ knygą tam pačiam adresa
tui, tai “Draugo” administraci
ja gautus pašto ženklus panau- ,, . .
, . f. , . klubo pirmininke Vince Jonus
dos pasiųsti knygą naujam li-„_________ j v___
goniui ar tremtiniui. Knyga tu
ri 120 pusi. ir jos parduodama

Dail. Romo Viesulo paveiks
lą laimėjo philadelphijietė Ona 
Šeštokienė. Po programos įvy
ko vaišės prie tradicinio Vely
kų stalo, kurį newyorkietės iš 
viso surengė jau trečiąkart iš 
eilės. Ypač gražių margučių bu
vo parūpinusios Rimavičienė 
su Legeckiene.

Parengime dalyvavo gražuę 
būrys svečių. Popietę atidarė

kaina $1.30.

X “Verkianti Dievo Motina”,
t

knyga apie Syrakūzuose ver
kiančią Marijos stovyklą, pasi
rodė šiomis dienomis knygų 
rinkoje. Išleido Marijonų kon
gregacija. Gaunama “Drauge”, 
kainuoja 2 dol. Vertė M. Pu- 
lauskas, MIC. Knyga turi 108 
psl. ir nepaprastai įdomi, nes 
joje smulkmeniškai aprašoma, 
kaip 1953 m. Italijoje pradėjo 
verkti Dievo Motinos stovyla, 
visame krašte sujaudinusi žmo 
nes. Knyga turi Bažnyčios ap- 
robatą, gausiai iliustruota fo
tografijomis; be to, joje apstu 
įvairių autoritetingų asmenų 
liudijimų.

X “Užuolankos” balandžio 
mėn. numeryje rašo V. Girdvai
nis apie Karaliaučiaus kraštą; 
beletristikos duoda Aloyzas Ba
ronas ir Albinas Valentinas, 
kritikos straipsnį — Algiman
tas Mackus. Apie Chicagos 
miesto lietuvius kontraktorius 
bei architektus rašo Povilas 
Treigys. Numeris gausiai iliust
ruotas. Viršelyje Karaliaučiaus 
miesto senosios pilies ir bažny
čios vaizdas. “Užuolanką” re-

kaitė. Programos dalyvės buvo 
apdovanotos gėlėmis. Šis new- 
yorkiečių klubas yra Pabaltijo 
Moterų Tarybos Lietuvių At
stovybės skyrius. Neseniai to 
skyriaus moterys gražiai prisi
dėjo prie Tarybos dešimties me
tu gyvavimo sukakties minėji
mo, įvykusio Estų namuose.

— Prelatas M. Krupavičius,
prieš Velykas atvykęs į Ameri
ką ir laikinai apsistojęs pas 
prel. J. Balkūną Maspethe, šiuo 
metu savaitei laiko yra išvykęs 
į New Yorko Aušros Vartų pa
rapiją pas kleboną kun. J. Gu- 
rinską.

— New Yorko ateitininkų
šventė įvyksta gegužės 11 d. 
Angelų -Karalienės parapijos 
bažnyčioje. 10 vai. ryto bus

daguoja
lauskas.

Adomas Vilainis-šid-

X Vyt. Keršulis, JAV ka
riuomenės karininkas, tarnau
ja kariuomenėj nuo 1950 m. Ne
seniai atlikęs Texas šaudy
mo pratybas, pasinaudodamas 
trumpomis atostogomis, aplan
kė “Draugą” ir atnaujino pre
numeratą. Vytautas, Vokieti
joj gyvenęs Flensburge, JAV 
kariuomenėj tarnauja pačių 
moderniausių raketų daliny.

X Chicagos Lietuvių Vyrų 
choras, solidarizuodamas dantų 
gydytojų rengiamam baliui ge
gužės 4 d. Western Ballroom, 
dalyvauja su saviškiais tame 
baliuje. Prieš kurį laiką, kai 
Vyrų choras rengė Užgavėnių 
balių, Dantų Gydytojų draugi
ja atsisakė nuo savo baliaus, 
kuris buvo angažuotas tam pa
čiam vakarui.

X Mua. Algirdas Šimkus var
gonais pritars savo tėvo komp. 
St. Šimkaus solo ir choro dai
noms, kurios bus išpildomos 
muzikiniame veikale “Išeiviai”. 
Veikalą stato Dainavos an
samblis gegužės 12 d. 3 y. p. p. 
Marijos augštesniosios mokyk
los Halėje.

X IJudas Šmulkštys, Illinois 
universitete studijuojąs inžine
riją, aktyviai veikiąs skautuose 
ir kitose jaunimo organizacijo
se, dirba prie Jaunimo kongre
so rengimo.

X Stasys Malčiauskas, Calu
met City, Dl., gyventojas, prieš 
kiek laiko buvo nuvykęs į ligo
ninę tyrimams, rastas sveikas 

ir randasi namuose.

X Elenos širvinskienės ini
ciatyva yra rengiamas L. Vyčių 
salėj piknikas ir kauliukais žai
dimas. Tai bus sekmadienį, bir
želio 9 d. 2 vai. o. p. Tikimasi 
susilaukti daug publikos, nes 
pelnas skiriamas geram tiks
lui.

X Alliertas Snarskis, jaunas 
ir gabus žmogus, kuris spėjo 
ne tik savo balsą gerai išlavin
ti, bet ir architektūros mokslus 
užbaigti, atliks dr. Falke rolę 
Fledermaus operetėje. Operetė 
bus pastatyta gegužės 5 d.

X Lėvuo, siuntiniams siųsti 
kontora, persikėlė į kitas pa
talpas, 6922 S. Rockwell Str.; 
telef. Walbrook 5-8715. Ji siun
čia pinigus ir siuntinius į visus 
kraštus.

X Dail. VI. Vijelkis vado
vauja meninei programai Chi
cagos A. L. mokyklos vakare, 
įvykatančiame šį šeštadienį 7 
vai. Liet. auditorijoj.

X Anelė Rirvaitytė yra pa
kviesta mokyti kanklių muzi
kos Brighton Parko tautinio 
moksleivių ansamblio kankli
ninkų grupę.

X Antaniniai Liorentaitei,
903 West 35 Street, už 44 die
nas, sugaištas ligoje, Leonar
das Jankauskas įteikė $628.00 
čekį. .«£

mišios, po to bus bendri pusry
čiai ir iškilmingas posėdis, ku
rio metu studentai ir mokslei
viai ateitininkai duos priesaiką.

DIDŽ. BRITANIJOJE
— R. Spalis “Europos Lietu

vio” 14 nr. paskelbė straipsnį 
apie “Romano konkursus, pre
mijas ir kas toliau”. Autorius 
pasisako prieš per gausius lite
ratūrinius konkursus, nes “yra 
rašytojų, kurie nelinkę konkur
suose dalyvauti, turėdami tam 
tikrų priežasčių, iš kurių svar
biausioji — justi visišką laisvę, 
nepriklausyti nuo komisijos na
rių”. Ta proga autorius siūlo ki 
tą kelią, kurį ypačiai primena 
Nidos leidyklai ar spaustuvei: 
“Ji turėtų jieškoti savų kelių, 
kurie būtų -originalūs, kaip kad 
originali yra visa mūsų sąjun
ga. Nida gali pasidaryti rašyto
jų mecenatu, globėju, ji gali iš
kilmingai įteikti Europos Lietu
vio redaktoriui tam tikrą sumą 
pinigų, kuri įgalintų redaktorių 
padėti bendradarbiams”. Gale 
R. Spalis siūlo pakviesti į Ang
liją rašyt. Igną Šeinių, nes “re
tam teko paspausti jo ranką, o 
gi ir jis neamžinas”. Pagaliau, 
pažymėdamas, kad nereikia vi
siems lėkti viena romano kon
kurso keliu, autorius siūlo, kad 
kas nors pažvelgtų atgal, patai
sydamas tai, ką kiti skubėdami 
paliko.

Pažymėtina, kad prieš kiek 
laiko Anglijoje buvo kilęs su
manymas, kad Nidos Kn. Klu
bas paskelbtų romano ar k. lite
ratūrinį konkursą.

— Mirė du lietuviai. Balan
džio 17 d. tragiškai žuvo Roch- 
dalės lietuvis Vladas Žemeliaus- 
kas: rytą važiavo motocikliu į 
darbą, nelaimingai susidūrė su 
keleiviniu autobusu ir buvo vie
toje užmuštas. Jo žmona italė, 
ištikta skaudži-os nelaimės, ‘psi
chiniai palūžo ir buvo išvežta į 
psichiatrinę ligoninę; mažas 
vaikutis atiduotas į prieglaudą 
Velionis buvo 33 metų amžiaus, 
kupiškėnas, ūkininko sūnus. Po 
karo atsidūrė Italijoje,, kur pa-

PRINCAI PAS POPlISaUV

Apsupti švecarų gvardijos Monako princas Rainiėr ir žmona Gra-ce išeina po privačios audiencijos 
pas Šv. Tėvą. (INS)

CHICAGOS ŽINIOS KAS KĄ IR KUR
Prisipažino nužudęs 

mergaitę
George Robert Brown, 25 m. 

amžiaus, prisipažino nužudęs 
ne tik M. Grigonienę, bet 16 m. 
amžiaus moksleivę Laną Brock. 
Abiejų lavonai buv-o rasti ne
pilnos mylios tarpe, kopų sri
tyje, paežerėje, netoli Gary. 
Brown pasipasakojo mergaitę 
nužudęs rūgs. 24 d. — tą pačią, 
kai ji dingo. Tas nužudymas jo 
buvo padarytas praslinkus pen
kioms savaitėms po to, kai jis 
užsmaugė Grigonienę. Dabąr 
žudikas yra laikomas Crown 
Pointe, Ind., apskrities Kalėji
me. Ten iš Chicagos nuvyko 
policijos Įeit. J. Morris, kuris 
vadovauja daliniui, jieškančiam 
Grimęs seserų žudiko.

Sumažins automobilių 
greitį?
o

Illinois senatas priėmė nuo-
statą, sios

— Chicagos studentų at-kų su. 
sirinkimas įvyksta ateinantį sek-Chicagos uostas

Chicae-a darosi aueančiu madieni« gegužės 5 4 T. T. Jėzui- enicaga aarosi augančiu tll nnmitnaA 5541 s Paulina St.
tarptautinės prekybos uostu. 
Paskutinės pilnos statistinės ži

kuriuo 
vieškeliais važiavimo

valstybės 
greitis 

nustatomas —

Irena • Pietuškaitė - Radienė, "Dai
navos” ansamblio ilgametė daini
ninkė ir valdybos narė pasirodys 
svarbioje rolėje muzikiniam vei
kale “Išeiviai”, šį vispusiškai nau
ją veikalą stato “Dainavos” an
samblis* gegužės 12 d. 3 v. p.p. 
Marijos Augšt. mokyklos salėje.

tyrė nemaža vargo, kol emigra
vo j Angliją. Lietuvoje liko jo 
motina ir brolis. A. a. VI. Že- 
meliausko laidotuves suorgani
zavo DBLS Rochdales skyriaus 
valdyba, rinkdama aukas ir ap
mokėdama visas laidotuvių iš
laidas. Gedulingas pamaldas 
Manchesterio kapinių koplyčio
je atlaikė kun. J. Kuzmickis ir 
palydėjo į lietuviškų kapinių 
dalį, kur pasakė pamokslą. Lai
dotuvėse dalyvavo gausus bū
rys lietuvių ir jaunos našlės 
motina, atvažiavusi iš Veneci
jos.

— Balandžio 24 d., aprūpin
tas paskutiniais sakramentais, 
mirė Bradfordo lietuvis Vladas 
Bronius Petravičius, gimęs 
1900 m. Tauragės apskr. ir ilgą 
laiką gyvenęs Šiauliuose. Ve
lionis gyvai domėjosi lietuvių, 
veikla ' ir kurį laiką dalyvavo 
bažnytiniame chore. Uoliai lan
kė bažnyčią, nors sunkios jo 
gyvenimo sąlygos ir suardyta 
šeima kėlė nemaža skausmo ir 
rūpesčių. Balandžio 27 d. už jo 
vėlę gedulingas pamaldas St. 
Ann’s bažnyčioje atlaikė vietos 
kapelionas, kuris kapinėse prie 
atviros duobės pasakė paskuti
nę atsisveikinimo kalbą. Lietu
voje liko jo žmona ir keli vai
kai.

automobiliams 
iki 65 mylių per valandą dieną 
ir iki 55 mylių nakčia. Sunkve
žimiams nustatomas greitis dar 
mažesnis —v- iki 55 mylių. Jei
gu tam pritars ir atstovų rū
mai, tai tas nuostatas bus pri-

Policijos leidinys
— Buvusių Lietuvos Policijos

Tarnautojų “Krivūlės” klubas Chi
cagoje yra pasiryžęs surinkti me
džiagą, liečiančią Lietuvos polici
jos istoriją Nepriklausomos Lie
tuvos ir okupacijų metais. Galvo
jama ją išleisti atskiru leidiniu, 
kurį paruošti pakviestas Bronius 
Kviklys. Šia proga kreipiamasi į 
visus Lietuvos policijos tarnauto
jus bendradarbiauti medžiagos rin 
kimo darbe. Sėkmingesniam paruo 
Šimo darbui, rūpėtų gauti:

1. Buv. policijos pareigūnų at
siminimų tiek apie pačios policijos 
organizavimą, darbus, veiklą, tiek 
apie su polic. darbu susijusius Lie
tuvos gyvenimo įvykius;

2. Bet kurių metų “Policijos” 
žurnalo komplektų ar paskirų nu
merių

3. Policijai skirtų leidinių, ypač 
“Lietuvos Policija” 1918 - 1928 m. 
(red. Ig Tomašausko), Policijos 
Kalendorių 1934, 1936, 1938 m., 
“Policijos departamento aplink
raščių sąvadą” ir pan.

4. Fotografijų iš Lietuvos polici
jos gyvenimo.

Jeigu kas galėtų šių dalykų su
teikti bei paskolinti, o taip pat nu
rodyti, kur jų būtų galima gauti, 
maloniai prašoma pranešti Br. 
Kvikliui, adresu: 631 W. 54th PI., 
Chicago 9, III.

tų namuose, 5541 S. raunna ot. i
10 vai. ryte — šv. mišios ir VancoilVPr R C 

bendra Šv. Komunija. Po mišių | v <WtUUver, U. Vz.
Tautos Fondui aukosnios yra iš 1955 metų ir pagal1 pusryčiai ir susirinkimas. Sus-mo 

programoje: trumpas referatasjas per tuos metus iš užsienio 
valstybių per Chicagos uostą 
buvo importuota prekių už 
$121,682,980. Daugiausiai im
portuota iš Kanados — už $5,- 
608,000, toliau — iš D. Brita
nijos už $16,170,037, iš V. Vo
kietijos — už $13,940,000, iš 
Italijos — už $5,112,000. Iš ki
tų valstybių — po mažiau. Uos
tas labai prasiplės, kai bus 
baigtas paruošimas jūrų lai
vams kelio per Didžiuosius eže
rus.

imtas, nos gubernatorius jau iš 
anksčiau siūlė sumažinti iki 
šiol galiojusią greičio ribą — 
70 mylių.

/
Pakėlė dažytojų 

atlyginimą
Darbdaviai sutiko dažyto

jams ir dekoratoriams pridėti 
atlyginimo po 20 centų valan
dai ir jų šalpos fondui mokėti 
po 5 centus nuo kiekvienos dar
bo valandos. Tuo būdu jų strei
kas, kuris buvo palietęs 14,000 
dažytojų ir dekoratorių, tesitę- 
sė tik parą.
to.

Kolumbijos vaizdai
Teatras Today (Madison, ties 

Dearborn gatve) šios savaitės 
pradžioje rodė filmą apie Ko
lumbijos papročius, darbus, tos 
šalies vaizdus. Taipgi rodomi 
.Virginijos valst. vaizdai. Pro
grama tęsiasi vieną valandą ir 
gausi politinėmis, sporto, madų 
naujienomis.

/
2,500 lauko telefonų

Telefonų bendrovė Chicagoje 
jau pastatė gatvėse, pakelėse 
2,500 telefono būdelių. Jų skai-

— Lietuviai televizijoje. Pa-| 
daryti žygiai, kad būtų perduo
tas per BBC televiziją DBLS 
Dešimtmečio minėjimas Lietu
vių Sodyboje per Sekmines. 
Telev. pareigūnas Mr. Fisher 
tuo reikalu jau aplankė Sodybą.

Be pagarbos ilgai negali būti 
pastovi meilė; betkokia kita 
meilė sukelia tik susigraužimą 
ir nėra verta taurios sielos.

—Fichte

dienos klausimais, pranešimai iš i 25 dol. adv. J. Justis, 15 dol. J. 
ideologinio pasiruošimo kursų, »Kartooius, dakt. J. Sakalauskas,
trumpa meninė programa ir eina- 
mie reikalai.

Susirinkime dalyvauti kviečiami 
visi draugovės nariai, vyresnieji 
moksleiviai ir svečiai.

. Draugovės valdyba

— šakių Apskrities klubas ge
gužės 4 d. 7 vai. vakare J. Budri
ko salėje, 1442 So. 49th Court, Ci
ceroje, rengia nuotaikingą pavasa
rio sutikimo vakarą. Atsilankę tu
rės tikrai gerą progą pasivaišinti 
skaniai paruoštais užkandžiais, gė
rimėliais ir pasilinksminlti prie ma 
lonios zanavykų šokių muzikos.

10 dol. Macijauskų šeima, J. Ce- 
saitytė, P. A. Baronai, K. Minio
ta, K. Skirskas, 7 dol. Ed. Maciu- 
laitis, 5 dol. P. Juodickis, A. Kaz
lauskas, A. Valaitis, S. Nakvosas, 
V. Staniulis, 4 dol. J. Raudonis, 3 
dol. B. Radzevičius, K. Smilgis, L. 
Juozapaiitytė, E. Smilgis, M. Arti 
ma vičius, P. Stalionis, M. Zaliukai- 
tė. Kiti po mažiau.

Vasario 16 d. minėjimas buvo 
ruoštas K.L.B. Britų Kolumbijos 
apylinkės ir K.L. Tarybos Van- 
couverio skyriaus kartu ir einant 
susitarimu visas Vasario 16 minė
jimo išlaidas padengia abi valdy-

$717 dėl 42 pabaudų
William 

žiaus, nuo
Blake, 38 m. am- 

1949 m. mažai tesi- 
skaitė su važiavimo ir mašinos 
statymo taisyklėmis ir polici
ja jam užrašė 42 pabaudas. 
Nors jis verkšleno, kad jam 
sunku su pinigais, nes reikia 
išmokėti namas, kuris kainuoja 
$32,000, bet teisėjas jam už
krovė $717 pabaudos ir įsakė 
iš arešto nepaleisti, kol nepa
dės $900 užstato.

Illijnois universitetas 
Chicagoj?

Illinois valstybės senatas 35 
balsais prieš 18 nutarė, kad 
Cook apskrityje, pačioj Chica
goje ar arti jos, būtų atidary
tas ketverių metų Illinois uni
versiteto kursas. Dabar tėra 
tik dvejų metų kursas Navy 
Pier patalpose.

Kanados policija jieško
konsulo sūnaus

Ir Kanados policija prisijun
gė prie JAV policijos, talkin
dama jieškant dingusio sūnaus 
Italijos konsulo Chicagoje. Ber
niukas turi 14 m. amžiaus. Din
go balandžio 16 d., išėjęs į mo
kyklą.

Sužeisti kritus keltuvui
Chicagoje, Transportation rū

muose, 608 S. Dearborn, per 
tris augštus krito keltuvas ir 
jame buvo keletis žmonių su
žeisti. Iš jų du — Marie HaV- 
thorne, 31 m. amžiaus, ir 
George Sommerfield, 68 m., nu
gabenti į Herotin ligoninę.

Pabrango vanduo
Ohicagos miestas jau pradė

jus labai auga, nes *piliečiai jo siuntinėti naujas sąskaitas 
nori turėti dieną ir naktį pri- vandenį. Pasirodo, kad van- 
einarnų telefono automatų. duo pabrangintas 33procen-

KAS TURI GERA SKONI, VISKĄ SENKA PAS LIEPON|
Prekės bą brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo- 

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

Moderniausia lietuvių baldų pnękyba Chicagoje.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

3222-24-26 So. Halsted Str. Victory 2-4226
Pirm., Ketvfrt. 9—9:30, Sekm. 12—5, Kitom dienom 9—6

Įėjimas visiems laisvas ir nemoka-1 5og į§ gavo kasų solidariai. Bend 
ruomenė sayo susitarimą išpildėmas. Visi, visi zanavykai kviečia-1 

mi atsilankyti, susitikti, paeima-, 
tyti ir pasidalinti gyvenimo įspū
džiais, kurių ypatingai dabartiniais 
laikais tikrai netrūksta. Iki pasi
matymo! |

Valdyba ir parengimo komisija.
— “Lietuvių kūrėjas ir tautinė 

kūryba”, tokia tema rašyt. St. Ta- 
mulaitis skaitys paskaitą Lietu
vių Menininkų klube, 2548 W. 69 
St., gegužės m. 5 d. 3 v. p.p. Pas

ir priklausančią išlaidų pusę 11,- 
06 dol. įmokėjo. Tarybai neįmokė
jus, iš surinktų 216.50 dol. pasiųs
ta Tautos Fondo atstovybei 205.- 
45 dol.

K. Skrinskas.
Vancouverio apyl. T.F. įgaliotinis.

«**■
Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 

Atsakymą rasite J. BudZeikor kny- 
skaitoje bus paliestos visos meno'guteje
rūšys: literatūra, muzika, dailė, 
etc. Įėjimas laisvas.

Lietuvių Menininkų 
klubo valdyba

— šv. Rožančiaus draugijos su
sirinkimas įvyks gegužės 3 d. po 
pamaldų šv. Mykolo parapijos sa
lėje, 1644 W. Wabansia Avė. Yra, 
daug svarbių reikalų. Kviečiami vi
si atsilankyti. V. D.

— Lietuvių “Kęstučio” pašalpos 
klubo mėnesinis susirinkimas J- 
vyksta nauja tvarka gegužes mėn. 
3 d. 7 vai. vakare Hollyvvood sve
tainėje 2417 W. 43rd St.

M. Krasauskas, sekr.
— Zigmo šeflerio svetainėj SLA 

kuopa šį šeštadienį 7 :30 vai 
parengimą.

Nauja knyga gegužės mėn. 
nėšiui. Tik ką iš spaudos išėjo 
naujas veikalas: “Motina Gai
lestingoji” — skaitymai gegu
žės mėnesiui namuose ir bažny
čioje. Paruošė kun. dr. J. Prun
skis. Knyga turi 120 pusi. lr 
kainuoja $1.30 ct. Užsakymai 
skubiai pildomi. Dėmesio Liet. 
Knygos klubo nariams! Jiems 
ši knyga, kaip ir kiekvienas ki- 
tąs Liet. Knygos klubo leidinys, 
kainuoja trečdaliu pigiau, taigi 
— Tik 87 centus. Tuo papigini- 
mu gali pasinaudoti kiekvienas. 
Jei dar nėra Liet. Knygų klubo 
narys, gali įstoti, atsiųsdamas 
$5 ir gaus savo pažymėtų Liet. 
Knygos klubo leidinių už $7.50. 
Jeigu Liet. Knygos klubo na
riai, anksčiau savo mokestį įne
šę, turi dar neišnaudotų sumų, 
gali tik pranešti, kad laukia- 
knygos “Motina Gailestingoji” 
ir ji tuojau bus išsiųsta.

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 cento
Ja salite gauti

•n r a r g f/
4545 W. 63 St., Chicago 29, III.

Ar jau perskaitei P Kesiūno 
romaną

rarp Žalsvu Palapinių?
Dr. A. Baltinio savo recenzijoj# 

apie A) romaną taip rušo: P. Kesiū- 
turi no romanas "Tarp žalsvų palapinių" 

gražiai iškeliu tų pasiaukojimo didu
mų, kur| beviltiškoje kovoje dSl tau
tos lalavfis parodt Lietuvos partiza
nas, tų Idealizmų, kuriuo degs mūsų 
Jaunimas, liedamas kraujų ,d61 savo 
žemSs, tuos didžiuosius nuostolius 
kuriuos mums relkSjo pakelti dviejų 
okupacijų replSse. TodŠl S) rdmanų 
skaitome su malonumu Ir dideliu su- 
sldomSjimu. Ypač romane minimi 
žygiai žavfis Jaunimų ir kels jo dva 
sių. šis romanas, atskleidžiųs mūsų 
herolAkai tragiškus epizodus, yra 
šviesus spindulys tremties Idealizmo 
ugdyme.

296 pusi. Kaina $3.00
(Išsakymus kartu su pinigais siųskite

“DRAUGAS”
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL.

MALDAKNYGE

“JAUNUOLIU MALDOS”
Kuri* parunM

Kun. P. Kirvelaltis 
Kauna: $1.50 tr $-,.00

llšsaa t nms udreauoklie

DRAUGAM
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL.

UŽ GERESNĮ PASAULĮ
Knyga įdomi, kaip jaunimui, taip ir suaugusiems. 
136 pusi. |

Paruoia KUN. PRANAS DAUKNYS, M.l C.
Atspausdinta Londone 1967 met. ir dabar jau gau< 
narna “Drauge’ 4645 West 63rd Str., Chicago 29 III.

Kaina $1.50


