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JUGOSLAVAS APIE SOVIETINĮ RUSŲ KOMUNIZMĄ
Sovietų teroro metodai

susilaukė fiasko R. Europoje
JUOZAS LINGĮ S,

Mūsų bendradarbis Švedijoje

STOCKHOLMAS. — Neseniai Stockholme kaip Stockholmo 
universiteto svečias viešėjo jugoslavų profesorius Vladimir Dedi- 
jer. Jo universitete skaitytos paskaitos buvo santūrios, tačiau pas
kutinioji, skaityta Užsienio Politikos institute, buvo tikrai griaus
mingas apkaltinimas Sovietų Sąjungos politikos.

Italijos vyriausybe pavesta
sudaryti advokatui Zoli

ROMA, geg. 16. — Italijos prezidentas Giovanni Gronchi šian
dien pavedė naują Italijos vyriausybę sudaryti senatoriui Adone 
Zoli, krikščionių demokratų partijos tarybos pirmininkui.

Zoli, 69 metų, buvo finansų, ----------------------------------------------------

Jei tai būtų kalbėjęs koks va
karietis, paskaita galėjo praeiti 
visai nepastebėta, bet kai ją skai 
tė vienas iš vadovaujančių Jugo
slavijos politikos ideologų, net 
vienas iš tų, kuris buvo patekęs 
į Tito nemalonę ir atleistas iš 
naujųjų amžių istorijos profeso
riaus pareigų Belgrado universi
tete, tai tą paskaitą reikia skai
tyti savotiška sensacija. \

Bolševizmas jam buvęs laisvės 
sąjūdis

„Jau 40 metų, kai įvyko revo
liucija Rusijoje; tai buvo Lais
vės sąjūdis, man reiškęs altruiz
mo pergalę prieš egoizmą. Ta
čiau kas iš to išėjo?“ — pradėjo 
prof. Dedijer. „Tas didysis revo
liucijos metų surinktas kapitalas 
jau seniai iššvaistytas, dabarti
nėje sovietinėje visuomenėje eti
niai ir moraliniai principai jau 
nebeegzistuoja. Šiandien Sovietų 
Sąjungoje užtvara skiria tautą 
nuo jos vadų, ten viešpatauja bai 
si biurokratizmo psichologija, ku 
rios pagrindinė žymė yra intole- 
rancija. Engelso tezė apie vals
tybės panaikinimą yra tik tuščia 
formulė Sovietų Sąjungoje“, tęsė 
profesorius. „Aš nemanau, kad 
paskelbimas pačių paskutiniau- 
sių sovietų planų viską decentra
lizuoti sumažins valstybės galią 
ir sustiprins socialinį elementą, 
t. y. suteiks darbininkams dides
nės įtakos“. Jo nuomone, decen
tralizacija yra tik nusileidimas 
technokratams; vietoje centrali
zuotos biurokratijos atsiras eilė 
feodalų, kurie išvystys tą. pačią 
jėgą. Darbininkų demokratinės 
teisės nebus praplėstos, o toji de
centralizacija neprives prie ko 
kito, kaip prie korporatyvizmo. 

Ilgas procesas

Jeigu dabartinė sovietų siste
ma, anot profesoriaus, sustingo, 
net išsigimė, tai dar nereiškia, 
kad ji tokia ir išliks. Po Stalino 
mirties įvyko tokių dalykų, kurie 
rodo, kad ir rusų.visuomenei tai
komas kitimo įstatymas. Tūks
tančiai žmonių buvo paleisti iš 
Sibiro vergų stovyklų, imtasi 
priemonių be jokios priežasties 
suiminėti žmones, menininkams 
suteikta didesnė laisvė, Malenko 
vas nebuvo nugalabintas peržen
gęs ribas. Socialistinė jėga, anot 
kalbėtojo, atsispirs ir Sovietų Są 
jungoje, tik šis procesas bus il
gas. Atskiro sovietų kareivio ap
siėjimas Vengrijoje — atsisaky
mas šauti į vengrų darbininkus 
— anot prelegento, yra įrody
mas, kad Europos kultūra nėra 
sugriauta, nežiūrint 25 metų ne
apykantos ir teroro Sovietų Są
jungoje.

Antistalinistai lygūs 
stalinistams

Profesorius Dedijer palietė ir 
„teoriją“ apie lenktynes dėl val
džios tarp stalinistų ir antistali- 
nistų. Jis netiki, kad vadai anti- 
stalinistinėje pusėje laikytųsi gi
lesnių moralinių principų arba 
kokio nors revoliucinio noro grą
žinti Sovietų Sąjungą į socializ
mo kelią. Per ištisą 20 metų, pa
dėdami Stalinui įvykdyti pačius 
šlykščiausius nusikaltimus žmo
nijos istorijoje,’ jie įrodė, kad 
jiems trūksta žmogiško integra
lumo ir kad priemonės, kurių

jie ėmėsi po Stalino mirties, yra 
tik šaltas išskaičiavimas.

Dabartinių vadų 
apsiskaičiavimas

Vadovaujanti grupė apsiskai
čiavo, per dvidešimtąjį kongresą 
paskelbdama Stalino nusižengi
mus. Iš vienos pusės, tai buvo 
akstinas Rusijoje ir Rytų Euro
poje pareikalauti daugiau lais
vės, iš antros gi — toji tautos 
reakcija išblaivino biurokratus. 
Jie pamatė, kad klasių intere
sams ėmė grėsti pavojus, ir sta- 
linistinis frontas ėmė stiprinti 
savo pozicijas, o kas iš to išėjo ? 
O gi daug griežtesnis kursas už
sienio politikoje ir prieš sateli
tus. Chruščevo garsusis praneši
mas partijos kongrese buvo kaip 
tos Kapitolio žąsys, netiesiog per 
spėjusios biurokratus, kad jų 
privilegijos atsidūrė pavojuje. 
Toji kova sovietų vadų tarpe nė
ra pasibaigusi; ji tebesitęsia 
tarp grupių, kurioje įsimaišo 
stiprių asmeniškumų. „Kas su
gebės kontroliuoti kariuomenę, 
tas nugalės“, tarė prof. Dedijer.

Rusų bolševikų pažiūros 
primetamos ir kitiems

Vidurio ir Rytų Europos ben
dradarbiavimas, anot prelegento, 
yra labai realistinis ir praktiš
kas projektas. Pirmaisiais poka
riniais metais vyko gana sveika 
ekonominė raida Čekoslovakijoj, 
Vengrijoj ir Jugoslavijoj. Ją ta
čiau sustabdė Sovietų Sąjunga, 
norėdama pasiekti integraciją 
saviems tikslams ir panaudoda
ma savus metodus. Sovietų va
dai, norėdami realizuoti savo idė 
jas ir praplėsti socialistinį blo
ką, mano, kad visos paliestos 
valstybės turi be jokių rezervų 
priimti sovietų ideologines, so
cialines ir valstybines instituci
jas. Panaudodami brutalumą, so
vietai mėgina pravaryti savo ti
kėjimą, kad tik rusų raidos for
mos ir rusų pažiūros yra vienin
telės teisingos visam pasauliui. 
Su istorinėmis tradicijomis ir bū 
dingais tautiniais bruožais Rytų 
Europoje jie visai nesiskaito, 
nors nevienas iš tų kraštų tiek 
kultūriniai, tiek ekonominiai sto
vi daug augšččiau už pačius so
vietus. Rusai nepripažįsta kito 
socializmo, kaip tik rusiškąjį. 
Belgrado deklaracija 1955, ku
rioje Chruščevas ir Bulganinas 
kalbėjo apie įvairius kelius į so
cializmą, yra tik grynai politinė 
taktika, ką aiškiai įrodė paskuti
niųjų mėnesių sovietų politika. 

Ar tikrai palengvino!

Prof. Dedijer apkaltino ir kai
kuriuos konservatyvius sluogs
nius Vakaruose, ypač JAV, nes 
jie savo propaganda „išlaisvinti 
Rytų Europą“ palengvino sovie
tams įsigyti hegemoniją. įvykiai 
Lenkijoje yra, anot jo, aiškus 
įrodymas. Jis taip pat pabrėžė, 
kad Vokietijos baimė taip pat pa 
lengvino rusams Lenkijoje ir ki
tur.

Sovietų pastangos susigrąžinti 
Jugoslaviją

Paskutiniu laiku sovietai mė
gino Irjugoslaviją įvyti į „socia
listinį bloką“. Sovietų vadams, 
matyti, atrodė, kad laikas yra

Penkių vyrų karinė taryba, nuvertusi Kolumbijos preziden^ Gustavo Rojas Pinilla, dabar valdo Kolum- 
biją.Iš kairės į dešinę: gen. Rafael Navas, gen. Deogracias Fonseca, gen. Gabriel Paris (tarybos pirmi
ninkas ir karo ministeris), adm. Ruben Piedrahita ir gen. Luis Ordonez. Rojas išskrido į Ispaniją (INS)

Audra siautė
Texas valstybėje

DALLAS, Tex., geg. 16. — Te- 
xas valstybės pietinėje dalyje 
vakar siautė didelė audra. Audra 
sugriovė tuzinus namų, ūkio pa
statų ir kaimo mokyklą. Dvide
šimt asmenų žuvo audros metu. 
Keli kiti dingo.

18 asmenų žuvo
CILVERTON, Tex., geg. 16. — 

Audra vakar naktį nusiaubė Sil- 
verton miestą. Apie 18 asmenų 
žuvo ir daugiau kaip 80 asmenų 
buvo sužeista.

Japonų žvejai
galėjo nukentėti

TOKIO, geg. 16. — Japonijos 
priešatominės bombos bandymo 
tarybos pirmininkas Kaoni Yas- 
ni šiandien pareiškė: taryba įsi
tikinusi, kad 15 japonų žvejų 
laivų buvo toje apylinkėje, kur 
britai vakar išsprogdino vande
nilio bombą. Bijoma, kad kaiku
rie žvejai galėjo nukentėti.

Britai išsprogdino
vandenilio bombą

LONDONAS, geg. 16. — Bri
tanija vakar išsprogdino pirmą
ją savo vandenilinę bombą neto
li Kalėdų salos, centriniame Pa- 
cifike. Vandenilio bomba buvo 
numesta iš oro pajėgų keturių 
motorų sprausminio lėktuvo, ku 
name buvo penki įgulos nariai.

pribrendęs, nes Jugoslavija liko 
izoliuota nuo progresyvių sąjū
džių Vakaruose, kurie ją taip 
stipriai moraliniai parėmė kritiš
kaisiais 1948 — 1953 m., kada 
Stalino režimas buvo kaip rei
kiant jaučiamas. „Įdomu pažy
mėti“, tarė prof. Dedijer, „sovie
tų naudojamus metodus. Skirtu
mas tarp jų ir tų, kuriuos nau
dojo Stalinas ir Molotovas 1948, 
yra labai nežymus. Dėl dabarti
nės prarajos sovietų propaganda 
kaltina kaikuriuos Jugoslavijos 
vadus,-tuo norėdama į save pa
lenkti antrąją pusę. Paramos siū 
lymas rišamas su politinėmis są
lygomis. Įvykis su Assuano už
tvanka pasikartoja ir Rytų Eu
ropoje — Chruščevas ir Bulga
ninas juk atidėjo penkeriems me
tams aliumini jaus fabrikų staty
mą Niksice“,

Moralinio faktoriaus vaidmuo

„,Yra nemaža duomenų, kad 
sovietai pasirinko klaidingą ke
lią. Ką reiškia moralinis fakto
rius, dar kartą parodė įvykiai Ry 
tų Europoje. Kaa įvyko Vengri
joje ir Lenkijoje, rodo, kad Eu
ropos kultūros ir jos etikos su
naikinti negalima“, baigė savo 
paskaitą prof. Dedijer.

Chruščev nori sutikti Ike,
kad išardytų Atlanto santarvę

PARYŽIUS, Prancūzija. — 
Ryšiumi su sovietų komunistų 
partijos boso Chruščevo pareiš
kimais „Nevv York Times“ ko
respondentui, Paryžiaus vakari
nis dienraštis „Les Debats de ce 
temps“ savo vedamąjį pavadino: 
„Nauja sovietinė iniciatyva: 
Chruščev siūlo sutikti Eisenho- 
werį tam, kad išardytų Atlanto 
santarvę“.

Peržvelgęs Chruščevo pareiški 
mus, dienraštis rašo: „Toki pa
reiškimai susilauks pritarimo So 
vietų Sąjungoje ir liaudies res
publikose, bet jie sukuria blogą 
klimatą susitikimui skirtam iš
spręsti ginčijamus klausimus Eu 
ropoję, kas duoda pagrindo abe
joti Chruščevo pasiūlymo nuo
širdumu“.

Vertindamas Chruščevo taria
mą nuolaidumą dėl ūkinės kapita 
listinių kraštų pagalbos sovietų 
satelitams, „Les Debats“ rašo: 
„Tai reiškia: galite įgabenti sa
vo kapitalus, bet tik ne jūsų pa
vojingas laisvės ir tautų išsiva
davimo idėjas“. „Ne, Chruščevo 
pasiūlymai nėra rimti“ — baigia 
Paryžiaus dienraštis.

Ruda anglimi kūrens
sprausminius lėktuvus
CANBERRA, Australija, geg. 

16. — Australijos anglies tyrinė
tojai pareiškė, kad rudas anglis 
galima bus naudoti sprausminiu 
lėktuvų kurui.

Kada prezidentas
Eisenhovveris buvo

populiariausias vyras
VVASHINGTONAS, geg. 16. — 

Prezidentas Eisenhovveris buvo 
populiariausias 1955 m. rugpjū
čio mėn. — 87 proc., skelbia Gal- 
lupo institutas. Tai buvo laikas, 
kai Eisenhoweris grįžo iš Gene- 
vos konferencijos, apie kurios 
vaisius Amerikos ir Europos 
skaitytojai buvo informuojami 
klaidingai.

Išrinktas prezidentu antrą 
kartą turėjo 79 proc. pasitikė
jimą. Nuo to laiko pasitikėjimas 
smuko kas mėnuo: sausio 79 
proc., kovo mėn. 72 proc., gegu
žės 67 proc. Tarp demokratų da
bar prezidentas Eisenhoweris 
turi 52 proc. pasitikėjimo, tarp 
respublikonų 85 proc., tarp ne
priklausomų 69 proc.

KALENDORIUS v
Gegužės 17 d.: šv. Paskalis; 

lietuviški: Mandagus ir Gitė.
Saulė teka 5:31, leidžiasi 8:05.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicagoje 

ir jos apylinkėje šiandien gali
mas lietus.

Senatorius siūlo
ginti Europą

CHICAGO, III., geg. 16. — Se
natorius Symington,(D., Mo.) va 
kar kalbėjo Chicagoje. Jis pasa
kė, kad Europai apginti neužten
ka šiaurės Atlanto Gynybos or
ganizacijos (Nato), bet reikia di
desnės pajėgos. Senatorius siūlo 
Amerikai panaudoti galingesnes 
priemones ginti Europai.

Nemato pavojaus
STUTTGART, Vokietija, geg. 

16. — Prof. Arthur Compton, 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
atomo mokslininkas jr Nobelio 
premijos laimėtojas, vakar pasa
kė Stuttgarte, kad jis nemato pa 
vojaus žmogaus sveikatai nau
dojant atominę energiją indus
triniams tikslams.

Iš tikrųjų jis yra
• Maskvos agentas

VARŠUVA, geg. 16. — Lenki
jos tariamų pažangių katalikų or 
ganizacijos „Pax“ lyderis Pia- 
secki, o iš tikrųjų Maskvos agen
tas, įspėjo savo laikraštyje, kad 
Lenkija nejieškotų artimesnių 
ryšių nei su Jugoslavija nei su 
komunistine Kinija.

Piasecki reikalauja griežtos 
komunistinės linijos ir įspėjo, 
kad dabartinė padėtis negali 
trukti ilgai.

Paul Boattn, naujai išrinktas 
Dearborn engine unit of Local 
600 prezidentu, atstovaująs 65 
tūkstančius Fordo darbininkus, di
džiausią automobilių unijos sky
rių, pareiškė senato vidaus sau
gumo pakomitečiui Waahingtone, 
kad jis 10 metų buvo komunis
tas, bet 1949 m. buvo išneštas 
partijos. (INS)

biudžeto ir teisingumo ministe
ris pirmykščiuose ministerių ka
binetuose. Jis yra advokatas.

Pas prezidentą

Italijos komunistų vadas Tog- 
liatti lankėsi pas prezidentą 
Gronchi ir po to buvo pareikš
ta, kad komunistai remsią tuo 
tarpu vyriausybę labai mažom 
sąlygom. Jie reikalauja tik, kad 

garantuota, jof; Italija lai
kysis draugiškų santykių šu ara 
bais ir sieks atleisti įtempimą 
tarp rytų ir vakarų. Komunistai 
dabar sutinka net, kad Italija
būtų Vakarų įtakoje.

Nori pakliūti į valdžią

Tokiais pareiškimais komunis
tai nori kaip nors pakliūti į val
džią. O joje būdami varytų savo 
politiką toliau. Ligšiol demokra
tinės Italijos partijos buvo visai 
nusisukę nuo komunistų ir neno
rėjo turėti ryšių su komunistais. 
Tik socialistai negalėjo nuo jų at 
siskirti.

22 mėnesiai valdžioje

Italijos premjeras Segni išsi
laikė valdžioje 22 mėnesius. Ita
lijos vyriausybė atsistatydino ge 
gūžės 6 d. ir iki šiol dar nebuvo 
sudaryta.

Socialdemokratams pasitraukus 
iš valdžios

Italijos vyriausybė atsistatydi 
no, kai iš koalicijos pasitraukė 
socialdemokratai. Jau kiek anks
čiau buvo pasitraukę respubliko 
nai. Sociademokratų pasitrauki
mo priežastis, spėjama, Nenni ir 
Saragato socialistų pastangos su 
si jungti. Saragatas buvo koali
cijoje ir nerodė didelio noro jung 
tis su Nenni socialistais, kurie 
neatsisakė giminystės su komu
nistais. Bet pasižiūrėjo, kad 
prieš jį veikia kaikurie jo partie
čiai, reikalaudami susijungimo 
su Nenni socialistais. Tada Sa
ragatas ir pasitraukė iš valdžios, 
kad neprarastų įtakos savo par
tijoje.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Tūkstantis studentų demonstravo Buenos Aires miesto 
gatvėse, Argentinoje, prieš projektuojamą Lotynų Amerikos apsi
gynimo sąjungą.

— Danijos premjeras H. C. Hansen, kurio socialdemokratų 
partija neteko keturių atstovų parlamente, atsistatydino ir bus su
daryta nauja Danijos vyriausybė.

— Jungtinių Amerikos Valstybių ambasadorius Alexis John
son išvyko iš Genevos, Šveicarijos, į New Yorką po šešiasdešimt 
septynių posėdžių, kuriuos turėjo su raud. Kinijos ambasadoriumi 
Wang Ping - nan. JAV ambasadorius bandė išgauti įkalintų ame
rikiečių paleidimą Kenijoje. Pasikalbėjimų rezultatai labai maži.

— Gydytojai ir dentistai nebus šaukiami į karinę tarnybą 
šiais fiskaliniais metais, kur <: prasideda liepos 1 d., pranešė JAV 
apsaugos departamentas.

— Prancūzija paprašė Jungtinių Tautų Saugumo tarybą se
kantį pirmadienį sušaukti posėdį Suezo kanalo situacijos klausi
mus apsvarstyti.

— Sovietai studijuoja galimybes gauti naujos rūšies energiją 
iš šiluminių - atominių šaltinių.

— Izraelis pakartojo savo intencijas siųsti bandomąjį laivą 
Suezo kanalu ir Norvegijos prekinis laivas pasamdytas tą darbą 
atlikti. Izraelio vyriausybė laukia žalios spalvos iš Norvegijos 
vyriausybės.

— Prezidentas Eisenhovicris prašo Izraelį nesiskubinti siųsti 
bandomąjį laivą Suezo kanalu.

— Jungtinių Amerikos Valstybių pareigūnai įsitikinę, kad 
Sovietų Rusijos ekonominiai sunkumai Kremlių sulaiko nuo ,žy
gių“ prieš laisvąjį pasaulį.

— Walther Funk, Hitlerio ekonomijos ministeris, vakar pa
leistas Spandau karo kriminalistų kalėjimo. Funk, pasmerktas 

' į kalėjimą iki gyvos galvos, ilgą laiką sirgo. Turbūt jis vyks į Va
karų Vokietiją.

Triimp&i iš visur
• Pietų Korėja vakar paskyrė 

Kim Yu Taik ambasadoriumi Ja
ponijai, nors abu kraštai neturi 
formalių diplomatinių santykių.

• Naftos bendrovės, posėdžia
vusios Londone, nutarė pravesti 
naftos vamzdį iš Persijos įlankos 
į Viduržemio jūrą.

• H eiti valstybės ūkininkai 
streikuoja: neleidžia vežti pre
kių į miestus.

© Danijos socialistai rinkimuo 
se į parlamentą neteko keturių 
atstovų.

© Britanija rugpjūčio 31 d. su
teikia nepriklausomybę Mala
jams.

Davis kandidatuos 
į senatą vieton

t
McCarthy

MILVVAUKEE, Wis„ geg. 16. 
— Buvęs kongresmanas Glenn 
Davis iš VVaukesha kandidatuos 
į senatą vieton mirusio senato
riaus McCarthy.

Birželio mėn. bus VVisconsin 
valstybės respublikonų konferen 
cija. Tada paaiškės, kas bus pa
rinktas kandidatu į senatą vie
ton mirusio šen. McCarthy.

Amerikos spauda mirus sena
toriui McCarthy laikėsi santū
riau. Jo buvę politiniai priešai 
demokratai laikė garbingiau pa
tylėti. Tuo atžvilgiu Amerikos 
spauda džentelmeniškesnė nei 
Europos, kurioje per ištisą pus
lapį skelbė sensacinėm demago- 
ginėm antraštėm: „Raganų gau
dytojas mirė“. Šilčiau atsiliepė 
ispanų spauda, ir jos korespon
dentai iš Amerikos net pastebė
jo, kad Amerikos spauda stengė
si McCarthy nutylėti kiek galint 
daugiau.

McCarthy buvo didelis ir įdo
mus žmogus. VVisconsin turėtų 
parinkti tokį kandidatą, kuris ga 
lėtų pavaduoti mirusį šen. Mc
Carthy.
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Stalo tenisas Toronto gegužinėje
j. ŠOLICNAS

Jeigu jau pati sporto žaidynių gos. Galėtume pagalvoti, kad 
valdžia konstatavo, jog šiemet tie, kurie organizavo ir prave- 
stalo tenisininkai buvo sukvies- dė varžybas, visai nenusimano 
ti ne j varžybas, bet j gegužinę, apie stalo tenisą. Pagaliau ga- 
tai turbūt tiesa, kadangi ji ge- lėtume pamanyti, kad mūsų Fas 
riau negu bet kas žino, kodėl kas visai nesidomi šia sporto 

šaka, arba nelaiko stalo teniso 
sportu, kaip kitada bandė dary
ti buvę mūsų ano Fasko vado
vai. Galima daug ką galvoti,

sportininkai buvo kviečiami va
žiuoti. Žinoma, nors ir nepalan
kios buvo to suvažiavimo sąly
gos, geri norai nugali viską.

Į šiemetines Š. Amerikos lie- Pasakoti apie viską nebeap- 
tuvių sportines žaidynes, dar|S*m°ka- Ir štai kodėl, 
kaip niekad, suvažiavo pajėgių) Tik pačioje varžybų pradžioje 
stalo tenisininkų būrys išban- buvo manyta, kad šios stalo te-

į Pusiaubaigmėje Sakalas susi
tiko Toronto Vytį, kuri prieš tai 
lengvai įveikė Clevelando Žaibą 
5:1. Įdomu, kad žaibo eilėse 
buvo ir Nasvytis, ir Ignatavi
čius. Betgi abu Žaibo stiprieji 
buvo perdaug atostogavę, o to
kiems atostogininkams Vytis pa 
sigailėjimo nebeparodė. Ir taip 
susitiko Vytis ir Sakalas. Čia 
atrodo ir buvo išspręstas meis
terio vardas, nes iš kitos pusės 
pasirodžiusi Chicagos Neris nie
ko gero nesugebėjo padaryti at
kakliesiems sakalams. Lemian
čios rungt., išaiškinusios meis- 
terystę, atrodo buvo dvikova 
tarp Gvildžio ir Grybausko. Čia 
Grybauskas įrodė, kad yra vil
ties laimėti ir prieš GvŪdį, ku
ris žaidžia labai savotiškos kil
mės rakete (vienas šonas “spon 
ge” guma, o kitas — paprasta 
guma). Grybauskui įveikus Gvil 
dį, Sakalas laimėjo 5:4.

dyti savąsias jėgas. Liūdna vei
do išraiška tenka pripažinti, kad 
taip pat dar niekada mūsų sta
lo tenisininkai nebuvo apvilti 
taip, kaip šiose žaidynėse. Or
ganizaciniu atžvilgiu stalo te
niso varžybos šiose žaidynėse 
buvo pačios sporto šakos išjuo
kimas ir žaidėjų įžeidimas. Ti
kėkimės. kad aitas nelemtas 
stalo tenisininkų gegužinės “or
ganizavimas” bus gera pamoka 
Faskui. kuriam tenka visa at
sakomybė dėl žaidynių pasiseki
mo ar nepasisekimo.

Nėra abejonės, kad sąlygos, 
kurias rado stalo teniso varžy
bų dalyviai, turėjo nepaprastą 
įtaką į pasekmes. Kodėl?

Gausus būrys

Netikėtai gausiai suvažiavo 
mūsieji stalo tenisininkai išban
dyti savo jėgas. Ypatingai vy
rų grupėje buvo galima pastebė
ti pažangą. Štai vieneto varžy
boms užsiregistravo net 34 da
lyviai vyrų grupėje, 13 — mote
rų grupėje, 8 — jaunių grupėje. 
Buvo aštuonetas vyrų komandų 
ir trys — moterų. Taip pat bu
vo pravestos ir dvejetų varžy
bos.

Nereikia būti labai geru ma
tematiku, kad suprastum, jog 
visas varžybas pravesti per vie
ną popietę yra beveik neįmano-

niso varžybos yra taip pat žai
dynių dalis, tačiau tokį galvoji
mą sugriovė oficialus žaidynių 
vadovybės narys, pareikšdamas, 
kad šiemet stalo tenisininkai bu 
vo suvežti... pasimatymui, štai 
tau, boba, ir Velykos! Keliasde
šimt žmonių aukojo laiką, pini
gus ir energiją suvažiavimui, o 
čia vyras narsiai pareiškia, ku
riam tikslui jie suvažiavo. Todėl 
gegužinei apturėti” salė buvo 
tinkama.

Taip pat buvo malonu, kad 
kaikurie st. tenisininkai parodė 
daug pasiaukojimo. Tačiau la
bai gaila, kad tas pasiaukoji
mas buvo nelaiku ir nevietoje. 
Juk net ir mažam vaikui turi 
būti aišku, jog vienas aktyvus 
varžybų dalyvis negali praves
ti tokio masto gegužinės. Juk 
visi žinome, kad kiekvienoje ge- 
gužincje yra paskiri žmonės ir 
alui, ii’ kopūstams pardavinėti. 
Tai kodėl čia bandyta taip kuk
liai atstovauti gegužinės rengė
jus?

Vėl gi reikia sutikti, jog nė 
pats Faskas labai jau nesijau
dino dėl stalo teniso varžybų. 
Jeigu bent kiek daugiau būtų 
domėtasi tuo reikalu, tai to
kioje salėje nebūtų buvę leista 
pravesti varžybas. Čia Faskas 
labai švariai “apstatė” stalo te
nisininkus, vėliau pasiaiškinda
mas, kad jis nežinojo, jog busma. Tačiau “gabieji” organiza-. ,. ,, ,,

toriai atrodo buvo ne tik dideli1 aur.a8ta tok,a ,bl°?a 8ale: Sa’ 

optimistai, bet taip pat ir neturį j
jokio patyrimo organizaciniame 
varžybų pravedime. Kitaip nė
vienas jų nebūtų bandęs pada
ryti to, kas buvo padaryta.

Keletu žodžių pirma apie tvar
ką. kadangi šitoji tvarka, kaip 
sakiau .turėjo daug įtakos į pa
čias pasekmes.

Sukas ratukas...

bet ne sportinio atvirumo, pa
siteisinimas. Tai va, kokia buvo 
pradžia stalo teniso varžybų. 
Tikra gegužinė!

Iš kitos pusės lentelės atsku
bėjo Nerta, prieš tai lengvai lai
mėjusi prieš Toronto Aušrą ir 
paskiau nugalėjusi Hamiltono 
Kovą 5:2. Tenka pastebėti, kad 
Hamiltonas vienu momentu ve
dė net 4:3, tačiau lemiančioje 
kovoje nerietis Kleiza nugalėjo 
gražiu kirtimu Paltaroką 2:0, ir 
Neris šiaip taip įkopė į baigmę.

Baigmėje Neris nesugebėjo 
stipriau pasipriešinti, meisterio 
vardą iškovojo Sakalas pasek
me 5:2. Neriai porą taškų pel
nė Kleiza, įveikęs Olį, ir Šoliū- 
nas, nugalėjęs Grybauską. At
rodo, kad Vidurio Vakarų apy
gardos meisterio Avižienio silp
nas pasirodymas (pralaimėjo vi 
sus tris susitikimus) ir buvo vie 
na svarbiausių priežasčių Neries 
pralaimėjime. Tačiau reikia pa
brėžti, kad lemiančią įtaką Sa
kalo pergalei turėjo Kazakevi- 
vičiaus laimėjimas prieš Šoliūną 
ir Avižienį.

Moterų komandines varžybas 
laimėjo Vytis, nugalėjusi Det
roito ir Hamiltono Kovus. Vytį 
atstovavo Kasperavičiūtė ir Ur
bonaitė. Antroji vieta atiteko 
Hamiltonui (Petru šaltytė ir Ric 
kienė).

Įdomesnės ištraukos iš ko
mandinių varžybų: Gvildžio ne
pasitenkinimas Nešiukaičiu, ku
ria žaidė tik su “viena akimi” 
(kita akis vis bandė duoti var
žyboms eigą, skatinant kitus 
dalyvius patiems daryti tvar
ką). Grybausko laimėjimas 
prieš Gvildį (lemiančioji parti
ja, trečias setas, galutinė pasek

mė rodos 26:24). Nasvyčio pre
mijos įsteigimas Gvildžio rake
tei sulaužyti. Avižienio skubė
jimas užbaigti rungtynes prieš 
Sakalą, kad organizatoriai galė
tų išnešti iš salės stalus.

Gvildys + O = meisterystei

Atrodo, jog šių stalo teniso 
varžybų dalyviai savo dalyvavi
mą prisimins dėl nepaprasto sta 
lo tenisininkų atkaklumo ir po
ro užbaigti varžybas.

Vyrų vieneto varžybose daly
vavo 34 žaidėjai. Jie žaidė net 
trijose salėse ir pagaliau vos ne 
vos nepabaigė pirmenybių tą 
pačią dieną. Deja tie šokiai...

Vyrų vieneto varžybose savo 
žodį tarė ir Faskas. Atrodo, kad 
čia Faskui būtų pritikę vienos 
pasakėčios žodžiai, kur kalbama 
apie kažkokį įspyrimą, nes toks 
jau žaidėjų išstatymas, laikau, 
buvo ne Fasko darbas, kadangi 
jo išstatymo kriterijus nebuvo 
nei teisingas, nei tikslus. (Pir
mą kartą man teko patirti, kad 
ir praėjusių metų baigmės daly
viai gali negauti teisės ginti sa
vo patekimą į baigmės ratą. Tai 
atsitiko neišstačius praėjusių me 
tų baigmininko Grybausko).

Jeigu Gvildžio pusėje jokių 
staigmenų neatsitiko ir jis tu
rėjo labai mažai stengtis, kad 
patektų į baigmę, tai kitoje pu
sėje staigmena lydėjo staigme
ną.

Gvildys labai lengvai laimėjo 
pusiaubaigmėje prie šoliūną 
3:0.

Tačiau kitoje pusėje antruoju i 
išstatytas Avižienis, pirmame ra 1 
te įveikęs Ignatavičių 2:1, ne
tikėtai greitai suklupo prieš Pal1 
taroką 2:0. Betgi dar didesnėj 
turbūt staigmena buvo Gry- Kasdien 
bausko pralaimėjimas savo ko
mandos dalyviui Kazakevičiui 
2:0. Čia pasirodė, kad vadina
moji “sponge” raketė gali iš
krėsti įvairiausių išdaigų. Ta
čiau ir Kazakevičiui buvo staig
mena pralaimėti Paltarokui, ku
ris pusiaubaigmėje sunkiai į- 
veikė Nešiukaitį.

Baigmė buvo tik oficialumui 
išreikšti žaidžiama. Baigmėje 
Gvildys laimėjo 3:0, ir Paltaro
kas tik antrame sete tesugebėjo 
daugiau pasipriešinti, bet ir šį 

(Nukelta į 4 psl.)

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELĘ EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI 
L A. V. PILIETYBE

Klausimai ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. W«Ils.. 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

Greičiau, greičiau, vyrai

Pačios stalo teniso varžybos 
buvo pravestos vadovaujantis 
šūkiu “Laikas — pinigai!” Pir
miausiai buvo pradėtos vyrų' 

Nutiko taip, kad stalo teni- komandinės varžybos. Čia pa- j
sas buvo numatytas žaisti YM- 
CA salėje. Ir atsitiko taip, kad 
toji salė buvo užimta iki šeš
tadienio popiečio. Vadinas var
žybos pradėtos tik po pietų.

Kai visi stalo tenisininkai su
sirinko į salę, tai vyriausias var
žybų vedėjas šluostė dulkes nuo 
stalų ir prašinėjo dalyvių pagal
bos padėti sustatyti stalus. Ir 
dar ne viskas. Salė, kurioje vy
ko varžybos, buvo taip apšvies-

sirodė, kad esama gerų koman-j 
dų. Didžiausią staigmeną patie
kė komanda, kuri nedalyvavo 
žaidynėse. Tai energingasis Ro- 
ohesterio Sakalas. Sakalas for
maliai negalėjo varžybose daly
vauti, nes nedalyvavo savo apy
gardos pirmenybėse. Tačiau jis 
dalyvavo, nes neatvyko New I 
Yorko stalo teniso komanda, ku 
ri, kaip ir visada, tesugeba da
lyvauti tik namuose. Ir va, sa-

ta, kad sudarė nuotaiką šo- kaliečiai atvažiavo ir gavo pro- 
kiams ir dar kam nors, bet tik gą įrodyti, kad Fasko nustaty- 
ne žaidimui. Vietos žaidimui bu-tas atrankos būdas, kas gali da
vo pakankamai tik tiems žaidė- lyvauti žaidynėse, šiuo atveju 
jams, kuriuos sčalo tenisininkai buvo labai netikslus, 
vadina sekmadieniniais. Stalai! Sakalas pirmose rungtynėse 
tiktų geriau sriubai, bet ne žai- sudorojo Detroito Kovą 5:0. Pa 
dimui. (stebėtina, kad Detroito Kovas

Galėtume susidaryti įspūdį, buvo jau labai silpnos surėties, 
kad žaidimui sąlygos buvo blo- nes sąstate nebebuvo Misiūno. |

- Kviečiami visi atvykti į

TAURAGĖS KLUBO 
PIKNIKĄ

kuris įvyks 
šių metų gegužės 19 dienų 

BUČIO SODE WILLOW WEST 
83rd Street and Willows Springs Road

Bus laimės Šulinys, šokiai, žaidimai ir kiti įvai
rumai. Veiks valgių ir gėrimų bufetai. GROS A. 
RAMONIO VAD. KLUBO ORKESTRAS.

Pradžia 12 vai.; pabaiga iki vėlumos. Esant 
lietingam orui, piknikas įvyks klubo salėje 4342 
So. Hermitage Avė.

KLUBO VALDYBA

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chicagos Savings Bendrovės praeitimi, nno pat jos isikftrimo 
1924 metais, jot pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indelių saugumo ir divi
dendų natamo atžvilgio, nšra Bangesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tan- 
pomiiR pinigu*. Pasidėję tanpinina paa mna gausite na tiktai saugomą — jų 
apdraudimą iki 310,000.00, augštą dividendą, bet ir dangei) kitų patarnavimų 
veltai, nž kūrinos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

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

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

Rąžykite dėl informacijų. Mflsų tortas 621,000,000.00.

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

...... . nno 1
nno 9 0d 1 valandos po plotų.

Ofiso lr buto tol. OLymplc 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero

tik io
10—12 lr 4—7 vai. Trečiad. 

12 vai. fteStadlenluia uždarytu

Tol. REliance 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

VDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
iettvis (irniTojASj 

3925 W«st 69th Street
Vai. Pirmad., antrad., ketvlrtad. lr 

penktud. nuo 1—4 p .p. 6:30—8:30 
vai. vak. Trečiad
P- P-

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthupcdss - Protczletas

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

(Arch Supporte) tr U t. 
Vai.: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
OKTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAK
2850 w. 63 rd St., Chicago 29, Ui 

Tel. PltaMpect 6-5064

lr šeštad. 1—4 v.

Tel. ofiso Ir bute OLymplc 2-4159
DR. P. KISIELIUS

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

Rez. 1634 S. 49th Avė., Cicero
vak..

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4250 W. 68rd St
Ofiso tel. REliance 5-4410 

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

Penktad. tik po pietų. 
Trečiad Ir AeAtad. pagal sutarti

Kasdien 1-3 vai. Ir 6-8 vai. 
Išskyrus trečiadienius, 

šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

KAZYS ČESNAUSKAS $
6444 SO. TROY ST. v 

Telef. WAlbrook 5-7670 ir
GIbson 8-4938

H
• Generalis kontraktorius nau- ■ 
Jų namų statybai, įvairiems re- 
montams ir namų pertvarky- įg 
mams • Turime didelį patyri- M 
mų namų statyboje. • Patys « 
atliekame cemento lr medžio H 
darbus. • Apkalnavlmal nemo
kamai.

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 YVesl Slst Street
' Priima ligonis pagal susitarimą. 

D61 valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1795 nuo 2 lkl 9 vai. 
p. p. kasd tan išskyrus trečiad ir 
AeAtad

Res. tel. GRovehili 6-5603

Ofiso telef. LAfayette 8-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 3-2868

DR. EMILY Y. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7156 South VVeHtern Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p. Ir nuo, 
6 v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo i

Ofiso tel. CLlffside 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette 8-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North VVacker Drive 
(Civic Opera House, kamb. 858)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntral 6-2294

6002 VVest lSth Str., Cicero 
Vai kasdien 5-8, šeštad. 1-2 vai

Tel. TOwnhall 3-0656 
Kitu laiku lr trečiad. susitarus

Rezid. tel. HEmlock 4-7080

Į11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 
vai. ryto iki 3 vai. popiet

Office tel. RF. 7-1168 
Res. tel. VVAlbrook 5-3706
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DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika ir moterų ligos) 
Ofisas ir rez.: 5100 S. Western Avė. 
Tel. PItospect 8-1223 arba VVE 6-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 
2-4 vai. popiet ir sulig susitarimu.

I

Tel. ofiso WA 5-3010, rez. PR 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1601 W. Garfield Blvd.
Vai. — Pirmad., antr., ketv., penkt. 
1—4 ir 6—8: šeštad. 1—4; treč. ir 
sekm. uždaryta. 

DR. ANNA BALIŪNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
- Pritaiko akinius —

6S22 South VVestern Avenue 
vai., kasdien 10-12 vai. Iv 7-9 vai 
vak. šeštadieniais 10-x vai .Trečia 
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus

Ofiso telefonas: PR 8-3229
Res telef. U’Albrook 6-6076

■VeL ofiso l’Kospeet 6-2240
PRospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

RPEC. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 So. VVood Street 

Priėmimo vai. nuo 2- -4 vai. kasdien 
ir nuo 6 Iki 8 vai. pirmad. !r penkt. I 
Trečiad. tr sek. uždaryta. 1

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GIb. 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street 
(71st lr Campbell Avė.)

VALANDOS: Kasdien nuo 3—7 
šeštadieniais nuų 2-4 vai.

Trečiadieniais uždaryta.

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-O7OO 
Rez. PR 6-0801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybe — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

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

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS^

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

' 4701 South Damen Avenue 
(Kampas 47-tos lr 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 

Rez.: VVAlbrook 5-3048

~il. ofiso HE.4-5849. rez. HE.4-2824

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

24S4 VVest 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penKt. 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-6, treč.lr šešt. pakai sutarties

DR. Z. DANILEVI6IUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South VVestern Avenne 
Chicago 29. UI 

telefonas REpubllc 7-4900 
Rezid raida; GRovehili 3-8191

oasimatymai pagal sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenne 
Ofiso vai.: nuo 2-4 lr nuo 6-8:80 v.

' vak. šeštadieniais nuo 2 lkl 4 popiet 
Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tei. Virginia 7-0086 

Reaideoci Joe tet BEveriy 8-8944
Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-9700 

Rez. RE 7-«S«7

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

2454 W«rt 71st Street
(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 1—8 lr 6—8 vai. vak. 
šeštadieniais 1—4 p. p. Trečiadie
niais uždaryta.

Ofiso telef. VArds 7—1166
ReaMencIjos — STcvvart 8-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Wrat S5th Street
(kampas Halsted • lr 85-ta gatvO) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Vai1.: kasdien inuo 6 v. v. jkt 9 ▼. v?.> 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v.,

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

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

TH. ofiso PRoepect 6-9400
Rezid. PRoepect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VaškevičMtš)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenne

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

TeL VVAlbrook 6-9670
Rea Hllltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 South Kedzie Avenne

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak.
Trečiad. lr šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso PR 6-8888, rez. RE 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 Weat OSrd Street

VAL. kasdien nuo 2 -4 p p Ir T:B*
0**4

Atdara: plrauuUon) nno 12 Iki 8, antradienį Ir penktadienį nno 9 IM 4, ketvirtadienį nno 9 Ud & 
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o ftettadlenį '...........................

Ofiso HEmlock 4-5816 
Rez. HEmlock. 4-8751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą

Tel. ofiso Vlctory 9-1681
Rez. Vlctory 8-0749

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
4258 So. VVhipple Street
/ (Arti Archer Avė.)

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

LAfayette 3-4949.
Namų — Clzlarcrcet 8-7786

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted Street

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

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2487 
VV. 62nd St., tel. Republic 7-8818. 

Ofiso telefonas — Bishop 7-2525

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenne
(Kampas Kedzie lr Archer)

VAL. kasdien nuo 2:00 lkl 9:00 v. 
Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
8PEC. CHIRURGINRS IR 

ORTOPEDINES LIGOS
• 2745 West 69th Street
Priešais Sv. Kryžiaus ligonine 

Telef. REpubllc 7-2260 
VAL.: Pirm., antr., Kevt., penkt. 

nuo 9 Iki 11 ryte Ir nuo 6:00—8:00. 
Sešt. nuo 2:00—4:00. Trečiad. Ir
kitu laiku nusitarus telefonu.

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

keičia stiklus Ir rėmus 
4455 S. California Avė. .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečiad. už
daryta), šeštad. 10 ryto lkl S V. p. p. 

uždarytas

Tel. ofiso PR. J-6440, rea. HE.4-81M

DR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marųnette Bd.
Vai. nuo 2 lkl 4 p. p.; 6 Iki 8 vak 

Trečiad. lr šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso CA 6-0257, rea PR. 6-6666 

Rezid. 6600 8. Arteslan Ava. 
VAI. 11 v. v. lkl 8 p. p.; 6—9 y. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1629 

Pritaiko akinius
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 West 35th Street

Vai. nuo 10 lkl 2, nuo 6 lkl 8, tra 
člad. nuo 10-12, penktad. 10-1 Ir 
šeštadieniais nuo 10 lkl 2 vai. p.p.

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

IŠ VVGEP stoties — Banga 1S90 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—t V. 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD.

8:46 Iki 9:80 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:80 iki 9:80 ryte

SEKMAD. 8:30—9:30 v. r. U SCOdSB 
WOPA — 1400 klL 

7159 So. MAPLEWOOD AVK. 
Chicago 29. III. HEmlock 4-2418

Skelbkitčs “Drauge”!
Remkite dien. Draugai

DRAUGAS 
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

4545 W. 63 r d St, Chicago 29, Illinois, Tel. LUdlom 5-0000

Entered as Second-Clasn Matter March 91, 1916, at Chicago. lUlnod 
Under U>e Act of March 1, 1879.

Telefonas GRovehUl 6-1691

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

"VUTATKO AKTNTTTp

Valandos: 9—12 lr 7—9 v. v. pagal 
susitarimų Išskyrus trečiadienius.

2422 W. Marąuette Road
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GEN. EDV. ADAMKAVIČIUS
KUKLUS, BET DIDELIS VADAS

Laikraščiai pranešė, kad gegužės 10 d. ryte Worcester, Mass., 
mirė gen. Edvardas Adamkaviėius. Asmuo daug nusipelnęs Lie
tuvai kovoje dėl jos laisvės. Iš visų lietuvių generolų apie jo as
menį visuomenėje buvo ko mažiausiai kalbama, nes jis visuomet 
buvo kuklus, ramaus būdo ir nemėgo kivirčų.

Velionis buvo gimęs 1888 m. kovo 31 d. Pikelių miestelyje, 
Mažeikių apskr. 1909 m. baigė gimnaziją Liepojoje. 1912 — 1917 
m. laikotarpyje tarnavo rusų kariuomenėje. 1914 m. baigė karo 
mokyklą Petrapilyje. Baigęs karo mokyklą buvo pakeltas j pir
mąjį karininko laipsnį ir pasiųstas į frontą. Ilgą laiką dalyvavo 
kovose vokiečių ir austrų frontuose, buvo gana sunkiai sužeistas. 
Kai 1917 m. vasarą Rovno miestelyje karo valdininkas Voldema
ras Čarneckis suorganizavo lietuvių batalioną, šio bataliono va
dovavimas buvo pavestas karininkui E. Adamkavičiui. Jame bu
vo apie 700 lietuvių karių. Jis stengėsi batalioną su ginklais ir 
visomis turimomis priemonėmis parvesti į Lietuvą. Tačiau ne
pavyko. Rusai — bolševikai nenorėjo ginkluotų lietuvių paleisti, 
o vokiečiai — priimti. Sugrįžęs Lietuvon, kar. E. Adamkavičius 
1918 m. lapkričio 23 d. Vilniuje stoja į Lietuvos kariuomenę. Ilgą 
laiką dirbo kariuomenės štabe. Trumpą laiką (1919 m. kovo ir 
balandžio mėn.) buvo kariuomenės štabo viršininku.

KOVOS SU BERMONTININKAIS
1919 m. spalio 9 d. buvo paskirtas Kauno bataliono vadu 

(vėliau — 7 pėst. pulkas). Jam vadovaujant, batalionas sėkmin
gai kariavo su bermontininkais prie Baisiogalos ir Daugėlaičių. 
Persekiodamas priešą, perėjo skersai Žemaitiją ir užėmė barą 
tarp Smalininkų ir Sartininkų prie Klaipėdos krašto. 1919 m. pa
baigoje Kauno batalionas buvo pavadintas 7 pėst. kunigaikščio 
Butegeidžio pulku ir 1920 m. sausio mėn. perkeltas į Ukmergės 
barą prieš lenkus.

KOVA UŽ VILNOJ
1920 m. liepos mėn. pulkas pradėjo žygį į Vilnių. Liepos 15 

d. viena 7 pėst. pulko kuopa, vadovaujama ltn. Černiaus, įžengė 
į Vilniaus miestą, kuriame tuojau atsirado ir rusai. Trumpą lai
ką kar. E. Adamkavičius su 7 pėst. pulku stovėjo Vilniuje, Šni
piškių kareivinėse. Rugsėjo mėn. išvyko iš Vilniaus į Gardino 
apylinkes, kad sulaikytų lenkų puolimą. Daug gausesnio priešo 
užpultas, pulkas tapo išsklaidytas, bet nenugalėtas. Kar. Edv. 
Adamkavičiui teko padėti daug pastangų, kad galėtų pulką su
rinkti. Gen. Želigovskiui spalio 9 d. puolant Vilnių, kar. E. Adam
kavičius paskutinis su savo kariais apleido miestą.

ŠIRVINTŲ IR GIEDRAIČIŲ MŪŠIŲ VADAS
Užėmę Vilnių, lenkai veržėsi gilyn į Lietuvos teritoriją. Kar. 

E. Adamkavičiui teko stabdyti lenkus, besiveržiančius Širvintų 
kryptimi. Stabdomosios kautynės yra vienos sunkiausių kauty
nių, tačiau kar. E. Adamkavičius savo uždavinį atliko puikiai. 

- Vėliau kautynių metu Juodelių kaime pirmos divizijos vadui gen. 
Nastopkai patekus į lenkų nelaisvę, kar. A. Adamkavičiui teko 
perimti ir vadovauti pirmajai divizijai. Divizijos vadovietė buvo 
perkelta į Ukmergę, iš kur kar. E. Adamkavičius sėkmingai va
dovavo Širvintų ir Giedraičių kautynėms. Buvo daug kritiškų 
momentų. Lietuvių kariuomenės pasiryžimas tuo laiku buvo pa
siekęs augščiausią laipsnį. Priešas veikė energingai — vienam 
planui nepavykus, tuoj vykdydavo sekantį. Svarbesnės kautynės 
buvo 1920 m. spalio mėn. pabaigoje ir lapkričio 17 — 21 dieno- 

' mis. Lietuviams operacijų planus paruošdavo I divizijos štabo 
viršininkas kar. J. Lanskoronskis, talkininkaujant kar. Pundze
vičiui. Kautynių metu į Ukmergę tuoj atvykdavo ir kariuomenės 
vadas gen. S. Žukauskas. Jis visuomet pagirdavo ir priimdavo I 
divizijos vado ir jo štabo darbą ir pateiktus operacijų vykdymo 
planus. Vadovavimą ir operacijų planų ruošimą atliko vien lie
tuviai, ir kautynės buvo laimėtos.

RCPINOSI KAUNO APGYNIMU
Baigus kautynes su lenkais, kar. E. Adamkavičius netrukus 

grįžo prie savo pareigų, t. y. vadovavo gana ilgą laiką 7 pėst. 
pulkui. Vėliau buvo paskirtas vadovauti 9 pėst. pulkui Mari
jampolėje. Paskutinė velionies tarnyba Lietuvos kariuomenėje 
buvo II divizijos vado pareigos Kaune. Kilus II Pasauliniam ka
rui-, rūpinosi Kauno miesto gynimu nuo staigaus puolimo. Šiuo 
reikalu jo iniciatyva buvo paruošta keletas gynimosi planų. De
ja nė vieno jų vykdyti neteko, nes, pavojui esant, nebebuvo se
nojo kariuomenės vado, ir generolas E. Adamkavičius jau nebe
buvo divizijos vadu.

ŠIRVINTAI AR GIEDRAIČIAI
Neįmanoma greitosiomis aprašyti visus įvykius, kurie lietė 

generolą ir Lietuvą. Daug svarbių įvykių matė ir žinojo. Atmintį 
turėjo gerą. Prašomas rašyti atsiminimus, atsakydavo trumpai: 
“Aš nemėgstu jokios savireklamos’’. Tačiau paklaustas visuomet 
noriai ir maloniai atsakydavo bei paaiškindavo. Lietuvoje teko 
keletą kartų su juo kalbėtis. Paklaustas, kurios kautynės tu
rėjo didesnę reikšmę mūsų operacijų eigoje — Širvintų ar Gied
raičių, atsakė: "Be abejo — Širvintų, nes tik nugalėjus lenkus 
prie Širvintų, buvo galima eiti prie Giedraičių”. Iš buvusių Lie
tuvos kariuomenės vadų laisvės kovų metu geriausiu laikė gen. 
S. Žukauską. Kaikuriuos paskyrimus 1919 — 1920 m. laikė vi
sai nevykusiais. Visuomet pridurdavo, jog “mums trūko žmo
nių”, tačiau nė vieno neniekindavo ir blogo žodžio nepratardavo. 
Buvo labai kuklus.

Į JAV atvyko 1949 m. Turėjo nelengvą gyvenimą. Buvo 
** senyvo amžiaus viengungis; kamavo ligos ir sužeidimas, kurį 

gavo I Pasauliniame kare. Kazys Ališauskas

KNYGOS APIE VENGRIJOS 
SUKILIMĄ

Vengrijos įvykiai susilaukė 
’* nuostabaus atgarsio visame pa

saulyje. Ar buvo verta vengrų 
. kraujo aukos šis sukilimas, pa

rodys tik ateitis, tačiau ši ko
va palengvino vengrams vesti 
kovą už savo krašto išsilaisvini
mą ir atidarė akis daugeliui va
dinamų saloninių bolševikų.

Neseniai iš spaudos išėjo dvi 
knygos anglų kalba apie veng

rų sukilimą. Viena jų vadina
ma “Nėra daugiau draugų” (No 
more comnades), kita “Studen
to dienoraštis” (A Student.Dia- 
ry). Pirmosios knygos autorius 
Andor Heller buvo fotografas 
ir daug sukilimo įvykių užfiksa
vo foto aparatu ir tom fotogra
fijom knygą iliustravo. Antra
sis Laszlo Beke buvo vienas iš 
studentų demonstracijos orga
nizatorių, kuri vėliau išvirto į 
sukilimą.

I
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SKYLE ŠIRDYJE
NUSIGINKLAVIMAS IR 
APSIGINKLAVIMAS

Trejų metų periodas

Antrasis Pasaulinis karas bai
gėsi 1945 m. pavasarį. Hitlerio 
viešpatavimas ir Trečiojo Rei
cho karinė galybė baigėsi besą
lygine kapituliacija. Su karo pa
baiga prasidėjo nusiginklavi
mas, kariuomenės mažinimas, pa 
laipsnis grįžimas į taikos meto 
padėtą. Šis periodas tęsėsi tre
jus metus. Kada Vakarai pildė 
karo ir pokario susitarimus, so
vietai nusiginklavimo priedango 
je kariuomenę perkilnojo ir ją 
apginklavo naujausios techni
kos patobulinimo ginklais. Pa
galiau atėjo 1948 m. Tuo metu 
jiems pavyko “pasiskolinti” A- 
merikos atominės bombos pas
laptį. Kada kilo Palestinos ka- 
ras, sovietai nusidavė nekreipią 

, dėmesio. Priežastis — nebaig
tas persiorganizavimo laikotar
pis. Bet jau 1948 m. Graikijos 
vidaus kare sovietai rėmė “so-Patricija Bruknjs, 7 m. anv-, . .. . „ „ .

žiaus lietuvaitė Čikagietė, buvo l cialistus . O 1948 m. Berlyno 
operuota, kadangi ji širdyje turė-( blokados metu sovietai buvo pa- 
jo skylę. Operacija buvo sunki,
tačiau pavyko. (INS)

siruošę — pati blokada atsira
do jų noru. Čia vakariečiams 
atsivėrė akys: pamatė savo po
kario skubaus nusiginklavimo 
klaidą. 1948 metai reikia skai-

Abiejose knygose yra ypatin
gai daug gražių smulkmenų liu
dijančių žmogaus pasiaukojimą, tyti šaltojo karo pradžia; tai

šokančios raketos. Laikomasi 
romėnų priežodžio: nori taikos 
— ruoškis karui.

. Londono konferencija dabar

Kovo 18 d. prasidėjo nusigink 
lavimo konferencija Londone. 
Joje dalyvauja JAV, Rusija, An 
glija, Prancūzija ir Kanada 
(reiškia, keturi didieji ir penk
tasis prie didžiojo durų). Žino
me, kad atominius ginklus turi 
Amerika, Rusija, Anglija. Neuž
ilgo juos turės Prancūzija, Ka
nada. Atominių ginklų baisu
mas žinomas iš karo metu jo 
panaudojimo Japonijoje. Bet tai 
buvo pati pradžia, šiandieną jų 
griaunamoji ir žudomoji jėga 
patobulinta. Nauja branduolinė 
bomba jau kraunamae į sandė
lius. Viešumai žinoma tik smulk , 
menos. Londono konferencija tu Į 
ri tikslą surasti kelią atominius I 
ginklus sunaikinti ir atominę e- 
nergiją pritaikyti taikos reika
lams. Jei konferencija vyktų be 
sovietų, ji baigtųsi susitarimu. 
Dabar vykstančią Londone nu
siginklavimo konferenciją gau
bia tyla. Tačiau paskutinę sa-

GRA2US AMŽIUS

Ši tamsi ponia Johnson švenčia 
112 gimtadienį ir dėlto ant gimta
dienio torto žvakės nebesutelpa. Ji 
turi keturis vaikus, 8 anūkus, 13 
proanūkų ir 12 proproanūkų.

(INS)

Geriau dirbti
Banke buvo paskelbta, kad 

šeštadieniais bus nebedirbama 
nė pusės dienos, kaip ligtol bū
davo. Viena tarnautoja dėl to 
pareiškė didelį nepasitenkinimą. 
Nustebęs direktorius klausia, 
kodėl ji taip nepatenkinta.

— Matot, ligšiol aš šeštadie
niais dirbdavau, o mano vyras 
ne. Jis tuo tarpu išskalbdavo

Kad visiems tektų
Atradęs naujus naftos šalti

nius ir staiga praturtėjęs teksa- 
sietis pasistatė sau puikius na
mus su trim maudymosi basei
nais. Atvykę svečiai teiraujasi, 
ka.m net. tys.

— O štai šitame yra šaltas 
vanduo, antrame šiltas, o šis 
tuščias. Matot, nemažai mano 
bičiulių nemoka plaukti.

planai, buferinių zonų ir saugu
mo sienų garantijų griaučiai ga- 

vaitę prieš Velykas staiga dvie- li būti išvilkti iš archyvų, per-
jų didžiųjų — JAV ir Sovietų — 
delegacijų vadai parsiskubino 
daryti pranešimus savo vyriau
sybėms. Nors JAV delegacijos

heroizmą ir pralaimėjimą. Hel- j atsiginklavimo lenktynių susi-
ler teigia, kad vienu metu Ven- formavim°. galutinio Rytų-Va- ............ „
grijoj buvo dingęs baimės jaus- ,<arŲ Rkilimo ir dviejų idėologi- vadovas H gtassenas pasakė, 
mas. Jaunieji, tikriau vaikai, Pasau J Je ovos a sira imo jia(^ “pasikalbėjimai yra sun- 
mėtę akmenis į sovietų tankų | ai • : kiausia po karo”, bet diplonia-
angas ar Molotovo koktelius, Kalbos lr darbai , tiniai sluogsniai pramato “pro-
parodė didiesiems, kad tankai ... . . „ . . . . i ?reso galimybes”. Stassenas šeš
nugalimi. Tie patys jauni ber-’ ginkla* **ą Llba if Xi. Bu-! <1V-2^ turėi° konferen
n,ukai ir mergaite vartojo Sau- konf suaiti^alsty-i"
tuvus ir automatinius ginklus. 
Pasitaikė įvairių (atsitikimų. Au 
torius Heller rašo: “Sukilėliai 
pačiupo vieną iš saugumo poli
cijos karininkų. Jie norėjo už
mušti jį, tačiau kažkas pasakė:
“Leiskit ji eiti. Jis yra žydas, gaus 
ir jei mes jį užmušime, tai sa- šėkų.

bių galvos, JT nusiginklavimo 
komisija kasmetai tęsia nusi
ginklavimo pasitarimus. Pasiū
lymų ir sugestijų buvo įvairiau
sių. 1955 metais Ženevoje Eisen- 
howeris pasiūlė “atviro dan- 

planą. Viskas liko be pa- 
Bet vilčių nėra nustota

minės energijos ir žvalgybos at-

žiūrėti ir palaipsniui realizuoti. 
Ką jie reikštų pavergtiems kraš 
tams, tame skaičiuje ir Lietu
vai, — skaudu dalyti komenta
rus. Džiugu, kad mūsų laisvini
mo veiksniai Londono turgų se
ka. Šis įvykis — sugrįžimas da
ryti pranešimus ir gauti naujų 
instrukcijų — yra ypatingos j 
reikšmės. Visos pastangos turi 
būti padėtos, kad būtą sužino-! 
ta prieito taško paslaptis. Šio 
rašinio tikslas ne pamokymas j

NAUJOS PREKES, 
PIGI KAINA,

DĖLTO VISI
MĖGSTA DAINĄ!

Dabar muzikos iiiėjrč.lams |vt*sta> 
naujas, didelis
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kys, kad čia ne kova už laisvę, iki dabar. Su kalbomis konfe-
bet antisemitizmas”. Arba to
liau rašoma: “Kardinolas Mind- 
szenty buvo išlaisvintas iš kalė
jimo”. Vienas iš išlaisvinime 
dalyvavusių trijų karininkų bu
vo žydas ir visi jautė, kad tai 
yra ženklas, kad visi jungiasi 
prie vengrų tautos”.

Beke knyga yra taip pat iliu
struota paties autoriaus škicais.
Kadangi autorius buvo tarna
vęs Vengrijos korpuse, jam te
ko būti vienam iš sukilimo va
dų. Su kitais jaunais studentais 
jis pačiupo saugumo policijos 
propagandos automobilį ir nau
dojo jo radijo siųstuvą. Auto
rius aprašo daug žiaurių ir pil- jos emblemą.

rencijų salėse, viešais pareiški
mais ir laiškų pasikeitimais nu
siginklavimo reikalais, apsigink 
lavimo darbai vyksta pilnu tem 
pu visose valstybėse. Pirmoje 
eilėje stumiami priekin atomi
niai ginklai, fantazijos ribas pra

stovai. Vadinasi, Londone yra ar nurodymas, bet tik dėmesio 
iškilusios tokios problemos,x ku-i atkreipimas. K. T-kus
rias Stassenas aiškinosi susikvie
tęs specialius žmones. Maskvos
diplomatiniai šaltiniai tvirtina, 
kad Zarubinas gaus naujas in
strukcijas, kuriose bus tam tik
ro laipsnio progreso ženklų. Pir
moje eilėje Bulganino pateikta 
500 mylių “atviro dangaus” zo
na Europoje.

Vadovų sugrįžimo mįslė

/ Jau vienas sugrįžimo faktas 
kelia rūpestį. Sugrįžimas rodo, 
kad JAV ir Rusijos, pačių svar
biųjų dalyvių, susitikta prie svar 
bių punktų, kurie neleido išsi
aiškinti turimomis priemonėmis, 
bet tik asmenišku vyriausybėms

rius rašo: “Kai liepsnos pradėjo 
laižyti saugumo majoro plau
kus jis sušuko: ‘Gyvuok ilgai 
pasauly komunizme”’. Autoriuil paaiškinimu, sakytų,’ jog *iš ty
teko sutikti tėvus, kurie su aša
romis akyse pasakojo, kaip sau 
gurno policija nušovė jų 13 m. 
dukterį už tai, kad ši ant val
diško automobilio paišė Vengri-

nų įtūžimo scenų. Vienas sau
gumo majoras ^buvo pagautas, 
kai jis norėjo išeiti iš saugumo 
pastato prisidengdamas jauna- 
mete mergaite, bet sukilėlių bu
vo pagautas ir pakartas už kul
nų ir sudegintas gyvas. Auto-

los gali iškilti sensacija. Neti
kėtume, kad Stassenas pasiduo
tų paskutinių Maskvos atominių 
bandymų baimės isterijai. Be to, 
JAV vyriausybė nesieks nusi
ginklavimo Maskvos žodžių ga
rantija. Tačiau yra neviešų jė
gų, kurios gali išvystyti stiprų 
spaudimą JAV vyriausybei ir 
įkalbėti daryti “dar vieną geros 
valios užtikrinimą”. Jei taip su* 

kiekvienu atveju tikėjosi iš Va-j siklostytų, seniau išryškėjusios

Knygose daug herojiškų sce
nų ir jos skaitomos kaip nuoty
kių romanai, tačiau su nusivyli- 

pastebėta, kad sukilėliaimu

Kiekvienas draugas myli, ta
čiau ne kiekvienas yra draugas, 
kuris myli. —Marčiai

MOVING
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimus 
•š tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIsliop 7-7075
•su:

Pradėkit Taupyt Šiandien. Turėsit Rytoj!
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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
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šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p.
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karų pagalbos. L. Augštys I sugestijos, seni pasiūlymai ir i v: S,

PAULIUI JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELE
PREMIJUOTAS ROMANAS

104 tęsinys

Kunigas Senkus sėdi raštinėje ir suskubęs var
to evangelijų knygą. Per aštuntos valandos mišias 
kusias laiko vikaras, jis sako pamoksią. Vakar dėl 
to bankelio diena prabėgo šūksniais, nebuvo kada 

(pagalvoti, dabar iš evangelijos nori privesti ir ui- 
spirginti apie vagystes.

— Aš trumpai, — taria Gimbutas ir deda sa
vo įtarimą.

— Burbulas! Sis vyras nesiskandins dėl trijų 
tūkstančių! — išpučia klebonas.

Taip ir pasileidžia į kalbas, spėlioja, narpalio- 
ja, kol paskambina mišiom.

— Bičiuli, sutrukdei! — kunigas Senkus mirk
teli. | 1 - J J]

— Klebone, tiek metų sakėt, mokat juk minti
nai. Pakartokit seną pamokslą. Tik gerai sušukti, 
ir moterėlės apsiašaros.

— Aš taip sušuksiu, kad ir tu pravirksi! — nu
sijuokia kunigas ir linksmas išeina. Ne pirmas kar
tas, kai nepasirengęs stoja prieš bažnyčią, bet nie
kada nesusimaišė, neklūpo. Paprastais žodžiais, su
rinktais iš jo parapijos, dėliojo pavyzdšius ir mo
kė. Pataikys ir dabar!

; Pamokslas pagal naują vikaro įvestą madą — 
per mišias, tuoj po evangelijos. Klebonas taip ir 
įsiūbuoja sakyklon, sudėsto atsineštas knygas ir, del
nus patrynęs, peržvelgia suolus. Pirmame turėtų 

(būti Gimbuto papurusi galva, bet ten baltuoja ska
relės. A va, kur nulindęs: priešais šoninėje navoje 
stovi prie mūro. Kleopas sukrutina ūsus, nusišypso 
ir linkteli galvą, lyg padrąsindamas. '

Kunigas Senkus ima skelbimų sąsiuvinį. Akį
(užmeta ir daugiau nežiūri. Ir taip aišku, ko reikia 
Į jo bažnyčiai, “štai, atsistūmėm lig Sekminių, puo- 
, šim berželiais altorius, suolus, duris. Na, ūkininkai, 
subruškit!*’ Taip ir nuveda žvilgsnį į savo bičiulį 

| Gimbutą. Tas jam linkteli, kad bus traškantis veži
mas beržų.

Po skelbimų griebia evangeliją, kai pamato įptą 
juodą sąsiuvinį. O, užsakai! Reikia ir juos tuojau iš- 
belsti. Tokia liturgisto vikaro įvesta tvarka!

Kyšo ilgas spaustukas, lyg kad būtų lengviau su
rasti pradžią. Užkabina pirštu ir atvožia. Surašyti 
tie patys pažįstami, kuriuos skelbė praeitą savaitę. 
Atsimena jų pavardes, mintinai žino tvarką, taip 
daugiau ir nebežiūri.

Užsakai baigiasi kairiajame lape. Kad būtų kas 
dar užsirašęs, neteko girdėti. Taip ir skleidžia sąsiu
vinį, kai dešinėje, šalia spaustuko, kažkas sumirgu
liuoja. Dirsteli. Sa-ma-nė Gimbu-taitė! Aiškiausios 
raidės sustatytos. Samanė!

Nušvinta visa sakykla, suraibuoja bažnyčia. Kru
ta kunigas, išpūtęs lūpas, žiūri į Kleopą ir linkčioja 
galvą. Tai šelmis tas jo bičiulis! — džiaugiasi klebo
no mintys. Buvo šį rytą užsukęs, bankeliu sirgo, o 
Samanės neprisiminė.

Kunigas Senkus nieko nežino, kad toji mažoji 
mergaitė į kitą palinko. Jeigu jis piršliauja, jeigu ėmė 
si tokios sunkios statybos, tai kitaip ir negali būti! 
Samanė teka tik už Juliaus Rumšo. Juk dar šią sa
vaitę prisiminė buhalteriui, kad laikas susitvarkyti. 
Bet ir Julius — neištižęs Drausmingas! Nustatė ter
miną, ir užsakai knygoje!

Bet kodėl neatėjo užsirašyti pas jį kleboną? A. 
dobilėlis, pabūgo: dar ims ir paklaus poterių? O gal 
vikarą norėjo padirginti už senas sąskaitas?

Tačiau Julius — slapukas? Vakar visą dieną 
drauge kiuksojo banke, o jis nė žodelio. Gal čia 
staigmena jam ?

Kunigas skrenkščio, mosteli ranka ir pardoda,
nežiūrėdamas į sąsiuvinį.

— Taip pat moterystės sakramentą rengiasi pri
imti Julius Rumšas, jaunikaitis, su Samane Gimbu- 
taite, mergaite, abu šios parapijos. Užsakąs pirmas!

Baigdamas pakelia balsą, kad būtų įspūdingiau, 
ir tuoj žvelgia į bažnyčią. Vaidenas jam: dairosi bal
tos skarelės, kuždasi Tokia žinia! Uf!

O Gimbutas, ką jis daro? Na kas jam? Nu
stebęs, trukteli pečiais, ties kojom iškritęs rožančius! 
Galvą purto?

Presbiterijos dešinėje, kur sėdi vikaras su tar- 
niukais, irgi sujuda. Klebono žvilgsnis nubėga. Kas” 
lr kunigas Jagaudas sumišęs, įraudęs, pirštu ma- 
kaloja!

Kunigas Senkus atvožia sąsiuvinį, ištraukia spau
stuką. Žiūri iš toli, prikiša arčiau ir, abiem alkūnėm 
pasirėmęs, spigina į vikarą. Sis linkteli galvą, duoda
mas suprasti, kad taip!

( B « • d*u f ta n )
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LETUVOS SOSTINE LENKO AKIMIS
Ką matė Vilniuje ten grįžęs po 10 metų. Žymus lenkiš
kosios įtakos sumažėjimas. Naujoji Vilniaus katedra. Nuo 
Vilniaus iki Palangos. Pasigenda pakelėse lietuviškųjų 

kryžių ir rūpintojėlių.
AL. GIMANTAS

Paskiausiu metu įvairiais ke
liais lietuviškąją spaudą pasie
kė visa eilė patyrimų apie gy
venimą ^abartiniąme Vilniuje. 
Būta vokiečių, vieno amerikie
čio ir lietuvių pasakojimų, o šį 
kartą savuosius atsiminimus pa 
teikia vienas lenkų intelektua
las. Iki 1946 m. jis gyveno Lie
tuvos sostinėje. Tada jis repat- 
riavo į savąją tėvynę, apsigyve
no Pomeranijoje, gi lygiai po 
dešimt metų, 1956 m. rudenį, 
rado progą vėl viešėti Vilniuje. 
Šie atsiminimai buvo išspausdin 
ti lenkų dienraštyje “Dziennik 
Polski”. Tų atsiminimų būdin
gesnius momentus čia ir bando
ma perduoti mūsajam skaity
tojui.

Antrojo Pasaulinio karo me
tu sunaikintos Vilniaus miesto 
dalys 1956 m. jau buvo aptvar
kytos. Griuvėsiai pašalinti, kai
kur stovi nauji namai, kitur pra

vė — Gorkio, Napoleono aikš
tė — Kutuzovo. «

Gatvėse vis mažiau ir rečiau 
galima išgirsti kalbant lenkiškai. 
Be to jam krito į akis našlaičių 
namai ir jų auklėtiniai, kurie 
neretai akmenimis apmėto ka
talikiškas laidotuvių procesijas. 
Dabar karstai nešami rankomis, 
nes religinėms laidoutvėms sun
ku gauti motorizuotas priemo
nes.

Lenkas piktinasi 1955 m. iš
leistu albumu “Vilnius”, kuriame 
esą sąmoningai slėpta viskas, 
kas bent kiek galėtų rodyti len
kiškos kultūros įtaką Vilniuje. 
Lenkiškas užrašas “Dajcie Czesc 
Panų”, išsilaikęs net carų lai
kais ant evangelikų - reformatų 
bažnyčios fasado, prie Pylimo 
gatvės, dabar dingo be žinios. 
Iki 1955 m. lyg ir išimties keliu 
mieste tebuvo išsilaikę du len
kiški užrašai. Tai Pilies gatvėje 

platintos gatvės, dar kitur įruoš | Prie vieno namo “Tu miesžkal 
ti parkai, pasodinta gėlių, pa- Juliusz Slowacki ir kitoje vieto-

GIMTADIENIS

Prez. Eisenhovver žmona sveikina savo motiną sulaukusią 79 m. 
amžiaus. • (IN^S)

SPORTO APŽVALGA
(Atkelta iš 2 pusi.)

setą pralaimėjo 21:19. Kiti du 
setai — 21:13, 21:13.

Trečioji vieta teko Šoliūnui, 
nugalėjusiam Nešukaitį 3:1. 

Vyrų dvejeto varžybas laimė-

LIKT. REPREZENTANTAI 
PABALTIEČIŲ ŽAIDYNĖSE

Reprezentacinės š. Amerikos 
lietuvių kamuolio žaidimų rink
tinės, kurios atstovaus lietuviš
kas spalvas I Š. Amerikos Pa- 
baltiečių Sportinės** Žaidynėse, 
yra sudarytos Taško.

Vyrų krepšinio ir moterų^Unk 
linio rinktinių sudarymu buvo 
pavesta rūpintis Fasko vicepir- 
minink. Rytui Babickui, o vyrų 
tinklinio — Algirdui Bielskui.

Vyrų krepšinio rinktinė yra 
sudaryta iš šių žaidėjų: Vyš- 
nius, Dovydaitis (abu Brookly
no Lietuvių Atletų Klubo); Pra
puolenis, Valaitis, Varnas (visi 
Chicagos LSK Neris); Dirvians- 
kis, Kaunas, Gaška, Germanas, 
Kalvaitis (visi AKS Lituanica); 
Morkūnas (Clevelando LSK Žai
bas).

Vyrų krepšinio treneriu pa
skirtas Vytautas Grybauskas 
(Rochesterio LSK Sakalas).

Moterų tinklinio rinktinę at
stovaus A. Barzdukaitė, E. Ka-

sitiko du jaunieji sakaliečiai. Šį 
kartą laimėjo Grėbliūnas prieš 
Malašauską 2:0 (22:20, 21:15). jackaitė, A. Liutkutė (visos Cle-

Tarp kitko buvo ir moterų dve 
jeto baigmė. Laimėjo Kaspera- 
vičiūtė — Urbonaitė prieš Rie

jo Gvildys — Nešiukaitis, baig- ^ienę — Petrušaitytę 2:0.

statyti suolai poilsiui. Tokia Vo
kiečių gatvė, gerokai nukentėju
si kovų metu, dabar žymiai pra
platinta. Tuo būdu nuo Šv. Kot
rynos bažnyčios iki pat senosios 
rotušės dabar galima lengvai 
matyti. Žydų sinagogos vietoje 
statomi nauji namai. Daug nau
jos statybos darbų matoma ir 
gatvėse, vedančiose j Lydą ir 
Lentvarį. Tarp Vivulskio ir Nau 
garduko gatvių stiebiasi į dan
gų augšti stiebai; tai turėtų bū
ti televizijos reikalams. Stoties 
aikštė taipgi padidinta, prapla
tinta, pats pastatas marmoro 
kolonomis papuoštas.

Praplatintas žaliasis tiltas. 
Nuo tilto, Neries pakraščiu, yra 
pasivaikščiojimo sodas su suole
liais, gėlėmis ir žole. Mokslo 
Mylėtojų Draugijos rūmai atsi
dūrė pačiame to sodo viduryje.

je, kur gyveno Adomas Mickevi 
čius, “Tu miesžkal Mickiewicz 
1822”.

mėje įveikę Avižienį — Šoliūną 
3:0 (24:22, 21:13, 21:13).

Mišriame dvejete Gvildys — 
Kasperavičiūtė nugalėjo baig-

Dar įdomi viena žinutė apie mėj€ Avižienį — Laikūnaitę 3:0.
Mokslo Mylėtojų Draugijos bib
liotekos likimą. 1939 m. joje 
buvo apie 150,000 knygų ir apie 
1,000 rankraščių. Gi šiuo metu 
didelė tos bibliotekos knygų da
lis yra Lietuvos Mokslų Akade
mijos dviejuose kambariuose. 
Šie rinkiniai pradėti kataloguo-

Žaidė ir kiti
Pasirodo, kad buvo pravestos 

ir moterų be imergaičių, na ir 
jaunių grupėse vieneto varžy
bos.

Moterų grupėj, kadangi mūsų 
nuolatinė meisterė Rūtelionienė 
nedalyvavo, meistere tapo Kaspe

ti. Kita dalis trunyja keleto je ravičiūtė, baigmėje nugalėjusi
atskirų vietų, jų tarpe Pilies 
g-vės 11 nr. vartuose. Lenkas 
išmetinėja, jog tokia padėtis e- 
santi atsiradusi prieš 10 metų 
krašto administraciją perėmus 
sovietinei Lietuvai.

Tas pats lenkas turėjo progą 
autobusu iš Vilniaus pervažiuoti 
visą Lietuvą iki Palangos. Plen
tas — meksfaltuotas, kaikur pa-

Rickienę 3:1 (21:16, 21:10, 24:- 
26, 21:19). Rickienė ir buvo vie
nintelė priešininkė, sugebėjusi 
kiek smarkiau pasipriešinti meis 
terei. Trečioji vieta atiteko Ur
bonaitei, laimėjusiais prieš Pet
rušaitytę 2:0 (21:9, 21jl3).

Mergaičių grupėje meistere 
tapo Augaitytė, baigmėje nuga
lėjusi Lišauskaitę 2:1 (21:17,
18:21, 21:14)puoštas, neretai parodant archi- 

Nuo Žaliojo tilto dabar laivas tektūrinj skonj Bet tuo pačiu Jau’nių grup€je baigmėje su-
regmys J Kalvarijų gatves pu- įg pakelių liaudies meno
sę. Kaip jau mums žinoma, Ge- turtai _ kryžiai ir į^ytėte. 
dimino gatvės (pasakotojas ra- Pagakotojas sako, jog etnogra- 
šo Mickevičiaus) vardas pa- faj jr įstorįkaį paskyrė labai
keistas į Stalino. Lukiškių aikš
tė taip pat gavo Stalino vardą. 
Čia taip pat įruoštas sodas su

daug laiko tų liaudies meno tur- Į 
tų studijoms. Deja šiuo metu 
visi tie lietuviškos sielos pasi-

pasivaikščiojimo takais ir Stali- reiškimai žinios.
no biustu. Gedimino gatvėje vi- Bendrai apžvelgus, šie visi 
si sugriauti namai dabar jau at
statyti ir dar naujų išdygo 2vė- 
ryno pusėn. Praplatinta ir Py
limo gatvė.

Iš buvusių daugiau dvidešim-

sie
siminimai pateikti gana ramia 
forma ir atrodo su visomis pa
stangomis išlaikyti objektyvu
mą. Niekur neužsiminta apie 
betkurias lenkų pretenzijas į

ties katalikų bažnyčių 1956 m. ( Vilnių, kaip istorinę Lietuvos
tebuvo likusios vos aštuonios: 
Šv. Teresės (prie Aušros Var
tų), Šv. Mikalojaus, Šv. Kotry

sostinę. Be to pats pripažįsta 
lenkiškos įtakos menkėjimą ir 
iš kaikurių kitų sakinių galima

nos, Domininkonų, šv. Rapolo,; spręsti, jog Vilniaus lietuviai, 
Šv. Mykolo, Šv. Onos ir Šv. Pet- J kiek tik dabartinės sąlygos lei- 
ro ir Povilo Antakalnyje. Įdo-, džia, visomis išgalėmis stengia
mu, jog uždarytos visos didesnės' si tvirtinti lietuviškąjį elementą

bažnyčios, o paliktos veikti ma
žesnės. Aušros Vartai tebevei
kia po senovei. Senąja tvarka 
vyksta ir visos pamaldos. Pra
važiavimas po pačiais vartais už 
darytas, bet pėstieji gali laisvai 
praeiti. Ir dabar gali matyti ti
kinčiuosius, suklaupusius ant 
gatvės grindinio, gi didžiulė dau kgmįa 
guma praeivių visada nukelia 
kepures. Šiaip jau bažnyčios, 
nors nenaudojamos, bet kurios 
nukentėjo nuo karo, bent kiek 
paremontuotos, padažytos, bent 
kiek apsaugotos nuo nykimo.
Šv. Stanislovo katedroje paša
linti visi altoriai. Šv. Kazimiero 
relikvijos perkeltos į Antakalnio 
Šv. Petro ir Povilo bažnyčią, ku
ri dabar laikoma Vilniaus ka
tedra. Gi senoji katedra, kaip 
jau žinoma, paversta muzėjumi.

tiek vidaus, tiek ir išoriniame 
Lietuvos sostinės gyvenime.

Kalnai susidaro iš atomų, 
draugystė — iš smulkmenų, ir 
jeigu atomai nesiderina vienon 
jungtin, kalnai išsklaidomi dul-

—Tupper

PIGIAI m SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BAL DU S
VIETOJE IR IA TOLIAU

K. EIDUKONIS

velando LSK Žaibas); O. Blan- 
dyt'ė, B. Laurušonienė, K. Kurai- 
tytė ir V. Gaškaitė (visos Chi
cagos LSK Neris); B. Jociūtė 
(Detroito LSK Kovas). 

Komandoj treneriu paskirtas

Augščiau paminėtos rinktinės 
truputį skiriasi nuo pakviestųjų, 
nes kaikurie žaidėjai dėl įvairių; 
kliūčių negalėjo sutikti dalyvau
ti. Taip pat pabrėžtina, kad, 
rinktinėse nėra Kanados sporti-i 
ninku, kadangi jie tuo pačiu lai-' 
ku turi panašaus pobūdžio var
žybas Kanadoje.

Stalo tenise bus tik individua
linio pobūdžio varžybos, todėl 
jokių sepcialių rinktinių nesu

daroma. I'askas

EUROPOS KREPŠINIO 
PIRMENYBIŲ PAMINĖJIMAS

Pabaltiečių kamuolio žaidy
nių metu Clevelande specialiu 
aktu bus paminėta 20 metų su
kaktis nuo II Europos krepši
nio pirmenybių, įvykusių 1937 
m. gegužės mėn. Rygoje, Latvi
joje, kuomet Lietuvos krepšinio 
komanda pirmą kartą laimėjo 
Europos krepšinio meisterio ti
tulą.

Kaip garbės svečias tolaikinę 
Lietuvos rinktinę atstovaus jos 
dalyvis, mūsų sporto veteranas 
Arturas Andriulis.

__ O, tai tikriausiai ne aš!—
atsakė pilietis.

NUO UŽS1SENEJUSIŲ 
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ

IR ATVIRU ODOS LIGŲ 
Tie. kurie kenčia nuo SEINŲ, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
iiatcali rainiai H&dfttl Ir naktimis 
miegoti nes Jų užslsenCJusios žaiždos 
niežėjimų Ir skau 'ėjimų senų atvi
ru Ir skaudžių žalždų uždėkite 
LE.OULO Olntment Jos gydymo 
ypaioyes palengvins Jusu skaudėji
mų lr galėsite ramiai miegoti nak
ty Vartokite Jų tapgl nuo skau
džių nudegimų. J| taipgi paAallna 
niežėjimų ligos vadinamos P8ORIA 
SIS Taipgi paAallna peršėjimų Ilgos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos Ir perpl'yėimų 
tarpplrščlų Yra tinkama vartoti nuo 
JžiUstaučlos suskilslos odos dedlr- 
vlmų, odos išbėrimų Ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus Išbėrimas nuo vy
styklų. Jl yra gera gyduolė nuo Iš
viršinių odos ligų. Le — 
gulo Olntment yra
Parduodama po 76
pį’kitV'25’ ‘r

kKe vai«(nė8echi.
«MT°J ir apy|inkSa^_
Milvvaukee. VVisc., Ga- 
-v.Ind. ir Petroit, Mi
chigan arba rašykl- 
(v 1 r atsiųskite Mo
ney order i

LEGUW, Department D., 
5618 W. Fxldy St., Chicago 84. Bl

Stalo teniso varžybos vargais 
negalais buvo baigtos. Tačiau! Rytas Babickas (Clevelando
esu įsitikinęs, kad šitokių orga 
nizacinių pamokų žaidynių me
tu daugiau nebebus demonstruo 
jama ir bus rimtai susirūpinta 
padėties gerinimu. Kas daryti
na, idant nereikėtų stalo tenisi
ninkams keliauti per tamsias sa
les kaip amžiniems žydams, ir 
laikas būtų sutvarkytas taip, 
jog ir stalo teniso varžybų da
lyviai galėtų turėti bent mažą 
pertrauką tarp rungtynių, — 
užsiminsime vėliau.

LSK Žaibas).

Vyrų tinklinio rinktinės sudė
tis yra sekanti: Daukša, Gra
jauskas (abu Brooklyno LAK); 
Blandys, Žiupsnys, Lukauskas 
(visi Chicagos LSK Neris); Kau 
nas (ASK Lituanica); Babic
kas, Bielskus, Zorska (visi Cle
velando LSK Žaibas).

Vyrų tinklinio rinktinės tre
neriu paskirtas Ąlgirdas Biels
kus (Clevelando LSK Žaibas).

Dar gyvas
Do policininkai įgriuvo uždu

sę į vieno piliečio butą ir- pra
dėjo:

— Mes ką tik radome negy
vą žmogų ir manėme, kad tai tu.

— Kokio didumo jis? — pa
klausė pilietis.

— Maždaug tavo ūgio.
— Kokiais marškiniais jis ap 

sivilkęs?
— Mėlynais!

IS ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap
drauda. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
2047 W. «7th PL, Chicago,

III. WAlbrook 5-8063

J. O. TELEVISION CO. Pardavimas ir taisymas
Televizijos, radijai, patefonai, kamb. vėsintuvai

MOVINC
(šKALBA VILNIUS

1$ TOU IR ARTI
NAUJI DlDEH TPOKAI- NAUJAU*! KRAUSTYMO (RAČKIAI 

HSt/ METŲ PATYRIMAS-PIGUS IRSĄŽININGAS PATARNAVIMAI

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 69 St CHICAGO 36. IU Tei. WA»i«»ok 5«9?O9

Kasdien 5 vai. 30 min. popiet. Ateikite pasiklausyti.
2612 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998

Atdara kasdien iki 6 vai., pirmad. ir ketv. iki 9 vai. Sekm. uždaryta

Viešosios ir parduotuvių iška
bos dviemis kalbomis — lietu
viškai ir rusiškai. Gatvėse lr 
įstaigose girdėti nemažai rusiš
kai kalbančių. Jei palyginti prieš 
karinį judėjimą gatvėse su da
bartiniu tektų pasakyti, jog au- 
tovežimių judėjimas labai pagau 
sėjęs. Svarbesnėse kryžgatvėse 
pastatytos net judėjimo šviesos. 
Su nedidelėmis išimtimis daugu 
ma gatvių pavadinimų pakeisti. 
Katedros aikštė dabar vadina
ma Gedimino aikšte, Pilies gat-

Turiu naują didelį sunkvežimi 
ir apdraudas

2818 W. 91st 8L, Chicago, III 
Tel. PRreacctt 9-2781

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė
Precin Photo Studio

(Incorporated)
EDVARDAS OLIS, sav. 

4058 Archer Avenue
Telefonas Virginia 7-24C

S T. ANTHONY 
SAVINGS
Moka aukščiausius 

dividendus taupytojams
... ir sąskaitos yra 

Federalines Valdžios
apdraustos iki 

$10,000.00
J ūsą saugumui!

GOT CAMERA and FLASH UNIT , .

GIFT NECKLACE
Thrs petitą strond af beautifvily timulaied 

pearls, styied by MAOEIINE. ts FttE 
wh«n you apan an account of $50.00 
ar maru, or add that omount ta your 

prašant account. •

FREE TO VACAT1ON CLUB SAVERS

Open your Vaeation Club account NOW 

far $1.00 or moru p«r we«lr and rteolvo tfijų full tof 

of booutlfully paelragtd toli and ptpptr thoktrt.

4

FREE GIFTS
to SAVERS

May lst to 31 st

IT’S SPRING ... and 

HERE IS ST. ANTHONY'S 

BIG GIFT CELEBRATION 

FOR ALI SAVERS

A bandtoma, proriical s«t, 
for cofor film ar block and *Jiite* 

It's FREE wh*n you opai* an account 
af $200,00 ar marą, ar add that 
omount ta your prašant account. ,

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1447 S. 49th Court • Cicero 5OZ III. • Bl 2*1397

|tW

INSURED

M

A

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldų perkrauslymas as*

menu turinčių ilgų patyrimų.
STASYS FABIJONAS

2146 So, Hoyne Ava.,Telet. Virginia 7*7097

TELEVIZIJA RADIJAS
Hl PI PHONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO, INC.
3240 So. Halsted St., CAlumet 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 agentflra lld 
$10,000.00 kiekvienam Indėliui lr reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės j:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

1957 Bl K KAS
Tik

#2,595.00
Dynallow, Radio. flpžildymas. Baltos Padangos

Lietuviškoje Prekyboje-M|LDA BUICK, Ine* 
907 W. 351h SI., Chicago 9, III. LA 3-2022
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ŠĮ ŠEŠTADIENĮ 
Gegužės 18 d

o

Westem Ballroom
3504 So. Western Avenue

nuo X vaJ. vak. iki 1:30 vai. ryto

j.---- —

PIRMAS IR SKIRTINGAS!

T eatr alų

Pabaltiečiy sportinės žaidynės
Šį šeštadienį, gegužės 18 d., 

Clevelande įvyks pirmos Šiau
rės Amerikos pabaltiečių sporti
nės rungtynės. Šios rungtynės 
bus lyg gražaus estų, latvių ir 
lietuvių sportinio bendradarbia
vimo tąsa. Čia pabaltiečiai iš
mėgins savo jėgas stalo tenise, 
vyrų krepšinyje, vyrų tinkliny
je ir moterų tinklinyje.

Lietuvius atstovaus rinktinės, 
sudarytos iš Chicagos, Detroito, 
New Yorko, Urbanos ir Cleve-

laikytis savųjų tarpe ir puoselė
ti gražiuosius lietuvių šokius. 
Parodykime, kad mes mokame 
įvertinti mūsų jaunimo pastan
gas ir pareiškiame nors menką 
pagarbą tiems, kurie šokėjus ren 
gia ir praleidžia tiek brangaus 
laiko. Įsidėmėkime gegužės 30 
dieną ir jau dabar paskirkime 
tą vakarą mūsų šokėjų labui.

PADĖKA

Lituanistinės mokyklos tėvų 
lando sportininkų. Latviai savo | komitetas nuoširdžiai dėkoja vi- 
rinktines sudaro iš geriausių vi- siems prisidėjusiems prie mo
šos Š. Amerikos sportininkų, kyklos koncerto, įvykusio balan- 
Laukiama įdomių ir įtemptų džio 28 d. Šv. Jurgio parapijos 
varžybų. salėje, pasisekimo. Ypatinga pa-
- Žaidynių vieta — Cathedral dėka priklauso Juliui Kazėnui ir 
Latin High School, 2056 East Ąžuolų oktetui, jų akompaniato 
107th Str. (į pietus nuo Euclid torei Laimai Obelenytei ir solis- 
Ave.). j tams, ' lituanistinės mokklos

Žaidynių tvarkraštis: 9:30 v J “Grandinėlei” ir jos vadovui L. 

ryto stalo teniso varžybų pra- bagiui, jaunajai šokėjai Teresei 
džia. 2:30 vai. p. p. iškilmingas Stasaitei ir ponioms Gailiušie- 
žaidynių atidarymas, po kurio I ne^> Lazdinienei, Dučmanienei, 
seks moterų tinklinio rungtynės, Apanavičienei, Adelei Orentie- 
tarp lietuvių ir latvių, vyrų krep i ne* *r Rekešienei, kurios darba- 
šinio rungtynės tarp lietuvių ir i vos’ bufete, vaišino svečius, pa- 
latvių, stalo teniso turnyras ir rėmė produktais ir pinigais šį pa
vyrų krepšinio rungtynės tarp 
lietuvių ir latvių.

Iškilmingas žaidynių uždary
mas, dovanų įteikimas laimėto- prie šio vakaro.
jams ir pabaltiečių vakaras — 
koncertas įvyks Masonic Audito 
rium, 3615 Euclid Avė., 7:30 v. 
vak. Programą atliks lietuvių, 
estų ir latvių menininkai. Iš lie 
tuvių dalyvaus pianistas Anta
nas Smetona ii* Liudo Sagio va
dovaujama Grandinėlė tautinių 
šokių grupė.

Vyr. Fizinio Auklėjimo ir Sp. 
Komitetas Šiaurės Amerikai, ku 
ris ėmėsi iniciatyvos šias žaidy
nes surengti, maloniai kviečia 
Clevelando lietuvius gausiai da
lyvauti šiose žaidynėse ir po jų 
šiauniame koncerte. Latviai yra 
pasiryžę atsiųsti gausią stebė
tojų publiką į rungtynes. Lie
tuviai turėtų tikrai neatsilikti.

rengimą. Komitetas dėkoja ir 
mokinių mamytėms, kurios vie
nokiu ar kitokiu būdu prisidėjo

Didelė padėka priklauso vysk. 
Valančiaus vardo mokyklos ve
dėjui Antanui Tamulioniui ir vi
siems mokytojams, prisidėju
siems prie koncerto parengimo. 
Dėkojame ir visiems koncerte 
dalyvavusiems svečiams.

Lituanis. Mokyki. Tėvų K-tas

—JURGIO AKELIO ORKESTRAS—

E3E

Koncentruotai atbula 
programa

Konferuoja Vladas Vijeikis
Staigmenos ir smulkmenos 

patiriamos vietoje
E

EUROPOS KREPŠINIO NUGALĖTOJUS "‘ūsiikiai užtlkrintaiKun. Aloyzo Klimo 
jubilėjus

Kun. Aloyzas Klimas šiemet 
gegužės 21 dieną švenčia savo 
kunigystės 25 metų sukaktį. Jo 
gyvenimo kelio galima nubrėžti 
tokius bruožus. Kun. A. Klimas 
gimė Lietuvoje, Mariampolės 
apskrityje. Mokslus ėjo Mari
jampolėje ir Kunigų seminari
joje Kaune. Kunigo šventimus 
gavo 1932 metais iš arkivysku
po J. Skvirecko Kaune. Kaip 
vikaras dirbo įvairiose Lietuvos 
vietose: Krakių parapijoje, Jos
vainių, Eržvilko, Maironių pa
rapijose. Paskutiniu laiku buvo 
Jonavos klebonas. Prieš antrąjį 
Pasaulinį karą kun. A. Klimas 
buvo išvykęs į Čekoslovakiją 
kur praleido vienerius metus.

Karo audra ir antroji komu
nistų okupacija kun. A. Klimą 
atbloškė į vakarus — Vokietiją.
Iškentėjęs karo pabaigos bend
rus vargus, pokariniais metais 
kun. A. Klimas gyveno Hanau
stovykloje, kur ėjo tos stovyk- režisuojamą.

o nuo 1954 metų liepos mėn.

PRISIMENANT
25 nugalėjo. Kitose rungtynėse 
Italija nukirto Prancūziją —36: 
32, taip kad finale susitiko Lie
tuva su Italija. Čia Lietuva dar 
kartą įrodė savo pranašurųą

Lietuva, nugalėjusi Italiją 22:
20 (15:9), Estiją 20:15 (16:10)
ir Egiptą 21:7 (8:3) išėjo aiš- priež Italiją ir ją sudorojo 24: 

'rio titulu ir taip įrašė savo var- kiu pirmosios grupės laimėtoju 23 (11:9,.
' dą pasaulio sporto istorijon. Į ir pateko į baigminį ratą. Antruo

Prieš 20 metų — 1937 m. ge
gužės mėn. 7 d. Lietuva pasi
puošė Europos Krepšinio meiste

Šios Europos Krepšinio pir
menybės, antrosios iš eilės, vy
ko Rygoje, Latvijoje 1937 m. 
gegužės mėn. 2-7 d.d. ir jose 
dalyvavo aštuonios valstybės: 
Lietuva, Latvija, Estija, Lenki
ja, Italija, Prancūzija, Egiptas 
ir Čekoslovakija. Jos buvo su
skirstytos į dvi grupes, kuriose 
buvo varžomasi taškų sistema, 
žaidžiant kiekvienai komandai

yra atkeltas į Lawrence, Mass., Prieš kiekvieną. Vėliau ir abie- 
kur Šv. Pranciškaus parapijoje SruPil* dvi Pirmosios koman- 
yra prel. P. Juro asistentas. dos i®*5 i. baigminę grupę, ku-

Parapiečių kun. A. Klimas yra rioje po vienų rungtynių paaiš-
’ kėjo pirmenybių finalistai, mylimas dėl jo linksmo budo. į 

Šalia pastoralinio darbo kun. Ištraukus burtus, į I-ją gru- 
A. Klimas sudarė vaidintojų P? pateko: Lietuva, Italija, Es- 
būrelį, kuris kasmet stato vie- tija ir Egiptas; į II-ją Lat- 
ną vaidinimą paties kun. Klimo Į vija’ PrancūziŠa> Lenkija ir Če

los klebono pareigas, o taip pat 
Gross-Hessen apylinkės dekano 
darbai gulė ant jo pečių.

Į Ameriką kun. A. Klimas at
vyko prieš 9 metus. Arkivysku
pas R. J. Cushing paskyrė jį į 
Brocktoną Šv. Roko (dabar Šv.

Prel. Pr. Juras ir jo asisten
tas kun. A. Janiūnas, bei Kata
likų Federacijos skyrius ruošia 
pagerbtuvės savo solenizantui 
sekmadienį, gegužės 19 dieną. 
Pats solenizantas atnašaus šv. 
mišias su asista pamokslą pa-

Kazimiero) parapiją vikaru, sakys kun. Skalandis, Lowellio 
kur išbuvo 5 metus. Trumpą 
laiką dirbo Cambridge, Mass.,

oktetu yra nuoširdūs LB Cleve
lando apylinkės nariai ir visuo
met su savo pagalba ateina, kur 
bendrieji lietuvių reikalai kvie
čia. Plačiau apie koncertą bus Tėvai, įsigykite ir duokite savo vai

kams paskaityti gausiai ir spalvotai

koslovakija.

KADA IR KAM MOKAMOS

Pensijos ir Pašalpos

ju pirmos grupės atstovu šiame 
rate buvo Italija, pralaimėjusi 
tik prieš Lietuvą. Antroje gru
pėje pirmą vietą užėmė Prancū
zija, antrąja palikusi Lenkija.

Baigminis ratas Lietuvos krep 
šininkus suvedė su Lenkija, ku-

Lietuvos krepšinio komandą 
sudarė: Kriaučiūnas, Talzūnas, 
Puzinauskas, Baltrūnas, Žukas, 
Andriulis, Šačkus, Mažeika, Ke
palas, Nikolskis ir Daukša. Vie
nas iš Lietuvos krepšininkų — 
Talzūnas pasirodė geriausiu taš 

(Nukelta J 6 pusi.

Siame leidinyje ir 8 pusi. priede at
spausdinta JAV-biij Socialinio I>rau
dinto (Sodai Security) Įstatymas sfl 
naujausiais 195(1 m.-ty papildymais, 
bfltent: 1) Oficialės pens’!u ir pašal
pų lentelės. 2) Moterims pensijų 

. , , , _ , , _ mokėjimas nuo 62 metų amžiaus, 3)
klebonas. Vakare 5 vai. pobaž- Nedarbingiems asmenims pensijos 
„ytineje svetainėje (vyks ban-
ketas SU koncertine dalimi. tas Nelaimingų atsitikimų įstatymas 

_ (IVonkmen’s Compensation), su len-
b. J. telėmis. nurodant už kokius kflno su-

___________ ____ ______________________ siželdimus kiek mokama pašalpos.
; .... : ijeidjnių kaina' tik 80 centų.

iliustruotą VANDOS FANKIENfiS 
pasakų knygą —

KARALAITĖS GINTARĖS 
ILGES YS STATYBAI 

IK NAMU 
PATAIS

kurios išlaidos ne mažėja, bet di
dėja. Dabar šioje parapijoje dar 
buojasi keturi kunigai — ilga- 

— Voldemaras Valdukaitis, mpĮjs klebonas kun. V. Vilkutai- 
1956 m. išvykęs iš Lietuvos, pr. tis, kun. Balys Ivanauskas, sa- 
sekmadienį lietuvių salėje patei-, vo tolerancija ir gražiu balsu ži- 
kė pranešimą gausiai publikai nomas ne’tik lietuvių tarpe, jau

T K I, M P A I

kitoje Clevelando žinių laidoje.
— Šv. Jurgio par. karnavalas 

įvyks liepos mėn. antrąją savai
tę. Kaip kiekvienais metais, taip 
ir šiemet, bus laimėjimų trauki
mas. Didžiausia laimėjimų su
ma bus <K1 000 Tikimasi kad Be t0, 81oj kny«°j atspausdinta kita ma dus m,««. iiKimasi, Kaa paaaka _ BALT0JI LELIJA. Vir- 
parapiečiai ir šiemet bus dosnus šelį ir iliustracijas piešė Sės. Mercev PRISTATOM 
ir uoliai parems savo parapiją, dės. 48 pusi. Kaina $1.25. Pinigus ir 

užsakymus siųsti:

“DRAUGAS"
4545 W. 63rd Street, Chicago 29, III.

apie dabartinį gyvenimą Lietu
voje. Svečias prieš kelias sa
vaites atvyko iš Vokietijos ir
apsigyveno pas savo brolį, ku- Įjg parapijos komitetan pakvies
ris jau keleri metai gyvena Cle- įj jr naujųjų ateivių atsto-

I AIMPIIMII PASKIRSTYMAS vclande‘ Pranešimą surengė L. vai _ Pranas Stempužis ir An-
šl RPkr^die^pJužėl lQd T‘ S’ Clcvclando skyrius- Prieš tanas Tamulionis. Parapija iš- 
šį sekmadienį, oeguzes 19 d., Į prane§įmą žodį tarė LTS Cleve- jaiko gausia parapine mokykla

mažojoje lietuvių saleje {vyks, J , skyriaus nirm adv Julius . • S u P ,P ? -L*’ALRKF Jaunimo Stovyklai pa- ■ e "^7 P kurioJ€ dirba sesele* Pranciskie-
remti vajaus laimėjimų paskirs-, Vvtnnto Kamantų ir Aldo-1 ^V* parapijoje vei-
tvmaa voi.io Ener, r,Vytauto Kamanto lt Aldo- kįa ir lituanistinė mokykla, kun 
tymas. Šis ajus buvo ruošia- Valaitytės vestuvės įvyks naudoiasi ios DatalDomis Ne- 
mas jaunimo stovyklai prie Man Kir5olirt a j t,J * ; “Ud0Ja“ JOS Patalpomis. Ne-
chester Mich įrengimu fondo b 8 d- Jur«10 ParaP>- seniai atlikti mokyklos ir var-
naudai.' Sį sekmadienį dešimt rem°nt'“ Norin” “PUU

laimingųjų laimės po 100 dole-
riu gi hilctu nlatintniai no 95 saicje. Vytautas narnamas bažnyčios. Viskam reikalinga piU’ g ų p at J P ‘ yra Clevelando skautų tuntinin- nigų Parapiečiai garbingai at

kas ir veiklus visuomenininkas, į [iks savo pareįgą. S. G.
studijuojąs inžineriją Fenn Col- _________________________________
lege. Aldona Valaitytė yra bai
gusi kolegiją ir uoli ateitininkė.

Daugiau kaip 70 clevelandie- — Algimantas Dailidė, sėk- 
čių šokėjų uoliai rengiasi didžia- mingai dirbęs namų pirkimo ir 
jai tautinių šokių šventei Chi- pardavimo agentu nuo darbo at- iimS S kovusi Lietuvos Ne- 

cagoje. Mūsų jaunimas nemažai liekamu laiku, pradėjo pastoviai priklausomybės “Vyrai Gedimino 
laiko ir energijos praleidžia šiam :r P’lną laiką dirbti Muliolio a- RAlne" -iau atiduod ' spaudą. Si 
reikalui. Nemažiau pasišventi- gentūroje 6606 Superior Avė.! n"^a2 ^įre^o apie pus ' Ir a 
mo ir darbo įdeda jaunųjų šoke- Suinteresuotieji prašomi kreip- Taip pat atiduodamas spausdinti 
jų vadovai. Susidarys nemaža tis įstaigos telefonu UT-1-2345 v C. Gheorghiu pagarsėjęs roma- 
išlaidų, vykstant į šią šventę, arba namų telefonu HE-1-8516. ^nimo^Knyga" turės aS? 300 

Toms išlaidoms nors turputį su- Sulauksite malonaus patarna- pusi. Ir kainuos 3.80 dol. 
mažinti gegužės 80 d. 5 vai. p. vimo. Abi knygas JAV galima užsisa-
p. lietuvių salėje rengiamas kon — Fr. Ambraso ir J. Kazėno do? Atskira” įirmo-
certas, kuriame bus atlikta dalis mokinių koncertas įvyko praė- jį _ 2 dol., antroji 3.5 dol. Užsi-
šokių šventės programos, daly- jusį sekmadienį Šv. Jurgio pa- sakiusieji iš anksto bus laikomi
vaujant “Grandinėlės“ šoke- rapijos salėje. Šie du popularūs *r bu8 at‘
jams, Čiurlionio ansambliui ir muzikos mokytojai Clevelande Užsakymus ir pinigus ar money
dainininkams. Programą pra- kasmet surengia savo mokinių orderįus siųsti: Mr. M. Luneckas,

4847 So. Kilpatrick Avė., Chica
go 32. III.

New Yorke: Mr. J. Valakas, 
408-10 2nd St., Brooklyn 11, N.Y.

Bostone: Mr. Vaišjurgis, 448 E. 
7th St., So Bostone 27, Mass.

“Aušros" Leidykla

trečius metus dirbąs kun. A. Gol1 
dikovskis ir neseniai iš Toledo 
atkeltas kun. Petras Dzicgorai

JO S LITTLE SEWING BOX
Siuvame sukneles — Taisome

Eksp^rtiAkas darbas už, prieinamus 
kulnim. I'žuolaidos pasiuvamos pagal 
užsakymą. Jokia siuvimo darbas nė
ra per mažas nei per didelis. Puikiai 
atliekamas darbas. Kalbame lir.tuvlfi- 
kai. I7IH1 s. Ilu.lst.sl St., SE 3-4O4S.

dolerius.

ŠOKIU FESTIVALIO 
VAKARAS “Aušras” leidykla jau 

išleidžia 2 knygas.
‘Aušros” leidžiami žur. savano-

ves vienas aktorius. Po progra- koncertus, kuriuose išryškėja 
m08 _ vaišės ir šokiai. Cleve- nauji talentai muzikos srityje, 
lando visuomenė prašoma ypat- Tiek Šv. Jurgio parapijos var- 
tingai gausiai dalyvauti ir pa- gonininkas Pr. Ambrazas, tiek 
remti mūsų jaunimo pastangas solistas Julius Kazėnas su savo

Pinigus su užsakymais siųsti: 
•‘DRAUGAS”

4545 West 68rd Street 
Chicago 29, Illinois

Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO-

STASYS LITVVINAS, Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. Victory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai. 
Raštinė atidara kasdien nno
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
Sestadienais iki 3 vai. vakaro

įdomiausias romanas’

J.GLIAUDA

ORAPftO
MOBIS

PUEMIJl/OTAš
ROMANAS'

iryva intriga ir ftiurpb* 
.vyaiai išsamiai pav&izduo 

bolševikinis gyvenimas
Lietuvoje, dail. V. K. Jonyno 
< a originalių iUuatradjQ.

Abi dalys vienoje knygojs 
nei tik M.00

iraaRvmus siusti

“ 0 R A U G A S ’'
4545 W. 63rr Street 
Chicago 29, Illinois

J

rfR 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA ir 

PELNINGIAUSIA 
taupymo

• E NOROVt

4038 Archer bliu t«i

AUGUST SALOUKAS FratldBM*
J

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos A n drau stos 
iki $10,000.00

ir Paskolos Duodamos Namu Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6245 S. Westem flve.,_________Chicago 36, III.

CONTINENTAL SAVINGS & LOAN ASSN.
4559 So, Paulina St., Chicago 9, III., Yflrds 7-0145

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

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

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

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

SPECIALUS
BARGENAS

• Sofoms, Lovoms, 
Lempoms

KAINOS NUO
$49.50

Ir augšcian

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
A. RAUDONIS, SE1J.IK KERTULIH, Hav.

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Roosevelt Road Telef. SEeley 3-4711

Krautuvo atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30.

................. '

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

tolimų distancijų. Saukite sekančiai.

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

Telefonas — FRontier 6-1882

PADIDINA

DIVIDENDĄ !

CRANE SAVINGS
2555 WEST 47th STREET LAfayetto 8-1088

B. R. Pletkiendcz, prez.; E. R. Pletklew1et, sekr. Ir advokatas
Mokam.- eukAtua dlvklendiiA. Kelėlame ėeklim. Pardundame Ir perkame 

valNtyhėn botum. Taiipytojanu, patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami Mpikalti, Rlandlen. Apdrausta Iki *10,000.

Darho valandoa pirmad ir ketvirtad nuo 9 Iki 8 vai vakaro; 
antr. ir penk. 9 Iki 5; treč. uždaryta, o *ešt. nuo 9 iki vidurdienio
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

MŪSŲ KOLONTJOSF
Los Angeles, Calif.

Motinos dienos minėjimas

i Išraiškus paskaitos perdavi
mas buvo įvertintas gausiais mi
nėjimo dalyvių plojimais.

Motinos dienos minėjimas, su Meninėje dalyje buvo monta-į 
organizuotas lietuviškos šešta- i*’as> parengtas mokytojos Onos j 
dieninės mokyklos, įvyko gegu- Razutienės. Visi mokyklos mo-
žės 12 d. Minėjimas sutraukė 
artipilnę salę dalyvių. Sceną 
puošė gėlių puokštės. Minėji
mas pradėtas pagerbiant miru
sias motinas malda ir atsistoji
mu.

Programos vedėja buvo šeš
tadieninės mokyklos mokytoja 
Balsienė.

Motinos dienai pritaikintą pa
skaitą skaitė M. Gliaudienė. 
Prelegentė įvertino motinos mei
lę vaikui, o Per tai ir, visuome
nei. Jautriais žodžiais prelegen
tė išdėstė motinos vaidmenį 
kiekvieno žmogaus gyvenime. 
Jos vardas minimas švelniau
siais žodžiais lietuvių dainose, 
o poetai sukūrė jos garbei savo 
kilniausius eilėraščius. Kaip pa
vyzdys paminėtas nepaprasto 
grožio Bern. Brazdžionio paly t Los Angeles lietuvių radijo

_ , , valandėlė “Lithuanian Melodyginimas: Po baltu nuometu bai- __ „ ... ... ......° , ... ., Hour , vienintele veikianti j va-t s-vM lAlttrte. tymrlnn r»r»ontn rtnvnan. ’ *

karus nuo Chicagos, š. m. ge-tos lelijos veidas, praeis pavasa 
ris, o veidas vis žydės. Poetai 
ir muzikai sukuria motinos mei
lei skirtus kūrinius. Taip A. 
Nakaitės eilėraštis, Br. Budriū
no muzikoje yra nepaprasto tra
gizmo veikalas.

Toliau prelegentė plačiai su
stojo ties lietuvės motinos pa
reigomis išlaikyti savo vaikuose 
lietuvybę. Kiekviena šeima, ku
ri nesirūpina savo vaikų lietu
vybe, prisideda prie lietuvių tau
tos naikinimo, pareiškė prele
gentė. Jeigu tėvai dar priklau
so lietuvių visuomenei, o jų vai-

ta šeima jau išdavė kovą dėl 
lietuviškumo. Ta lietuvybės tra
gedija buvo plačiai prelegentės 
nušviesta.

Europos krepšinio 
nugalėtoai

(Atkelta iš 5-to psl.) 
kų medžiotoju per 5 rungtynes ( Bronįus Dūda, Danguolė Pulkau
surinkęs 67 tik

Pažymėtina, jog prie šio lai
mėjimo nemaža prisidėjo ir A- 
merikos lietuviai-treneriai ir žai 
dėjai: Savickas, Knažas, Žukas, 
Lubinas, Kriaučiūnas ir Talzū- 
nas. Be jų Lietuva tokio didelio 
laimėjimo tikriausiai nebūtų pa
siekusi.

Čia verta pacituoti vieną iš
trauką iš “Lietuvos Aido”, ku
rioje puikiai atsispindi po šio 
laimėjimo krašte vyravusi nuo
taika. Štai, šis dienraštis 1937 
m. gegužės mėn. 9 d. numeryje 
taip rašė:

“Vakar Kaunas, ir kartu visa 
Lietuva, pergyveno džiaugsmo 
valandėlę, sulaukusi grįžtančių 
iš sporto rungtynių iš Rygos 
mūsų komandos narių. Vakar 
visų kauniečių buvo viena tema: 
kurią valandą nugalėtojai grįž
ta ir kaip jie bus čia sutikti. 
Vytauto prospektas ir geležin
kelio stoties rajonas, turbūt, 
dar niekada nėra matęs taip 
skaitlingos publikos, tokių ova
cijų ir tiek džiaugsmo, kaip va
kar. Tas pats buvo ir Parodos

ninkaitė, Vladas‘Muklis, Paulius 
Jasiukonis ir Vladas Gylys.

Radijo valandėlė Los Angeles 
visuomenės yra vertinama ir 
remiama, nes per savo 5 metų 
egzistavimą savo darbu to už
sitarnavo. Tad tikimasi, kad ir 
šis penkmečio parengimas su
silauks pilno Los Angeles vi
suomenės parėmimo. Br. D. 

Chicagoje
Gydytojų draugijos pobūvis

Amerikos Lietuvių Gydytojų 
Draugija jau kasmet tradiciniai 
pradeda ruošti savo pavasari
nius pobūvius.

Gegužės 8 d. draugijos nariai 
su savo viešniomis bei svečiais 
suvažiavo į Navajo Hills, kur 
draugijos parengimų komisija, 
vadovaujant dr. M. Budrienei 
ir dr. Paukščiui, suruošė pietus 
ir pobūvį pagerbimui .draugijos 
narių, išdirbusių savo profesijo
je 25 metus ir daugiau.

Pietų metu dr. Paukštys pa
sveikino į pobūvį atvykusius sve

gatvėje ir prie Kauno Kultūros čius, ° ^r- M. Budrienė pristatė 
pūrnų” ’r supažindino visus pobūvio da-

feią džiaugsmingą žinią savo1 'yv'us- 
skaitytojams greitai perdavė ir
dienraštis “Draugas”, 1937 m. 
gegužės mėn. 10 d. pirmame pus 
lapyje patalpindamas didžiulę 
antraštę: "Lietuva laimėjo krep 
šinio čempionatą Europoje”.

Krepšinio nugalėtojams prisi
minti, Chicagoje yra ruošiamas 
specialus leidinys, kuriame pa-» 
grindinę vietą užims 1937 metų1 
Europos krepšinio pirmenybėse. 
Be to, jame bus nuotraukų ir iš 
1939 metų Europos krepšinio 
pirmenybių, krepšinio gyvenimo 
tremtyje ir išeivijoje. Reikia pa
žymėti, kad Europos krepšinio 
meisteriui-Lietuvo8 komandai 
šiek tiek vietos buvo skirta ir 
neseniai Toronte įvykusių VII- 
jų fe. Amerikos liet. sporto žai
dynių programoje.

Manome, jog dar šiais metais 
ši sukaktis bus paminėta ir kitu 
būdu — pvz. suruošiant specia
lias krepšinio varžybas ar spe
cialų minėjimą. Edv. Bulaitis

kiniai ir maži pipirai iš vaikų | 
darželio parodė scenoje, ką jie, 
yra pramokę savo mamytėms pat 
gerbti. Tai buvo gražūs eilėraš
čiai, damos ir šokiai.

Akompanavo O. Barauskienė. 
Montažas padarė jaukų įspūdį. 
Mokyklą lanko daugiau 30 vai
kų. Los Angeles lietuvių kolo
nijai tai yra permažas skaičius. 
Tai reiškia, kad sunki nutautėji
mo liga palietė ir vietos koloni
ją. Todėl juo didvyriškiau lai
kosi tie, kurių vaikai gražiai 
auklėjami lietuviškoje dvasioje 
šeštadieninės mokyklos globoje. 
Garbė jiems!

Minėjimas paliko visiems pui
kų įspūdį. A. L

Radijo valandėlės sukaktis

gužės 26 d. minės penkerių me
tų veikimo sukaktį, kurią nu
matoma atžymėti parengimu Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos sa
lėje. Programą atliks aktorius 
Vitalis Žukauskas, atvykstąs ižį 
Nevv Yorko, ir Hollyvvoodo stu
dijos baleto grupė, vadovauja
ma energingo baletmeisterio Jau 
nučio Puodžiūno. Aktorių Vitalį 
Žukauską Los Angeles lietuvių 
visuomenė išgirs tik pirmą kar-. 
tą.

Radijo valandėlei nuo įkūri
mo dienos vadovauja energin-

kai jau nutolo, tai reiškia, kadi gas ir visa siela atsidavęs bei
visą finansinę naštą nešąs Br. 
Gediminas, gimęs Amerikoje, 
bet pirmąsias savo jaunystės 
dienas praleidęs nepriklausomo
je Lietuvoje. Didelis talkininkas 
yra George Rudelis, buvęs II 
Pasaulinio karo metu lietuviš
kų transliacijų . koordinatorius. 
Talkininkais radijo programų su 
daryme yra Vladas Bakūnas,

Draugijos pirm. dr. Montvi- 
das sveikino narius ir svečius, o 
ypatingai dr. Varziną, kuris ne
pasididžiavo atvykti pas lietu
vius gydytojus.

Dr. Varzina savo ruožtu pa-

..•MiiHiiiifiiHmnninmmimmM

llllllll

M n r.

Vėliau dr. Paukštys įteikė pa
žymėjimus — diplomus draugi- ,
jos nariams, išdirbusiems medi- *8mfnlk m f>8 an ll^ lr Pra *• centralinis šildymas, garažas, geras
cinos srityje 25 metus Ir dau- ku«Janf‘M . I"“-"“. ‘"""‘į.

. ~ ... , . , Po menines dalies įvyko šo- GAGE PARKEgiau. O jų buvo daugiau dešim- . ; atrodo nustelbė NauJ- mūr’ l% aukftto- 4 lr 3 k,n••
tiesa A... eresli a 4,. IJJiekn KliU> OCL JUO8 a LIOU O IlUSieiOe centr. šild. dujomis, puiki vieta ilvlt-m 

dainininkės ir dainininkai, kurie giminingom šeimom, 
nejučiomis susitelkė susidarius, Pulku8' mūr kmb 4 mJp(r
gerai nuotaikai. Į 48 & Keeler upyl., karštu vand. Sil-

'dymas, arti susisiekimas ir niokyk- Dar ilgai skambėjo lietuvis-i|OH ju.ooo (mokėti.
kos liaudies dainos, kol pagaliau' Turime namų tr biznių (vairiose 

. . ... . . 4. .vietose, parūpiname paskolas leng-
ris — 37 m., dr. A. Juoiaitis — i tteJ° !“k“ '>kir?tyt,s- .. -sUsomis. Kviečiam. i.i-
38 m., dr. P. Žalys - 38 m., dr. I Ur>* bufv°K, _.

Z. Rudaitis - 34 ra., dr. F. Tai-; /^.‘ " ŠIMAITIS REALTY,
lat - Kelpša — 34 m., dr. A.

ties ir daugelis jų buvo išdirbę 
daugiau kaip 25 metus. Štai jie: 
dr. K. Draugelis — 44 m., dr. 
C. Vezelis — 43 m., dr. A. Mont- 
vidas — 40 m., dr. M. Striko- 
lis — 39 m., dr. P. Z. Zalato-

Bertašius — 35 m., dr. J. Paukš 
tys — 29 m. ir dr. V. Tauras — 
25 m.

Dėl susidėjusių aplinkybių į 
pobūvį negalėjo atvykti dr. Zi- 
montas, kuris savo profesijoje 
išdirbo 50 metų; dr. Strimai
tis — 26 metus, dr. K. Gudai
tis — 26 metus ir dr. A. Alek
na — 25 metus. Buvo pasiges
ta ir dar keleto ilgamečių drau
gijos narių.

Dr. M. Strikolis, kalbėdamas 
“senosios gvardijos” vardu, pa
reiškė, kad Amerikos Lietuvių 
Gydytojų Draugija, gyvuodama 
daugiau 40 metų, praeityje atli
ko ne tik daug profesinio darbo, 
bet ir parodė nemažai aktyvu
mo ir visuomeninėje veikloje. 
Kuriantis Lietuvai, Amerikos 
Lietuvių Gydytojų Draugija rin 
ko pinigus ir Raudonąjį Kryžių 
siuntė į Lietuvą. Tik draugijos 
narių aktyvumo dėka daug tūks

Maldaknygė “'Viešpatie, Išklausyk 
Manęs” yra labai gražiai išleista; an

tančių doleriu buvo surinktu Sr "P*»t«Unta ant balčiausio ir geriau lancių aoienų BUVO surumta . Įslo popierio; tvirtai (rišta su paauk- 
pasiųsta besikuriančiai Lietuvai savim u ar be; nemažos raidės; daug
ir universitetui Kaune.

Įteikus minėtiems nariams a- 
titinkamus pažymėjimus, buvo 
pravesta koncertinė dalis, ku
rią atliko St. Pautienienė, akom 
panuojant G. Gudauskienei (gy
dytojų žmonos).

Solistė Pautienienė tikrai ža
vingai padainavo “Tulpės” — 
Banaičio, “Kregždutės prie liz
do” — Decrescenco ir Musette 
valsą iš operos “Bohema” — 
Puccini. Savo menu ponios įne-

Pirkit Apsaugos Ronos!

VIKTORO KO t I C O 8 

Lietuviška gazolino stotis Ir šuto

Atliekami motoro remontai, lygi
nimo, dažymo darbai ir keičiamos 

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

57M 8. WB8TBRH AVB. FR 8-9683

T C V A S PIJUS
istorijoje vra pirmasis kunigą* 
kuris turi Kristaus žaizdas. Tė
vas Pi jus 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 gyvenime 
vra įdėti 32 paveiksią!. Kaina 
<2.00

Galima gauti “DRAUGO* 

Administracljeje 
4545 WeM 83 Street, Ghicago 28. 111.

IMTO*,
Kokios pasirodo tik retais laikote* 
piaįe.

PREMIJUOTASIS DRAUGO 
ROMANAS

Didelė (jetnrilkos buities knyga, 
išrinkta ii daugelio kūrinių Jury 
Komisijos ir nepaprastai palankia' 
Sutikta skaitančios visnomenša.

Aplankas dail. J. Paukštienės 
Lietuviškos Knygos Kinko leidinys 
434 psl. Kaina 84.00
* *1 š

nSaakvmns ir pinigus dųskite

V D R A D O A R 
4546 Went SSrd Street

Chicago 29, (Uinola

auto garažus, arti mokyklos Ir susi-
kienės. Tikrai malonu konsta-Į lr ,,tttWBQ" bulai-
tuoti faktą, kad mūsų medici- Mod. 2 po 4 ir 3 kamb. pastogėje, 

geras skiepus, dujų pečiais šildoma,nos darbuotojų šeimose esama kuiną »i6,ooo.
Medinis 2 po 4 kmb. gale sklypo.

prof. V. Tumėnienė, dr. M. Nas-, ____ - KnAn
vytis, ponai Kazanauskai ir ki-^2737 Ws 43fd St.» CL 4-2390 

L-mio V.ti.

:<3*

Nauja maldaknygė
“Viešpatie, Išklausyk 

Manęs”
Suredagavo

Kon. K. Matulaitis, M.I.C.
Išleido

Lietuvių Katalikų Spaudos Draugija 
640 puslapių; 3/4 colio storumo

Kaina.....................................
Paauksuota ........................... .$3.50

Tai viena iš pilniausių maldakny
gių. spausdintų Amerikoje: visos li
tanijos; 11 novenų; visų sakramentų 
aiškinimai; psalmės; pilnos rekolek
cijos; visų sekmadienių evangelijos 
tretininkų maldos susirinkimams ir 
abollucljai; maldos apaštalystės mal
dos; Sv. Valandos maldos; 33 giesm.; 
Velykų lr Vėlinių apeigos; Kryžiaus 
keliai; Sopulingosios Motinos stotys 
lr t.t.

ryškių Iliustracijų.

Si maldaknygė yra geriausias pir
kinys Amerikoje. Užsisakykite tuo
jau.

Užsakymus su pinigais siųskite

DRAUGAS
4545 W&t 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL.

Lithuanian dietionary
Angliškai lietuviškas — Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. H. Pewtress ir T. Gėriko. 333 

1 psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50 
Gaunama "Drauge”, 4545 W. 63rd 
St., Chicago 29, III.

Naujasis Testamentas- 
Šventas Raštas

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

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

KNYGA. KURI VISADA IDOMi 
IR NESENSTA 

■ Ui Jooso Svaleta ,

Šioje Knyroje rraSloe m Ūsų tmonii 
pasakos, su paveikslais. Jas miela 
skaito tr suaugą Ir jaunieji. Labs 
tinka lietuvių Icalboe pamokoms, i 
viso 7$ pasakos. Kaina $2.50 PH 
tiotojams dideli nuolaida 

Užsakymus kartu su pinigais siųskit*

• • D R A U G A S ’ ’
4546 We«t BSrd Street

CHICAGO 29, ILLINOIS

SEWING MACHINES

SIUVAMOS MAŠINOS 
Sutaupykite $100.00 iki $200.00

pirkdami siuvamas mašinas: Pfaff, 
Phoenix, Necchi, Singer ar Ken- 
more. Visoms prekėms duodame 
lifetlme garantiją.
A. B. C. SEWINO MACHINE CO. 
8034 W. 63rd St. Chieago 29, III. 

Telef. WAlbrook 5-7812
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sveikino lietuvius gydytojus ir šė į pobūvį tikrai pavasarišką 
pabrėžė, kad jam, dirbant įvai- džiaugsmą.
riose ligoninėse teko dažnai su- Didelė staigmena buvo, kai 
sidurti su lietuviais ir jis ga- dr. J. Gudauskas smuiku, akom- 
vęs Įspūdį, kad jie yra geri me- panuojant jo žmonai, pagrojo*
dicinos darbuotojai ir yra rim- “Čigonų melodijas” ir polkų rin-J 

tai bei gerai pasiruošę savo pro kinį, sukomponuotą G. Gudaus-Į 
tęsiniam darbui.

BRIGHTON PARKE
2 po 6, centrui. šildymas

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 

Vasarvietė prie Kankukee upės, su 
balduis ir motorlaiviu — pigiai — 
$2.000.

Yra pigių'ir gerų pajamų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer avė., LAfayette 3-3384 

(prie California g-vėej

LABAI PIGIAI
Mūrinis 4 kambarių (expendable). 

Ištisas rūsys, kuriame jau (rengtas l 
kambarys. Apšildymas šiltu oru. Ve- 

, netian blinds, drapes ir kiti moder- 
Inlški (rengimai Ir pagražinimai, i

$3.00|blokas nuo pagrind. susisiekimo, mo
kyklos ir prekyb. centro. 69th St. ir
Pulaski Avė. Pilna kaina tik $17,204).

MARQUETTE PARKE
5 kamb. kampinis, 4 metų senumo, 

ąžuoliniai viduje pagraižnimai. ply
telių (tile) virtuvė ir vonia. Metali
nės vielos tvorelė. 1 blok. nuo parko, 
prie 72 ir Sawyer gatvių. Savin, iš- 
vaižuoja ( Calitornijų ir parduoda 
nebrangiai.

Taip pat turime daugiau nuosavy
bių duodančių geras pajamas ir pre
kybinių namų.

Turime rimtų pirkėjų, todėl prašo
me turinčius parduoti namus kreip
tis ( raštinę ir mes mielai patarnau
sime parduodami Jūsų namus.

SHUK1S BUILDERS 
AND REALTY

6433 So. Pulaski St.
Telef. LUdlovv 5-5900

dioje nejudomo turto pardavimo 
stalgoje perkant ar parduodant, JU- 
>ų laukia greitas Ir teisingas patar 
tavimas.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

JOOO W. 5Pth St. Tel. Prospect 8-MIM

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 61 St. 
WAlbrook 6-6030

PRospect 8-3579 (vak. ir semad.)

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 7-8840 
2737 W«wt 48rd Street

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

VACYS PETRAUSKAS
building contractor 

1327 S. Campbell Av., Chicago 32, III. 
.YArds 7-S875

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY

1442 S. 48th Ct, Cicero SO, DI
Statome naujus namua lr garažas

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairina remonto darbus, skubiai 
geni lr pigiai.
Saukite DAnube e-»7SS nuo S vėl 

ryto UU 7 vai. vakavo, 
rei. OUymplc 2-5121 nno C vaL 

▼akam Iki 11 vaL vakam

T LIETUVIU $iaTVtO$T 
BENDROVE 

MORAS
Builders Gen. l'Ontractora 

Atlieka planavimo Ir staty
bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų ir vleAųjų pastaA).

Namų įkainavimas Ir (valrfla 
patarimai nemokamai.

Kreiptis ėluo adresu:

JONAS STANKUS
Kasdien nuo S vai. ryto Iki 6 
vai. p. p. Kitu laiku susitarus. 

TH. PRnMiNvt 8-2OI3 
WAIbr<v>k 5-1855

6800 SO CAMPBELL AVĖ. 
Chicago 29. UL

. v.

Namų statyba, įvairūs patalaymal 
Ir pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namų, kuris būtų gerai U- 
ptanuotaa, patogus, gražus Ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pss

V. ŠIMKUS
Susitarti Saukite TEmdnal S-5581 

nuo 6 vai, p p. kasdien Ir sekma
dieniais nuo 10-4 vai. Adresas; 515 
trHUin, Wtllnw Hprluga. UL

D, MONSTAVIČIUS
REAI, ESTATE • 1853 W. 103 st 

Tel. BEVEKLY 8-3»4«
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda- i 
vimas. Tarpininkavimas bizniuose ir 
valdžios ištaigose.

INCOME TAX. Tai araounlant

MARQUETTE PARKE
Savininkas turi greitai parduoti 

Iii augšto medin) namų — f> ir 31/, | 
kamb., alyvos Šildymus. Tik $13,000. 
A. Vaina.

2-jų augštų ii kambarių mūrinis 
namas ant 4 2 pėdų sklypo. 2 autom, 
garažas. Alyvos šildymas. Tik $19.500

(inge Parke. Mūrinis

GROSERIŲ IR MĖSOS KRAU
TUVE IR MŪRINIS NAMAS. 5 
kamb. 2 autom, garažas. Alyva ap
šild. Ideali vieta Marąuette Parke. 
Agentai prašomi nesikreipti. RE

po c public 7-7265.
karnb. su gražini (rengtu rūsiu <ln- ----------------- ■■ ■ 1 — 1 —...—1
ražas. Numažinta kaina. Parduodama MĖSOS IR GRO-

PANiTKIRAUKITE mūsų namų ŠERIŲ KRAUTUVE. Nepaprastas 
sąrašo Ir įsitikinkite gerais pirkiniais (Jargenas_ Visi modernūs jrengi- 
Namų Savininkai! mai; gerame stovy. Savininkas

serga, turi tuojau parduoti. Že
ma nuoma. Jokio (mokėjimo tin
kamam asmeniui. Žemi mėnesiniai 
išsimokėjimai. Skambinti CEntral 
6-8513. Klausti Mr. Mack.

Turiu pirkėjus visų rūšių namams. 
Norėdami skublui parduoti namų. 
šaukite nemokamam įkainavimui. J. 
Bacevičius.

VARPAS Real Estate
Insurance Motery Public 

5916 So. Western Avė.
PRosp. 8-2234 arba HEm. 4-7085

PIRKITE ir parduokite aavo ne
kilnojamą turtą per mano įstaigą.
Naudokitės mano teisingu pataraa- IftNUOMUOJAMA — FOR BENT rimu .........................

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpubUo 7-9400

MARQI KTTE PARKE 2-jų but ų 
— X ir 4 dideli kamii., 1 kamb. rū
sy. Mūrinis. Alyva dildomas. Daktaro 
rezidencija. ModerniSki ir brangūs 
įrengimai. Tik $28,000.

2 Bl'TAI po 6 kamb. ir 3 kamb. 
rūsy. Mūrinis; labai graži vieta. 
$30,500.

GAGE PARKE — 2 butai po 6 
kamb. ir 1 kamb. rūsy. Mūrinis. Di
deli miegamieji. $28,900.

» BfTV MCRINIS ant Gartleld 
Blvd. Žemiausios pajamos $640 > mėn. 
$42,000.

4 BCTV M PRIKIŠ. Netoli Mar
ąuette Parko. Skubiam pardavimui 
tik už $24,Ooo.

K. MAIRONIS 
I*Itospe<4 8-2071

MŪRINIS 6-ių butų namas — 5, 
5 ir 3 kamb. Arti Westem Electric. 
F. A. (karštu oru) alyva apšild. 
$27,500. SVOBODA, 6013 W. Cer
mak Rd. BIshop 2-2162.

Pamatykite 65 namų paveikslus, 
išstatytus mūsų lange 

Nejudomo turto bargenai 

SVOBODA
3739 W. 26th St., Chicago, HL 

6013 W. Cermak Rd., Cicero, III.

BEVERLY SHORES, IND. Iš- 
nuomuojami kambariai vasaroto
jams — Viloje JŪRATE. Tel. Mi- 
ehigan City, TRiangle 2-4911, Mrs. 
Gavėnas. 

i’ARDI'ODAMAH 5 butų mūrinis 
namas, dėl mirties, i — 5 kamb. (3 
mieg.), 2 po 4 k. ir kieme namas: 2-jų 
butų po 4 kamb.

MEDINIS NAMAS—2 po 4 kamb.,
1 .— 3 kamb. ir krautuvė. Parduoda
mas už teisingų pasiūlymų.

TEL. PltORPKCT 8-1O57

BRIGHTON PARK4raina mū
rinis su Aildynrtu. 2 po 5 kamb., 6 k. 
ir krautuvė su 3 k. Garažas. Geras 
susisiekimas. Arti mokyklos.

Mūrinis 2 po C k. ir 4 k. Platus 
sklypas. Garažas. Stiprus narnas.

MAKQVCTTE PARKE norintiems 
turėti gerų namų — 2 didelį butui. 
Centr. Šildymas alyva. Dažytas rūsys. 
Alum. langai, kilimai ir užuolaidos.

Mūrinis bungalow. B k. ir 1 kmb. 
Centr. Šildymas gazu. Tile vonia, ki
limai, garažas. Kaina $17,500.

BRIDGEPORTE. Pačiame biznio 
centre ant 57 pėdų sklypo mūrinis 
su rūsiu tr Šildymu. 3 krautuvės ir
2 butai. Galima padaryti 1 didelę 
krautuvę. Prieinama kaina.

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

35 Ir Ashland Avė. Mūrinis su rū
siu Ir Šildymu. Taverna-Lunch Room.
3 po 4 k. (tinka “roomlng house”). 
Geros pajamos. Nebrangiai.

VENTA
4409 SO. FAIRFIELD AVĖ.

liAfayette 3-3881

SAVININKAS parduoda 5 kamb. 
mūrinį bungalow. Ištisai insuliuo- 
taa. Žieminiai langai ir sieteliai. 
Naujas 2-jų autom, garažas, su 16 
pėdų į viršų pakeliamom durim. 
Įvertinimui reikia pamatyti. La
bai gerai užlaikytas namas. 81171 
S. Harvard Avė. Tel. HUdson 3- 
6289.

1% AUGŠTO MEDINIS NAMAS. 
6 dideli kamb. apačioje, 3 kamb. 
viršuje. Gražus tuščias sklypas ša
lia. Centrinis apšildymas. 2 autom, 
mūra garažas. YAzdt 7-405H.

CICEROJE parduodamas 2-jų 
butų po 4 kamb. medinis apkaltas 
namas. Vienas kambarys pastogė
je. 2 autom, garažas. $11,000 pil
na kaina., 1440 South 50th Court. 
Skambinti TOwnhall 3-7717 vaka
rais; šeštad. ir sekmad. visą dieną

KAIP NAUJAS 5 m. senumo, 
5 Mi kamb. mūrinis namas. 3 mieg. 
kamb. Spintos virtuvėje. Tile vo
nia. Pilnas rūsys, dažu apšild. 
Kombinuoti raudonmedžio žiemi
niai langai ir sieteliai. 2 autom, 
garažas. Daug priedų. Savininkas. 
7217 S. Troy St. GRovehill 6-0461.

SKAITYKITE “DRAUGI"

EXPERIENCED COUNTER MAN 
and

OUTSIDE S.ALESMAN 
For Electrical Wholesale

Supplv Co.
BELASCO ELECTRIC SUPPLY 

COMPANY
2126 So. State CA 5-5033

PROGOS - OPPORTUNTTIES

PARDUODAMA MĖSOS IR GRO- 
SERIŲ KRAUTUVE! Dėl nesvei
katos. Geriausioje .Marąuette Par
ko daly. Pigi kaina. 2558 W. 69th 
St. Tel. REpublic 7-1996.

NAMŲ SAVININKAI I
Tarpininkaujame butų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate 
5916 So. Western. PRospect 4-2234

Išnuorti. 5 kamb. butas. Pečiu 
apšildomas. 3-čiame augšte.

3326 So. Morgan St.

Išnuomuojamas 3 kamb. apšildo
mas butas 2-me a. Labai pigiai. 
Tel. LUdlow 5-7991. 5824 So. Ru- 
theford Avė.

IŠNUOM. DIDELIS ŠVIESIUS 
KAMBARYS. Vonia, šiltas van
duo. Galima naudotis virtuve.

Virginia 7-2880.

Marąuette Parke išnuom. kam
barys. Gaminamas valgis. Kreiptis 
tel. VVAlbrook 5-7396.

JIEŠKO BUTO

PUSAMŽIS VYRAS — negir
tuoklis, teisingas, jieško gyvenimui 
vietos ir sutiktų už nuomą patar
nauti prie namų. Prašau prisiųs
kite savo adresą( ne telefoną), ra
šykite: DRAUGAS AD 388, 4545 
W. 63rd St., Chicago 29, III.

MISCELLANEOUS

ŠILDYMAS
A Stanėlauskas instoliuoja vi

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

1546 S. 49th Court, Cioor>
TeL OLympic 6-0775 ano 8 vaL 

ryto iki 5 vai. vakaro. 
Telefonas nno 5 vai. vakare:

OLympie 2-6752__________________________  ♦
LIĖT. apdraudos agentūra

Vlaų'rūMų apdraudos. Automobi
lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bės patvirtinos kainos.

PrleS darydami apdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
UAII.rook 5-5S7I

l.vrERKTATE INSURANCE AGĘNCT 
610N 8. Ashland Avc-. Ohtasgo SS, I1L

REAL ESTATE

4 MIEGAMŲJŲ MTRINIK 4 METŲ
Namas arti 52 ir Pulaski. Aut. aly

vos Šildymas. Dvigubas garažas. Tuo
jau galima užimti. $19,800, arba pri
imtinas pasiūlymas. A. Rėklaitis.

AI RATO MARŲI FTITE PARKE
Tikrai puikus 5 kamb. bungaiow. 

VlrSujo dar 2 miegami su atskiru 
įėjimo. Keramikos plytelėm klota 
vonia. Puikiai (rengtas rūsys. Graži 
aplinka. $24,noo. A. Katilius.
PUIRIS 2 AUGŠTŲ M f R. NAMAS

Gage Parke. Apačioje išnuomota 
prekybinė patalpa ir 4 kamb. butas. 
Vlrftuje 6 kamb. gražiai ir gerai (reng
tas butas, šildymas karštu vandenlu- 
stokeriu. 2 auto mūr. garažas. Tik 
$25,«00. A. Strutis.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 We«t 71gt Street
Visi telefonai: UAlbrook B:«O15

34th A HAIJ4TED 5 butai ir krau
tuvė — 2 po 5 kamb.; 3 po 4 kamb. 
Geras mūro namas. Garu, stokerlu 
apšild. Parduodamas už nužemintų 
kukių. Parduoda dėl senatvės.

2 1*0 5 KAMB. Ir 5 autom, mūro 
garažas išnucųnuojamas už $75 (
mėn.. turi 5 metų ”lea«e" sutartį. 
Sklypas 75x1 25 pėd. Netoli 69th Ir 
Mov St. Kuiną $21.000.

GEORGE WASLO
ABenleen 4-7172

iiiiuniiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimHHMiuiii 
Jei turite parduoti ar išnuomo

ti. paskelbkite mulkių skelbimų 
akyriuje. Skelbimų gulite perduoti
telefonu: Vlrginla 7-6640. 

i.'tiiiniiiiHiininittimMiiiitmtiimmniiM
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IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— LB New Yorko pirmąją 
apylinkės valdybą sudaro: pirm. 
— Bronius Kulys, 383 So. 3rd 
St., Brooklyn 11, N. Y., vice- 
pirm. — Vaclovas Stasiukynas, 
402 Logan St., Brooklyn 8, N. 
Y., sekretorius — Balys Sval- 
bonas, 26 O’Brien Place, Brook
lyn 8, N. Y., iždininkas — Vin
cas Padvarietis, 241/, Ten Eyck 
St., Brooklyn 6, N. Y., ir narys 
kultūros reikalams — Kazys 
Kepalas, 64 Scholes St., Brook
lyn 6, N. Y.

— Kalifornijos studentai su
organizavo “Lituanus” platini
mo vajaus komitetą, kuris jau 
yra pradėjęs darbą. Keturios 
studentiškos organizacijos — j 
Lietuvių Studentų sąjunga, Stu
dentų Ateitininkų dr-vė, Stu
dentų Santara ir Akademinis 
Skautų sąjūdis — yra delega
vę atstovus j minėtą komitetą. 
Komitetą sudaro: V. Variako- 
jis. — pirm., VI. Gilys, A. Po- 
likaitis, P. Jasukonis.

Visais “Lituanus” reikalais 
prašome kreiptis į V. Variakojį, 
1730 S. Hobart, Los Angeles, 
Calif. RE 4-7790, arba į bet ku
rį iš komiteto narių. Tenelieka 
nė vieno kaliforniečio lietuvio, 
neremiančio “Lituanus”.

Wisconsin šaulių būrio vi
suotinis narių susirinkimas 
įvyks gegužės 18 d 6 vai. v. 
Sokol salėje, Racine. Visų vie
tovių šauliai (Kenoshos, Ra- 
cino ir Milvvaukees) kviečiami 
dalyvauti.

Aldonai AugustinaviČie- 
nei, žinomai visuomenininkei, 
gegužės 9 d. Clevelando univer
siteto klinikoje buvo padaryta 
gana sunki operacija. Ligonė 
jaučiasi gerai. Ji kurį laiką dar 
pabus ligoninėje.

—- St. Barzdukas, AL Ben
druomenės pirmininkas, atida
rys Pabaltijo sporto žaidynes 
Clevelande, kurios įvyks gegu
žės 18 d. Garbės komitetą su
daro visų trijų tautų Cleve
lando bendruomenių pirminin
kai: lietuvių Virbalis, latvių 
teins ir estų Reinpold.

— Aušros Barauskaitės ir 
inž. Antano Sabalio sutuoktu
vės įvyksta birželio 8 d. 11 vai. 
ryto Apreiškimo parapijos baž
nyčioje, 259 N. 5th St., Brook
lyn, N. Y., o 12 vai. 30 min. p. 
p. Arion Mansion (Rose Room), 
įvyksta vestuvių vaišės. Jauno
sios tėvai, Ona ir Kazimieras 
Barauskai, gyvena 849 Halsey 
st., Brooklyn, N. Y.

— Philadelphijoje, Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos bažny
čioje, gegužės 25 d. 7 vai. ryto 
bus atlaikytos pamaldos už nu
žudytus suvalkiečių sukilime 
ūkininkus.

VOKIETIJOJ
— Šveicarijoje ir Vokietijoje 

lankėsi kun. V. Mincevičius, 
PLB Italijos Krašto Valdybos 
pirmininkas ir Eltos biuletenio 
italų kalba “Elta-Press” redak
torius. Svečias aplankė URT 
Valdytoją dr. Karvelį ir įteikė 
dokumentinę medžiagą, liečian
čią lietuviškų pasų pripažinimą 
Italijoje. Kaip žinoma, kun. 
Mincevičiaus pastangų dėka ne 
tik Lietuvos, bet ir Latvijos ir 
Estijos pasai įteisinti italų vy
riausybės (kelionėms atlikti su 
lygiomis lengvatomis) kaip ki
tų valstybių pasai.

Svečias lankėsi ir Europos 
taryboje Strasburge. Kaip ži
noma, nauju Europos tarybos 
gen. sekretorium paskirtas ita
las Benvenuti.

— Iš Lietuvos neseniai atvy
ko į Vak. Vokietiją Balčiūnienė, 
kuli prieš 13 metų rusų buvo 
suimta Tiuringijoje ir kartu su 
vaikais išvežta į Rytus. Pro 
Sileziją ir Vilnių ji pateko į 
Kauną.

Balčiūnienė nuoširdžiai padėkos 
žodžiais prisimena lietuvius, ku
rie, nepaisydami savo pačių 
sunkumų, ir jai ir kitiems žmo
nėms iš Vokietijos pagelbėjo 
visur, kur tik galėjo. Jauniau
sias jos sūnus, Voldemaras, iš 
pradžių lankė lietuvišką mo
kyklą, vėliau augštąją techni
kos mokyklą. Tačiau, kai moti
na atsisakė priimti sovietinę 
pilietybę, ir jam nebebuvo gali
mumo toliau lavintis. Dirbo ei
liniu-darbininku. Dabar jis kar
tu su motina atvyko į Vakarus. 
Kitas jos sūnus Sovietų tebėra 
suimtas, o duktė paimta dar
bams Sovietų Sąjungoje. Fed. 
Vokietijos ambasados Maskvo
je tarpininkavimu tik Balčiū
nienei su vienu sūnum leido 
vykti į Vakarus, o dėl kitų bū
sią tęsiami žygiai per Raudo
nąjį Kryžių.

— Rytų Vakarų seminaras
jauniems užsieniečiams įvyko 
Europos Sąjūdžio jaunimo rei
kalams sekretoriate Berlyne 
balandžio 5—11 d. Paskaitas 
Rytų Europos klausimais skai
tė žymūs politikai ir publicis
tai.

— Orgunizaeija “Ostpriester- 
hilfe” Koenigsteine ką tik išlei
do 4-jį savo publikacijų “Kirche 
in Not” tomą. Jame yra at
spausdinta ir dr. P. Karvelio 
paskaita "Politinė padėtis po 
Chruščiovo kalbų” (23—32 pus
lapiuose), kuri buvo skaityta 
Koenigsteine 1956 m. rugsėjo 
rnėn.

— Balfo adresas dabar yra: 
Balfas — U. L. R. F, Augusten 
st. 46/111, M uen c*hen 2, 
Allemgue.

— Račiūnas (ar Ratsehunas) 
Pranas ir Jakubauskas (vardas 
nežinomas), kaip praneša Vo
kietijos Raudonasis kryžius, 
Infanterie strasse 7a, Muenchen 
13, yra Sibire, Vorkutoj, 5110/ 
36 stovykloj. Šias žinias suteikė 
1955 m. grįžęs iš sovietų nelais
vės vokiečių gydytojas Heins 
Otto, gyvenąs Gideon-Baeher 
st. 12, Ulm/Donau. Grįžęs dak
taras pasakojo, kad belaisviai 
prašė apie juos pranešti katali
kų dienraščiui “Draugui”, kad 
eventuliai esą jų gyvi giminės 
galėtų apie juos sužinoti.

KANADOJ
— Toronto lietuvių kredito 

kooperatyvas “Parama” iš savo 
metinio pelno paaukojo kultū
ros ir lietuvybės reikalams 800 
dolerių: KLB Kultūros fondui 
200, Toronto Maironio vardo 
šeštadienio mokyklai 100, To
ronto skautų jamborės fondui 
100, Toronto Lietuvių namų 
bibliotekai 100, Toronto sporto 
klubams “Vytis” ir “Aušra” 
200 ir Vasario 16 d. gimnazijai 
Vokietijoje 100 dolerių. Banke
lio valdybos pirmininkas yra 
Jurgis Strazdas, reikalų vedė
jas P. Šernas.

ARGENTINOJE
— Andrius ir Liuda Rama

nauskai, sudarę bendrovę su P. 
Kristalevičių šeima, nupirko 
laivą, kurį naudos medžio ir ki
tų produktų transportui tarp 
Entre Rios salyno ir Buenos Ai- 
reso uosto. Laivo kapitonu bus 
Benjaminas Krištalevičius, ku
ris iki tol tarnavo Argentinos 
laivyne.

— Pabaltiečių paroda įvyks 
Buenos Aires mieste birželio 
14—23 d. d. Parodoje bus pa
baltiečių rankdarbiai ir kiti bū
dingi eksponatai.

DIDŽ. BRITANIJOJE
— Didž. Britanijos Lietuvių 

Sąjungos dešimtmečio minėji
mas įvyks per Sekmines Lietu
vių ’ sodyboje, netoli Londono. 
Padaryti žygiai, kad minėjimas 
būtų perduotas ir per britų te
leviziją.

PERU
—- Marija širdies Jėzaus, lie

tuvaitė pranciškonė misionierė 
Peru valstybėje, atsiuntė lais-

GUODŽIA ŽUDIKĄ

j-.
II

Verkianti senelė Madsen guodžia savo vaikaitį pasmaugusį Chica
goj 2 m. mergytę Jorgensen, kurios lavonėlį rado paslėptą po laip
tais. (INS)

ką, kuriame praneša, kad 
misijų stotyje vyriausybė

jų i maskviečiai pasekme 2:1 (1:1). 
nu- Įvartį Vilniui pelnė Petkevičius, 

o rusams jų rinktinės žaidėjai 
Salnikov ir Tatušin.

traukė pašalpą seselių laikytai 
mokytojų seminarijai ir ji to
liau nebegalės veikti, tačiau se- _ Lengvosios atletikos sezo- 
selių laikoma pradžios mokykla Į nag pradėtas miško bėgimu, 
ir gimnazija veikia ir jose yra vingio par^ (Vilniuje, Čiurlio- 
500 mergaičių; be to - dar prie, nio gt pabaigoje. K. B.), o taip 
glaudo je turime 52 mergaitės. pat ir vietinio pobūdžio rungtv- 
Kandadačių yra daugiau, bet nė

nėmis stadione. Tačiau, taip pat 
Baku .mieste buvo pravestos pir 
mos šiame sezone lengvosios at 
letikos rungtynės tarp Lietuvos 
ir Azerbeidžano rinktinių, lai
mėtos lietuvių pasekme 143-134. 
Geręsni šių rungtynių rezulta
tai: 1500 m. J. Pipynė 3:57,8 
min., rutulio stūmimas — A. Va 
ranauskas 15,14 m. (naujas Lie 
tuvos rekordas), šuolis į augštį 
Vaupšas 1,85 m., šuolis į tolį—

Į Černiauskas 6,72 m. Tris pir
mas vietas lietuviai laimėjo 
5000 m. bėgime. J. Pipynė šią 
distanciją įveikė per 15 min. 
34,6 sek. ir 800 m. bėgime Ast
rausko laikas buvo 1 min. 57,1 
sek. (K. B.).

1 — Panevėžio vyskupo, Vil
niaus vyskupijos valdytojo, Ka
zimiero Paltaroko sveikata ne
stipri. Kraujo spaudimas kar
tais viršija 200. Taigi sunku su 
darbu. Gydytojai pataria vasa
roti pušyne.

Nėra didesnio pasitenkinimo, 
kaip sau pasirinkti išsižadėji
mai dėl tų, kuriuos mylime.

—Seneca

Išsiblaškęs profesorius kykite, kam jūs laikote ant ne
vienas labai išsiblaškęs pro-'iuvi° l*»W, pašto ženklą?” 

fesorius nuėjo pas gydytoją pa- "Ar taip? O aš jo nuo pat
sitikrinti sveikatą. Gydytojas jį ryto jau jieškau!”
tinkamai apžiūrėjo, išlausė ir
baigdamas paprašė parodyti lie
žuvį. Viskas gerai, sveikata tvar n ... .. .
koj, pone-profesoriau, bet paša- IlCItlKilf (IICII. hriUI^O!

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

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

2641 Wesf 7lst Str. (Kampas Talman Ave.)
TeleLPRospect 8-9842, Namų tel. VVAlbrook 5-5934

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Tel — CEdarcrest 3-6335
ra lėšų joms išlaikyti. Reąuenos 
mieste, kur dirba mūsų seselė 
misionierė, įsteigta nauja vys
kupija. Ten bus ir daugiau pran 
ciškonų misionierių, jų tarpe 
vienas amerikietis inžinierius, 
kuris dirbdamas Pietų Ameri- j 
koje pažino tėvų pranciškonų 
gyvenimą, nutraukęs pelningą 
tarnybą stojo į pranciškonus ir 
tapęs kunigu pasiprašė siųsti į 
kuo sunkiausias misijas. Jis bu
vo paskirtas į Reųueną, kur dar 
buojasi ir lietuvaitė seselė mišių 
nierė. Jos adresas: Maria Šir
dies Jėzaus F. M. M., Colegio 
“Maria Inmaculada”, Reųuena, 
Peru, S. A.

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS
— Sov. Sąjungos stalo teniso 

pirmenybes vyrų grupėje neti
kėtai laimėjo iš Moldavijos Grin 
berg, įveikęs baigmėje A. Sau- 
norį pasekme 3:1. Tolimesnes 
vietas užėmė — Čepaitis (Kau
nas), 4 — Meksa (Ėst.), R. Paš 
kevičius (Vilnius). Moterų vie
netą laimėjo B. Balaišienė, įvei
kusi estę Pesur 3:1. Trečioji vie 
ta atiteko Lestai (Ėst.) ir ket
virtoji vilnietei Sirutytei. Vy
rų dvejetą laimėjo R. Paškevi
čius ir A. Saunoris, prieš estus 
Akopianą-Meksą, Duškėsą, Grin 
berg ir Čepaitį - Baltakį. Miš
rus dvejetas išspręstas tarp lie
tuvių Saunorio - Balaišienės ir 
R. Paškevičiaus - Sirutytės. Lai 
mėjo pirmieji. Vyrų dvejete lai
mėjo Saunoris - Paškevičius. i

— Sov. Sąjungos rinktinei! 
įtraukti krepšininkė Tūlevičiū- 
tė, lengvaatletai A. Mikėnas ir 
J. Pipynė ir jaunių rinktinėn J. 
Mozūra.

— Vilniaus Spartako futboli
ninkai nuvyko draugiškoms 
rungtynėms į Sov. Sąjungos 
pietinę dalį, kur laimėjo prieš 
Suchumo rinktinę net 7:0. Ta
me pačiame mieste įvyko rung
tynės su Sov. Sąjungos meiste
riu Maskvos Spartaku, kuris sa j 
vo eilėse turi net septynis Sov. 
Sąjungos rinktinės žaidėjus ir 
yra gerai pažįstamas vakarų 
Europos pasauliui. Laimėjo

Duoną ir įvairias skritingas 
bulloites kepa

BRUNO’S KEPYKLA
SSS9-41 8. Lituanica Ave. 

tel. Ciarfstrt.' 7-AS7S
Pristatome j visas krautuvei* 
lr restoranus, taip pat IS- 
slunčlama | visus artimuo
sius miestus.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GKLINYCIm 
doriausios gklfls d*l vestuvių, Dana* 
tų, laidotuvių Ir kitų papuošim*.

2443 U’Mt BSrd Stn*
Tel. PRnnpect ti-OMM Ir PR H-Oaa*

Lietuvos įgaliotam ministeriui Washingtone 
A. t A.

POVILUI ŽADEIKIUI mirus, 
velionies našlę ponią Mariją Žadeikienę ir dukrą 
Mirgą giliai užjaučia ir drauge liūdi

Liet. Teisininkę Draugijos Centre Valdyba

UODfiSIO VALANDOJ 
Asskilf

MAŽEIKA‘EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

•848 Sa. Westera Ava Air Condltioned koplyčia 
ttpabtts 7*8600 — 7*8601 Automobiliams vieta

Ttoma, karia ryvana kltoaa miesto dalytai sausiai* 
koplyčių arčiau JOsų namų.

SELF
SERVICESKIP’S 

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

AU PHONES — VVALBROOK 5-8202
i

MAY-GEGUŽRS 16, 17, 18 d. d.
V "'PSI' "

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENA IK NAKTĮ

CHARTREUSE (GREEN), 110 Proof Fifth
1 . ’ . J ■■ $6*69

IMPORTED CREME OF BANANA
OR PINEAPPLE LIUUEUR Fifth $4.98

FLORA DE ALPI $6*29
GRAIN ALKOHOL 190 PROOF U.S.P. Fifth $4-89

KIJAFA VVINE Fifth $|.69

CINZANO VERMOUTH
Dry or Sweet Fifth $.|89

IMPORTED
STREGA LIQUEUR Fifth $4*89’
VODKA, 80 Proof (Full Quart) $3.69
BARCLAY’S GIN, 90 Proof (Full Quart) $3.29
VYKITE HORSE SCOTCH VVHISKEY’ Fifth $4.49

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHS W. PACHANKIS (PATCH), Vloe-President

6819 So. VVestern Avo. Tol. GRovehilI 6-3T45

iYTi

IU;

i'

I paminklų patalpas lr atgal mes visuomet parūpiname < 
transportaciją automobiliu.

Atdara uad te n tr oekmadlent&ta nuo 9 vai. ryto Iki G vai. popiet. 
IŠSIRINKITE DARAR — BUS PASTATYTA KAPIKty DIENOJE! 

JOK K) ĮMOKSIMO. STrMOKftHITK KAPINIO DIENOJE.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. VVESTERN AVE. 1410 S0. 50fh AVE. 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Telefonai - GRovehilI 6-2345 arba

TOvvnhail 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna
vimas dieną ir nak- 

I tį, Reikale šaukite
Imua

Mes turime koplyčias 

visose Chieagos ir 
Rorelando dalyse ir’ 

tuojau patarnaujame’

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

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

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

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

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVE. Tel. Y Artis 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVE., CICERO, III Tel. OLympic 2-1003

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

STEPONAS C. LACKAVVICZ
2424 W. 69th STREET REpuMk 7-1213
2314 VV. 28rd FLACE Virginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. M)th Ave. OLympic 2-5245 ir TOtvnlialI 3 9687
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X Jonu Poškos ir Bernadine 
Lavvrence priešvestuvinis poky
lis buvo surengtas praėjusį sek- 

! niadienį pas Joną ir Josephine 
Zolp, gyvenančius 6627 S. Rich
mond St. Dalyvavo beveik šim
tas moterų ir merginų, suneš- 

i damos daug graž'ų įvairių ir 
vertingų dovanų. Atsilankiusios

X Prel. Ign. Albavičius, Ci- buvo vaišinamos turtingais val- 
cero lietuvių parapijos klebo- giais ir gėrimais. Savaitė anks- 
nas, kuris labai jautriai atjau- čiau jaunosios prmoji pamergė 
čia šalpos darbus, Balfo rink- Eileen Jonaitis buvo surengusi 
liavos proga pirmasis paskyrė savo namuose “personai 
Sibiro lietuviams šelpti auką — 8hower”,- kur dalyvavo visos
300 dol. Reikia pažymėti, kad 
prel. Ign. Albavičius tam pa-

pamergės, 24 jaunosios draugės 
ir jaunosios bei jaunojo moti-

čiam tikslui pernai davė 500 | nos. 
dol. Balfo vadovybė jam reiš- Jonas Poška yra sūnU8 Albl. 
kia širdingiausią padėką. j nos ir dr JonoP PoškoSj

SVEČIAI WASHINUTONK

Prez. Eisenhower ir žmona, Vietnamo prezidentas Dinh Diem ir 
Britanijos maršalas Montgomery Pietų Vietnamo ambasadoj Washing- 
tone. (INS)

CHICAGOS ŽINIOS

jiadine yra dukra Onos (Zemec- 
kytės) ir Antano Lawrence- 
Laurynaičių. Ąbi šeimos gyve
na Marąuette Parko kolonijoj. 
Vestuvės įvyks šeštadienį, bir
želio 1 d. 9 v. r. St. Adrian baž
nyčioje, 70-ta ir Washtenaw 
g-vės.

X L. B. Bridgeporto apylin
kės valdyba turėjo savo posėd} 
gegužės 12 d. Lietuvių audito
rijoje. Buvo nutarta sušaukti 
metinį narių susirinkimą gegu
žės 26 d. 12 vai. Lietuvių audi-1 
torijoje. Priimta jaunimo kon
certo apyskaita, išdalinti aukų 
lapai Tautinių šokių šventei 
paremti, paskirta Moksleivių

X Naujoje Marąuette Parko
bažnyčioje įvyks gegužės 19 d.
3:30 vai. p. p. religinis koncer
tas. Jį atliks Algirdas Brazis,
Alvina Giedraitis, Genovaitė 
Mačytė, Mary Bank y ir parapi
jos choras, kuriam vadovauja 
A. Giedraitis.

X Dail. K. Žoromskis, dės
tąs tapybą, paišybą ir meno 
istoriją Jamaica Art institute,
N. Y., buvo atvykęs į Chica
gą dalyvauti Marąuette Parko 
lietuvių bažnyčios šventinime.
Žoromskis tai bažnyčiai yra nu
piešęs didelį paveikslą — Sopu
lingoji Dievo Motina. Chicago
je dailininkas pasiliks ligi šio
šeštadienio. Apsistojęs pas savo j Tautiniam ansambliui $25 pa- 
gimines Variakojus. Į remti * aptarta daug kitų rei

kalų.
X Antanas ir Agota (Kilike-

vičiūtė) Vepštai, 6728 South X A- a kan- F* K e m ® š1 ° 
Maplevvood Ave., minės 40 me-1 ir u&dytl* draugijų bei

SIBIRO LIETUVIAI PRAŠO PAGALBOS

tų vedybų sukaktį sekmadienį, 
geg. 19 d. Sukaktuvinės mišios

organizacijų nariai,-ės, taip pat 
visi, kurie jį pažino Chicagoj

bus atnašaujamos sekmadienį, ar Lietuvoj, kviečiami sekma- 
12:15 vai. Gimimo Panelės Šv. dien»- gegužės 191 d. 10 vai. da- 
bažnyčioje. Po pamaldų bus 1yvauti mišiose už velionies sie- 
priėmimas A. Siniavičienės na- Dievo Apvaizdos bažnyčioje 
muose, 6728 So. Campbell Ave. (18-tos ir S; Union kam;

Vepštai yra seni Marąuette 
Park gyventojai, išgyvenę ten 
32 metus. Ponia Vepštienė yra 
plačiai žinoma virėja-šeiminin- 
kė, suruošusi daugelį vestuvi
nių ir kitokių puotų. Vepštai 
susituokė 1917 m. geg. 13 d. 
Aušros Vartų bažnyčioje. Jie 
turi sūnų Antaną, marčią Albi
ną ir dvi anūkes — Karoliną ir 
Konstanciją.

X Sigmundas A. Aglinskas
šiomis dienomis išlaikė egzami
nus Real Estate brokerio ir įgi
jo teisę atidaryti ofisą parda- 
vinėti-pirkti nekilnojamąjį tur
tą (namus bei sklypus). S. A. 
Aglinskas Lietuvoje baigė V. D. 
universiteto teisių ir ekonomi
jos fakultetus, įgydamas teisių 
ir ekonomijos mokslų diplomus. 
Jis keletą metų buvo Prienų no-

pas). Po .mišių visi kviečiami 
Vyčių salėn sendraugių paruoš
tam užkandžiui.

X Pirmasis Amerikos ir Ka
nados lietuvių jaunimo kongre
sas įvyksta birželio 29 d. Mor- 
rison viešbutyje. Kongresą ren
gia Amerikos Lietuvių Studen
tų Sąjunga ir Lietuvių Ben
druomenės Chicagos apygardos 
valdyba. Jaunimo kongreso pa
grindiniais kalbėtojais pakvies
ti V. Vardys, A. Krikščiūnaitė, 
V. Adamkavičius ir Kanados 
Lietuvių, Studentų Sąjungos pir
mininkas Vaškelis.

X Lituanicos .jaunių futbolo 
komanda, ligi šiol patyrusi tris 
pralaimėjimus, po įtemptos ko
vos praeitą sekmadienį nugalė
jo Schvvaben jaunius 2:1, tuo 
pelnydama du pirmuosius taė-

taru. Pasitraukęs į Vak. Vokie- kus.
tiją, gyveno Nortingcno ir Sekmadienį, gegužės 19 d.
Schw. Gmuende stovyklose; bu- Eugene aikštėje 11:30 vai. žai-
vo paskirtas UNRA teisiniu pa- džia pirtnenybių rungtynes su
tarėju ir buvo advokatas ginti. žydų jaunių kom. Hakoah.
kariniuose teismuose bylas vi- v

. .... .. . . x Prane Pilitauskiene, 6540soj JAV zonoje. Atvykęs į JAV, į o T.
i , x x I■ č -. S. Knox ave., susirgo ir gydosiChicagą, keletą metų dirbo ofi- ,, . . . . . , r. .

Sv. Antano ligoninėje dr. Danį-
SllOSG I

levičiaus priežiūroje. Pilitaus- 
X šiais metais, minint 20 m. kai yra “Draugo”, “Laivo” ir 

sukaktį nuo Lietuvos krepšinio kitų katalikiškų laikraščių skai-
rinktinės laimėjimo Europos tytojai ir gerų darbų rėmėjai.
pirmenybėse, norima išleisti lei
dinį apie lietuviškąjį krepšinį.

Jame pagrindinę vietą užims 
medžiaga iš Europos krepšinio 
pirmenybių Rygoje. Taip pat 
bus duota nuotraukų ir žodi
nės medžiagos iš Europos krep
šinio pirmenybių Kaune ir kitų 
svarbesniųjų lietuviškojo krep
šinio įvykių Lietuvoje, tremtyje 
bei Amerikoje.

Iki šiol jau yra surinkta ne
maža minėtus įvykius liečian
čios medžiagos, tačiau, norint 
leidinį padaryti galimai pilnes
niu, dar būtų pageidaujama 
daugiau nuotraukų bei aprašy
mų apie lietuvių krepšininkų 
pasirodymus.

Turintieji tokios medžiagos 
arba galintieji kuo nors prie 
šio darbo prisidėti yra prašomi 
rašyti šio leidinio ruošėjui Ed
vardui bulaičiui, 1330 Soj 51 Prudencija Bičkienė dainuos Li-

X L. V. S. Ramovės Chica
gos skyrius rengia min. P. 2a- 
deikio minėjimą gegužės 19 d. 
2:30 vai. p. p. Lietuvių audito
rijoje. Minėjime žodį tars kon-, 
sulas dr. P. Daužvardis. Įėjimas 
visiems laisvas.

Išeivijos gyvenimas mums 
pastatė tris gyvybinės svarbos 
uždavinius, būtent, tautinės gy
vybės išlaikymą, valstybinės eg
zistencijos atstatymą ir savišal
pos reikalą. Šiems uždaviniams 
spręsti mes susikūrėme atitin
kamas organizacijas.

Šalpos reikalui spręsti ir ją 
vykdyti yra įkurta Balfo orga
nizacija.. Dabar Balfo pagalbos 
prašo broliai ir sesės iš Sibiro 
stepių.

Tik maža dalis lietuvių susiri
šo su laisvame pasaulyje esan
čiais giminėmis ir susilaukė tie
sioginės pagalbos, gi daugumas 
čia giminių visai neturi arba 
nesuranda ryšio. Jų vardu Cice
ro Balfo valdyba lenkia galvą 
visiems čikagiečiams bei cicerie- 
čiams ir prašo jus, mieli tautie
čiai, ištiesti jiems pagalbos ran
ką, kurios laukia virpančia šir
dimi jauna invalidė sesė, susi
traukusi vėjo perpučiamo bara
ko kampelyje, bedalė senutė, iš
auginusi penketą vaikų ir šian
dien neturinti jų nė vieno. Mū
sų visų pagalbos laukia tūks
tančiai buvusių garbingų ir darb 
ščių Lietuyos ūkininkų, kurie 
išstatė Lietuvos kaimus, pieni
nes, koperatyvus, paskolos ban
kus, sočiai maitino tautą ir kas
met tūkstančius tonų ūkio gėry
bių tiekė eksportui. O šiandieną 
jie visi yra okupanto jėga at
plėšti nuo savo gimtos žemės 
alkani ir nuskurdę tęsia bevil
tišką gyvenimą Sibire.

Štai keletos laiškų, rašytų Bai 
fui ištraukos: “Esu 60 metų am
žiau? moteris, į Sibirą atvežta 
1949 m. su dukrele. Į trečią me
tą dukrelė mirė, — gavo džiovą. 
Duoną privalau užsidirbti pati, 
gavau kolchozo garažo sargės 
vietą. Neatsargus važiuotojas 
sužeidė — nulaužė kairę koją, 
likau invalidė. Labai prašau gel
bėkite kuo ir kaip galite”. Laiš
kas rašytas 1951.UI.30.

Kitas prašymas: “Esame 8- 
nių žmonių šeima: tėveliai, se
nutė ir mes penki vaikai. Dar
bingi tik keturi. Pas mus kas 
nedirba — tas nevalgo”. Kai iš 
Lietuvos išvežė, buvau penktos 
gimn. klasės mokinė. Čia atvy
kusi dirbau sunkius miško dar
bus, pakriko nervai. Už viską 
labiau laukiau mirties, bet de-

thuanian Chambcr of Commerce 
bankete, kuris įvyks gegužės 19 d. 
Bismarek viešbutyje.

Ave., Cicero 50, Tll., tel. OLym
pic 2-4992.

X Theodora Ostrovvski, 1737 
W. 47 st., lankanti Marijos 
Augšt. .mokyklą, užsiprenume
ravo žurnalą “Marian”. Jos mo
tina Estera turi moterų grožio 
saloną.

X A. Jokūbaičiui, anksčiau 
gyvenusiam 3208 W. 66 PI., yra 
b iškas iš Lietuvos. Klausti tel. 
DA 6-1476

X Rinkėjai Balfo rinklhvai 
Cicero mieste renkasi šį šešta
dienį, gegužės 18 d., 8 vai. ry
to Šv Antano parapijos salėn, 
1500 S. 49 ct.

X Marcelė Reičiūnienė, kun. 
V. Reičiūno motina, mirė Lietu
voje 1957 m. vasario 1 d. Pa
laidota Skirsnemunės kapuose.

X lxcokadija Brazdienė yra
pakviesta Brighton Parko 
moksleivių ansamblį mokyti 
tautinių šokių.

ja... pradėjau sveikti. Esu rei
kalinga jūsų pagalbos, ypač dra 
bužių.

Kas būdinga — daugumas 
prašo drabužių ir visi rašo ant 
mokyklos vaikų sąsiuvininio po
pieriaus; tai be žodžių, pasakoja 
apie rašančiųjų medžiaginį skur
dą.

Balfas, pagal išgales, į nelai
mingųjų pagalbos šauksmus at
sako siuntiniais. Štai prieš akis 
padėkos laiškas ir drauge vely
kinis sveikinimu, taip pat ant 
sąsiuvinio popieriaus. Spalvotu 
pieštuku nupiešti trys broliukai 
(ten nėra Velykų nei velykinių 
motyvų atvirukų), kurie taip 
jautriai išsako mergaitės nuošir 
durną už sulauktą pagalbą šei
mai. Ji rašo: “Nuoširdžiai dė
kojame už siuntinį, kurį gavome 
1956.XII.19 d.” Laiškas iš Kras
nojarsko.

Tokių prašymų ir padėkos 
laiškų yra daug.

2mogus priklauso vienai ar 
kitai tautai tiek,. kiek jis gy
vena tos tautos dvasinėmis ver
tybėmis, kjĮek jis prisideda prie 
tos tautos gyvenimo palaikymo. 
Tad jei mes sąmoningai ar ne
sąmoningai atsimesime nuo gy
vybinių tautos uždavinių — tap 
sime mirę savo tautai, o už tai 
nepagirs svetimieji ir, kas svar
biausia, neatleis tauta ir atei
ties kartos su kartėliu širdy mi 
nės mūsų negarbingą mirtį tau
tai. \

Tad tenelieka nė vieno sąmo
ningo, garbingo lietuvio, kuris 
pasakytų, jog neturi laiko iš
tiesti pagalbos ranką ar pasi
tarnauti darbu savo broliams, se 
sems, nešantiems taip žiaurius 
ir sunkius vergijos pančius. 
Kiekvienas mūsų prisideda kuo 
ir kaip gali prie tautos vargų 
mažinimo, prie gyvybinių tautos 
reikalų sprendimo. Žinokime, 
kad kiekviena pagalba savo tau 
tos broliams, sesėms yra pagal
ba savo tautai. Ir kiek mylime 
mes savuosius, tiek mylime sa
vo tautą.

Cicero Balfo valdyba gavo 
iš Cicero miesto leidimą praves
ti rinkliavą dėžutėmis š. m. ge
gužės 18 d. Tad Balfo valdyba 
kviečia ciceriečius, o taip pat ir 

čikagiečius gausiai dalyvauti rin 
kliavoje — aukoti ir rinkti. Au
kų rinkimas pasiseks tiek, kiek 
mes jausime tautinę ir žmoniš-j 
kūmo pareigą.

Ypač yra laukiama stipri tal
ka iš Chicagos lietuvių: ir, 
kad šiemet yra maža vilties Chi
cagos Balfo valdybai gauti mies 
to leidimas rinkti aukas, todėl 
tinkamai reikia išnaudoti gau
tąsias. Z. Juškevičienė

Mirtis iš girtavimo
Linda- Kennedy, 14 m. am- 

ž aus mergaitė, buvo mirtinai 
suvažinėta, kai švęsdama savo 
gimtadienį ji su penkiais kitais 
nepilnamečiais vaišinosi svaiga
lai. Ji netoli Crovvn Point mies
telio išlipo iš automobilio pa
žiūrėti kas sugedę, pavirto ant 
žemės ir ją tada pervažiavo 16 
m. amžiaus jaunuolis.

1 šykšyoliai nėra 
Į jie yra vergai.

viešpačiai;
—Vioo

Daug suaukojo varguomenei
Nekalto Prasidėjimo parapi

joje, kur klebonauja prel. D. 
Mozeris, per Motinos dieną bu
vo Chicagos Katalikų labdarai 
suaukota 2,250 dol. Ta suma 
dvigubai prašoko praeitų metų 
tos dienos kolektą. Tokio laimė
jimo pasiekta dėka pasišventė
lių, kurie lankė parapijos orga
nizacijas, rodė filmus katalikų 
įstaigų globojamų prieglaudų 
vaikams, našlaičiams, sene
liams, invalidams. Jie aplankė 
daugiau kaip tūkstantį šeimų, 
padalindami brošiūrėles ir pri
mindami žmonėms apie artė
jančią rinkliavą Motinos dieną. 
Čia gražiai pasidarbavo Leono 
Baranausko vadovaujamas ko
mitetas su veikliais kitų grupių 
kapitonais: iš Šv. Vardo drau
gijos — Jonas Armonas, iš Vy
rų klubo — Art Drew, iš Mo
terų klubo — Bronislava Kloba, 
iš Šv. Teresės draugijos — Da
rata Martinek, iš Jaunimo klu
bo — Al Chilenskas, iš Nekal
to Prasidėjimo Jaunamečių klu
bo — Dolores Kupetig. Iš viso 
šių talkininkų labdaros aukų 
vajuje dalyvavo daugiau kaip 
60.

Vaikų neišveš į Rusiją
Cook Apskrities Šeimos teis

me paskelbtas galutinis spren
dimas: keturi Kozminų vaikai 
pasiliks JAV-se. Tėvai, sergą 
psichinėmis ligomis, pripažinti 
negalinčiais tinkamai vaikus 
auklėti, todėl net jiems išvyks
tant į Rusiją, kaip tai jie, so
vietų raginami, rengiasi pada
ryti, vaikai pasiliks JAV-bių 
prieglaudose, kur jie jau kele
tas metų yra globojami. Byloje 
dalyvavo ir du rusai: Sovietų 
ambasados Washingtone pata
rėjas Sergei Striganov ir amba
sados konsulatorinis skyr. vir
šininkas Fedor Solomatin. So- 
lomatin teisme pareiškė, kad 
Sovietų Sąjunga globosianti 
sugrįžusius Jurgį Kozminą, 54 
m., jo žmoną Nabejdą, 35 m. ir 
jų keturis sūnus 7—10 m. am
žiaus.

Kozminai yra abudu išvietin- 
ti rusai, į JAV atvyko 1951 m. 
ir nuo 1953 m. buvo išlaikomi 
Cook apskrities labdaros įstai
gų — buvo gydomi psichiatri
nėse ligoninėse. Sovietų parei
gūnai spaudžia, kad Kozminai 
su vaikais grįžtų į Rusiją. Tė
vai tam spaudimui pasiduoda, 
vaikai grįžti nenori. Sovietų pa
reigūnas teisme pasakė, kad 
1956 m. į SSSR iš JAV grįžo 
Ž60 asmenų, šiais gi metais — 
60. Kozmino žmona dar laukia 
penkto kūdikio. Atrodo, kad so
vietų pareigūnai šį teismo spren 
dimą apeliuos.

Gausios statybos
Chicagoje šiuo metu daugiau

siai statoma nuo pat 1920 me
tų. Tam priežastys: nauji stam
būs investavimai į naujus vers
lus, padidėjusi bažnytinė staty
ba, didelis aktyvumas miesto 
organizuojamoje butų statybo
je. Per 1956 metus Chicagoje 
vykdytų statybų kaina siekia 
$329,607,704, taigi net 15.4% 
daugiau kaip 1955 metais. Pra
eitus metus statybomis buvo 
pralenkę tik 1926, 1927 ir 1928 
metai. Tačiau yra sumažėjusi 
butų statyba. 1956 metais Chi
cagoje pradėta statyti 1,081 
gyvenamas namas, kai tuo tar
pu 1955 metais buvo pradėta 
statyti 9,194 namai. Šios staty
bos sumažėjimo priežastys: 
stoka paskolų, stoka tinkamų 
statybai sklypų, padidėjusios 
statybos išlaidos — nepropor
cingai su piliečių algų augimu. 
Namų pagrindiniams remon
tams čikagiečiai per 1956 me
tus išleido $55,000,000.

Už moterų skriaudimą
James Beck, 30 m. amžiaus, 

kuris grasindamas peiliu buvo 
nuskriaudęs 29 m. amžiaus mo
terį, o vėliau 62 m. amžiaus mo
terį, nubaustas 20 metų kalėji
mo.

Filmas apie Airiją
Chicagos teatras W o r 1 d 

Piayhouse, esąs 410 S. Michi
gan Blvd., jau nuo gegužės 3 d. 
rodo Airijos vaizdus filme “The 
Spell of Ireland”. Čia parodoma 
apie šimtą žymesnių Airijos 
miestų, šventovių, žymesnių 
vietų, daugybė patrauklių jū
ros, kalvų ir lygumų peisažų, 
spalvingų pakrančių ir salų. 
Įvestos žiūrovui įdomios sce
nos, kaip kelionė Killamey eže
ru, Donegal kalvos, bučiavimas 
Blamey uolos, vaizdai airių pa
rodų ir mugių, Arano salos jū
rininkai, arklių rungtynės Dub
line, futbolo rungtynės, piligri
mų sunkios kelionės į kalnus. 
Įvairiausius vaizdus lydi airių 
dainos, kaip Come Back to 
Erin, I’ll Take You Home 
Again Kathleen, Kario daina, 
Wearing of the Green, Reel and 
Jigs ir daug kitų.

Filmo spalvos ne tokios ryš
kios, kaip įprastų amerikiečių 
filmų, bet mėgstantiems gamto
vaizdžius, tikrovės filmus, ro
dančius svečias šalis ir kitų 
tautų papročius — verta pa
žiūrėti. Filme supažindinama ir 
su airių garsiais žmonėmis bei 
su vietomis, kurios rišasi su jų 
gyvenimu ar mirtimi.

KAS KĄ IR KUR
—• Lietuviu Kolegijos, Romoje, 

Rėmėjų draugijos visuotinis na
rių susirinkimas šaukiamas gegu
žės mėn. 19 dieną 2 vai. 30 min. 
p.p. Brighton Park parapijos mo
kyklos kambary. Nariai ir draugi
jai prijaučiu prašomi dalyvauti 
kuoskaitlingiausiai. Valdyba

— At-kų gydytojų korp. “Ga
ja” suvažiavimas — šventė įvyks
ta gegužes mėn. 19 d. Pamaldos 
ir bendri pusryčiai kartu su At- 
kų šeimos šventės dalyviais 10 vai. 
Marijos Augš. mok. patalpose. Po 
to visuotinas korporacijos susirin
kimas 16 kambary. Vakare 5 vai. 
banketas Sabre room svetainėje — 
8900 W. 95th Street.

Visi korporantai, kad ir nega
vę atskirų pranešimų, prašomi da
lyvauti visose šventės — suvažia
vime programose.

Korp. “Gaja” valdyba

— Roselande, Visų šventųjų pa
rapijos salėje šį sekmadienį, gegu
žės 19., 11 vai. įvyks Balfo 57-to 
skyr. visutinis narių ir rėmėjų 
susirinkimas. Susirinkimai be ypa
tingo reikalo nešaukiami. Mažes
nius dalykus sprendžia valdyba.

Valdyba

— I>e Paul universiteto Lietu
vių klubo studentų susirinkimas į- 
vyks gegužės 19 d. 3:30 p.p. Tė
vų Jėzuitų namuose 5541 S. Pauli
na St. Susirinkime bus valdybos 
pranešimai ir naujos valdybos rin
kimai. Nariai visi kviečiami daly
vauti. Taip pat kviečiami dalyvau
ti ir tie kurie mano pradėti stu
dijas De Paul universitete sekan
čiais metais. Valdyba

Clinnin nusišovęs
Policijos kriminalinės labora

torijos technikai nustatė, kad 
R. Clinnin mirtis buvusi — sau- 
žudybė. Jis buvo rastas savo 
namų rūsy su tris kartus per
šauta galva ir pirmiau buvo 
abejojamą, ar jis pats tai ga
lėjęs padaryti. Rentgeno nuo
traukos parodė, kad pirma kul
ka nebuvo mirtina, antru kartu 
šaunant užsispragiavęs vamz
dys, o trečiu kartu šovus — 
dvi kulkos pataikė į galvą.
Clinnin jau anksčiau buvo jieš-1 Marijos apsireiškimų Fatimoje 
komas kaip nusikaltęs prieš' Wn metal8 aprašymas ’ 
[statymus. 128 pūgl Kama >1.00

Tvanas gatvėse
Susprogus pagrindiniam 

United Steel bendrovės fabriko 
vamzdžiui vanduo' užliejo platų 
rajoną ties 86 gatve ir Green 
Bay, Chicagoje. Gyventojai bu
vo nakčia pažadinti, kai jie iš
girdo šniokščiančio vandens 
sroves. Tuojau buvo uždarytos 
.liejyklos krosnys. Greit vanduo 
apsėmė fabriko rajoną. Per va
landą vandens gretimose gat
vėse ir netoli esančioje geležin
kelio aikštėje jau buvo iki ke
lių. Staniec tavernoje, rūsyje, 
pribėgo vandens ketvertas pė
dų, kad net statinės pradėjo 
plaukioti.

Žuvo lėktuvo nelaimėje
Fred C. Bergman, 38 m. am

žiaus, ir Dolores Spencer, 27 
m., užsimušė lėktuvo nelaimėje 
ties Libertyville. Jų nedidelis 
sportinis lėktuvas užsikabino 
už medžio, apsivertė ir mirtinai 
sužeidė abudu skridusiu.

Grąžina permokėtus 
mokesčius

Mūsų distrikto mokesčių rin
kimo įstaiga jau grąžino $98,- 
000,000 permokėtų mokesčių, 
piliečiams išsiuntusi 1,095,000 
čekius. Iki liepos mėn. 1 d. nu
matoma grąžinti visas permo
kėtas sumas.

Užsakymus kartu su pinigais slųsklto:

‘‘DRAUGAS’’
4545 West 63rd Street 

Chicago 29. Illinois

4r iau oerslcaitei P Kesiūno 
romaną

tarp Žalsvu Palapinių?
Dr. a Baltini.- savo recenzijoje 

apie š) romaną taip r'tšo: P. Kesiū
no romanas “Tarp žalsvi, palapinių’’ 
gražiai iškelia tą pasiaukojimo didu
mą, kurį beviltiškoje kovoje dėl tau
tos laisvės parodS Lietuvos partiza
nas, tą Idealizmą, kuriuo degė mūsų 
jaunimas, liedamas kraują dėl savo 
žemės. tuos didžiuosius nuostolius, 
kuriuos mums reikėjo pakelti dviejų 
okupacijų replėse. Todėl š) romaną 
skaitome su malonumu Ir dideliu su
sidomėjimu. Ypač romane minimi 
žygiai žavės Jaunimą lr kels Jo dva
sią. šis romanas, atskleidžiąs mūsų 
herolškai tragiškus epizodus. yrs 
šviesus spindulys tremties Idealizmo 
ugdyme.

296 puri. Kaina $3.00
iTžsalrvmus kartu su pinigais siųskite

"DRAUGAS"
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL.

Iškalbingii 
yra tyla. *

usia meilės kalba
—Tarchetti

PER PASAULĮ KELIAUJA 
ŽMOGUS

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

f

KAS TIK TURI GERĄ SKONĮ, VISKĄ 
PERKA PAS LIEPONĮ !

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo- 
kėjimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, Šrfldytuvai ir visa nariams ir ofisams 
įrengti.

Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

3222-24-26 So Halsted St. Vlctory 2-4226
Pirm., Ketvirt. 9—9:30, Sekm. 12—5, Kitom dienom 9—6
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