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EGIPTAS IR IZRAELIS VIS NERANDA KALBOS
Prievartos darbo sistema 

būti visiškai panaikinta
flALOJ/Ė/A NARKĖLIŪNAITE,

Mūsų korespondentė Jungtinėse Tautose

Turi j rinku?; ir suinteresuotų valsty
bių komentarus. Didžiuma yra

' tos nu monės, kad viskas kalba 
I už tai, jog dabar yra augšeiau- 
• sias laikas tokią konvenci ją pa- 
įsirašyti. Tačiau pabrėžiama, kad 
I ji tik tada galės būti efektinga, i 
i jei tos valstybės, kurios dabar

JUNGTINĖS TAUTOS. — čia iš Genevos gautomis žiniomis, prievartos darbus praktikuoja, 
Tarptautinės Darbo Organizacijos prievartos darbams tirti komi- juos išbrauktų ne tik iš savo js- 
tetas vienbalsiai priėjęs išvados, kad pasaulyje dar tebeegzistuoja tatymų, bet ii- iš praktikos, 
prievartos darbai, nors ir esama šiek tiek pagerėjimų, lyginant su
pastaraisiais metais.

Tačiau tie pagerėjimai, nors iri ~ . ""'i,.,, ; ‘
džiugiai sutinkami, visdėlto ne- klausim4 keltl ir keltl - raso ko* 
gali būti laikomi žymia pažanga
— toliau komiteto nariai tvirti
na Jie ką tik parengė pranešimą, Komitet Drinažista kad Tarn 
ir j] įteikė Tarpt. Darbo Organi-Į nomiletas Pražįsta, kad tarp

miteto nariai.
Einama prie konvencijos

zacijos gen. direktoriui rySium su taUtmCS Da£b° , ^"“acųos 
birželio mėnesį Genevoje prasi- Tarptautine. Darbo
dėsiančia tos organizacijos direk konferencljai prlsta pasl.uly- 
toriato konferencija. mus prumtl nauJas Konvencijas,

pasmerk.ančias prievartos dar-
Komitetą sudaro trys nariai, bus, yra tinkamas ir pačiu laiku 

nors iš įvairių šalių, bet jame da- iškeltas.

K? P asakė armijos

štabas Vokietijoje j

FRANKFURTAS, Vokietija,' 
bal. 12. — JAV armijos štabas j 
Europoje paneigė šiandien žinią, 
kad JAV antrajai šarvuotai divi
zijai įsakyta vykti į vidurio ry
tus.

lyvaujantieji kaip privatūs as- Naujoji konvencija pasmerktų
mens. Komiteto pirmininku yra prievartos darbus kaip politinės 
šveicaras Ruegger, buvęs Tarpt.! prievartos ar perauklėjimo prie-
Raudonojo Kryžiaus pirminin
kas, Charlone, buvęs Urugvajaus 
užsienių reikalų ministras, ir 
Goonetilleke, teisėjas iš Ceilono. 

Liečia 12 kraštų

mones ar kaip priemones organi
zuoti darbo jėgą ekonominiais ar 
disciplinariniais tikslais. Be to, 
ta konvencija apribotų ir kitas 
darbo bei tarnybos formas, ku
rios nėra įtrauktos į 1930 metais

Tarp kitų dalykų, komitetas j priimtąją Tarpt. Darbo Organi- 
savo pranešime štai ką pabrėžia: zacijos parengtą konvenciją dėl 

„Komitetui patiektoji medžią-1 prievartos darbų.
ga aiškiai įtikina, jog šiandien Apie šias konvencijas Tarpt.

Darbo Organizacija jau yra su-

Pranešėjas dar pridėjo, kad 
nesą planų perkelti nė jokią JAV 
diviziją iš Europos į vidurio ly
tus.

Šaukia prie ginklų
PARYŽIUS, bal. 12. — Pran

cūzijos ministerių kabinetas nu
tarė pašaukti į karinę tarnybą 
200,000 rezervistų numalšinti 
sukilėlius Alžyre.

Ne visi rezervistai, kurie pa
skirstyti į keturias grupes, bus 
pašaukti. Trijų savaičių laiko
tarpyje būsią pašaukta prie gin
klų 75,000 vyrų.

"Kaip galima greičiau"
pasaulyje dar egzistuoja tam tik
ros prievartos darbo rūšys. Jis 
egzistuoja kaip politinės prievar
tos ir auklėjimo priemenės ir 
kaip reguliarios ir normalios prie
monės, vykdant valstybinius eko I HARTFORD, Conn., bal. 11. — The Hartford Times sako: 
naminius pianus", šalia šitų prie-1,,Tai buvo pranešta patikimai“ šiandien Washingtone, kad pilnai 
vartos darbo sistemų, komitetas JAV šarvuotai divizijai, dabar esančiai Europoje, įsakyta vykti į 
atkreipia dėmesį ir į tai, kad kai- j vidurio rytus, „kaip galima greičiau“, 
kuriose teritorijose administra- .šią žinią pranešė William Ga- 

rett The Times korespondentas 
Wash i ngt o ne. Korespon den t as
pareiškė:

ciniu būdu ar ir pagal įstatymus 
irgi praktikuojamas prievartos 
darbas, kad ir kitokiais vardais 
jį vadinant.

pra-Washingtone Pentagono 
[nešėjas pareiškė:

— Mes nieko neturime pasaky
ti apie šį pranešimą.

— Pentegonas nutaręs pasiųs
ti antrą šarvuotą diviziją, dalį 7- 
tos armijos, esančios Europoje 
su Nato jėgomis, į Viduržemio 
neramią vietą.

Tame komiteto pranešime prie 
vartos darbai pagal patiektą me
džiagą buvo studijuojami apie 
padėtį dvylikoje kraštų. Dešim
tyje iš to tarpo — taigi Bulgari
joje, Čekoslovakijoje, Rytinėje.
Vokietijoje, Vengrijoje, Lenkijo
je, Portugalijos teritorijoje, Ru
munijoje, Pietų Afrikoje, Sovietų 
Sąjungoje ir Jugoslavijoje — 
prievartos darbai jau buvo tyri
nėti 1953 m. Tai atliko bendras 
Jungtinių Tautų ir Tarptautinės 
Darbo Organizacijos specialus 
komitetas, šiemet naujai prisidė
jo komunistinė Kinija ir Albani
ja, nes vos tik pradėjus darbą, JAV kariuomenė 
gauta kaltinamosios medžiagos.

Komitetas, kuris neturėjo ga
limybės studijuoti medžiagos 
apie kitus kraštus, savo baigia
mosiose pastabose visgi priduria, 
kad, jo manymu, prievartos dar
bai gali būti praktikuojami ir ki
tur, ne tik tuose dvylikoje kraštų.

Pcrmaži pageri ji ma i
Prisimindama;:, kad kaikuriuo- 

se kraštuose apie 1953 metus ir 
po to buvę paskelbta amnestijų ir 
kaikuriais atvejais jos palietu-i 
sios politinius kalinius ir kad įvy-; 
kę tam tikrų pagerėjimų prie-j 
vartos darbo stovyklose, komite-, 
ta3 visdėlto pabrėžia, kad tokių 
„pagerinimų“ neužtenka. „Nors 
šitai yra geras ženklas, bet tai 
nega.i būti laikoma žymia pažan
ga, kadangi komitetas yra įsiti
kinęs, jog prievartos darbo siste
ma turi būti visiškai panaikinta“.

Komitetas tačiau nesitenkina, 
tik konstatavęs, »j g prievartos 
darbai egzistuoja. Jis nurodo ir 
priemones, kurios nors dalimi 
prisidėtų prie jų panaikinimo.
„Viena tinkamiausių priemonių 
sumažinti prievartos darbus pa
saulyje būtų viešosios opinijos 
jėga. Visą laiką reikalinga tą

Įviliojo j spąstus
ALŽYRAS, bal. 12. — Du šim

tai Alžyro sukilėlių, apsimesda
mi, kad nori padėti ginklus, įvi
liojo prancūzų legionierius į krū-Toliau korespondentas sako,

kad antros šarvuotos divizijos mug >r dvįdešJmt iš jų nužudė, 
vietą Europoje užims trečioji i
šarvuota divizija. Pranešėjas ne- Bijo tiktOVCS
sako, kur dabar stovi antroji šar
vuota divizija. BERLYNAS, bal. 12. — Rytų 

Vokietijos pradinės mokyklos 
The Times laikraštis pastebi, mokytojas nuteistas aštuoneriem 

kad Jungtinių Amerikos Valsty- metam kalėjiman, kad jis savo 
bių kariuomenė pradės atvykti į mokinius nuvedė į Vakarų Ber- 
vidurio rytus 30—45 dienų laiko- lyną ir parodė jiems krautuves 
tarpyje. Ir dar pridedama, kad visokiomis gėrybėmis pripildy- 

galbūt sustos tas. Apie tai praneša Rytų Vo- 
Saudi Arabijoje. kietijos laikraštis.

Dag lla.minarskjold (kairėje) JT gen. sekretorius, su taikos mi
sija atvykęs į vidurio rytus, sveikinamas maj. gen. E. Burns 
netoli Tol Aviv, Izraelyje. Iš Tel Aviv jis išskrido į Cairo, lydi
mas Burns. Burns yra JT paliaubų komisijos pirmininkas vidu- 
ro rytuose. (INS)

Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Dag Hammarskjjld, prieš 
išvykdamas j vidurio rytus su taikos misija, buvo priimtas po
piežiaus Pijaus XII. Popiežius palinkėjo jam. sėkmingų taikos 
darbų vidurio rytuose. (INS)

Ar Eisenhovveris vetuos naują 
žemes ūkio įstatymą

WASHINGTONAS, bal. 12. — Prezidentas Eisenhoweris per
gyveno didelį nepasisekimą įstatymdavystėje, kai kongresas ba
landžio 11 d. vakare priėmė ūkio įstatymą, kuriam jis buvo prie
šingas. Ūkio įstatymas pasiųstas pasirašyti į Baltuosius Rūmus.

Ūkio įstatymą priėmė sena-i ' ~
tas 50 balsais prieš 35 balsus po'“os pagal telslnę Ką
to, kai atstovų rūmai patvirtino!?km‘”kaa ,gautl už sav°

ūkio produktus, kad produktųįstatymą 237 balsais prieš 181 
balsą.

Trijų bilionų dolerių ūkio įsta
tymas beveik du bilionus dolerių 
numato valdžios primokėjimus 
ūkininkams, kad palaikius kainų 
padidinimą ūkio gaminiams.

Įstatymas atmetė lanksčių 
kainų programą, kurią rėmė pre
zidentas Eisenhoweris ir Agri
kultūros sekretorius Bensonas 
1954 m., ir atstatomas kainų pa-

kainos susilygintų su pirkinių 
kainomis, kitaip tariant pariteto 
kainos yra lygumas tarp ūkinin
ko parduodamųjų produktų ir jo 
pirkinių kainų.

Administracijos vadai įspėjo 
atstovų rūmus ir senatą, kad 
prezidentas Eisenhovveris šį nau
ją ūkio įstatymą turėtų vetuoti.

Demokratai ir ūkinių ruožų 
respublikonai mano, kad prezi-

Izraelio ir Egipto jėgos 
susikirto padangėse

JERUAZLĖ, bal. 12. — Egipto karinis sprausminis lėktuvas 
numuštas šiandien Izraelio teritorijoje po kautynių ore tarp ketu
rių Egipto ir dviejų Izraelio lėktuvų, — pareiškė Izraelio armijos 
pranešėjas.

Kovos ore prasidėjusios, kai 
Izraelio kareiviai padvigubino 
savo veiksmus prieš arabų parti
zanus, veikiančius Izraelio teri
torijoje. Trys mokiniai ir moky
tojas žuvo nuo arabų partizanų 
kulkų.

Izraelio pareigūnai sako, kad 
nauji arabų partizanų užpuolimai 
yra naujas agresijos žygis iš 
Egipto pusės.

Policijos ir kariuomenės dide
lės jėgos pasiųstos prieš veikian
čius partizanus. Penkių dienų 
laikotarpyje arabų partizanai nu 
žudę trylika izraelitų ir 51 izrae
litą sužeidę“.

Pasak International News Ser
vice praenšimo, Jungtinės Ame
rikos Valstybės paprašiusios 
Graikijos leisti išlaipinti Kretos 
saloje 1,000 marinų. Greičiausia, 
kad šis marinų išlaipinimas būtų 
surištas su neramumais vidurio 
rytuose.

Izraelio užsienio reikalų mi
nisterijos pranešėjas pareiškęs, 
kad paskiausios atakos yra at
sakymas į JT generalinio sekre
toriaus Dag Hammarskjoldo tai
kos pasiūlymus.

Jungtinių Tautų pareigūnai ta
riasi vidurio rytų krizės klausi
mu su augštais Egipto valdžios 
pareigūnais Caire.

Jungtinių Amerikos Valstybių 
ambasadorius Edward B. Law- 
son pagyrė izraelitus už jų šal
tumą, kantrumą krizės metu.

Ceylono premjeras 

pasitraukė
COLOMBO, Ceylonas, bal. 12. 

— Solomon Banaranaike, Oxfor- 
de auklėtas, kurio liaudies jung
tinio fronto partija laimėjo rin
kimus Ceylone, pradėjo ministe- 
rio pirmininko pareigas.

John Kotelavvala, kurio pro va
karinė jungtinė nacionalinė par
tija neteko 46 atstovų iš 54, pa
sitraukė iš premjero, apsaugos 
ir užsienio reikalų ministerio pa
reigų.

Liaudies jungtinis frontas no
ri socialistinės respublikos.

Komunistai parlamente laimė
jo tris vietas, pirmiau turėjo dvi.

Du laimingieji
MONTE CARLO, bal. 12. — 

Aktorė Grace Kelly iš JAV atvy
ko į Monaką naujam gyvenimui. 
Netrukus ji susituoks su Monako 
princu Rainier II. Princas ir jo 
mažutė valstybėlė savo sužieduo
tinę sutiko labai iškilmingai.

Kietas žodis
DĖS MOINES, bal. 11. — Bu

vęs prezidentas Trumanas, ku
ris dažnai išreikšdavo savo sim
patijas savo įpėdiniui, nusigrįžo 
nuo prezidento Eisenhowerio sa
vo politinėje kalboje šį vakarą ir 
pavadino jį „nieko nedarančiu 
prezidentu“.

Z

laikymas iki 90 procentų parite- dentas pasirašys ūkio įstatymą, 
to kukurūzams, kviečiams, bo- nes, girdi, neturės kitos išeities, 
velnai ir žemriešučiams (pea- jei nenorės susilaukti smūgio 
nuts). Į ateinančiuose rinkimuose ūkinė-

Pariteto kainos yra nustato- se apylinkėse.

Kaip atrodo naujas
žemės ūkio įstatymas

WASHINGTONAS, bal. 12. — Senatas ir kongresas priėmė 
1956 m. žemės ūkio rėmimo programos planą 1956 m., kuriuo 
einant žemės bankas yra įgalintas išmokėti ūkininkams vieną bi- 
lioną ir 200 milionų dolerių paramos.

Naujasis įstatymas atmeta
Eisenhcwerio a d m i nistracijcs 
siūlytą sąlyginį žem. ūkio pro
duktų rėmimo planą ir pakelia 
paramą už javus iki 90 proc.

Įstatymas duoda teisę prezi
dentui numušti kaikurių produk
tų hiperprodukciją, išmokant ūki 
ninkams atitinkamą pašalpą ir 
paliekant jų laukų dalį neapdirb
tą.

Kviečiams nustatyta vidaus 
rinkos kaina, kurios skirtumą 
valdža sumokės ilęi 100 proc. 
Tas primokėjimas nebus daro
mas eksportuojamiem kviečiam. 
Dvejopos kviečių kainos planas

Pakeliamas primokėjimas pie
no produktams. Mėsos ūkio pa
ramai paskirta 500 milionų do
lerių.

Laikraštis klausia
PARYŽIUS, bal. 12. — „Ar 

Stalinas buvo nužudytas“, — 
klausia prancūzų politinis savai
tinis laikraštis Aux Ecoutes. 
Laikraštis spėja iš kaikurių duo'

Paneigė žinią
WASHINGTONAS, bal. 12. — 

Valstybės departamentas šian
dien paneigė Atėnų radijo pra
nešimą, kad Jungtinės Amerikos 
Valstybės paprašiusios Graiki
jos leisti išlaipinti 1,000 JAV ma 
rinų į Kretos salą.

Radijo pranešėjas pareiškė, 
kad marinai stovėtų Kretos sa
loje panaudojimui vidurio rytuo
se, jei būtų reikalas.

Bet valstybės departamento 
pranešėjas Lincoln Whit6 pareiš
kęs — departamentas nieko neži
nąs, kad toks prašymas būtų bu
vęs.

Graikijos užsienio reikalų mi
nisterija ir generalinis štabas ir
gi. nieko nežiną apie tokį prašy
mą.

Smogė į traukinį
FORT GREEN, Fla., bal. 11.— 

Trys asmenys šiandien žuvo, kai
menų, kad Stalinas turėjo būti gazolino transportinis sunkveži- 
nužudytas savo konkurentų. mis smo&ė i keleivinį traukinį.

Nelaimėje žuvo sunkvežimio vai
ruot j jas Clifford Ledger; N. G. 
Adam3, traukinio tarnautojas; ir 
L. A. Klosterman, traukinio kon
duktorius. Visi yra iš Tampa.

Oras Chicagoje

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA

bus įgyvendintas tik tuo atveju, I Chicagoje ir jos apylinkėse 
jeigu du trečdaliai kviečių augin- šiandien giedra ir vėsiau, 
tojų jam pritars balsavimu šios
vasaros pradžioje.

Dvejopa kaina nustatyta ir ry
žiams. Vidaus rinkai skiriami į
ryžiai bus primokami iki 90G. —JAV senatas 59 balsais prieš 37 bals. atmetė pasiūlymą su-
Eksportuojamų ryžių kaina bus daryti specialų komitetą, kuris prižiūrėtų JAV kontrašpionaio 
pritaikinta tarptautinei rinkai, įstaigos veikimų. Nutarimas laikomas Eisenhowcrio laimėjimu.
kad neišgąsdintų pirkėjų.

Kukurūzų sėjimo ploto suma
žinimo projektas atmestas. Val
džios pagalbos galės tikėtis tik 
tie kukurūzų augintojai, kurie 
jais užsės nedaugiau 15'.■ savo 
turimos žemės.

Rugiams, miežiams, avižoms 
ir kt. nustatyta tik 5G primokė
jimas.

— Britai tikisi, kad greitai bus sumažintas Vakaruose uždrau
dimas prekiauti su komunistine Kinija.

— Informuoti šaltiniai vakar pareiškė, jog prezidentas Eisen- 
hoivrr.s vetuos naują žemės ūkio įstatymą.

— Septyni žemės drebėjimai buvo jaučiami Peru valstybėje.
— Egiptas nutyli apie jų lėktuvo nušovimą Izraelio teritori

joje.
— Izraelis praneša, kc-.l Egiptas ir toliau tebetęsia sa/vo parti

zaninius veiksmus Izraelio teritorijoje.

Trumpai iš visur
• „Darbininkas“ rašo, kad 

gauta žinių, jog Kaišiadorių vys 
kūpąs Teofilius Matulionis tebe
sąs gyvas ir laikomas invalidų 
namuose Sov. Rusijoje, Zubovą 
Poliana prie Potmos. Ta vietovė 
yra Mordvos srityje tarp Mas
kvos ir Penzos. Lietuvos vysku
pas T. Matulionis dabar yra jau 
83 metų.

• Kipro salos gubernatorius 
Hardingas pareiškė, kad su Kip
ro graikais jis nesiderės, kol ne
siliaus graikų teroristinis veiki
mas.

• Prezidentas Eisenhouieris 
paskyrė 760 mil. dolerių vienuo
likai užtvankų prie Colorado 
upės pastatyti. Užtvankos bus 
statomos Colorado, Utha, Wyo- 
ming ir New Mexico valstybėse.

• Adlai Stevensonas primetė 
Eisenhowerio vyriausybei neno
rą duoti ginklų Izraeliui. Šitoks 
nusistatymas, girdi, privedęs 
Ameriką vėl prie „karo slenks
čio”.

• New Yorko valstybės guber
natorius Harrimanas pasirašė 
įstatymą, kuriuo sumažinami mo 
kesčiai 40 milionų dolerių.

• FBI direktorius J. Edgar 
Hooveris paskelbė duomenų apie 
slaptą Amerikos komunistų par
tijos sąmokslą griauti JAV teis
mų santvarką ir jieškoti savo 
griaunantiems tikslams liberalų 
pagalbos.

• Arabai turi boikotuoti Pran 
cūzijos kultūrą. Tokį šūkį Arabų 
lygoje skelbė Abd EI Krim, Rif 
Kabylų vadas.

Jialenaoriuft
Balandžio 13 d.: šv. Julijus, 

popiežius; lietuviški: Girulis ir 
Jūratė.

Saulė teka 5:16, leidžiasi 6:29.
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nuosivs žaidėjus. Į Sekančiose rungtynėse rusai,
Vyrų klasės arba “biednuome-; jau atradę “vaistus” prieš zo-

Pirmenybes Clevelan.de 
J. ŠOLIONAS

Paskutiniojo savaitgalio me
tu Clevelande įvyko pirmos at
skiros Vid. Vakarų sporto apy- 
gardinės jaunių ir jaunučių ka
muolio varžybos. Taip pat kar
tu buvo pravestos ir stalo teni
so apygardinės pirmenybės.

Jaunieji krepšininkai, tinkli- 
ninkės ir stalo tenisininkai, su
važiavę iš Chicagos, Detroito, 
Rochesterio ir Clevelando, dvi 
dienas varžėsi dėl meisterio var
do.

Pirmenybių organizacija-

Visą pirmenybių rungtynių 
techniškąjį darbą atliko v. etos 
sportininkai. Darbininkai buvo

siplėšti. Pirmąjį kėlinį svečiai 
baigia 25:21 savo naudai, tačiau 
antroje žaidimo pusėje kova vėl 
vyksta dėl kiekvieno taško, ir 
Neris veda nedaugiau kaip tri
mis taškais.
Paskutinėje žaidimo minutėje 

Žaibas persveria pasekmę savo 
naudai, tačiau neapgalvotai ati
duoda kamuolį Neriai, kuri Va
laičio metimu pasekmę persve
ria į 41:40. Likus vos keletui 
sekundžių, teisėjas priteisia bau

ną, lengvai įveikia 79:44 Lyon 
rinktinę, kurios kapitonu yra 
mums pažįstamas Vaikais.

Po beveik dv ėjų savaičių ma
lonaus laiko Prancūzijoje (tą 
gali sau tik rusai ir leisti) ru 
sų krepšininkai atvyksta į Pra
hą. Čia jų laukia sunkios rung
tynes prieš geroj formoj esan-

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezid. telef. GRoveldU 0-0617 
Valandos: 1-8 p. m. Ir 6-8 p. m 

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

Dr. Dilia KRIAUČELIONAITE
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

MOTERŲ LIGŲ IK AR L SERIJOS 
SPECIALISTE 

8760 Weit 71st Street
(Kampus 71st Ir California j 

i Tel. ofiso Ir rcs. REpublic 1-4140 
I Vai. 11-2 Ir 6-9 v. v. Sott. 1-4 p p

Priėmimas tik pūgai susiturima

lei. ofiso ai;. 4.urvo, m. PR 0-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd.
VAL: 1—4 Ir 6—9 

Šeštadieniais nuo 1 Iki 4 vai. p. p. 
išskyrus kotvirtad. Ir sekmad.

nės” grupės varžybose buvo ket 
vertas komandų. Buvo žaidžia
ma talkų sistema ir LB Cleve
lando apylinkės pereinamąją tau 
rę laimėjo Sakalas, antroji vie
ta teko Detroito Kovui.

Vyrų v'eneto varžybose, p ra
vėjus dvie jų minusų s stema, lai 
mėtoju tapo Vyt. Grybauskas, 
du kartus lengvai nugalėjęs Ne- j čįą Čekoslovakijos rinktinę, ne
rius J. Soli. ną. seniai taip lengvai sutvarkiusią

Vyrų vieneto pliusų baigmėje prancūzus 82:63. Tačiau rusų 
Grybauskas laimi prieš Šoliūną krepšin’nkai č a patiekia staig- 
2:0, o minusų pusėje Gerulaitis meną ir pratęsime įveikia čeko- 
nugali Masiūną 2:1. Susitik mą slovakus 74:67, normalu?, rung- 
dėl antro minuso la'mi Šoliūnas tynių laikas buvo 60:60. Abi ko 

i 2:1, tačiau pastarąjį sausai su- niandos gynime naudoja asme- 
kerta Grybauskas 3:0 (21:19, n nį, bet gana kietą ir agresyvų, 
21:14, 23:21). dengimą. Puolime čekai bando

Vyrų dvejeto vienkart nę dr. piėst's į kraštus, tuo tarpu ru- 
V. Ramanausko taurę laimėjo saį bazuojasi milžinu Kruminš 
Grybauskas — Mačiulis, baig- (218 cm ūgio), kuris tą dieną, 
mėje laimėję prieš Gerulaitį —I būdamas geroje formoje, suka- 
Misiūną 2:0. j ria 18 taškų ir išfouluoja du

Vyrų ir moterų vieneto nu-| čekų gynėjus. Kėlinys baigia
mas 38:37 rusų naudai. Antra
jam kėliny rusai veda visą lai
ką, bet 3 min. prieš galą čeko

dą prieš Nerį. Žaibas ii tada ne' gajėtojai gavo Clevelando Atei-
pajėgia išlyginti, todėl jau rung 
tynėms pasibaigus teisėjas dar 
kartą bando išlyginti pasekmę, 
priteisdamas antrą baudą, bet

ties klubo dovanas, o jaunių 
meisteris — Clėvelando Vysk
M. Valančiaus lituanistinės mo-: slovakai išlygina, tačiau jų ne-' 
kyklos. i paprastai silpnas baudų meti-

XX xwxx«xB ovcxx^ .. „ „. Sekmadienio p o p i etiniame i mas (VOs 30r<) neleidžia pa-
teniso varžybas turėjo tvarkyti! ®eJ°. g^rUmU,-.ir run^lynes šventės uždaryme jaunuosius! daryti lemiančio pergalės taško

tvarkingi ir nuoširdus, tačiau jų1 f . v. . , . , ., ® .7* Žaibas ir čia nepasinaudoja tei-buvo permazai ir tok as stalo

patys dalyviai. Žinoma viskas!la1.“11, ?!?r18 J“eistens.lr Dcti sportininkus sveikino vietos LB
..praėjo gerai, tačiau būtų malo-' ^to LB apylinkes pereinamo-1 atgtovė Gulbinienė> monistinės 
nu ioe ir stalo teniso varžv- SlOs taUres laimėtojas. į mokyklos vardu — makt. Ta-
boms sekantį kart, būtą paskui. Antrąją varžybų dieną Neris, muLonis ir „Dirvos., vardu _

apyg. krepšinio lygos rungtynes.
Neris laimėjo 55:49 (33:26). Už 
laimėjimą Neris turėtų būti dė
kinga Clevelando “seniesiems"

tas asmuo, kuris rūpintųsi jo-i 
mis.

Krepšinio ir tinki nio varžy
bos buvo sklandžios. Šventės ak

DAR IŠ EUROPOS 

KREPŠINIO

tyrieji dalyviai pasirodė gražiai, Į krc Sininkams kuric paiioje 
tačiau drausmės kartais buvo1
pasigesta ir ypatingai atkreipti- i 
nas dėmesys yra į kaikurių pa
čių jaunųjų krepšininkų nerei
kalingą ginčijimąsi rungtynių 
metu.

Pirmąją rungtynių dieną at
silankė labai mažai žiūrovų; o- 
ras buvo blogas. Antrąją dieną 
Clevelando visuomenė jau gau
siau parėmė moral niai mūsų 
jaunuosius, nors materialin:ai,

rungtynių pradž'oje davė pro
gą atsiplėšti svečiams net iki 
26:7 pasekmės. Įėję jauniai pa
sekmę antrame kėlinyje vienu 
metu vėl buvo persvėrę net sa
vo naudai 42:41, tačiau “senių” 
noras užbaigti rungtynes atne
šė pergalę Neriai.

Po pralaimėjimo Paryžiuje 
Rusijos krepšinio rinktinė iš
vyksta į Bordeaux, kur žaidžia 
Prieš Prancūzijos Pietvakarių 
rinktinę, pastiprintą keliais Pa
ryžiaus žaidėjais. Tas pats pran 
cūzų zoninis dengimas stabdo 
rusų antpuolius, ir kėlinys bai
giamas vos 2 taškų skirtumu

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 So. Westeru Avenoe 
Vai.; kasdien 10-12 vai. ir 7-9 vai. 
vak. SeStadienials 10-1 vai. Trečia 
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus

Ofiso telefonas: P lt 8-3229
Re* telef. UAibrook 6-5074

DR. JUZĖ IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CUUlURGAl 
2300 West 51 -t Street

Vai. pirm. Ir antr. 10 iki 12 ryto. 
21kl 4 ir 6 iki 9 popiet; ketv. Ir 

penkt. 2 iki 4 ir 6 iki 9 popiet. Seš 
tadieniats 10 iki 2 vai. popiet.

Ofiso tel.l’Rospect 6-17DS 
Rez. tel. GRovehUl 6-5003

DR. IRENA KURAS
, (Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IK VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7168 South Western Aveniu
(MEDICAL BUILDING) 

Plrmad., antrad., ketv. Ir penktad 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — Iv. p. p. Soitad. 1’ 
vai ryto iki S vai. popiet.

Oflce tel. RE. 7-1108 
Res. tek UAibrook 5-3705

Ofiso tel. Cl.iffside 4-2898 
Rezidencijos: LAfayette 3-1179

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 VVest 47th Street 
(Kampus 47tb Ir Hermltage)

Vai.: nuo 2 iki 4 Ir 6 iki 9 v. vak. 
Seštad. nuo 2 Iki 6 vai., išskyr. sek

Tel. ofiso YA 7-5557, rez. RE. 7-4900

DR. FRANK C. KWINN
(KVLEOINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 West 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:80 
Uždara treč. visa diena Ir šeštad. vak.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telef. TOtvnhall 3-0959 
2534 VVest 68 th Street 

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

skambinti CEntral 0-2294.

Geriausi rusų žaidėjai buvo 
Kruminš (latvis) ir Stonkus 
(lietuvis).

Iš artėjančių įdomesnių rung
tynių bus šios: Rusija — Veng
rija ir Prancūzija - - Bulgarija.

V. G;
(Nukelta į 6 pusi.)

DR. VL. BLAŽYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4701 South Damon Avenue
(Kampas 47-tos Ir Daraen Avė.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

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

Telef. ofiso LAfayette 3-0048 
Rez.: WAlbrook 5-3048

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

DR. PETER T. DRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. ofiso Pllo&pcct 8-2240
PRospcct 0-4732

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

5700 S. Wood Street
Priėmimo vai. tik pagal susitarimų 
nuo 2—4 vai. kasdien ir nuo 6 iki S 
vai. pirmad. ir penkt. Trečiad ir sek. 
uždaryta

DR. VYT. TAURAS* 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 
SPEC. MOTERŲ LIGOS 

Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st St 
rel. PRospect 8-1223 arba WE 0-5577 

Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr., 
Trečiad. ir Penktad. 6-9 vai. vak. h 

šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

rusų naudai. Tačiau antrame 
Taip praeina pasaulio garbė 1 kėlinyje rusų kondicija ir grei-
Šis senas pasakymas galbūt 

n'ekam taip netiko kaip apygar-
organizatorių teigimu, buvo “į-j dinėms stalo teniso varžyboms, 
lįsta skylėn”. Su apgailestavūy Atrodo, kad iš stalo tenisininkų 
mu tenka prisiminti, kad “sta-Į nė patys pirmenybių .rengėjai 
lo teniso fronte ir vėl nieko nau- i daug ko nesitikėjo, nes nebuvo 
jo”, nes į varžybas per visą šeš-! net žmogaus, kuris jas tvar- 
tadienio popietę teatsilankė vos i kytų. ■>

IV. RADiOSUrHĮ ClE-MPOS-DALYS-baterijos) j
~~ TAISYMAS , 

inamuosedirbtuvėsej 
—100% —

R antika. 
SenithI

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Western Aveiue
Chicago 29, III. 

Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas REpublic 7-4900

Rezidencijų: GKovehlll 0-8101

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Tel.: Ofiso — PUUman 5-0700 
Buto — ENglewood 4-4979

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

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurgines ligos 
6255 South YVestern Avenue 

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

sekmadieniais uždaryta

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį 
Ofiso tel. VIrginia 7-0036

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

Ofiso Ir buto tel. HEmlock 4-5816

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

6767 South Western Avenue
Valandos: pirmad., trečlad., ketvtrt., 
penkt. 6:30—8:80 v. vak.. Antrad. 
10—12 vai. ryto. Seštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimų.

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Whipp!e Street
(Arti Archer Avė.)

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

LAfayctte 3-4949 
Namų — CEdarcrest 3-7780

Tel. ofiso l’Rospect 0-9400
Rezid, PRospcct 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškcvlčiūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue 

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

dvi žiūrovės... Tačiau stalo te
nisininkams tai nebuvo naujie
na, nes jau ilgas laikas, kai žiū
rovai pamiršo juos.

Viltis ateičia-i

Pirmąjį kartą pasirodė mūsų 
jaunosios tinklininkės. Nors ir 
negausus dalyvių skaičius (Det
roitas ir Clevelandas), tačiau

tis palaužia prancūzus ir jie pra 
laimi 83:63. !

iimiiitiiimiiiiiHiiiiiiimiiiiiiimmiiiimi i
GRAND OPENING

AUGUSTINAS ŠEKELIS, STE
PAS IR ELEONORA MATIJO- 
ŠAIČIAI maloniai kviečia visus

buvo dvi Chicagos lietuvius su savo drau
gais bei kaimynais atsilankyti į 
mūsų

LIETUVIŠKOS SEKLYČIOS 
1714 W. 46th Street

atidarymą — GRAND OPENING, 
kuris įvyks š. m. baJ. znėn. 13, 14 
ir 15 tl. Prie linksmos muzikos ir 
skanių užkandžių su draugais ir pa
žįstamais linksmai praleisite laiką. 
'llllllllIllalllKIIIIIIIIIIIIIIIIIIDIDIIIIIIiaiDIII*

lAiDflina
IIUJtelevision
ĮCsav. inž. A. Semėnas)!
l3130S.Halsted-DA6-6887j

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

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

Tel. PRescott 9-2781

NUO UŽSJSENftJUSrŲ
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT

VIRŲ Ir SKAUDŽIŲ* ŽAIZDŲ, 
oegalt ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes Jų užsisenejuslos žaizdos

1111111111111)11111111111(11111111111111111111111111 

Visi Pittsburgho lietuviai 

KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’o Lietuvių
Katalikų Radijo Programą

— vadovaujama —
Lietuvos Vyčių Pittsburghe

JI TRANSLIUOJAMA 
Kiekvienų sekmadlen* nuo 

1:30 Iki 3:00 vai. p. p.
Ifl STIPRIO8 IR GALINGOS

WLOA
RADIJO STOTIES BRADDOCKE

Visais reikalais kreipkitės šiuo adre
su: LITIIUANIAN CATHOL1C HOUR i 
Radio Station WLOA. Braddock. Pa
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAG4

CARR MOODY 
LUMBER CO-

STASYS LTTWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai 
Raštinė atidara kasdien nuo 

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

KĄ GALI JUMS

JURJONO BENDROVĖ

Moterų “grupėje 
dalyvės. Detroitietė Jociūtė lai
mėjo prieš Laikūnaitę 3:0 (24: 
22, 21:13, 21:17).

Jaunučių klasės me'steriu ta
po Grėbliūnas, baigmėje nuga
lėjęs Januškevičių 2:1. šioje 
grupėje dalyvavo penki Sakalo 
stalo tenisininkai, kurie visi tu
ri duomenų labai netolimoje at-

malonu, jog visdėlto ir čia jau-j eityje pakeisti tirpstančius se
nieji pradėjo darbą. Jų pasiro
dymas — viltis ateič'ai. Tinkli
nio rungtynes ir “Dirvos” per
einamąją taurę laimėjo Žaibo 
atstovės, įveikusios kovietes 
2:1.

Tik dvi komandos dalyvavo 
ir jaunučių krepšinio varžybose.
Čia Rochesterio Sakalo jaunie
ji krepšininkai nesunkiai nuga
lėjo Žaibą 34:20 (18:8). Tai bu
vo antrasis meisterystės laimė
jimas Sakalui ir jiems vėl ati
teko LB Clevelando apylinkės 
pereinamoji dovana.

Tenka pasidžiaugti, jog abu 
penketukai jau pakankamai ge
rai valdo kamuolį. Sakalas, pa
rodęs geresnį komandinį susi- 
žaidimą ir turėdamas tikrai pui- 
K vispusišką žaidėją Grėbliu-į
ną, buvo perkietas riešutas ma-' r'i ir skaudžiu žaizdų, uždėkite 
«• , . , , ; LEGULO Ointment. Jos gydymoziau patyrusiems cleveland'.e- ypatybes palengvins jūsų skaudėji

mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite Jų taipgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
ntežSjl.iią ligos vadinamos PHORIA- 
818. Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETK’S EOOT, su
stabdo džiovinimų odos ir perplyšimą 
farppirščtų. Yra tinkama vartoti nuo 
Įtinstančios, suskilusios odos dedlr- 
vinlų, odos Išbėrimų Ir t. t., taipgi ! 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų. JI yra gera gyduole nuo iš 
viršlnių odos Ilgų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
et., 81.26, Ir 68 50.

ciams.
Jaunių krepšinio varžybose 

dalyvavo trys vienetai: Detroito 
Kovas, Chicagos Neris ir Cle
velando Žaibas. Kaip r buvo ti
kėtasi, pirmenybes vėl laimėjo 
Neris, nors tas laimėjima? išryš
kėjo tik po baigminių rungty
nių.

Pirmąją varžybų dieną abu 
žaidynių favoritai — Žaibas ir 
Neris — skaudžiai nubaudžia n<

ii

Pirkite vaistinėse Chl 
Žaibas nugali cagoj Ir apylinkėse— 

Wisc.,Ga
prityrusį Kovą
Kovą 57:36, o Neris laimi 56:37 I M,I7B“,kc®*. 
Baigmeje susitinka pazjstami chlKan arha 
priešin nkai. Nors Neris ir daug: ir atsiųskite Mo-
geriau techniškai pasiruošusi, ta ®va«r | 
čiau maža aikštė ir energingas 
žaibiečių kovingumas neleidžia 
meisteriui n'ė kiek smarkiau at-

)
* 1?

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

3524 So. Halsted St. 
paaiulyti? O gi štai ką:

SIENPOPIERIŲ:
judriausių spulių, |>uikiuu.si<>s rūšies, iimijiiusios laidos, prudrdiint nuo 
2Oc \lcntis)> ąolcl|.

DAŽŲ:
Z\ ilga ličiu, pusiau i.\ ilga ličiu (šilkinio ir.\ ilgč'inio), malinių i.š ąidaus 
ir iš oro (liiŽMiiul, piailiilant nuo $1.03 galionų.

NAMŲ RUOŠOS REIKMENŲ:
Pietų, kauis ir arbatos srrvy/.ų, porcclano ir fajanso lietiniu ir impor
tuotų. Kepimui formų, blčkų ir elektrinių Imlų kaina žemiau konkii- 
rem-ljos:

DOVANINIŲ PREKIŲ:
judrioms progoms: testinėms, gimimlieniuiiis, utrdiiilicninins ir liet 
kokioms siikaktinčms. UlltlTfšS Ir DAItlAt S-(.lltP.M> sOh'll.Alll- 
\li ŠALPAI Ml .

IMPORTUOTŲ PREKIŲ:
Vokišku kišeninių plnksnakočių, pnuleilanl nuo $1.50 įieuelas. teni|M-- 
ralūrui nuduoti termomelrų C A E padalinimų, pnuledant nuo $1.10 
vienetas, krištolo dirbinių ir clironliulų pmieklų su puikiausiais utlz- 
įlals aut stiklo dugno, pradedant nuo $3.38 vienetas ir

DAUGYBĘ KITŲ PREKIŲ,
kurių čia iieįnuinouia išvardinti. įteikia |Mieiam užeili, pamatyti ir įsi
tikinti.

Tel. BIshop 7-3371 CHICAGO 9, ILL.

Tel. ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-6867

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spee. moterų ligos ir akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Calitocnia Avė. 

VAL’/'2—4 ir 6xx4-8<-v. p. p. 
šešt. 2—7 vai. p. p.,
Išskyrus sekmadienius.

Ofiso t.»ef. YArds 7-1106 
Bezidencijos — STevvart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

VAL. 1—4 ir 6:30—8:30 p. p. kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidara 

šeštadieniais 1—4 vai.

Ofloe tt'Albrook 5-2070.
Bei. Hllltop 5-1500

Dr. Alexander J. Javolt
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MAItųtETTE MEDICAL CENTEB 

6132 South Kedzie Avenue 
VaL 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak.

Trečlad. Ir Seštad. pagal sutarti 

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GYDYTOJAS)

2500 West 63rd Street
VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
iki 9 vai. Trečiad. ir šešt. uždarytu

Telefonas GRovchill 6-1595
■ DR. ALDONA A. JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIAUSTt
PRITAIKO AKINIUS 

Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą išskyrus trečiadienius

2422 VVest Marquette Rd.

Telefonas RElIance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3825 VVest 59th Street

VAL. 1—4 popiet, 6:30—8:80 rak. 
Trečiad. pagal sutarti

Tel. ofiso ir buto OLymplc 2-4100
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4933 W. 15th St., Cicero 

Kasdien 1—3 v. Ir 6—8 r. vakare.
Išskyrus trečiadienius 

Butas 1320 Ko. 49th Avė. 
AeštAdlenlnta 12 Iki 4 popl»»

Ofiso telef. LAfayette 3-8210, Jei 
n<-atsiliepia, šaukite KEilzIu 3-2868

DR. EMILY Y. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:20 v. 
Vak. pirm., antr., ketvirt. 6-8:20 r.

Trečiadieni tik susitarus

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St.

Kasdien 3—7 vai. vak. Seštad. nuo 
1—5 vai. vak.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimų 
Ofiso tel. VIctory 2-1481. Resid. 2437
W. 62nd St., tel. Rcpublic 7-8818.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. J. VAITAITIS
GYDYCOJAS IR CHIRURGAS

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

vak. šeštadieniais 10-2.
Ofiso ir buto tel. OLymplc Srl081

Tel. ofiso VIctory 2-1581
Rez. VIctory 2-0749

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

HiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiMtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiimiiiiiiiiimiiiiiiii ”
MARQUETTE GĖLIŲ KRAUTUVĖ

KORSAŽAI. GfiLftS-VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS IR 
KITOMS PROGOMS. Atidara vakarais ir sekmadieniais, 

į Savininkai: ANDRIUS ir ELENA (SANDOM) STANIULIS *

12743 West 69th Street Tel. PRospect 6-0781
(priešais flv. Kryžiaus ligoninę)

{Į!!ĮIIĮIĮĮIĮĮU|ĮĮ!|įĮIĮĮ!ĮĮ!|||ĮĮįĮ!Į|U||IIKIflllllllMmilHIIIIIIIMIIIIIHni!l!!!ll!llll!limillT'

Jei turite parduoti ar linuomo- 

ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
škyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: VIrginia 7-6640.

Pirkit Apsaugos Bonus!

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublic 7-2290 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2435 We8t 69th Street 

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

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

keičia stiklus ir rėmus.
4466 So. California Avė., Chicago 

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

10 vai. ryto iki 4; trečiad. ir sekmad. 
tik susitarus

TeL ofiso CL. 4-0253, rez. GR.6-8876

DR. A. Z. ŠAULYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 

4646 So. Akhland Avė., Chicago
Pirmad., antr., ketv. ir penk. 

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

Rez. 8053 S. Campbell Avc.

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

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 S. Ashland Avė. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 ir 6—8: trečlad., šeš- 

tad. Ir sekmad. tik pagal sutartį. 
Jeigu neatsilieps viršminetl telefonai

šaukite Mldway 3-0001

Vai.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortliopedjis - Protezistas 

Aparatai-Protozal, Mod. ban
dažui. 8p«*c. pagalba kojom

(Areli Supporta) Ir t.t.
9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 

ORTUOPEDIJOS TECHNIKOS LAK. 
2850 W. 03r<l St. Chicago 28, UI. 

Tel. PKoapect 6-5084.

Tel. ofiso I’R. 6-6440, rez. HE. 4-3150

DR. F. G. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 0-605D

DR. P. Z. ZAUTORIS
Tct ofiso CA 0-0257, rez. PR 0.065a 

1821 So. Halsted Street 
Rezid. 6000 S. Artesian Avė.

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v

DR. G. SERNER
LIETI'VIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Viri 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 
Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

Ištaiso.
Oflsaa Ir akinių dirbtuvė 
756 VV’est 85th Street

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8, tre
čiad. nuo 10-12, penktadienį 10-2 Ir 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

virs zd
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Skelhkites “Drauge”
DRAUGAS

THE LITHUANIAN DAILY FRILND
2334 S. Oaldcy Avė., Ctdcago 8, III. Tel. VIrginia 7-6041; 7-0642

Bntered as Seoond-Class Matter March lt, 1916, at Chloago, Illinois 
Unde» the Act of March 3, 1879.

Membor of the Catholic Press Ass'n
Publlahed daliy, exept flundays, 

by the
Llthuanlan Cathollo Pri
PRENUMERATA:
C hlcagoj Ir Cicero! 
Kitur JAV Ir Kanadoje 
Užsienyje

Boclety
Matams

>9.00
>8.00

>11.00.

8UBŠČRIPTION RATES 
>3.00 per year outalde of Chloago 
>9.00 por ycar ln Chicago A Cloaro 
>8.00 per year 10 Canada 
Forcign >11.00 per year.Vi metų

6.00
>4.50
>6.60

M min.
>1.76
>2.60
».O9

1 min. 
>1.26 
>1.90 
>1.86

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių ne
saugo. juos grąžina tik lt anksto susitarus. Redakcija ui skelbimų turinį 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą

Clevelan.de
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KARO GRĖSMĖ ART. RYTUOSE
Izraelio ir arabų kraštų besitęsianti krizė pasiekė pavo

jingiausią tašką ir išsivystė į karo grėsmę. Paskutiniųjų dienų 
karinių dalinių susikirtimai pareikalavo aukų užmuštais ir su
žeistais. Jungtinių Tautų komisijos įsakymas abiems pusėms 
sustabdyti karinius susirėmimus liko nesėkmingas. Jungtinių 
Tautų generalinis sekretorius staiga per Londoną ir Romą iš
siųstas į Artimuosius Rytus padėties gelbėti. Ir Izraelis, ir
arabai kaltina vieni kitus ginkluotais užpuldinėjimais ir sienos _ -t__ u___ ~ ... -_ _  ___ ..... . .
pažeidimais. Izraelis ėmėsi kraštutinių priemonių savo laisvei i tauta netenka laisvės, pateku-i ir. n1^ »n‘PllL Net komu 
ginti. Įsakyta paruošties padėtyje laikyti visas susisiekimo prie- ; si į savojo tirono nagus. nis a1’ °-'1 Pra8aro Jėga, uvo
mones ir pasiruošta visuotinei mobilizacijai. Egiptas sostinėje

PAVERGTOSIOS TAUTOS ATVADAVIMAS
P. STRAVINSKAS, Clevetond, Ohlo

Pavergtoji tauta pati reikšti j 
savo valios negali. Ji negali 
nei išsirinkti savo atstovų, ku-

2) Prancūziją okupavus 
vokiečiams,

smų) į Rusiją, fcuvo nuorgin: 
zuotas

... . .... , pogrindyje susitelkė j pasiprie-, *ae*uva-' K-m.teta,: Pet.ap.ly,«U« P-ncūzu tJutoa! į“
Taip būna, kai svetimos jėgos damasis muse tautos laisve
okupuojamas kraštas arba kai Į savo atstovus Skand -

navų kraštuose, Šveicarijoje ir

ėmėsi priemonių apsisaugojimui nuo orinių puolimų. Londone 
ir Paryžiuje didelis nerimas. JAV prezidentas susidariusią pa
dėtį aptarė su valstybės sekretorium Dulles. Vienintelė viltis 
susidariusiai padėčiai apvaldyti •— Jungtinių Tautų generalinio 
sekretoriaus misija.

Eilė politinių stebėtojų prileidžia, jog Izraelis ir arabų kraš. 
tai atviro karo nenori, todėl taikos viltys nėra palaidotos. Bet 
veikti reikia labai skubiai. Jei kruvini susirėmimai kartosis, 
kaip jie kartojasi kelias paskutines dienas, tai įvykiai savaime 
Izraelį ir arabus įstums į karą.

KALTINIMAI JUNGT. AMERIKOS VALSTYBĖMS^“*

Anglijos didžioji spauda kaltina JAV neryžtingumu. JAV 
jautriai stebi Artimųjų Rytų įvykius, bet nenori griežtai pasi
sakyti nei už Izraelį, nei už arabus. JAV nori veikti per Jung
tines Tautas. Anglija apgailestauja, jog JAV neryžtingumas 
Artimųjų Rytų padėtį sunkina ir didina karo pavojų. Anglija 
norėtų, jog JAV pasiųstų savo kariuomenės taikai palaikyti. 
Bet tai būtų kraštutinė priemonė Jungtinėms Amerikos Valsty
bėms. JAV prarastų turimą arabų palankumą, kuris yra būti
nas sovietų grėsmės ženkle.

Anglijos vardas Art. Rytuose yra kritęs. Vienai Anglijai 
pavojinga įsivelti į pavojingus Art. Rytų įvykius. O Anglijos 
interesai ten yra gyvybiniai. Jei Anglija netektų Art. Rytų 
naftos, jos visas ūkinis gyvenimas liktų skaudžiausiai sukrėstas. 
Priekaištus JAV daro ir Prancūzija. Prancūzija skundžiasi, jog 
JAV tik viena ranka pakenčia Prancūzijos karines priemones 
Šiaurės Afrikoje, o kita ranka paglosto ir arabus, kad užsitik
rintų jų malonę ateityje.

JAV padėtis Art. Rytų krizėje yra sunki. JAV siekia taiką 
grąžinti taikiomis priemonėmis, kad apsaugotų Izraelį ir neuž
rūstintų arabų. Bet ligšiolinės pastangos nesėkmingos. Artimųjų 
Rytų krizė rieda į bedugnę. Izraelis nepatenkintas JAV laiky
sena, kad ji neparduoda ginklų. Arabai vėl nepatenkinti dėl 
ginklų. Anglija ir Prancūzija nepatenkintos, kad JAV nesiima 
Artimųjų Rytų naštos ant savo pečių.

IŠKYLA DARDANELŲ KLAUSIMAS

JAV įtaria, jog sovietai artimiausiu laiku vėl iškels Dar
danelų klausimą, kuris buvo aštria forma iškilęs po II Pasau
linio karo. Sovietai siekia teisių į Dardanelų kontrolę. Sovietų 
įsigalėjimas Dardanelų sąsiauryje jiems atidarytų duris veržtis 
į Art. Rytus jūros keliu. Dardanelų klausimas labai pasunkin
tų dsbartinę padėtį Art. Rytuose. Sovietai to siekia.

Naujų įvykių ženkle JAV turį būti dar atsargesnės. Didžio
ji atsakomybė skirta Amerikai pakelti. Bet atsargumas nebe- 
apvaldo karu grūmojančios Artimųjų Rytų situacijos. Tuo tar
pu viltys yra sudėtos į JT generalinio sekretoriaus misiją. Vie
ningai sutariama, jog jis Art. Rytų klausimo neišspręs. Bet bus 
gerai, jei jis padėtį apvaldys, kad karo gaisras nesiplėstų. Bet, 
jei jo misija nepasiseks, tada ateis sprendžiamoji valanda: ban
dyti padėtį tvarkyti jėgos keliu ar leisti įvykiams riedėti ir be
viltiškai žiūrėti į kylančio karo grėsmę. St. Daunys

Laisvės netekusią tautą 

atstovauja jos elitas

į tą sąjūdį priimti.
Kai buvo sveikinamas g e n.

d e G a u 11 e, laik. vyriausybės

kitur, net ir JAV.
4. — Vilniuje pasilikę to pir

minio Komiteto nariai persior-

ir akty 
iš visų I

. galva, krikščionių demokratų!ganizav0 ir toliau veikė- kaiP
— sąmoningiausi 

viausi jos nariai 
pasaulėžvalginių ir 
grupių. Tautai netekus laisvės,
jos elitas, ypač gi politinių gru
pių atstovai, telkiasi į bendrą 
pasipriešinimo frontą ir kovo
ja už tautos išlaisvinimą. Tau
tos gyvenamoje teritorijoje, 
kur laisvės nėra, tas elitas, vei
kia ir tautos vardu kalba, su
sitelkęs pogrindyje, o užsie
niuose tautą atstovauja iš kra
što pabėgusieji ar iš seniau už
sieniuose gyveną jos nariai.

Tautės laisvinimo darbas 
dirbamas visų vieningai, 
užmiršus senų ir nebaigtų sąs
kaitų suvedinėjimus, gyvenant 
broliškosios meilės ir solidaru
mo dvasia.

Tokių pavyzdžių turime gau
sybę — tiek kitų tautų istori
joj, tiek ir mūsų tautos gyve
nime.

Iš kitų tautų gyvenimo, pa
minėsime čia du charakterin
gus pavyzdžius: 1) kaip veikė 
pogrindyje vokiečių tautos eli
tas, susitelkęs į pasipriešinimo 
frontą prieš nacinę tironiją ir 
2) kokia vienybės dvasia reiškė 
tautos valią prancūzų politinės 
grupės, veikusios prieš vokie
čius, okupavusius jų kraštą pa
skutinio karo metu.

atstovas
politinių [Bidault kalbėjo:

“šiandien uniformuotoji ir ne- 
uniformuctoji rezistencija telkia
si apie žmogų, kuris pirmą dieną

(MRP) Georgės Centr. Lietuvių Komitetas 

Vilniuje.

Jis, kaip žinome, 1916 m. ge
gužės mėn. kreipėsi i JAV Pre-

PAMINĖTI ŠIMTUI METU

Skulptorius Robert Berks dovanoja modelį skulptūros dr. Sacher, 
rektoriui Brandeys universiteto, VValtham, Mass. Brandey buvo 
teisininkas mokslininkas ir jo gimimo 100 m. sukakčiai paminėti 
lapkričio 13 d. bus atidengta 9 pėdų bronzinė skulptūra. (INS)

vra pasakęs: NE!” (L’ANNE PO-! zidentą Wilsoną (drauge su ki 
LITIQUE... Preface d’ANDRE“
SIE0F1ELD, de b’Aca.leinie Fran

tų pavergtųjų atstovais), siun
tė savo‘atstovus į pavergtųjųcaise... Ed. Paris, 1945, 2 psl.)

. ... tautų kongresą Šveicarijoje
Gabma sakyt, visai Uis pa- (Lo2anoje| vis rSpindama3is

ciais žodžiais savo sveikinimą 
de Gaulle’iui pareiškė ir komu
nistas Georgės M a r i a n e, 
sakydamas, kad paryžiečiai tel
kiasi apie vyrą, kuris laikė 
augštai iškėlęs mūsų trispalvę 
vėliavą (ten pat).

Šitą faktą konstatuojame 
čia tam, kad matytume, jog 
tautos katastrofos metu kar
tais tenka taikytis net su pa
čia pragaro jėga.

Iš mūsų tautos gyvenimo

Svetimųjų pavergta ir už
gožta mūsų tauta negalėjo nei 
šviestis, nei kultūrėti. Rodos, 
politiškai ji buvo visai nesusi
pratusi. (Turime čia galvoj 
carinės Rusijos pavergtą liet. 
tautą.)

Bet kai prieš pusę šimto 
metų pasiekė ją laisvės vilties 
spindulėlis, ji tiesiog buvo lyg 
elektros srovės paliesta. Pati 
ji, tiesa, reikšti savo valios ne
galėjo. Todėl ją atstovavo su 
sipratusieji lietuviai, ypač jo- 

1) Nacinės tironijos metuĮsios šviesuomenė, elitas, iš vi-

atgauti mūsų pavergta jai tau
tai laisvę. Visur kalbėjo tautos 
vardu.

5. — Lietuvių Komitetas, 
veikęs Petrapily, parengė dirvą 
platesniam mūsų tautos laisvi
nimo darbui, kuriam vadovauti 
buvo sudaryta

Lietuvių Tautos Taryba.

Ši norėjo į tautos laisvinimo 
darbą įtraukti platesnes ma
ses.

6. — Ir taip tos Liet. Tautos 
Tarybos pastangomis buvo su
šauktas (1917 m.)

Lietuvių Seimas Petrapily.

Tas Seimas, tiesa, suskilo, iš
siskirstė, nepriėjęs vieningo su
sitarimo mūsų tautos laisvės 
atgavimo klausimu. Bet tuojau 
pozityviosios mūsų jėgos grie
bėsi vėl atstatyti mūsų praras
tą politinę vienybę, ypač, kad

ševikus iš Lietuvos 
(1941), buvo sudaryta 

Ijiik. Lietuvos vyriausybė, 
trumpam laikui atstačiusi Lie
tuvos valstybinį gyvenimą.

11. — Tą vyriausybę vokie
čiams užslopinus, mūsų pasi
priešinimo jėgos susitelkė po
grindyje — ir taip iš visų mū
sų politinių grupių atstovų 
(taip pat ir iš rezistencinių są
jūdžių) buvo sudarytas (1944) 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvini

mo Komitetas, Vilkas,

kuris jau dvylikti metai atsto
vauja pavergtosios tautos va
lią ir kalba pasauliui tautos 
vardu.

12. — Šalia Vliko JAV vei
kia iš mūsų politinių grupių 
atstovų sudarytoji ir labai 
daug mūsų tautai nuopelnų tu
rinti

Amerikos Lietuvių Taryba, 

vad. Altas. Josios, lygiai kaip 
ir Vliko nuopelnus bei darbus 
įvertins mūsų tautos istorija.

IŠVIJUS

dėl suskilimo Seime buvo pri- Istorijos perspektyvoj jie atro- 
versta likviduotis ir pati Lie-

Kuo turime susirūpinti 
šiandien?

Tai vienybės atstatymu tau
tos laisvinimo darbe. Tenka la
bai apgailestauti, kad viena 
mūsų politinė grupė (gal ir ne- 
visa ji, o tik jos vadovaujamieji 
asmenys) ėmė neigti Vliką, 
kaip rezistuojančios tautos 
vadovybę, ėmė ginčyti jo teisę 
kalbėti pavergtosios tautos 
vardu. Tenka apgailestauti ir 
seperatizmą tautos laisvinimo 
darbe.

Kitų tautų pavyzdžiais, o ir 
savo tautos gražiomis tradici
jomis sekdami, turime ir vėl vi
si susitelkti viename tautos 
laisvinimo sąjūdyje ir sutilpti 
viename Vyriausiajame Lietu
vos Išlaisvinimo Komitete — 
mūsų Vlike.

Neginčykime Vlikui teisės 

kalbėti tautos vardu,

kaip ją ginčija mūsų tautos pa
vergėjas. Juk niekas ir anks
čiau iš tauriosios mūsų visuo-

pasidarė antrąja pramonės at
žvilgiu valstybe pasaulyje. Jie 
giriasi, kad tai komunizmas 

'į jiems padaręs. Vakarai gi, sa
ko, tik todėl teikia visiems pa
ramą, kad bijo komunizmo, ne 
dėl to, kad turi gerą širdį ar 
broliškumo jausmą. Ir ta para
ma teikiama tik tiems, kurie 
pasirašo prieš Maskvą kariauti. 
Azija gi atominio karo bijo.

Tokiu būdu Vakarams kyla 
reikalas susirasti atitinkamą i- 
dėjinį ir dvasinį pagrindą savo 
siūlomai paramai, kuris sugriau- 

nės gyventojų pajamos siekia tų komunistų propagandos tei-

REIKIA PARODYTI DVASIĄ

“The New York Times” žur
nale žinomoji anglė rašytoja 
Barbara Ward rašo:

“Vakarams atėjo laikas kie
tai pagalvoti ekonominės para
mos tiekimo klausimu. Jau 10 
metų praėjo, kai JAV ir Angli
ja šiai paramai rado vietos sa
vo valstybiniuose biudžetuose. 
Jai paprastai pašvenčiama vie
nas nuošimtis pajamų ir per 20 
metų suma gali pasiekti 100 bi- 
lionų dolerių. JAV, kurių meti-

pogrindyje susijungė visos vo
kiečių politinės grupės, išsky
rus komunistus.

“Ir įvyko tai, kas pirma rodėsi 
neįmanoma: senieji socialdemokra
tai, Centro žmonės, liberalai ir 
konservatoriai, civiliai ir kariai, ka- 
talikai ir protestantai vėl susijungė 
senaisiais Vakarų pagrindais... Kiek
vienas jų buvo pasimokęs... Po dau
gelio metų buvo pajuosta, kad rei
kia rimtai stengtis bei norėti vie
nas kitų suprasti ir gerbti... Atrodė, 
lvg kad saulė būtų prasiveržusi pro 
juodus debesis pirmuoju savo spin
duliu” (Fabian von Seblabrendorl I 
— Offiziere gegen Hitler... Europa 
verlag — Zucrich... 1951, 36 psl.).

Šis pogrindis rengė sukilimą 
prieš Hitlerį, vadovaujamas 
vok. karininkų (1944). Sukili
mas, tiesa, nepavyko. Bet šian
dien keliama visa tai aikštėn ir 
skelbiama, kad vokiečių tauta 
buvo atstovaujama ne nacinės 
tironijos, kuri laikė tautą su
kaustytą, o josios elito, kuris 
buvo susitelkęs į pasipriešini
mo sąjūdį.

sų pasaulėžvalginių bei politi
nių grupių, štai pavyzdžiai.

1. — Prasidėjus (po Japo
nų karo) Rusijoje revoliuci
niam bruzdėjimui (1904), mū
sų tautos elitas tuoj paskleidė 
masėse idėją, kad ir lietuvių 
tauta turi atgauti laisvę. Ir 
taip 1905 m. buvo sušauktas

Didysis Vilniaus Seimas,

į kurį suplaukė net 2000 mūsų 
žmonių, iš visų Lietuvos kam
pų Seimas vieningai priėmė 
rezoliuciją, reikalaujančią Lie
tuvai autonomijos.

2. — Prasidėjus Didžiajam 
karui, Vilniuje buvo sudarytas 
Centralinis Lietuvių Komitetas, 

iškart, tiesa, rūpinęsis tik šelp
ti nukentėjusius nuo karo mū
sų tautiečius, bet tuojau ėmęs 
reikštis ir pavergtosios tautos 
laisvinimo darbais.

3. — Daliai to komiteto na
rių pasitraukus (dėl karo veik

tu vių Tautos Taryba.
7. — Tada Voroneže buvo 

sudaryta
Augščiausčoji Visos Rusijos 

Lietuvių Tautos Taryba,

veikusi iki pat bolševikinės re
voliucijos.

8. — 1917 m. buvo sušaukta
Vilniaus konferencija,

priėmusi rezoliuciją atstatyti 
Lietuvos valstybę, sutvarkytą 
demokratiniais pagrindais. 
Konferencijoje dalyvavo net 
214 atstovų (iš 264 kviestųjų).

9. — Tos konferencijos nu
tarimui ir programai vykdyti 
išrinkta

Lietuvių Taryba, 

iš 20 asmerfų. Ji, kaip žinome, 
pasirašė Lietuvos Nepriklauso
mybės Aktą (1918. II. 16), 
kuriuo buvo, atstatyta mūsų 
valstybė, gyvavusi iki bolševi
kinės okupacijos.

10. — Bolševikams okupa
vus mūsų Tėvynę, vėl mūsų 
gyvastingos jėgos telkėsi į pa
sipriešinimo sąjūdį. Iš jų, bol-

, . . .... ... menes neginčijo gaivališkai sūdys nepaprastai reikšmingi di- J ° .... ’ m sikurusioms musų bendrinėms
deli.

Ką dabar bendrai galime pa

sakyti dėl čia minėtų lietuvių 

susitelkimų (Komitetų, Tary
bų, Seimų, Konferencijų ir t. 
t.), kurie reiškė lietuvių tauto3 
valią, kalbėjo tautos vardu? 
Galime pasakyti štai ką:

1) kad juose (išskyrus vie
ną kitą išimtį), buvo susitelku 
sios visos mūsų politinės 
grupės,

2) kad jos dirbo ten vie
ni ng ai (kur ta vienybė su
siskaldę, pvz. Petrapilio Seime 
ten ir nieko gero nepasiekta),ir

3) kad, vienybei pairus, vi
suomenėje kildavo rimtas susi
rūpinimas ir būdavo dedamos 
pastangos ją atstatyti. Taip 
Petrapily vienybei pairus, ji 
buvo siekta atstatyti Voroneže 
ir pilnai buvo atstatyta Vilniu
je. Kaip gražu, kad Nepriklau
somybės Aktą pasirašė visų 
mūsų politinių grupių atstovai'. 
Todėl ir atsistačiusi Lietuva 
visiems mums lygiai buvo bran 
gi ir sąva.

musų
organizacijoms (Komitetams, 
Taryboms ir t. t.) kalbėti tau
tos vardu, reikšti tautos valią, 
kad pati tauta buvo pavergta. 
Kodėl tat šiandien turi būti ki
taip?

.*
Nereikalaukime iš Vliko, kad 

jis mums patiektų “tautos

įgaliojimus”,

nes gi pavergta tauta, kaip 
minėjome, nei pati kalbėti, nei 
kitų įgalioti negali. Sudarę 
Vliką iš mūsų įvairių politinių 
grupių, mes Vliko teisę kalbė
ti kovojančios tautos vardu iš
vedame iš fakto, kad mūsų tau
tos masės yra pavergtos ir iš 
fakto, kad mes, Vliką sudaran
tieji, esame laisvi. Laisvieji ir 
atstovaujame pavergtuosius, 
kalbame jų vardu, keliame pa
sauliui tautos skundus bei pro
testus, kad pavergtoji mūsų 
tauta būtų išlaisvinta. Tai nėra 
tik mūsų teisė, o ir pareiga.

Tekalba ir toliau mūsų Vil

kas pavergtosiom tautos var

dui

400 bilionų, 4 bilionai paramos 
yra menkniekis. Tačiau Vaka
rams jau nesmagu, kad rusai, 
įstoję į ekonominės paramos 
tiekimo žaidimą, tartum labiau 
laimi negu mes. Turime atsi
minti, kad rusų teikiama para
ma Vakarų atlikto darbo — su
stiprinti demokratijas — nepa- 
k'rto, o jų parama Azijai gali 
turėti visai kitokias pasekmes 
ir sustiprins aziatus ekonomiš
kai, nepavergdami jų politiškai.

Vakarų programos silpnybė 
yra ta, kad ji be tinkamo dvasi
nio ar idėj hio pagrindo. Rusai 
vartoja du gerus baslius. Vie
nas — tai pasilikusi neapykan
ta imperialistiniam kolonializ
mui. Aziatams rusų pavergtų 
kraštų būklė tolima ir mažai su
prantama. Baltųjų gi imperia
lizmo vaisiai yra panosėje. Ki-

gimus. Galbūt čia tiktų prisi
minti JTO savo laiku sukurtą 
UNRRA organizaciją ir jos pa
grindus”. V.

APIE LIETUVI AKTORIŲ

S. m. vasario 16 dienos Lietu
vos nepriklausomybės minėjimo 
proga, didžiausias Los Angeles 
dienraštis “Mirror” dramos sky
riuje įdėjo visuomenei paaiški
nimą, kad filmų aktorius J. Šer
nas yra gimęs Lietuvoj, Kaune. 
Jo tėvas pasirašęs Lietuvos ne-

BIRUTĖ PŪKELEVICtCTĖ

74 tęsinys

— Bet jei užminsi man ant kojos, gausi niuksą, — besigindama ir besidraskydama, net leistis pabučiuoti, 
šaiposi Vladas, kai aš iškilmingai leidžiuosi laiptais bet nei vienas, nei vienas berniukas prie manęs net ne-

Pačiame programos gale įrašytas duetas.
Scenon vėl įplaukia didinga dainininkės povyza; 

jai iš paskos atseka frakuotas baritonas.
Linksmai nuskamba pianinas, juodu sutartinai 

kvepteli ir prasideda duetas. Dainininkė graso pirštu 
vienturiui berneliui, šelmiškai purtydama galva, o ba
ritonas giriasi turįs kazirkuotą kepurę ir traukia, net 
atsilošdamas:

— Neturiu ukva - a - a - tos, neturiu ukvaaa...
Ir tik šast — tikrai užsivožia ant galvos kazirkuotą 

kepurę!
Salė ploja, šaukia, trūkčiodama susiskleidžia už-

priklausomybės aktą ir tt. Tas danga ir jau galas, jau galas, jau prasideda šokiai! 
i nias laikraščiui suteikė dir- j Staigiai įsidega visos salės šviesos, aplinkui suūžia, 
bąs Hollywoodo filmų pramonė- suklega linksmas alasas, bilda stumdomos kėdės ir visi 
įe kaip žurnalistas J. Kaributas, grūdasi prie didžiųjų durų. Koridorium, per pačią tirš- 
Džiugu, kad jis ne vieną kartą tąją spūstį, iriasi bufetan ponia Venckūnienė su milži-
jau yra garsinęs Lietuvą ir lie-.nišku tortu, apsmaigstytu vaflių sparnais, 
tuvius. Taip pat jis pirmasis 
praskynė kelią ir į filmų pra-

žemyn.
Bešokant Vladas man sušnabždėjo ausin:
— Kas toji mergička? — ir akimis parodė į pačią 

dailiausią septintokę.
— Kas, kas? — supykusi užrikau. — Danutė!
— Ir ne tavo nosiai, — kandžiai pridūriau. — Jos 

tėvas viceministeris.
— Špuntą, tu nepurkštauk, — nusijuokė Vladas. — 

Pameni, ką sakiau? Negaliu aš visą vakarą su tavim 
tąsytis!

— Negali, negali... — tyliai sušnabždėjau ir, re
tindama savo ketvirtines, jau baigėsi šokis, pirmasis 
mano valsas.

Aš drebančia širdimi pritūpiau ant suolo.
Pro šalį plaukė, sukosi mergaitės ir berniukai. Visa 

salė buvo pilna šilto alsavimo, nelauktai susiliejančių 
skruostų lengvo drebulio, nutrūkstančių žodžių neat- 
baigto saldumo. Šitaip virpa jaunuoliški kūnai tiktai 
vieną kartą — liauni, lyg mėlynųjų šalavijų rykštės. 
Tai brėkštančios dienos baugšti šviesa, tai tylūs pirma
mečio vilko žingsniai šešėliuotoj girioj ir pumpuro be
valis riksmas, praplyštant šiltame nakties delne.

Pro šalį plaukė, sukosi mergaitės ir berniukai. Lin
gavo švelniu anglų valso taktu. Į septintąjį rojų, į sep
tintąjį rojų, kartojo dainos refrenas.

Aš sėdėjau ant suolo, pačiame salės kampe, pasi-
Apačioj jau groja muzika.
— Panelyte, ar galima? — nusilenkia man Vladas 
Aš, turbūt, net negirdžiu jo balse juoko gaidos, ryžusi pasiekti septintąjį dangų. Pasisakyti ne vien tikmonėg platesnius kelius, kur

tas baslys —tai faktas, kad ru-| jam tenka susitikti garsių žmo- Linkteliu galva, rimtai ir atsargiai, kaip buvo pamo- savo vardą, bet ir pavardę; nupasakot, kur gyvenu ir, 
sai patys, be svetimų kapitalų, nių. kiuai seselė Benedikta. po ilgo spyriavosi, sutikti, kad mane lydėtų, ir, galbūt,

priėjo...
O šitiek jų čia buvo!
Ir aušrokų, ir ruginiokų, ir iš Meno Mokyklos, ir 

iš Technikos, ir iš Komercinės Gimnazijos.
Vienu metu į mane lyg ir pradėjo žvilgčioti liesas, 

nupypęs tipelis. Jau pusamžis, pasirišęs pakaklėj juo
dą varliukę; nei gimnazistas, nei studentas — dievai 
žino kas. Bet ir tas po kiek laiko dingo.

Vienintelė mano viltis dabar buvo mažutė kortelė, 
prisegta prie krūtinės. Ją man davė, perkant bilietą ir 
ten buvo įrašytas žodis „Dalila“. Kažkas jaunas, stip
rus ir liepsnojantis meile — turi antrąją kortelės pusę. 
Kažkas manęs ilgesingai jieško po visą gimnaziją. Tik 
— kaip aš sutiksiu savąjį Samsoną, kad sėdžiu, lyg pri
kalta ant suolo, pačiame salės gale ?

Ir kai prasidėjo rožių valsas, mane apėmė toks 
graudumas, kad nors imk, ir raudok, užsikniaubus ant 
suolo. O žvangėjo persiskirdamos varinės lėkštės, o 
paknobstomis kulniavo fortepionas ir abudu smuikai 
traukė „Vienos miško pasaką“, šmaikščiai užkeldami 
smičius.

Dar mačiau, kaip Vladas segė popierinę rožę Da
nutei, kaip pro duris įėjo Liuda su varliažiauniu savo 
broliu, o paskui akyse blykstelėjo susiliedamos visos 
šviesos ir aš išsigandau, kad čia, šokių salėj, po mėnu
liais, žvaigždėm ir balionais, man nepapteltų tiesiai ant 
kelių karti nusivylimo ašara.

(Bus daugiau)
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YAC’L. VERIKAITIS IR P. 
RADZEVIČIŪTĖ 
KONCERTUOJA

RENKAMI PARAsAI

Praėjusį sekmadienį sudary
tas komitetas rinkti parašams 

Šį šeštadienį clevelandiečiai tu'jaunimo Peticijai, kuri bus į- 
rės retą progą išgirsti gražų pa-Į teikta JAV prezidentui, prašant, 

kad jis stengtųsi, jog būtų at-vasarinį koncertą puikiai atre-* 
montuotoje lietuvių salėje. Pir
mą kartą mėgstamieji lietuviai 
solistai: Kauno operos solistė 
Pranė Radzevičiūtė ir Kanados i komitetą 
solistas Vaclovas Verika tis Cle-I koriaus 
velande atliks lietuvių ir pasau
linių kompozitorių kūrinius.

Pasitarimuose, be pirm. dr. i 
Damušio ir seselėj Gabrielės, 
dalyvavo Ign. Malūnas, A. Mi- 
kulsk's, A. Tamulionis, L. Sa- 
gys ir V. Palūnas. I

JAV LB TARYBOS SESIJA

Antroji JAV I/etuvių Bend
ruomenės Tarybos resija įvyks; 
Clevelande balandžio 21 ir 22 j 
dienomis. Posėdž'ai bus pra-j 
dėti šeštad enį, balandžio 21 d.
Į sesiją atvyk ;ta Tarybos na
riai ir kviesti svečiai. Posė
džiuose kviečiami dalyvauti ir 
Clevelando lietuviai. Šioje sesi
joje bus palesta: įstatų projek
tas, Kultūros Fondo klausimas,

statyta Lietuvos nepriklausomy- i pasaulio lietuvių seimo klausi- 
b'ė ir iš Sibiro sugrąžinti ištrem- ] mas ir kiti. 
tieji broliai ir seserys. Akcijos

VIEŠBUTIS MOSTE ( Alil.O
v ......

Liuksusinis viešbutis Monako, kuriame per metus apsistoja apie 400,000 turistų. (INS)

Pasiankstyta su išvada
Pagyvenusi ponia nuėjo į me

no galeriją.
— Fe, — pasižiūrėjusi į pir

mą paveikslą rėkė ponia. — To
kias baidykles jūs vadinate me
nu!

— Bet, ponia, dėstė ramiai 
dailininkas, — ką tamsta ma
tei ,tai nebuvo joks paveikslas, 
o tik paprastas veidrodis...

D fi M E S I O !

Šie jaunieji dainininkai visur, 
kur tik yra koncertavę, susilau
kė gražiausių tiek amerikiečių, 
tiek lietuvių publikos įvertini
mų. Visur jų skambių balsų 
klausėsi gausi auditorija, todėl 
neabejojama, kad ir Clevelande 
šie dainininkai bus šiltai pri
imti ir atsilankiuseji žavėsis jų 
atliekamais dalykais.

Koncertą rengia Moterų Są
jungos 36 kuopa. Pelnas skiria
mas naujosios parapijos mokyk
los statybos fondui.

Po koncerto — šokiai ir už- 
kandž’ai. Koncerto pradžia — 
7 vai. vak.

“LEISKIT Į TĖVYNĘ’’

Tradicin’s lituanistinės mo-

sudarytas iš J. Puš- 
studentų at-kų diau- 

govės pirm., M. Trainauskai- 
tės — vyčių pirm., Mirgos Pa- 
žemėnienės — skaučių tunto tun 
tin'nkės, Nijolės Bartuškaitės — 
Santaros atstovės, Vytauto Ka
muoto — skautų tuntininko,

— Jonas Vyšniauskas su Sta
se Rutkauskaite praėjusį šešta
dienį sukūrė lietuvišką šeimą. 
Jaunasis yra veiklus stud. at
kas, gyvas Clevelando bendruo
menės narys, šiuo metu tarnau
ja kariuomenėje ir tuoj po ves
tuvinės kelionės išvyks tolimes-

Alf. Juodikio — skautų akade- nei kelionei į Vokietiją baigti 
mikų, Jono Mačiulio — tautinių j savo karišką tarnybą. Jaunoji 
korporacijų sambūrio, Romo, kol kas laikinai grįžta į Toronto, 
Kasperavičiaus — moksleivių Kanadon.

| at-kų pirm. ir Rimvydo Minkū-, — Irena Chmieliauskaitė su
i no — Liet. Stud. S-gos Cleve
lando skyriaus pirm.

Komitetas darbą jau pradėjo. 
Jau praėjusį sekmadienį moks
leiviai ateitininkai parapijos sa
lėje sulinko daugiau 300 jauni
mo parašų. Parašai bus renka
mi'visuose viešuose parengimuo
se. Visuomenė malon’ai kviečia
ma ko daugiausiai pasirašyti šią 
peticiją, kuri birželio mėn., mi
nint tragiškąsias birželio dienas

kyklos vakaras, įvykęs Šv. Jur- Lietuvoje, bus įteikta JAV pre- 
gio parapijos salėje, sutraukė, zdentui. Pasirašyti galima ir 
daug mokyklinio amžiaus jauni-j sekmadieniais spaudos kioske, 
mo ir daugiau šimto jų tėvų bei
mokyklos bičiulių. Trumpą, bet' ALRKF POSĖDIS
gana įspūdingą programą atli-

Ramūnu Bužėnu taip pat sukūrė 
naują šeimą praėjusį šeštadienį 
Šv. Jurgio bažnyčioje. S. G.

IŠ LIET. BUDŽIŲ VEIKLOS

Lietuviai budžiai balandžio 29 
d., sekmadienį, 6:30 vai. vak.' 
ruošia savo metrię šventę Cle-j 
veland Music School Settl-ement 
11125 Magnolia Dr. (prie Wade 
Park Avė.). Budžiai tą dieną 10 
vai. uniformuoti dalyvauja pa
maldose Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje. Muzikos salėje po 
programoje numatytos meninės 
dalies bus šokiai.

Š. m. balandžio 15 d. 2 vai. po j
, , ... „ i Motina Loyoia ir sesuo Gabrie j piet lietuviams budž ams dr Ži-ko Jobta Kavaliauskaite, pa- . .. - , . 1. ' .
skambindama Chopino “Valsą” te S'° para!I1JOkS llnskKne skalt-™ Paska‘t!» »P« į
ir Grieeeo “Anitros šoki” akt Trok>’k1^ Ta Pro=a sesuo Gab- pareigingumą ir mandagumą. 
t r I . J ?! 1 ’a n , rielg turėjo pasitarimą su A. L. Paskait bus 1448 Cravvford Av.
ranausko “Anvkščiu šileli” K- F-Ccntro ValdVb°3 P^m. A. Paskaita bus tik augstesmųjų
ia.na.usKo AnyKscių snei , Damušu dgl rudenį jvykstan- mokyklų ir akademikų sekcijai.
Grozvyda Gulbinaite, padekla-,.. T. . „ G * t • , • a J , ri, , . a a a- „ • ' C1Ū Lietuvaičių Seserų Instituto Jaunių sekcijai ta pati paska ta
muodama J. Augustaitytes - Vai G n-** u u , , G .• - J, ,... • . UT . . ; kursų P.ttsburghe. Nutarta, bus velj.au. Sv. Velykų progaciumenes ‘Imigrantui’ ir^ lietu- , , , ... ,. .. ». .. , . , ... . , G. T, . . , . .... v , . kad kursuose butų paliesti šie lietuviai budžiai aplanke Šv. Juovių bei latvių tautinių šokių gru i, , . ..... ... .... . , , . , .. ™... , a - - i klausimai: 1. kaip greičiausiai iš zapo prieglaudoje ten esant, 90pe, pasokdamos keturis sokius. i ... . .. . . I \ ., , . J ‘T ... . , ; mokyti vaikus skaityti ir rašyti metų gydytom po-rfesonų Bag-Latvių jaunimo grupe, vadovau- . . ... . o . -i , . 7 G- - , ....... p . , ; lietuviškai; “-2. lictuv skų vaikų i doną ir įteikė jam lietuviškųjama Astridos Jansons, pašoko , • , , . • o G -i • .. . , ~ r.... , ... ... , .. ..! dainų klausimas ir 3. lietuviški margučių ir dovanelių. Profeso-

kų kovotojas dėl L:etuvos lais-j rų pasišventusių vadų, jos greit! ketui jau senokai pradėjo ruoš- 
vės, daug Lietuvai nusipelnęs 
žmogus, buvęs Vyt. Didžiojo 
universiteto profesorius, moky
tojas dabartinių lietuvių gydy
tojų, Lietuvių Profesorių Drau
gijos vienintelis garbės narys.

Lietuvių budžių pirm. ir "Pa
langos” laivo kapitonas inž. Alg.
Pautienis išlaikė Columbus, O- 
hio, valstybinius civilinio inžinie 
riaus egzaminus ir dirba val
diškoje įstaigoje Clevelande.

Sekanti lietuviams budžiams 
paskaita bus apie Lietuvos ka
riuomenę ir jos reikšmę Lietu
vos nepriklausomybei.

Chicagoje
MINĖS 70 METŲ SUKAKTI

Šiais metais Liet. R. K. Susi
vienijimui Amerikoje sueina 70 
veiklos metų. Per tą laiką ne
skaitant apdraudos — šalpos; 
susivienijimas religiniu, tauti
niu ir kultūriniu atžvilgiu ‘ yra 
daug nuveikęs lietuvybės labui.
Pavarčius bet kurios kuopos

APSIVEDIMO TIKSLU noriu su 
sirašinėti su panelėms ir našlėms 
(uedivorsuotoms) ir tik katalikėmis, 
kurios mėgti, gerą gyvenimą. Rašy
damos laiškus prašome pažymėti am
žių ir užsiėmimą. Turtas nesvarbu, 
pinigų netruks. T. J., 7215 S. Sac- 
ramento Avė., Chicago 29, III.

pranyko kaip sniegas saulutei 
pasirodžius. LRKSA vadovams 
veiklumo netrūksta, organiza
cijos narių skaičius kas kart 
didėja.

Sulaukus tokio amželio, 
organizacija pasiryžo švęsti 
gimtadienį, nuo centro ir di
džiųjų miestų bei apskričių ne
nori atsilikti ir mažasis atkak
lusis Roselandas.

Šį sekmadienį balandžio 15 
d. 4 vai. Visų Šventųjų parap. j 
salėje LRKSA 33-čia kuopa 
rengia 70 metų organizacijos 
sukakties minėjimą ir savo 
kuopos auksinį jubilėjų.

Programoj: 9 vai. pamaldos,
4 vai. banketas, svečių ir orga- // 
nizacijų atstovų sveikinimai, 
kuopos steigėjų, pirmūnų pa
gerbimas, solistai ir vaišės. 
Kaip teko patirti, LB, Balfo ir 
kitų organizacijų pirmininkai 
dalyvaus bankete ir tars svei
kinimo žodį. Be to, dalyvaus ir 
kalbės LRKSA centro atstovas, 
apskričio ir kuopų delegatai,

tis, reikia manyti, kad dalyviai 
bus patenkinti savo atsilanky
mu. Br. TELEVIZIJOS

ir Radio Aparatą Taisymas
Sąžiningas ir garantuotas darbas 
M. RIMKUS, 4517 S. Sawyer SL 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-3087

—o----
Kuris iš musų girtas?

Policininkas pamatė, kaip 
žmogus, apsikabinęs stulpą ir 
išsiėmęs raktą, stengiasi lyg du 
ris atrakyti. Priėjęs jam ir sa
ko: MOVI N G

— Gerbiamasis, čia 
negyvena, čia stulpas.

niekas!

protokolų Knygą, tuoj įsitikini, įaip paĮ dalyvaus Visų šven-- 
kad buvo dirbta, aukotasi. Ku- tųjų parap. kunigai ir daugy- 
rioms organ'zacijoms trūko gc- bė svečių. Kuopos valdyba ban-

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir taisymas
2646 W. 69ih St. REpublic 7-1941

A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus ir pervežimus 

—Negi tamsta girtas?—klau iš tolimų ir artimų atstumų, 
šia tasai. — Jei viršuje yra švie- TeL R1 7_7075 
sa, tai kas nors čia turi gyven- 7.9342

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ

4038 Archer Avenue Tel. LA3-«7i9 

AUGUST SALDUKAS Prezidentas

‘Kadrilių” ir “Voveraičių pol- i " *7’ 7*7,." 7
ką . Si grupe pirmą kartą so- į _____________
ko lietuviams, todėl buvo šiltai
ir didelėmis ovacijomis priimti.
Čia buvo graži draugiškų tautų 
bendradarbiavimo demonstraci
ja. Ši grupė (L. Sagio dėka) 
pradėjo bendrą abiejų tautų kal
bą šokiu. Tikimasi ateity daž
niau ją pamatyti ir pasidž'augt’ 
jų grakščiais judesiais.

Lituanistinės mokyklos tauti
nių šokių grupė, vadovaujama 
Liudo Sagio, pašoko “Žiękclį” ir 
“Oželį”. Energingasis vadovas 
ž ūrovams vėl patiekė gražią lie 
tuvių tautinių šokių interpreta
ciją. Jaunosios šokėjos šokį at
liko beveik iki profesionališko 
tikslumo, o ir jaunųjų “ožiukų” 
judesiai gerokai apvaldyti.

Į vakarą ats lankė Šv. Jurg o 
parapijos klebonas kun. V. Vil- 
kutaitis su kun. B. Ivanausku ir 
įteikė 100 dol. čekį mokyklos 
reikalams. Programos vadovui 
J. Stempužiui pakvietus kun. kle 
boną tarti keletą žodžių į susi
rinkusius, kun. Vilkutaitis pasi
sakė nenorįs vargriti kalbomis 
klausytojų ir pasiūlė, kad jam 
pianinu skambinant visi sudai
nuotų “Leiskit į tėvynę”. Kun.
V. Viikutaičiui pianinu palydint, 
visa salė galingai užtraukė 
"Leisk t į tėvynę”. Susirinku
sieji klebonui nepagailėjo triukš 
mingų plojimų.

Programai vadovavo Radijo 
Klubo vadovas .Juozas Stenipu- 
žis ir tarp paskirų programos 
punklų įterpė vykusių anekdo
tų bei juokingų nuotykių isto
rijų.

Po programos jaunimas sma
giai pasišoko, o svečiai pasivai
šino.

rius Bagdonas yra “Aušros” lai-

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 

ŠEŠTĄ

ROMANO KONKURSĄAt-
Skiriama tūkstantis ($1,000.00) dolerių premija

1. Dienraštis “Draugas” talkininkaujant “Draugo” Bendra
darbių Klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Pas
kutinė data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti — 
1956 m. lapkričio 1 diena.

2. Geriausiam romanui skiriama premija — tūkstantis doL
3. Jury komisijos sąstatas bus paskelbtas netrukus. Ji pra- 

matoma sudaryti Clevelande.
4. Romano siužetą pasirenka patys autoriai. Romanas turi 

būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip apie 200 romano for-
i mato puslapių.

5. Kūrinius siųsti adresu: Romano Konkurso Komisija, 
“Draugas”, 2334 So. Oakley Avė., Chicago 8, III.

6. Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai turi pasira
šyti slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo 
tikrąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant romano antraštę ir 
pasirinktą slapyvardį.

7. Tūkstančio dolerių premiją gavęs autorius be papildomo 
honoraro p rmosios laidos teises perleidžia “Draugui”, įskaitant 
teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti atskiru leidiniu. Jei kny
ga duotų pelno, jis yra skiriamas romano premijos fondui. Pre
mijos nelaimėję autoriai spausdinimo sąlygas nuspręs abipusiu

i susitarimu.

illillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliilllllllllllllillillllllllllllllllllllllllllllllliii.

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

tolimų distancijų, saukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
3415 S. L1TUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL.

TelcfouuH — FKontler 6-1882
!!!i!n!!mtni!*!!!!''!!!!!<ĮH!>!!>!!iĮ!mni!miiiniiiiĮimiiiiiiimiuiimiiiiiimniititnim

Pradeki! Taupyti Šiandien. Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN !
Kiekvieno taupytojų indėliai apdrausti iki $10,000,60

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

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

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

ROOSEVELT FURNITURE CO
iSlO WEST ROOSEVEI T ROAD Tel SEeley J . 1711

FeUz Raudonis, sav. Ir men&džerta 
Krautuvg atidaryta sekmadieniais nuo 11 tkl 4:10.

OFISO V AL AN DOS:
Pirni.itl., antimi., penkta,d. ir 
šeštąjį. U vai. ryto iki 4:30 p.p.

i’i-i-riad. !l ryto iki 12 vai.. 
Ki'tvii tad. 'J vai. iki S vai. vak.

SEGHETTI TRAVEL BUREAU
2451 So. Oakley Avenue Tel. YArds 7-3278

MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, nri žlšknAISr 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

Sutvarkome dokumentus norintiems atvažiuoti į Ameriką. Pa
rūpiname dokumentus norintiems išvykti į užsienį. TURIME IR 
LIETUVIŲ Skyrių. Pildome afideivitus. Pasinaudokite.

BUICK’AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO
B-VTŲ LYGOS. KURIOSE)

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki ŠIO,000.00 
I lt

Paskolos Duodamos Namų įgijimui
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO i SAVINGS A LOAN ASŠih
6234 S. Westem Avė. Chicago 36, III.

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

DIS7RICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, III

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

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN.
1800 S. Halstnd St. Chicago 8, UI.

ftyjUSTAS ™
1$ TOLI IR ARTI J

NAUJI OIDELI TAOKAI-NAUJAUSI KPAUSTrrK) (PANK/AI 
ILSU MBTU MTrRIMA5~PI6US SĄŽININGAS AATAPNAVNfAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 3b, ILL. Tel. VZAIkvek 5*9209

velj.au


i

Penktadienis, balandžio 13, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS
?*

SO. BOSTONO ŽINIOS
Kultūros Klubo susirinkimas ( kuriam biletai jau spausdina-

lykas, balandžio 1 d., buvo na- dorins Vasiliūnas, Bastūno 
skelbta jo mirtis ir laidotu j. , mergaičių semt*, d s ir Ųjotonol

PAJAMŲ MOKESČIŲ REIKALAIS

įvyko sekmadienį, balandžio & mi. 
d., 3 vai. p. p. internat. instl-j 
tuto patalpose. Susirinkimo buvo So Bostone balandžio 7, 
pradžioje K. Mockus trumpame 8 d. d. Salėje atlaikė pamaldas 
žodyje iškėlė mirusio klubo na- ir pasakė gražų pamokslą. Da
no Aleksandro Ivaškos as- lyvavo kult. klubo susirinkime.

Bendruomenės apylinkės

Kuli. St. VIa

tvarka, pagriežta liūdna melo
dija. Balandžio 8 d. progra
mos pradžioj P. Viščinis paša 
kė gražų ir jautrų žodį apie 
A. Ivaškos asmenį ir jo veiklą.
Kalbos pabaigoj buvo “Op, op 
kas ten, Nemunėli”.

Stp. Minkus savo programoj darbą 
balandžio 1 d. taip pat paminė
jo A. Ivaškos mirtį. Balandžio 
8 d. per Minkų radiją buvo iš-

Liet. Vyrų choras. Koncertas KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI) KL. Ar yra atleidžiamos tos
įvyks So. Boston High School 
salėje š. m. balandžio mėn. lo 
d. 3 vai. p. p.

Prašome lietuviškąją visuo
menę, savo gausiu atsilankymu 
paremti Vyrų choro kultūrinį

“TĖVYNĖS GARSŲ”
Valandėlė transliuojama per WDOKKL. Ar iš darbininkų unijos I sumos- kurios ^sidaro už gy 

gauta pašalpa streiko metu ap-!dymasi ligoninėje, nors tas iš-Į stotį, banga 1260, kiekrieną penk-
dedama mokesčiais?

AT. Taip, tai yra apdedamo^
mokesčiais pajamos.

mens bruožus. Klubo narei ve- 
lionies našlei Onai Ivaškienei 
susirinkimo vardu p(rmininke 
dr. M. Gimbutienė pareiškė 
užuojautą.

Poetas Faustas Kirša skaitė 
paskaitą apie mūsų dviejų kar
tų literatūrą, iškeldamas daug 
originalių minčių.

Lituanistas Vladas Kulbokas 
supažindino klausytojus su ont 
dabartinėje komunistų okupuo
toje Lietuvoje išleistų knygų, 
duodamas charakteringų iš
traukų.

Išviso susirinkimo programi 
buvo turininga, aktuali ir dau
gumas dalyvių skirstėsi paten
kinti.

Parapijos klebono kun. Pr. 
Virmauskio 40 m. kunigystės

jubilėjaus minėjimas
numatomas 1956 m. birželio 
10 d. Bus iškilmingos pamal
dos, o vakare Blinstrubo kavi
nėje bus pagerbimo banketas,

valdyba Bostone
išspausdino biuletenį, kuriame 
kviečia į metinį susirinkimą 
balandžio 14 d. 7 vai. vak. taut.

laidas apmokėtų ir draudime tridienį 7 vai. vakare, 
įstaiga, kurioj aš esu apsidrau- J
dęs ir moku draudimo mokės- į Klubo pirm. J. STEMPUŽIS 
čius. A. V.1 1203 E. 74TH STREET 

Cleveland 3, Ohio, tel. EX 1-2296
KL. Ar gauti arbatpinigiai 

(tips), bonai apdeaami mokes
čiais?

AT. Taip, ir jie turi būti apy-1 mos sumos, 
tikriai patiekti, jei tikrai neži- Pvz. Jūs uždirbote per 1955 
noma- i m. $6,000. Jūs sumokėjote už

r . ... , ^L. Ar Kalėdų bonai apmo- * ligoninę, gydytojui, nursei, X
o uopos vei os kistinami kaip kompensacija ? j rayt ambulansui ir t. t. viso

1956 m. balandžio 2 d. įvyko ^T. Taip, nors ir mažiausia į $850 apdraudimo bendrovės 
kuopos susirinkimas. Atkalbę- Šauta suma, duodama kiekrie- gavote $50 Taį vįso išlaidų tu

Choro vaidyba

VVorcester, Mass.

AT. Tas išlaidas reikia ats
kaityti nuo bendros atleidžia-

reikšta užuojauta velionies vyr.
sūnui, lietuvių šachmati:linKų į iš A. L. R. K. Moterų Sąjungos 

namuose. Taip pat duoda eilę grupes aktyviam nariui Algi
mantui Ivaškai ir užuojautą 
palydėjo Šopeno gedulo maršu, 
kurį piano atliko tos pačios

informacijų. Biuleteni nemoka
mai išspausdino J. Kapočiaus 
spaustuvė.

Lituanistinės mokyklos 
vakaras

jau čia pat. Jis įvyks š. m. ba
landžio 22 d. 5 vai. p. p. Jo 
pelnas skiriamas mokyklos iš
laikymui. Programoje dalyvau
ja solistai St. Liepas ir p. Ado
mavičienė, rašytojas A. Gus
taitis. Bus bufetas, loterijos, 
gėlių šokiai ir kitokios įvairy
bės. Visi kviečiami! Grieš stu
dentų kapela. .

Lietuvių radijo valandos 
paminėjo A. Ivaškos įnirtį. 
Ypatingo dėmesio a. a. A

Ivaškos mirčiai parodė “Lais
vės Varpo” programa. Per Ve-

šachmatininkų grupės nary 
Saulius Vaičaitis.

A. Kneižys savo programoje 
taip pat paminėjo A. Ivaškos 
mirtį. A. Kneižio programa dėl

1 jome rožančių už mūsų kuopos
narę a. a. Matildą Čirvinskienę.

Iš pranešimo paaiškėjo, kad 
sergančių narių šiuo metu nėra.

Perskaitytas tėvų jėzuitų laiš-
audros balandžio 8 d. buvo ne kas, kuriame prašoma materia-

JOS. F. Bl'DRIK FURNITURE, INC.

ocaci 101301

Didžiulis pasirinkimas Naujausio 

stiliaus baldų Pavasario Šventėms

Kainos Žemiausios Chicagoje.

SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI
Už $100.00 vertės parduodamos sofos, nakčiai lovos

pas mus .............................................................................  $ 59.00
Už $200.00 vertės parduodamos sofos ir foteliai Nylon

ar vilnos naujausių stilių pas mus ................................ $129.00
Už $600.00 parduodami svečių kambarių baldai Kroehler,

Pultman ir kitų geresnių Amerikos fabrikų — mes 
parduodam tiktai už ......................................................... $329.00

MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ SETAI
Už $150.00 vertės parduodami 3 dalių miegamieji ąžuolo

ar riešuto medžio pas mus tik ....................................  $ 99.00
Už $300.00 vertės parduodami miegamieji 4 dal. pas mus $199.00

Už $800.00 vertės parduodami, Francūziško stiliaus ir ga
mybos 9 dalių miegam, su puošimuosi stalu pas mus $390.00

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI
Už $150.00 vertė !s parduodami 5 dalių valgomojo

baldai pas mus .......................................................... $ 89.00
Už $250.00 vertės parduodami 6 dalių ąžuolo ar rau

donmedžio baldai, su nedegamu stalo viršumi 
pas mus tik ............................................................... $179.00

Už $600.00 vertės parduodami 9 dalių valgomojo vė
liausio stiliaus iš augšiausios rūšies pas mus 
iki Velykų tiktai .......................................................  $375.00

VIRTUVĖS STALAI
Už $69.00 vertės siūlomi parduoti 5 dalių Formica

stalai ir 4 kėdės, įvair. spalvų ir stiliaus pas mus $ 39.00
Už 99.00 vertes siūlomi 7 dalių virtuvėms setai su

chromo ar juodo metalo kojom pas mus tik . . $ 69.00
Už $150.00 vertės siūlomi 7 dalių Formica setai me

tiniai, ąžuolo su nedegamu viršumi pas mus tik $ 89.00

ŠALDYTUVAI — PEČIAI
Už $199.00 vertės parduodami 8 cub. šaldytuvai vi

sų firmų, pas mus parduodami tiktai ............... $159.00
Už $250.00 vertės siūlomi 9 cub. šaldytuvai General

Electric ir kitų pas mus ......................................... $199.00
Už $120.(X) vertės parduodami virimui porcelano

pečiai pas mus tiktai ................................................. $ 89.00
Už $200.00 vertės parduodami virimui jicčiai Tappan,

Univcrsal ir kiti pas mus tiktai ............................$139.00

KILIMAI
9x12 Capri tiktai ................................................................ $22.00
6x9 kilimai parduodami tik pas mus ........................... $12.95
9x12 vilnoniai kilimai parduodami po $89.00 pas mus $19.00
9x12 parduodami |»o $129.00 Bigclovv, Lces ir kitų 

žymių firmų pas mus tik ...................................... . $79.00

ATIDARYTA: Pirnip-’ienį ir Ketvirtadienį 9—9:30 
Kitom dienoim 9--G ir Sekmadienį 10—5.

JOS. F. BLDHIK FURNITURE, INC.
3241 So. Halsted St. Tel. CAlumet 5-7234

Budrike Kadio Valanda iš utoticu \VHFC, 1450 kil. 
Kctvirtadieniaiu 6 vai. vakare.

11, o 12 vai. p. p.

Paradas So Bostone, 
atidėtas dėl audrų du kartu 
įvyko balandžio 7 d. Buvo sai
tas oras ir dalyvavo tik puse 
numatytų dalyvių. Išviso Bos 
tone per tris savaites jau ke
turis kartus siautė sniego pū
gos. Paskutinė buvo balan
džio 8 d.

Latvių dailininko J. Kugos 
paroda

veikė Bostone nuo kovo 31 d 
ligi balandžio 15 d.

Skautų iškilmingas 
susirinkimas,

dalyvaujant kitų pavergtų tau
tų ir amerikiečių

linės pagalbos numatytoms jau
nimo namų statybos ir įrengi
mo išlaidoms. Laiškas priimtas 
prisidedant auka.

nam darbininkui.
KL. Aš nesu diversuotas, bet

gyvenu atskirai. Kokia yra ma
no šeimos padėtis mokesčių 
reikalais — vedusio ar neve- 
dusio?

AT. Jeigu jūs esate teisiškai 
atskil tas teismo sprendimu, tai

1956

TELEVIZIJOS FONOGRAFAI 
Tik pas mus pirkdami gausit

rėjote $800. Už medicinos prie
mones ir vaistus sumokėjote 
$125. Gi 1% nuo pajamų suda 
ro $60, tai balansas—$65. Is 
viso medicinos išlaidų susidaro 
$865. Gi 3r<" nuo $6 000 suau, 
ro $180.

• Nemokamai 8-jų mėn. pilną garan
tiją — darbas ir dalys.

• Nemokamai vidaus anteną Ir insta
liavimas.

• Iki $100.00 Ir daugiau nuolaidos ui 
jūsų seną televiziją.
Be to, visokiausi radijai, rekorda-

vimo aparatai, lempos, baterijos, da-
Balansas, leidimas

PATARNAVIMAS

Frank’s TV and Radio
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

3240 South Halsted Street
Telefonas CAlumet 5-7252 

PRANAS KERAIS IR 
PAULIUS F. ENDZELIS

jūsų padėtis (status) yra pa- atskaityti iš pajamų už 1955 m.
mus ($865 — $180) $685.vienio asmens.

KL. Mano žmona ir aš gy ve-j Išlaidų kvitų su mokestiniais
Dar perskaitytas laiškas iš name atskirai, bet teisiško ! pareiškimais dabar nereikia pri 

vyskupijos, raginąs prisidėti veiksmo nesame pradėję. Ar i dėti, bet kvitus laikyti; jei pa-
prie rengiamos pramogos, ku- aš galiu užpildyti bendrą for-■ reikalaus
rios tikslas sušelpti beturčius 
vaikučius, esančius prieglaudo
se. Nutarta prisidėti aukomis.

Naujosios Anglijoj apskrities 
suvažiavimas įvyks š. m. gegu
žės 27 d. Lawrence, Mass., Šv. 
Pranciškaus parapijos patalpo- 

.' se. Direktorė Marcelė Watkins 
I prašo visas kuopas suvažiavime 
, aktyviai dalyvauti.
j Paprašius leidimo pas prel.

..8 am^ jurą pravesti N. A. apskrities 
įvyks s. m. balandžio 21 d. 1 suvažiavimą, gautas labai ma- 
val. vak. parapijos salėje P° iOnus ir pritariantis atsakymas:
bažnyčia........................... . ! «j- savo pUS^g su dideliu malo-

Zada išpildyti lietuvišką numu kviečiu į Šv. Pranciškaus 
simfoniją j parapįjos svetainę ne tik 3vars

Yra daroma žyg.ų, kad atei- j ty ti Moterų S-gos aktualiuosius 
nantį rudenį būtų galima su reikalus, bet ir įnešti į šią kolo- 
garsiuoju Bostono simfoniniu | nįją naujos gyvybės dvasios 

! orkestru, diriguojant muz. J.' kad ir čia sąjungietės užkariau- 
Kačinskui, išpildyti Bostone! tų ko daugiausia sielų įgyvendi- 
kurią lietuvišką simfoniją.! nimui savo kilnių idealų. 
Sėkmės! ! Labai augštai statau Moterų
Jėzaus Nukryžiuotojo Seselių I Sąjungą ir džiaugčiaus, jeigu 

rėmėjų seimas
' įvyksta šį sekmadienį, balan
džio 15 d., So Bostono liet. pa
rapijoj. 10 vai. Mišias laiko 
prel. Pr. Juras, pamokslą sako 
T. Ant. Jurgelaitis. Po to po
sėdžiai salėje po bažnyčia.

Didelis lietuvio pasiryžėlio 
laimėjimas

šioje parapijoje neskaitlinga na
rėmis kuopa nors padvigubėtų 
ir savo veikla pražydėtų. Čia į- 
vykstantis suvažiavimas gal bū
tų akstinu bei paskatinimu mer- 
g’noms ir moterims pasekti 
darbščiųjų pavyzdį”.

Reikia pasakyti, kad gerb 
Prelatas labai įvertina katalikės 

Kazys Merkis, nepaprastai moters veiklą Bažnyčiai ir tau-

mą (join return)?
AT. Taip, jūs laikomi susituo

kusiais, nors ir gyvenate atski
rai.

KL. Mano žmona mirė 1955 
m. gegužės mėn. ir aš nuo te 
laiko esu našlys. Kokia mokes
tinę formą aš turiu užpildyti?

AT. Jus galite užpildyti ben
drą formą (join return).

KL. Ar yra atleidžiamos su
mos išleistos už gydymosi, t. y. 
pas daktarus ir už vaistus? Je: 
taip, tai ar reikalingos išlaidų 
kvitai pridėti prie asmens pa
jamų mok. blankų?.

AT. Atleidžiamos sumos iš
leistos už gydymuisi yra riboja
mos 3% nuo mokėtojo gautų 
pajamų; vaistams — lry.

narės. Tad turi būti visiškas 
savitarpinis susiklausymas, jei 
norite turėti našesnių rezultatų 
savo veikloje”.

Po susirinkimo pas Genovaitę 
Kaneb įvyko kasos knygų ravi 
z'ja. Rasta viskas tvarkoje.

A. R.

pristatyti.
—Pr. šulas roe

Duoną ir {vuirias skoningas 
bulkutes kepa

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

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

miestus.

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

Iš WGES stoties — Banga 1890 
NUO PIKMAD. IKI PENKTAD. 

8:46 iki 9:30 vai. ryte 
SESTA D. 8:30 iki 9:80 ryte 

PIRM ADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 
3EKAD. 8:30—0:30 v. r. Iš stoties 

WOPA — 1490 kil.
Chleago 29, ’l. HEmiock 4-2418

7121 So ROCKWELI ST.

PIRKITE APSAUGOS BONUS.

SE

SINCLAIR Gazolino Stotis

"PAGALBA 11
Sav. Ant. Stanevičius

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

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

Parduodame akumiiiatorius, padangas ir kt. automobilių dalis.

2641 West 71st St. (kampas Talman Avė.)
Tel. PRospect 8-3842, Namų tel. WA!brook 5-5934

-

tai.
Motinos dienos minėjimas į- 

vyks gegužės 13 d. Visos apy
linkės kuopų moterys kvieč'a- 
mos dalyvauti pamaldose ir vi
soje programoje. Kurios kuo
pos turi savo vėliavas, prašo
mos dalyvauti su jomis.

Tvarka tok a: 9:20 vai. visos' 
narės ir organizacijos su savo į 
vėliavomis susirenka į šv. Ka-! 
zimiero parapijos salę. Iš čia 
organizuotai eisime į bažnyčią 
iškilmingoms šv. Mišioms, ku
rių pradž’a bus 9:45 vai.. 5 
kuopos narės privalo visos da
lyvauti ir priimti organizuotai 
šv. Komuniją, šv. Mišių metu 
bus pašventinta kuopos vėliava. 
Po pamaldų vėl organizuotai gr

uolus lietuvių šachmatinink . 
veikėjas, jų organizatorius, pa 
siekė pats nemažo laimėjimo.
Žurnalo “Chess Revicw” su
rengtame korespondenciniams 
žaidime buvo 3,000 dalyvių. Iš 
jų tik trys pasiekė statuso, ku
ris vadinamas Postai Master.
Vienu iš tų trijų ir yra mūs 4 
mielas tautietis Kazys Merkis, 
surinkęs 1902 taškus. Sveiki
name Kazį Merkį, pasiekusi 
šachmatų laimėjimo viršūnių!

Pr. Čepėnas,
Liet. Enciklopedijos redak

torius, atvyko iš Ghica^os 
baigti redaguoti pabaigą G rai
dės ir visą H raidę. Visa toji I 
medžiaga eis į VIII tomą.

Vi<la Karetaitė, įjme j gaję ^ur jJUs pUsryeįaį
skaučių veikėja ir lituanistikos pasi<aįta sveikinimai ir meninė 
mokyklos mokytoja, balandžio daUn Tik;mė3 daUg svečių.

Eugenijaus Labai prašome organizacijas1 d. iš 
Kleino.

I’ov. I’likšnys
nupirko buv. dr. Antanėlio na
mą Thomas Park ir jau persi
kėlė ten gyventi.

O HZ
tą dieną jokių parengimų neruoš 
ti, bet dalyvauti mūsų iškilmėse

Dvasios vadas kun. J. Jutkc 
vičiiis ragna organizuotai viias 
dalyvauti ruošiamose kuopos pa

Bostono Lietuvių Vyrų Choras maldose bei minėjimuose, 
rengia savo metinį koncertą, j “Crgan zaeiją sudaro ne pir- 
Programojc: smuikininkas Iz - ! mininkė, ne valdyba, bet visos!

MES PRISTATOME ANGLIS lElJPBSI^^SR 

PEČIAUS ALIEJŲ
(ODELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS !('

Me« taipgi perkrauRtome jūsų baldus Rangiai — keletą blc 
l<ų nr keliasdcšimta mylių. Reikale Saukite mus

Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitėa pa*1 
'mus. Turį daug metų patyrimo perkrauBtymo darbe.

STASYS FABIJONAS
'2146 So. Hoyna Avenue Tel. Vlrginia 7-7091 į

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAŠ
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
draiula. Pigus ir sąžiningas 
(uita rna vilnas.

R ŠERĖNAS
451 e S. W<NXl St., Chleago 0, 

Illinois, tel. VI 7-2972

JONAS GRADINSKAS
VOKIŠKI ULTKA HI-FI 
It ADIJ AI-P AT EFON AI 

J. G. TELEVISION COMPANY
2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998

TAISYMAS GARANTUOJAMAS RAŠTU — 100%
.VY*XXVVVVVVV%XVVYVVNVVYVVYV\.\.VV\.'\.VVVVY'VVV\.VVYV-YN.VN.%X

NAUJAUSI

Sukaktuvinių Melų Dovanos Taupytojams

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

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

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

S. Kas padės $500.00 ar daugiau, tai gaus saugią dėžę do
kumentams laikyti arba perlų karolius.

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

2555 West 471h Sireel LAiayetia 3-1G83
R. R rictkiewl< /., prez.; I .. R. 1’irlkeHie/., s»'kr. Ir Hzlvokalas

Mokam* miklins dividendus KnAiuojaiim ėekius. Parduodam*: 
ir išperkama vu.lst>l>As bonus. Taupvtojams pu tarnavimui veltui

ATIDARYKITE SUNKAI! > AIANDIEN. APDRAUSTA IKI ŲIO.OUO
l’ARBO VALANDOS: pirmai) Ir kelv. nuo 9 iki 8 vai. vak ; 
antradien) ir penktadieni nuo 9 iki 6; trečiadieni uždarytu, 
o AeAtadienialn nuo 9 valandos iki vidudienio.
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VI Sporto Žaidynes
Balandz.o 21 — 22 d. jau šeš- . . ....... tuomi parodydami, kad turastą kartą Siaurės Amerikos he- ' ,. ,svarų žodį šios lygos pirmeny

bėse. Detroito Kovo naudai į-

įkurtuose katalikų mokyklose. 
Visur stengiamasi neatstumti 
jaunuolio dėl jo veido spalvos 
ar rasės.

tuviai sportininkai susirinks sa
vo tradicinėms sporto Žaidy
nėms, pradėtoms 1951 m. To
ronte. Pradedant praėjusiais 
metais šios žaidynės yra perskel 
tos į dvi dalis, ir tuo būdu dabar 
mes

varčius įmušė J. Idzelevičius, — 
2 ir J. Šlepetys — 1. Ateinantį 
sekmadienį, dar nesant pirme
nybių tvarkaraščio, numatomos

, . ... . kitos draugiškos Kovo futboli-tur.me dvejas žaidynes vie-i . . ® .i ninku rungtynes su vietos vengmotu lo i l/ntornirin • uionool
rais. Rungtynės numatomos Pat 
ton parke apie 3 vai. p. p.

Be to krepšinyje Detroito Ko
vas šį savaitgalį užbaigia Vid, 
Vak. apygardos pirmenybes, 
šeštadienį, balandžio 14 d., 4 
vai. p. p. žais su Neries II ko
manda, o sekmadienį 2 vai. p. 
p. — su Neries I komanda. A- 
bejos rungtynės vyks žinomoje 
Holy Redeemer sporto salėje.

P. M.

nų metų laikotarpyje: vienas 
pavasarį (salės sporto šakų) ir 
kitas rudenį (l^uko sporto ša
kų).

Šiemet krepšinio, tinklinio, sta 
lo teniso ir šachmatų varžybos 
kaip tik įvyksta Chicagoje, kuri 
jau antru kartu bus tokių žaidy
nių šeimin’nke. Kaip visi gerai 
atsimename, pirmosios žaidynės 
čia įvyko 1953 m., po dviejų pir 
mųjų — Toronte ir Clevelande.
Ketvirtosios jų buvo pravestos 
Vėl Toronte, o penktosios, jau 
susidėjusios iš dviejų dalių, —
New Yorke ir Clevelande.

Dabartinės žaidynės, kurios 
jau už maždaug savaitės laiko 
bus pradėtos, atrodo sutrauks 
rekordinį dalyvių skaičių, nes į
jas iki šios dienos jau yra užsi- į policiją pats atėjo John Bu- 
registravę 259 sportininkai, at-jser> 26 m. čikagietis, gyvenąs 
"tovaują 11 sporto klubų arba, 5443 N Winthrop. Jis pasisakė 

esąs tas jieškomas palydovas 
16-kos metų mergaitės Clara 
Fisher, kuri buvo rasta negy
va Planters viešbuty.

Jis pasakpjo mergaitę suti
kęs autobusų stotyje. Su ja nu-

PAJIEŠKOJIMAI
PnjieŠkoiim ELZBIETA MATALA
VAGE, gyv. Chi eagoje. Prieš 40 m. 
gyvenusi pas brolį Antaną, 30 E. 
Lloytl St., Slieuandoah, Pa. Kilusi 
iš Kulokij knituo, Liudvinavo Įsuap. 
Lietuvoje buvo likę brolis Jurgis ir 
sesuo Margarita.

Pa.jieftkomi giminės, JONO BENZI
NO, apie 87 m. amž. gyvenančio 

Lietuvoje. Dukiė AGOTA JUŠKIE
NE; ONA STANKIENR; ir STA
SĮ V S BENZINAS. Visi gyv. Chl- 
engoje. Rašyti tiktai jo globėjaus 
vardu — Jonas Vidzingis, Kintą 
kaimas, Šilutės rajonas, Klaipėdos 
apsk;., Lithuania.

D f, M 1. ŠIO 1 
Pusamžio vyras, negirtuoklis,

teisingas, švarus, gražiai prisilai
kantis pajieško apsivedimui našlės 
Rašykite - Draugas, Box 4895, 
2884 S. Oakley Avė., Chicago 8,
m.

ĮSIGYK dabar:

CLASS1FIED AND HELP WANTED ADS
R E A b E S T A T E REAL ESTATE

CHICAGOJE
Atsiliepė mirusios 

palydovas

PAJIEŠKOJIMAS
.įieško broko Antano Matalavage 

duktė — Mrs. Beatriče Shomoskie, 
241 E. Mt. Vernon St., Shenandoah,

i Pa. Ji pati arba apie jo>s likimą ži
nantieji prašomi atsiliepti.

PAJIEŠKOJIMAS
Petronė Jesulaitienė, kilusi iš 

Kybartų, jieško šių asmenų: JUO
ZO JESULAICIO, gimusio 1909,* 
ANDRIAUS VITO, gimusio 1925 
m. Atsiliepti prašoma šiuo adre
su — S. J., 6 Jefferson St., Nor- 
walk, Conn.

sporto vienetų.
Žaidynėse dalyvaujantieji vie

netai yra šie: Ateitis — Cicero 
sporto sekcija, Atletų Klubas —
New York, Aušra — Toronto,
Baltijos Jūra — Chicagos skau
tų tuntas, Kovas — Detroit, Li- -. ... . . , . .
. tt k tvt • m.- eJes 1 kino teatrą, paskui jostuanica — Urbana, Neris — Chi . j . . . J x.prašomas nuvedęs ją į viešbutį 

ir jie paėmę kambarį, bet jis 
mergaitę palikęs tą pat dieną, 
pirmadienį, 6 vai. 30 min. va
kare. Jos lavonas buvo rastas 
antradienį. John Buser polici-

cago, Rytas — Hartford, Vytis 
— Toronto, Žaibas — Cleve- 
’"nd °akalas — Rochester.

Šie sporto klubai bei vienetai 
tarp savęs varžysis komandi
nei šiose sporto šakose:

Vyri krenš'nyje dalyvaus 7

PAJIEŠKOJIMAS 
Pajieškomas JUOZAS SLABO- 

KAS, sūnus Petro, gimęs 1906 m. 
Rygoje. Jieško žmona Marija iš 
Lietuvos. Kas žino apie jį prašau 
pranešti šiuo adresu — B. Jackus, 
94 Douglas St., Sudbury, Omt., 
Canada.

IŠIGIGYKITE ĮDOMIĄ KNYGĄ 1

Butkų Juzės raštai.

Lietuvių -uurlau^los asmeny
bės Arklvjsk. Jurgio

MalulevMaoa

UŽRAŠAI
i rijose daly c

I. Fžrašal: Mintys, T'iF*..t>«< na t- 
ryžlmai. Ola kaip tik atsb.kleldHa 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos lt’ m 
girnas bei visiškas pasiaikojims* 
tarnauti Dievui, Bažnyčiai Ir siek’ 
išganymui.

n. Laiškai. Tai Jvati’ems (me
ninu rašytų laiškų ištraukos, gyve
nimiškos išminties perlai, išreikšti 
patarimų, paraginimų Ir paaiškini
mų formoje.

III. Vilniuje, Žvilgsnis J Arkivys
kupo kančii 9 perneštas senoje Lie
tuvos sostinS.e, kur Jis stengdamasis 
būti visiems visakuo. kad visus lai
mėtų Kristui, daugiausia yra nuken
tėjęs.

Knyga turi 220 psl., paveiksluota 
ir Jrišta J kietus * viršelius. Kaina 
$2.50.

Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS"
2334 So. Oakley Avė., 

CHICAGO 8, ILL.

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

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

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

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

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

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

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

šild., alyva.
KITUR:

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

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

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

ton Parke.
Du mediniai namai: 2 butai po 

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

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

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance

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

2-Jų BUTŲ MŪRINIS NAMAS pe
4*/» kamb. Apylinkėje Kecler ii 
Uermnk. Slokeriu-karšlu vandeniu 
apšild. Turi būti parduotas. $15,900. 
Kreiptis į savininku. tel. LAwndale
1-9553.

Šiame leidinyje — autoriaus bio
grafija, 5-kių veiksmų drama Aud
ronė, rinktiniai elėraščiai, o kas 

jos tardomas toliau, panaudo i svarbiausia—įdomios žemaiččių tar
komandos: Kovas, Atletų Klu- iant mel« detektorių.
bas. Vyt S. ytoanlca, Neris i, Diskriminacijos nuostoliai 
Neris II ir Aušra. ....

Vyrų tinklinyje varžysis 5 vie DlllOnU
netai: Kovas, Vytis, Lituanica,, Pramonininkas Frank H. Cas- 
Neris ir žaibas. Į sėli, savo paskaitoje, laikytoje

Vyrų stalo tenipe matysime 8' Morrisson viešbutyje, De Paul
komandas: Kovą, Vytį, Atletų 
Klubą, Lituanicą, Rytą, Nerį, 
Aušrą ir Žaibą.

Jaunių krepšinyje pasirodys 
penki penketukai: Ateitis, Ko
vas, Žaibas, Neris, Baltijos Jūra. 
Moterų tinklinis bus atstovau
jamas 6 komandų: Vyties, Ko
vo, Žaibo I, Žaibo II, Neries I, 
Neries II.

Moterų stalo tenise sustiks 
trys vienetai: Neris, Aušra ir 
Žaibas, o moterų krepšinyje — 
Vytis, Aušra ir Žaibas.

Pagaliau šachmatų varžybose 
savo jėgas išmėgins dvi koman
dos: Kovo ir Neries.

Pačios žaidynės bus pradėtos 
balandžio 21 d., šeštadienį, 11 
vai. ryto, o oficialus jų atida
rymas įvyks 2 vai. p. p. sporto 
salėje — Foster parke, prie 83 
ir Loomis gatvių. Ten bus pra
vestos visos žaidynių rungtynės 

šeštadienio vakare 8 vai. Lie
tuvių auditorijoje yra ruošiamas 
sportininkų pobūvis su šokiais, 
kurin galės atsilankyti ir pla
čioji Chicagos visuomenė.

Balandžio 22 d. varžybos bus 
tęsiamos nuo 12 vai. sužaidžiant 
visus baigminius susitikimus. Po 
jų Lietuvių auditorijoje įvyks 
žaidynių uždarymas, dovanų į- 
teikimas ir pasilinksminimas.

Tai tokia yra suglausta VI Š. 
Amerikos Lietuvių Sporto Žai
dynių programa, kuri, kaip ma
tome, žada būti įdomi ir turi
ninga. Belieka visiems galimais 
būdais prisidėti prie jos paruoši
mo ar pravedimo. Tada tikrai 
galėsime didžiuotis Chicagos, 
kaip pasaulio lietuvių sostinės, 
sugebėjimais. Edv. bulaitis

Iš DERTOITO PADANGES
Detroito Kovo futbolo koman

da. kuri šiemet užsiregistravo 
II Lygoje pirmenybėms, praėju
sį sekmadienį turėjo pirmąs as 
šio sezono rungtynes. Buvo pa
kviesta II Lygos geriausia ko
manda — vokiečių K'ckers — 
draugiškoms rungtynėms jėgų 
palyg’nimui ir bandymui. Ko- 
viečiai pasirodė gana puikiai ir 
vokiečius nugalėjo 3:1 (1

universiteto Forume, pareiškė, 
kad rasinė diskriminacija šia 
me krašte padaro nuostolių 
apie $30 bilionų — gaišinant 
darbo jėgą ir produktyvingu- 
mą; iš to atsirandą skurdūs 
miesto rajonai, nes diskrimi
nuojami darbo žmonės negau
ną jiems atitinkamų tarnybų.
Rasės katalikų mokyklose
Iš 75 katalikų augštesniųjų 

mokyklų Chicagoje net 62 turi 
ar turėjo kitų rasių studentų, 
kaip negrų, orientalų, meksi
kiečių, portorikiečių. Negrai mo
kosi 36-se Chicagoje baltiems

me trys apytakos: 1) Knygnešys 
Butrius, 2) Ont mona Barbelės kapą, | Marųuette Ko. 
3) Kaip žemaitis iš Kulių į Klaipėdą I
važiavo. Be to — žemaičių stiprybė, j
154 pusi. Knyga iliustruota. Kaina
tik $1.50.

Pinigus sn užsakymais siųsti:

“DRAUGAS”

8834 8. Oakley Avk,
Ohicago 8, DL

SBKMMMMKMMMMMMMlItlKMlKMliatSaiaas*

PROGOS - OPPORTUNITIES

IŠNUOM TAVERNA ir 7 kamb. 
užpakaly. 4559 S. Washtenaw Avė. 
Tel. HUltop 5-9575.

Savininkas parduoda Green Turtle 
Tavern. Moderniški įrengimai. Bu
tas už. krautuves. Karštu vandeniu 
apšildomi.

4516 So. Washtenaw 
Tel. BIshop 7-9216 

Parduodama taverna, 2822 West

Tel. GRovehill 6-9640

Pardavimui valgomų produktų krau
tuvė Brighton Parke. Biznis išdirb
tas per daugelį metų. Prieinama kai
na. Skambinti YArds 7-6934.

Pardavimui TAVERNA IR RES
TORANAS. Lietuvių kolonijoje. Ge
rai einąs biznis. COmmodore 4-9598.

BRIGHTON PARKE
Stiprus mūrinis 12 butų po 6 

kamb. Central, šildymas—stokeris. 
$12,000.00 metinių pajamų. Gali
ma nupirkti tik $15,000 įmokėjus.

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

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

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

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

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

VENTA
REAL ESTATE 

4409 S. Falrfield Avė., LA 3-3881

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

INCOME TAKSŲ PILDYMAS 
P. LEONAS

REAL ESTATE
2735 W. 71st St. — WA1. 5-A015

,i ir I 
:1), ffi

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PRECIN PHOTO STI BIO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav, 
4058 Archer Avenue

Telefonas Vlrginia 7-2481

PARDAVIMUI

Parduodamus automobilis— Dodge
1952 m., gerame stovyje. Nebrangiai. 

Tel. FRontier 6-38A3 
Teirautis po 5 v. v.

AUTOMOMLFJS — TRTJGK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

INCOME FOR $12,600
Nenr 64th & S. Wood St. l1/^ story 
frante in very good eondition. Ist 
floor. Immediate possesion. 5 mis. 
including 2 bedrooms. 2nd floor 
rent $50. 4 mis. including 2 bed
rooms. Botli apts. very elean with 
niodem kiteben. H. W. bent. One 
car garage. Call WA 5-3738

SKIP’S llk^icE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

iU PHONES — WALBROOK 5-8202
BALANDŽIO 12, 13 IR 14 D. D. 

MARTELI, THREE STAR COGNAC Fifth {4.98

BISQUIT, THREE STAR COGNAC Fifth

CHOICE OF THREE KNOWN BRANDS
OF GIN • Fifth

GRAIN ALCOHOL, 190 PROOF USP Fifth

1952 V1NTAGE, Imported Bordeaux 
Red or White Wines

KIJAFA WINE

CINZANO VERMOUTH 
Sweet or Dry ,

Fifth

5th

$4-69
$2-69
$4.89

69c
$1.69

Fifth $1.39
IMPORTED PINEAPPLE FLAVORED

LIQUEUR Fifth $4.98
CHOICE OF APRICOT, BLACKBERRY, 

CREME DE CACAO OR ANISETTE 
LIQUEURS Fifth $2-89

NORTHERN SCOT SCOTCH WHISKEY Fifth $3-68
38

VIKTORO KO2ICO8 
lietuviška gazolino stotis Ir auto 

taisymas
atliekami motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai ir keičiamos dalys.

CALL-ME-MOTORS C0.
5759 8. WESTERN AVĖ.. PR 8-9533

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGENTŪRA 
Visų rūSių apdr&udos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bes patvirtintos kainos.

PrieS darydami apd raudas kitur 
pasiteiraukite pas mus .

JONAS KIRVAITIS,
_____ WAlbrook 5-5871

INTERSTATE INSURANCE AGENCV 
5500 8. Ashland Avė., Chicsųro 38, IU.

$10,000 GRYNO PELNO ME
TAMS. Delikatesų krautuvė — 
Vaisių ir laikraščių pardavinėji
mas. Mūrinis 2-jų būtų Cicero 5 ir 
4 kamb. $75 pajamų. Moderniški 
apšildomi butai. 2 autom, garažas. 
$50,000 “gross” įplaukų. Įmokėti 
$10,000. SVOBODA, 3739 W. 26th 
St LAwndale 1-7038.

PAMANYKITE—$10,500! Pilna kai
na. Mūrinis 2-,jų butų. 5 ir 4 kamb. 
(iai'ažas. dera stovy. Apylinkė je 2KI h 
ir Satvver. Įmokėti $2,500. SVABO- 
DA, 3739 W. 26th St. LAwndale 
1-7038.

Kas norit pirkti namus PHOENIX, 
ARIZONOJE prašome kreiptis į

EDVARDU VALANČIŲ
ED POST EEAI.TV

4809 N. Central Avenue 
Phoenix, Ariz., CResttvood 4-3518

Prieš pirkdami ar parduodam 
namus, biurais, sklypus ar fikiut 
atlankykite mua.

KUTRA-NORKUS REALTY
BEAL ESTATE-INSUBAN01

8405 West 51 St
WAlbrook 5-6030

PRoepeet 8-3579 (vak. Ir ■ukmaS

3834 W. 24th ST. 
Pamatykite šį gražų namą. 2

butai po 5 kamb. (3 mieg.). Vie
nas 4 kamb. butas ir krautuvė. 
Karštu vandeniu apšild. Platus 
sklypas. ' Garažas. Graži, rami, 
švari apylinkė. Metinės pajamos 
$2,832. Kaina prieinama. Jei do
mitės apžiūrėti kreipkitės į savi
ninką tel. CRawford 7-2516. Nuo
mininkų prašome netrukdyti.

HELP VVANTED VYRAI

POLISHERS
Job shop experience 

LIGHT STEADY W0RK

Apply
2700 W. Van Buren

BUILDING & REMODELING

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INO. 
2523 W. SO st. Chicago 29, 111.,

PRospeckt 8-3702
A. GINTNERIS — pirmininkas

V. F. PETRAUSKAS — atat. vedėjas
Lietuvių Statybos Bendrovė:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• Jrengia aluminijaua langus ir 

duris.

V. ŠIMKUS
Įvairūs pataisymui Ir pardavimas. 

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

Susitarti šaukite REllanee 5-8202 
nuo 5 vai. p. p. kasdien ir taipgi 
sekmadieniais nuo 10 iki 4 vai.

Adresas: 4645 S. Keating Avė. 
CHICAGO 32. ILLINOIS

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Street

BUILDING CONTRACTORS 
Stato naujus namus, atremontua 
ja senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmlock 4-5881

HELP WANTED — VYRAI

GELEŽIES DIRBTUVĖJE 
(FORGE STIOP)

Reikalingi
KAITINTOJAI 
PADE.IFJAI 
HAMMERDRIVERS 
HAMMERSMITHS 
SAW MEN

Augšėiausias atlyginimas. Ligoni
nės ir gyvybės d rami imu i. Apmoka
mi šventadieniai. Apmokamos ato
stogos.

ANDERSON SHUMAKER CO. 
824 S. Central Avė.

(Užpakaly 832 S. Central Avė.)

MACHINISTS
with Bench and Machine 

Experience 
JOB SIIOP VVORK

DAY W0RK OVERTIMI

H & K MFG. CO.
4646 S. WESTERN

SILVER SOLDERERS
Job shop expenence 

LIGHT STEADY W0RK
Apply

2700 W. Van Buren

MACHINISTS
Radial Drill 

Engine Lathe
Horizontai Boaring Bar 
Vertical Boaring Mill 

New higher rates. Overtime. 
Profit sharing, — Ali other 

benefits
Our Supervisers speak 

German

CLEARING MACHINE
CORPORATION

Hrs.: 8:30 a. m.—5 p. m. daily 
Saturday 8:30 a. m.—12 noon

6499 W. 65th STREET 
POrtsmouth 7-8700

'" vyRATlRTtOTERYS~

MEN — WOMEN 
TO SELL REAL ESTATE 

Leads Eurnisbed—Full or Tart Time 
Excellent .Earnings

AIEIJjO REALTY 
5234 W. Belmont — SPrlngs 7-5070 
— Weekends. 1HS \V. Randolph — 
CEnt 0-4100 — Week days.

NEW BUFFALO, MICHIGAN

— ★ —

65 mylios nuo Chicagos, parduo
dama 10 akrų žemės, arti U. S. 12 
kelio ir I.ake Miehigan. South Shore 
autobusas eina kas valandą.. 11 
kamb. moderniškas visiems metams 
gyventi namas. Geneva virtuvė. Au
tomatiškai alyva apšild. Taip gi yra 
atskiras 4 kamb. namas su 24x28 pė
dų garažu. Vaismedžių sodnas ir dar
žas. Savininkas turi parduoti. Vieną 
namą bus galima tuojau užimti, su 
baldais ar be baldų. Kaip važiuoti:

M O RAS
BUILDERS, INO.

ŠILDYMAS
A. StenėiatnkM Ir A. Lspkin Ant U. 8. 12 sukite j dešinę, priva-

tnstolluoja visų geriausių Ameri 
koe firmų gazu Ir alyva kūrena 
mua pečius (fumaoea), visų dy 
džių oro vėsintuvus Air eonai 
Uoners) ir atlieka visus skardof 
darbus.

1546 S. 49th OOURT, CICERO 
TeL OLymplc 2-9S11 nuo 8 vai 

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

2-6752 ir OLympie 2-8492

P. STANKOVIČIUS
UAL E8T. |t IKSUS. BBOKBBV 

T.IETUVTŲ AUDITORIJA 
4188 80. Hatefod St 

Fk. DAnbs M7W
*adnd> plrkltl parduoti 
'klus etinius Parflpln* paikais 
tnudlmua Ir dsro rertlTnus Tvari 
migracijos dokumentus Oflsia itd 
-M kasdien nuo 1«—T

PAKELIAME NAMUS
Mūsų darbininkai

Lyginimai - Cemento Pamatai - 
Nauji “Pters’* - Stulpai - Prlpilimal 
Bendri pataisymai.

Žemos žiemos kainos. 
JONAS KG8IN8KIS

MOulsvard 8-2788

žlavus J's Cafe;- antras namas deši
nėje pusėje. Niek lludlak, tel. Lake- 
side 4134.

= 6800 SO. CAMPBELL AVĖ, = — S Chlcssro 29, Illinois = 
M numimiiimmiiimiiimiiimiiiliillliillkiPLATINKITE “DRAUGĄ” aiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiimiiniiimiiir

HELP WANTED — MALĖ

ELECTRICAL ENGINEERS
A-N-D

DRAFTSMEN
We have positions open for men of 2 or more years experience 
in CONTROL, CONSTRUCTION LAYOUTS, POWER W0RK, 
LIGHTING and other phases of ELECTRICAL ENGINEERING 
for Industry.
If you are looking for an opportunity to advance and to develope 
all of your ųualifications aa an Electrical Engineer.
Steady work, good pay. (We do all types of electrical engineer- 
ing work.)

APPLY IN PERSON, OR \YRITE TO
B0WSH0T, COOPER & O’DONNELL

6408 EUCLID AVĖ. CLEVELAND, OHIO
“Cleveland's Largest Compietely Electrical

Engineering Pirm”
'^aBaaBBaHBlBaaBMBasaaBasiaaaiaiaBasBBaiMMBaBMBBmBRaBBssaBasBeaEBaasv'

HELP WANTED MOTERYS

Clerk for soda fountain and 
retail store. Will train alert 
giri for pleasant work in pleas- 
ant surroundings. Starting sala- 
ry $1.10 per hour. Will be in- 
creased promptly if work is 
satisfactory. Full or part time.

HOTEL NORRLAND
8 W. Burlington, I^a Grange

MERGINŲ
MOTERŲ

PRUDENTIAL BUILDING 
RESTORANE

Ir kitose artimose vidurmiesėio 
vietose dabar Samdomos

PADAVĖJOS
VIRTUVES MOKINES 

VIRALINES
PANTRY) TVARKYTOJOS

Patyrimas nereikalingas 
ždarhlal užtikrinti

3. Valgis Ir uniformos duodami
4. Grupinė apdrauda
5. Grupinė bospitallzaeija 
B. Patraukli aplinka
7. Progos pnkliti
8. Nedirbama sekmadieniais Ir šven

tadieniais.
Kreiptis dabar

STOUFFERS
RESTAURANT
PRUDENTIAL BUILDING

(Randolph prie Mlchigan Avė.) 
arba 26 W. Madlson

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

GLOBĖ MFG C0.
2501 S. Dearborn St. 

DAnube 6-4100
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IŠ POKALBIŲ VIDURNAKTYJE
Dainų šventės vežimas rieda 

VLADAS BUTĖNAS

Visiems yra miela kalbėti 
apie viršvalandžius. Viršvalan
džiai tai geri pinigai. Bet yra 
nemaža ir tokių žmonių, kurie 
dirba begales viršvalandžių be 
jok;o atlyginimo. Pastaruoju 
metu daug, oi daug neapmoka
mų viršvalandžių tenka dirbti 
Dainų šventės komiteto na
riams. Tas milžiniškas Dainų 
šventės organizacinis darbas 
reikalauja daug daugiau pa
stangų ir energijos, negu kad 
kas mano.

Antai ano antradienio vaka
re įvyko vienas iš nuolatinių 
Dainų šventės komiteto posė
džių pas k-to pirm. A. Ste- 
phens. Važiuodamas į tą po
sėdį 'buvau pasižadėjęs paimti 
porą komiteto narių. Muz. J. 
Kudirką radau bestovintį pri** 
bažnyčios.

— Sargybą nešat? — pa
klausiau.

— Taip, sargybą. Mano cho
ristai renkasi repeticijon, turiu 
kiekvienam pranešti, kad į- 
vyksta skubus Dainų šventės 
komiteto posėdis ir kad repeti
cijos šį vakarą nebebus.

Alb. Dzirvoną randu besi
prausianti. Dar be metų, nors 
jau 8 vai. vakaro. Vos grįžęs iš 
darbo rado žmones, prašančius 
sutartis Vokietijoje pasiliku- 
siems sudaryti. Taip ir dar
bavosi vyras, užmiršęs pietus 
ir poilsį. Dabar štai laikas į 
posėdį važiuoti. Taip pietūs ir 
lieka rytdienai.

Agnė Jasaitytė ir Vyt. Ra
džas punktualūs. Bet mielas 
Vytautas kaip be galvos. Štai 
Vyrų choro koncertas, po to 
gastrolės, o jis pirmininkas ir 
jį gula visokie reikalai. Ir ta 
Dainų šventė su rūpesčiais rū
pestėliais dar labiau slegia.

J. Kreivėnas atsiranda tik 
10 vai. vakare. Be jo nėra kal
bos, posėdis dar nepradėtas, 
tik šiaip smulkesni reikalai ap
tariami. Pav. kaip susigauti 
dienomis ir naktimis amžinai 
bekeliaujantį ir berašantį žurn 
St. Piežą ir su juo aptarti Dai 
nos šventės garsinimą didžiojo
je amerikinėje spaudoje?

J. Kudirka ir čiumpa Kreivė
ną:

— Tai kur buvai, mielasai?
— Turėjau repeticiją su sa

vo choru Ciceroje. Mokėmės 
Dainų šventės repertuarą.

— Aha, — neatleidžia J. 
Kudirka, — aš tai turėjau vi
siems savo choristams praneši

nėti, kad eitų namo. O tamsta 
ramiausia repetavai.

— Taip, tamsta, — šypsosi 
Kreivėnas, — aš per metus te
turiu tik 14 laisvų vakarų, at
sieit, per atostogas. Dabar tu
riu atostogas ir kaip neišnau
dosiu tokios retos progos repe
ticijai.

Pati “iosienė” muz. A. Ste- 
phens į “savo bazę” tesugrįžta 
tik po dešimtos. Šiandien tu
rėjusi 16 dainavimo pamokų. 
Taip per visą kiaurą dieną.

Taigi, kada, padorūs tarnau
tojai ir darbininkai eina ilsė
tis, kad rytdienos darbe būtų 
stiprūs ir gerus bonus užkal
tų, Dainų šventės k-to nariai 
pradeda posėdį.
Rengiamės choristus priimti

Mielas skaitytojau, šie saki
niai užmesti ne reklamai, bet 
tam, kad tu matytumei, jog, 
norint, laiko galima viskam su
rasti — ir kūnui, ir dvasiai, ir 
sau, ir artimui, ir bendram, 
niekieno neatlyginamam, lietu
viškam darbui.

Dainų šventėn suplauks apie

tos specialios nakvynių ir re-, stieji asmenyš', nes Dainų nininkų kelionės išlaidoms ap- 
gistracijos komisijos ir sve- į šventė reikalauja mūsų visų mokėti. Chicaga į New Yorką
čiai dainininkai, suvažiavę Chi- j didelės talkos. J. Daužvardie -Į

K.!
pasiuntė tris chorus. Tad ar pocagon, tikrai ras gerą organi-įnė, J. Pakel, Vai. Šimkus, 

zaciją ir globą. i Kasakaitis, Alb. Valentu-.,, , _ .
Dainininkai mokęsi, kėliau- E. Slavinskas, Vyt. Meškaus-' U3im ° le Pa^ jautrūs svai- 

ja ir Dainų šventėje dainuoja kas, Edv. Šulaitis, Pr. Zaran- 
be jokio honoraro. Kaip simbo
linį atlyginimą už tą didelį dar-

ir eilė kitų nuoširdžių talkinin
kų yra šviesūs pavyzdžiai 
mums visiems.

bą ir pastangas jie gaus spe
cialų Dainų šventės ženklelį ir 
Dainų šventės vadovą. Dail. J. 
Pilipausko — pateikti Dainų 
šventės ženklelio projektai bu
vo aptarti ir neužilgo ženkle
liai bus kalami.

Viena iš svarbiausių naujie 
nų, kad jau turime Dainų šven
tės dirigentus. Trys iš jų chi- 
cagiečiai, vienas iš Toronto,

septyniolikos metų mes nebe
būsim tokie pat 
biam lietuviškam reikalui, ka- 

ka, Vyt. Kęstutis, Pr. Alšėnas, I d?, daJ geresni laikai, našesni
Jonas Leonas, Stasys Daunys UZ ai u ’ °P’, kada Lietu

va pančiais surakinta ir kada

Dariaus-Girėno klubo nariui

STASIUI PETRAUSKUI,

jo mylimam tėveliui mirus, gilią užuojautą 

reiškia
Dariaus-Girėno Klubas

Ar Gaunate 

Slogas?

Prieš 17 metų
Tuo tarpu clrcagiečiams taip 

besidarbuojant, turi kilti į tal
ką ir lietuviai kitose kolonijose. 
Vienas iš didžiausių jų uždavi
nių — sukelti savų kolonijų 
dainininkams lėšų kelionės į 
Chicagą išlaidoms padengti.

vienas iš Los Angeles, vienas yra kolonijų garbė3
iš Clevelando ir Dainų šventės 
garbės dirigentas prof. Žilevi
čius.

Paskirstytas ir bendrųjų re
peticijų laikas, kurios yra bū
tinos ir nuo kurių daug pri
klausys Dainų šventės meninis 
lygis. Kaip žinia, repeticijos 
vyksta šeštadienį, Dainų šven- jų ir kad kiekviena kolonija ta- 
tės išvakarėse. Bet vėl... tas da sukėlė užtektinai lėšų dai- 
Kultūros kongresas... Tiesa, I________________________

reikalas. Antai prieš kelias 
dienas didelis lietuviškos dai
nos entuziastas “Draugo” vyr. 
redak. L. Šimutis rašančiam 
šias eilutes pareiškė, kad 1939 
m. New Yorke Lietuvių Dieno
je dalyvavo per 1000 choris
tų iš įvairių lietuviškų koloni-

mes, laisvieji lietuviai, turim 
dar labiau vienyti savo gretas 
ir šia proga parodyti pasauliui 
vieną iš galingiausių mūsų tau
tos dvasinių apraiškų — lietu
višką dainą, nes, anot Lietu
vos įgalioto ministerio Wa- 
shingtone P. žadeikio, ne tik 
mūsų diplomatinės, politinės ir 
propagandinės pastangos, bet 
taip pat ir mūsų kultūriniai 
laimėjimai daug prisidės prie 
išpopuliarinimo Lietuvos vardo 
ir kartu bus didelis įnašas ko
voje už Lietuvos laisvę ir ne
priklausomybę.

TROOST - PACHANK1S MONUMENTS
6819 So. Wcslern Avė. Tel. GRovehili 6-3745

John W. Paeliunkis (Puteli)
Chicagos vienintelis 
lietuvis savininkas

Česlovas Vitkauskas, 
Wcst Suburbau atstovas 

Tel, TOvvnliall 3-3252

labai reikalingas ir būtinas. Tik 
baisu, kad Kultūros kongresas 
nepaviliotų dalies dainininkų ir 

800 dainininkų iš toliau. Rei-1 dirigentų iš bendrųjų repetici- j 
kia juos visus ir aerodrome, ir jų ir kad dėlto nenukentėtų 
autobusų, ir geležinkelių sto- Dainų šventės lygis Prisimin-
tyse pasitikti, priimti, nurody
ti kur registracijos punktas, 
kur repeticijų vietą, kur nak
vynė paskirta, reikia visus iš
vežioti po plačiąją Chicagą. 
Darbas milžiniškas ir tam rei
kia geros organizacijos. Šis

kime, kad Kultūros kongresas 
yra tik mūsų kiemo reikalas, o 
Dainų šventę norim kuo pla
čiau parodyti svetimtaučiams.

Ir aną antradienio vakarą 
Dainų šventės komiteto posė
dis užsitęsė iki 2 vai. ryto.

klausimas buvo paskutiniame 1 Buvo padaryta eilė svarbių nu- 
posėdyje plačiai svarstytas ir tarimų, kiti reikalai perkelti 
tą reikalą nutarta perkelti ple- plenumo posėdin, kuris netru- 
numo posėdin, kuris greit bus - kus bus šaukiamas ir kurian, 
šaukiamas. Tada bus sudary- valia tikėti, susirinks visi kvie-

I’rancšamc giminėms, draugams ir pažį.stamicms, kad 1956 metu 

balandžio 8 d. \ indeikiuose, Lietuvoje mirė mūsų tėvus

A. f A.

ANTANAS JURKŪNAS
Gedulingos pamaldos už jo vėlę bus atlaikytos šių metų balan

džio mėli. 14 d., šeštadienį 8 vai. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje, 554.1. 

So. Paulinu St.

Gerbdami musų tėvo atminimi] prašomo visų 

pažįstamų pamaldose dalyvauti.

lininių, draugų ir

Nuliūdę: duktė Stefanija Kuzmickicnė ir šeima, 
duktė Teofilė Jurkūnaitė, 
sūnus Stasys Jurkūnas ir šeima, 
sūnus Jonas Jurkūnas ir šeima.

Visuomet l<rei|»kifp ilgiuosi | užkili ėju«lus 
vidurius. I»ėl palengvinimo tūkstantiai pa- į 
geldų uja Dr. Pcter’s “Gomozo”. Kaip ir 
pagal gydytojo receptų gaunamuose vais
tuose, jo sustatė yra. keletas inedieiškal 
užtvirtintų dalykų, kurio visi kartu veik
dami suteikia pa lengvinimų, keliais būdais: i 
1> ramina Ir šildo sutrikusi skrandi; 2) 
atleidžia vidurių išpūtimo skausmus; 3) Į 
suteikia n« skubinant) palengvinimų. nuoi 
sukietėjusių vidurių, kurie yra priežastini I 
auksėiau išvardintų simptomų. Švelnus, kle
ro skonio. Išparduota, virš 20.000,00(1 bou- 
kų. Heiluos dydžio bonka $1.65 vaistinėse. 
Kandykite br. I’eter's “Gomozo”... abso
liutiškai niekau kitas taip nepagelbės.

J'i Jū.-ų vaistinė ii'turi, tad, pasiųskite 
$1 už 11 oz. bonl.ų f 'u jūsų vardu ir ad- 
i« su> šiuo adrr.u: GOMOZO, l)ept. #7 | .<J7 

4511 .\. Itairn*woo<l A»r„ < liiengo 10, III.

TAUPYK SAUGIAI, Numesk rūpesčius, 

ilgiau gyvensi.
Dauguma Standard Taupytojų turto yra sudėta į United 

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

garantuotos United States Government, kas ir padaro 

STANDARD stipriausią Taupymo Įstaigą visoje Amerikoje.

Turtas virš...................................£57,000,000.00

Atsargos Fondas...................... £4,500,000.00
CHARTERED AND SUPERV1SED BY THE 

UNITED STATES GOVERNMENT 

Member of Federal Kavings and Loaa Insurance Corporation 
JUST1N MACKIEWICH, President

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

A. + A.
DOMININKAS ADOMAITIS
Gyveno 7228 S. Talman Avė. 

Tel. 1‘ltospect- 6-1278
MirS bal. 11 d., 1956, 12:15 

vai. ryto, sulaukęs senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau

ragės ap.sk r., Šilalės parapijos.
Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Ona (Skinkiutė), pagal 
pirmų, vyrų Krukonicnė, 2 po
dukros: Margaret Gužaitis,
žentas Juozas, 2 anūkai; ir Ju- 
lia Springer, žentas Robert; 
posūnis Jurgis Krukonis. marti 
Bernicc, 2 anūkai. švogeris 
Juozas Skinkis su šeima; 2 švo- 
gerkos Ona Ažukienė ir Mari
jona Kasubienė ir jų šeimos; 
krikšto duktė Violet Messuck, 
kiti giminės, draugai ir pažįs
ta m i.

Priklausė šv. Izidoriaus Ar- 
tojaus Draugijai.

Kūnas pašarvotas Lackavviez 
koplyčioje, 2 42 4 W. 69th St.

Laidotuvės įvyks šeštad., ba'. 
14 d., iš koplyčios 9:30 vai. ry
to bus atlydėtas į švenč. Pane 
lės Gimimo parapijos bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kvječianie visos: 
gimines, draugus^ ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona, podukros,
posūnis, žentai, marti it- anū
kai.

Laidotuvių direktorius Ste
ponas Lackavvicz. Tel. REpub- 
lic 7-1213.

marti 
J r., ir

A. A.

MAGDALENA
MARČIUKAITIS
GLAVECKAITE

Gyveno 6541 S. Rockvvell St.
Mirė bal. 11 d., 1956, 8:30

v. v., sulaukus pusės amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ma- 

riapipolės apskr., Preinių par., 
Macijūnų kaimo.

Amerikoje išgyveno 32 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Jonas, duktė Isabello. 
žentas Kloyd Mack., anūkė 
Cheryl; sūnus Victor 
Louise, anūkai: Victor
Dawn; giminaičiai: Valaičių, 
Glaveckų ir Brusokų šeimos. 
2 švogeriai: Juozapas Marčiu- 
kaitis ir Antanas Marčiukaitis 
su šeima, kiti giminės, draugai 
ir pažįstami.

Lietuvoje liko brolis Juoza
pas Glaveckas ir Sesuo Marijo
na Glaveckaitė.

Priklausė: S.L.A. Kp. 260, ir 
Chicagos Lietuvių Draugijai.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
Evans koplyčioje, 6,845 S. Wcs- 
tern Avė.

Laidotuvės įvyks pinnad.. 
bal. 16 d., iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėta į švenč. Pa
nelės Gimimo parapijos baž
nyčių, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielų. Po 
pamaldų fcus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuliūdę: Vyras, duktė, sū
nus, marti, žentas ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Ma
žeika - Evans. Tel. REpublic 
7-8600.

a.+ a.

PETRAS GAILIUS
Gyveno (>728 S. Mapletvood A ve.

Milė Imi. 10, 1950, .10 vai. ryto, (sulaukęs senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Telšių ajiskr., Plungės parap., Maišinių km.
Amerikoje, išgyveno 53 iii.

Pasiliko dideliamo nuliūdime žmona Placidą (.Imlcikailė), 2 duk
terys Miirie Salsbmg, ir Alina Raginus, žentas tVilIiam, 5 sūnūs: 

Antliony, marti Kelly, dosepli, Pelei- .Ir., marti Franees, Stanley, 
marti Josepbine ir \Valter, ina’-li Melui, 7 anūkai, 3 proauūkai, 2 

šešei li diiktory s: Segelė M. Skolastika kazimierielė ir Paulina Dau
kantas su šeima. gyv. Kanadoj, švogerka Domicėlė Kaulius su šeima, 
giminaičiai: Verčiau sei- a, kili tiiniinės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Šv. Vardo llrniig. Mu npielle Pk., LK.KSA kp. 103, Lab
dariui S-gai ir ftv. Kazimiero Akini. Rėmėjų Dr-jai.

Kūnas paša r\olas M ažeikos-Evaus kopi. 08-15 S. \Vestern Avė. 

laiidol avės įvyks šeštad., bal. 14 d., iš kopi. 8:311 vai. ryto Ims at--
lydėtas j Šve. Panelės Gimimo par. bažnyčių, kurioje įvyks gislulin- 
gos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv.- Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gintinus, draugus ir pažįstamus da
lyvauti Gosi- liiidotnv ė,o.

Nuliūdę: žmona, dukterys, sūnūs, žentas, marčios, anūkai ir proaai.
Laidotuvių direkl. Mažeika Evans, Tel. RKpublic, 7 8000.

rAM)ARI) FEDERAL SAVINOS
AND LOAN ASSOCIATION 

t OF CHICAGO
IĮ (Ii) 4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 

PHONE: Vlrginiū 7-1141

AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IK PELNINGI PATARNAVIMAL

Rūpestingai ir pigiai taisau
TELEVIZIJOS

APARATUS
Garantuoja darbą ir dalia.

J. MIGLINAS 
Telef. — HUmbold 6 1038

GU2AUSKŲ
BEVERLY HILUS GELINYflA
GeriausiOR gėlės dėl vestuvių, banke- i 
tų, laidotuvių Ir kitų papuošimų.

244S UEST 43KD ŠIREET 
Tel. l’Ros|set H-0H33 Ir Plt H-OH3I
A*#*W*#**#*#*»:***#fc!»..*i****i»

i/iieiMii IVIIIIVI, AI-IHCAI1SIOJ S K. ooo,000 IŠTAIGOJE. ALKftCI AUSIAS, NAI JAI I’AIHDI 
TV SĄSKAITAS, KITI TAUPYMO SKYRIAI: OPTIONAL, BONUS, K ALF. DII IR VAKACIJV SKVKI 
taupykite išlaidas iaki.ičiani čekius ir apmokant visokiausias belas, vei/tui 
PARDUODAM VALDŽIOS BONUS. NAMŲ PASKOLOS PRIEINAMIAUSI DM SĄLYGOM. SUŽINO!

TA LTV KITĘ TVIRTAI. APDRAUSTOJ SM,OOO,000 IŠTAIGOJE, AUKAČI ALSIAS, NAI JAI PAMPINTAS DIVIDENDAS UŽ RAID UP IN VEHTMEN-
" *......................... ................. ............... RLAL GALITE TAUPYTI IR PER UAIAKU8. SU-

PATA11NAVIMAS NARIAMS. IAKEIAIAM IR
._____________________________________ SĄLYGOM. SUŽINOT MOŠŲ AUKOTA DIVIDENDĄ IR KITAS IN

FORMACIJAS PAAALMJT — GROVEKILL •-7576.

CHICAGO SAVINGS and LOAM ASSOCIATION, 6234 SOUTH WESTERN AVĖ.
PIRM. 12 V4L. — H V AL.; ANIItAD. IR PKNKT. I III 1 VAK.; KJE7T. V IKI 8 vai. vak.; Trcč. PADARYTA Visą DIENA; BERT. a IKI 2 POPIET-7

GRAŽIAUSIŲ PAMINKLŲ PASIRINKIMU 
RASITE PAS MUS.

Į paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 
transportaciją automobiliu.

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

IŠSIRINKITE DABAR — BUS PASTATYTA VAINIKU DIENOJE!

UODfiSIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
UUDOTVVIŲ DDUEKTOR1A1 -

6845 S..Western — 3 atskiros air-cond. koplyčios
. 1-Mtl AatomobOiams vto«a

karia gyvena kltoaa miestą dalyse: gauataM
koplyčia arčiau jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 SO. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehilI 6*2345 arba

T0wnhall 3-2109

JOHN F. EliDtlklS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

HKKANllEJl YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ) 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulanaų pakanta- Mes turime kopiyčiaa

4mas dieną ir nak- visoae chicagos ir

U, Reikale Saukite Roselando dalyse ir

nu>- uojau patarnaujame

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

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

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

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd., Riverside, BĮ. Tel. OLympic 2-5245

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

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 8. LITUANICA AVĖ. Tel. YArito 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. Mth AVĖ., CICERO, Rl. Tel. OLympic 2-1063

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET YArds 7-9781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpublic 7-1213
2814 W. 23rd PliACE Vlrglnla 7-6672
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X Kartūno suknelių Imlioje,
kurį ruošia Liet. Dantų Gyd. 
S-ga Chicagoje, bus skiriamos

/ mus
X

kartų matė Lenciūgėlį ir girdė 
jo jvairius ansamblius, tačiau j BRAZILIJOJE

trys vertingos premijos už gra-J dvikalbio kino aparato, kurioj — Sao Pauly buvo apie 311 Crumtynės stl raket'eriais 
žiausias sukneles. Todėl visų kaina 719 dol. ir kurį neseniai'lietuvių pasiryžusių grįžti į, unijoje
nu.torų tuo balium susidomėji- įsigijo MAS Chicagos apygar- “plačiąją tėvynę”. Tačiau pas-į

į matė Lenciūgėlį ir girdė- IŠARTI IRTOLI CHICAGOS ŽINIOS KASKĄIRKUR
Buvęs prokuroras — 

kunigu
Buvęs Illinois vyriausio pro-

v. , „ . So. Western AvėX J. Petrulio drama “Prieš

mas yra didelis. Balius .vyksite valdyta, tai tikrai nei ma-j kutiniu melu apie iiunč aWsa- i i kuroro padėjėjas Donald .luini
balandžio 28 d., 8 v. vak. 3504 j t6, nei girdėju. Sis aparatas, ke gr,zt.. Juus atknklė gauna-J « J ; I McOinnis, 02 m. amžiaus,

srovę” paskutinį kartą karto
jama Chicagoje gegužės 6—7 
dienomis Sokolų salėje. Pirmie
ji du “Prieš srovę” pastatymai

bus pademonstruotas bal. 15) mi laiškai grįžusių sovietifikan, ziav,rn5> . Į“1' nemazas žirnis;-Į Altone 111 iau turis
Imas, ka: buvo įneštas sumany-1 1 4 mione, iii., jau turis

veikalo “Prieš Srovę” režisūros 
asistentas, daug padeda L. B.

. ... Čikagos Apygardos Valdybaisusilaukė rekordinio žiūrovų . , , ... .. ,u teatro administracijos darbe.
“Prieš Srovę” šį sezoną galėsi
me dar pamatyti gegužės mėn.

skaičiaus. Po vaidinimo bus šo
kiai.

X Chieagietis J. Gaidelis per 
J. Jasaitį paaukojo Lietuvių 
Studentų šalpos fondui $10.

X Kazys Steponavičius su 
“Pirmyn” choru dirba pilnu 
tempu, kad gerai pasiruoštų

d. 5 vai. vak. Sv. Antano par. t rojun”. Kai kurie iš jų jau bu 
X Br. Macevičius., dramos 1 salėje. Šio aparato pagalba rries vo išsipardavę net nejudamą)

tikimės netrukus duoti mūsų turtą, 
vyrų tinklinyje, vyrų stalo te

mas pravesti tyrimus unijoje I 11 vaikaiči^> Vra nuo seniau 
pasireiškiančių raketieriu ,r) Patraukęs iš valstybinių pa-

-Staibi,, nouikh. vn suktumo. Delegatas, kurs įne-1 rcik^ ėmęs studijuoti filosofi-
,. . K p-UK.u rLS4 ko- sumanvmo skundėsi l-nd 1 & ’r teologiją ir gegužės 19 d.

vas dalyvaus: vyrų krepS.nyje, murastų partijoje, ypač po Sta- * ’-aal bus jSve-nttataa kunigu bene.
jaunimui filmų lietuvių kalba. I lino nuvertinimo, kaip kiti, taip 1/ , muštas ir koliotas. viennolvne <?avn nir

. i Darbo sekretorius Mitchell sa-1 maunu vienuolyne. Savo pir-X na,ė I.nkošiiinaitė, Chiea- £ guviai komunistai tapo pri
_ . ■ O 1 1 cagr.8 jūrų skaučių vadovė, °- ! ’’ ,.ar vls .nesusl01 ien'I .........................

5 ir 6 dienomis Sokol salės sce- d , aiko paSwn£ia bedary-Į darosl

dama Chicagos jurų skautų ir 
skaučių dekoracijas vakarui 
“Jūros dugne”. Vakaras įvyks 
Lietuvių auditorijos patalpose 
š. m. gegužės 12 d.

noje.

X Teresė S na r skaitė susižie
davo su Paul Shiman. Abu lan
ko Loyola universitetą. Vestu
vės numatomos rudenį. Teresė

operai Cavaleria Kusticana , yra (jukra plačiai žinomos vei- 
kuri bus balandžio mėn. 22 d. kėjos Anastazijos Snarskienės. 
Sckolų salėje, 2337 So. Kedzie Jaunesnioji Snarskienės dukre- 
Ave. 4:30 vai. po pietų. , y; Adelė lanko Mercy augštes-

X Aukoja Vargo mokyklai. mokyklą. Snarskienė yra 
Melrose Parke per privatų ke-| stambi gerų darbų rėmėja

Taip pat ir dukrelės seka mo
tinos pėdomis. Gyvena nuosa
voj rezidencijoj, 610 E. 88 st.

X Balys Brazdžionis, L. S. 
Ramovės Chicagos skyriaus 
valdybos vicepirmininkas, ba
landžio 15 d. per Sofijos Bar
čus radiją kalbės lietuvių žur
nalo Kario reikalu, kuriam pa
remti tą pačią dieną Lietuvių 
auditorijoj ruošiama arbatėlė.

X Kęstutis Dirkis, North- 
vvestern universiteto studentas, 
buvo išvykęs į Los Angeles, 
kur aplankė gimines, draugus, 
apžiūrėjo istorines vietoves bei 
kultūrines įstaigas.

X Miškininkas P. Norkaitis,
iš Chicagos, įvertindamas lie
tuviškos dainos reikšmę mūsų

X Už a. a. Motinos Marijos
sielą, minint 16 m. mirties su
kaktį, pamaldos bus atlaikytos 
šį šeštadienį 9 vai. 30 min. Šv. 
Kazimiero vienuolyno koplyčio
je.

X Jonas Gaidelis, gyv. 4122 
So. Campbell Avė., didelis lie
tuviškųjų reikalų rėmėjas, Chi
cagos Lietuvių Futbolo Klubui 
paaukojo 50 dol. Futbolininkai 
dėkodami šiam geradariui lau
kia ir daugiau rėmėjų.

X Kazys Kleiva, LRKSA 
apskrities pirmininkas, kalbės 
33 kuopos, Roseland, III., ren
giamam tos organizacijos 70 
metų minėjime balandžio 15 d. 
4 vai. p. p. Minėjime K. Kleiva 
atstovaus LRKSA centro val
dybą ir jos pirmininką L. ši
mutį.

X Teodoras Blinstrubas. 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Chicagos apygardos vicepirmi
ninkas, vadovauja organizaci-

pažymėio, kad or
ganizuotoji darbininkija turi iš-

Paskutiniu metu pradeda I mesti tuos> kurie >s;bri°vę į 
ateiti daugiau laiškų iš Užbai- Un,ją’ at,ieka nusikalstamus 
kalo krašto. ' darbus, • yra raketieriai. Chica

gos policija stropiai saugo du 
unijos narius, kurie davė infor
macijų laikraštininkui Victor 
Riešei, kurs spaudoje iškėlė- ra- 
ketierių darbus unijose, ir ku
riam keršydami šie piktadariai

— Daugiausia lietuviai stu
dijuoja ekonominius mokslus. 
Technikos - inžinerijos—9, me
dicinos—4. Kas metai mokslus 
einančio jaunimo skaičius di
dėja.

-Pasaulio Lietuvių Bend-lsieros rūSštimi ^Pylė veidą, 
momenės reikalai nors iš lėto, 
bet eina pirmyn. Vykdomųjų

Suvažiavimą pravedančios 
unijos prezidentas W. Malonev

mąsias šv. mišias jis atlaikys 
šv. Petro ir Povilo katedroje, 
Altone, prie to paties altoriaus, 
prie kurio prieš 38 metus jam 
buvo duotas šliubas. Jo žmona 
mirė 1947 metais.

Gyvenime jis buvo daug at
siekęs: buvo sėkmingas advo
katas, turėjo augštas valstybi
nes pareigas, buvo vadovauja
muose postuose Eikš, Kolumbo 
vyčių, Amerikos Legiono, Ki- 
wanis ir Universiteto klubuose. 
Vėliau jis pajutęs didelį gyve
nimo beprasmiškumą ir prieš

lių šeimų subuvimą dalyviai su
dėjo aukų $11.00 Vargo mo
kyklai paremti ir įgaliojo Pr.
Šulą tuos pinigus išsiųsti į Vo
kietiją.

X Apie Putino poeziją Augš- 
tu tįsiuose Lituanistikos Kursuo
se šį šeštadienį kalbės Benys 
Babrauskas, Lietuvių kalbos 
istoriją skaitys dr. P. Jonikas,
Lietuvos istorijos periodizacija 
— dr. V. Sruogienė. Paskaitos 
vyksta 2—6 vai. T. Jėzuitų na
muose, 5541 So. Paulina St.

X Dr. Stasys Budrys pade
monstruos spalvotą filmą sek
madienį, balandžio 15 d. 2 vai.
3Q min. p. p. Lietuvių audito
rijos mažojoje salėje Pabaltijo 
Moterų Tarybos susirinkime.
Bus parodytas Pabaltijo komi
teto (lietuvių, latvių ir estų) 
baisiojo birželio minėj'.mas, 
įvairių parodų atidarymai ir
kiti kultūriniai ivykiai Chiea- — — r___ ______
goję. Taipgi įdomūs vaizdai iš]vai. išvyksta autobusu iš Mar- gardos valdybos nariai ziSmas 
kelionių po Ameriką. Kviečia-, quette Parko į Hamiltoną, kur 
mos viešnios, nors ir ne narės, I balandžio 14 d. vakare atliks 
dalyvauti. Įėjimas nemokamas. [ koncertą Kanados lietuviams.
Po susirinkimo — vaišės su i Kartu vyksta muz. Al. Kučiū- 

nas ir sol. St. Baranauskas.

dabartiniame gyvenime, Dainų nei komisijai pirmajam Ameri- 
šventę parėmė 5 dol. auka. įkos ir Kanados lietuvių Kultu

X Chicagos Lietuvių Vyrų 
choras penktadienio vakare 8

organų rinkimai yra numatomi 
apie liepos mėnesį.

— Liet. Kat. Moterų draugi
ja narių susirinkime vasario m. 
26 d. nutarė paaukoti Tautos 
Fondui tūkstantį kruzerių.

— S. Paulo lietuvių katalikų 
bažnyčios dekoravimo darbai 
baigti. Dabar rengiamasi klebo
nijos statybai, kurios darbai 
numatomi balandžio mėn. pra
dėti.

VOKIETIJOJE
— Augustdorfo lietuviai šio

je stovykloje yra žymioje ma
žumoje. Daugiausiai čia lenkų, 
latvių, ukrainiečių, estų. Lietu
viams vadovauja A. Jonutis 
Malonu matyti, kad čia visi lie
tuviai pasižymi dideliu darbš
tumu ir tvarkingumu. Turi

ros kongresui rengti. Į organu* švieta ir įvairios pramogos 
zacinę komisiją dar įeina apy-

pranešė, kad iškelti korupcijos ketverius metus įstoįęs į bene- 
kaltinimai prieš unijos pareigu- įdiktinų vienuolyną. “Vienuoliš-
nus bus tiriami. Susidarė grum
tynės dėl pastangų grąžinti į 
uniją Joseph S. Fay, kurs buvo 
nuteistas už neteisėtą reikala
vimą pinigų.

Pabrangs pienas?
Chicagos apylinkių ūkinin

kai, kurie pristato pieną mies
to pieninėms, laimėjo geresnes 
kainas už pieną. Numatoma, 
kad dėl to gali pieno kaina pa
kilti ir vartotojams kokiu cen
tu už kvortą. Derybos dėl kai
nų su farmerių atstovais už
truko visą dieną ir naktį. 14,- 
500 ūkininkų atstovavo Pure 
Milk Assn., o pienines — Asso
ciated Milk Dealers. Pagal nau-

nuosavą seklyčią, kur vyksta susitarimi» ūkininkai už 100 
vargo mokyklos darbas, savi- svan) Pien° gaus P° $4'18' vfe-

kas gyvenimas’’, sako jis, “man 
suteikė naują gyvenimo pras
mę. Aš žinau, kad čia galėsiu 
padaryti ką nors teigiamo”.

Deportavo nusikaltėlį
Imigracijos ir natūralizacijos 

tarnybos agentai areštavo To- 
ny Marino, 48 m. amžiaus bu
vusį kalinį, kurs buvo baustas 
už nužudymą apiplėšimo metu 
ir jį išdeportavo į Italiją.

Didelės garažo pajamos
Grant Parko garažas, dėka 

švelnios šių metų žiemos, turė
jo daugiau automobilių ir jo 
pajamos per pirmą šių metų 
ketvirtį pasiekė $331,011.

Atomai padeda farmeriams
Metinėje chemurgiįos konfe

rencijoje, įvykusioje Congresso 
viešbutyje Chicagoje, buvo iš-

skanėsiais.

X Ateities šokėjų jubilėji- 
niame parengime, kurs įvyks 
balandžio 15 d. 4 vai. p. p. So
kolų salėje invokaciją pasakyti 
pakviestas kun. dr. J. Pruns- 
kis.

X Majoras Jonas Liudžius,
jaunas Anglijos lietuvis, porą 
metų tarnavo Korėjoj kaip 
anglų pasiuntinybės II-sis sek
retorius ir vicekonsulas. Grįž
damas iš Korėjos į Angliją 
svečias sustojo Chicagoje, lan
kėsi Draugo redakcijoje, do
mėjosi Amerikos lietuvių gyve
nimu. Grįžęs į Angliją lauks 
naujo paskyrimo. Majoro Liu- 
džiaus tėvai į Angliją yra išvy
kę prieš pirmą pasaulinį karą. 
Jie šiais metais švenčia 50 m. 
vestuvinę sukaktį. Majoras 
Liudžius yra porą kartų lan
kęsis ir Lietuvoje.

X Prel. Mykolas Karosas, 
Šeduvos klebonas ir dekanas, 
kaip rašoma iš Lietuvos, mirė 
1955 m. lapkričio 13 d. Lietu
voje.

X Moksleivių Tautinis An
samblis visu tempu niošiasi 
motinos dienos minėjimui, ku
ris įvyks gegužės 6 d. 4 vai.
Lietuvių auditorijos salėje.•

X Aiice Stephens bus viena 
iš Dainų šventės dirigentų.

X Jaunimo Peticija, kuri 
bus siunčiama Eisenhoweriui, 
kad grąžintų iš Sibiro tremti
nius lietuvius, galima pasirašy
ti Šimaičių realty įstaigoje, 
2737 W. 43 st., darbo valando
mis, išskyrus trečiadienius. 
Brighton Parko LB apylinkės 
vadovybė kviečia gyventojus tą 
peticiją pasirašyti.

X Donatas Bielskus, elektr. 
inžinierius, sėkmingai dirbęs 
žymiose Vokietijos įmonėse in
žinierium, šiomis dienomis at
vyko į Ameriką ir apsistojo 
Chicagoje. Inž. Bielskus su sa
vo šeima apsigyveno 2139 W. 
23rd place. Bičiūnų šeima su
laukusi savo sesers Eugenijos 
sva:mo Donato bei jų vaikų 
yra labai patenkinti ir labai 
dėkingi parimusiems savo pa
stangomis, ypač Alto pirm. L. 
Šimučiui, J. ir P. Linkams ir 
Ig. Juzėnui.

X Pirmojo Amerikos ir Ka
nados Lietuvių Kultūros kon
greso paruošiamieji darbai 
vykdomi pilna sparta. Kongre
sui ruošti sudarytos atitinka
mos komisijos. Kultūros kon
gresas prasidės birželio 30 d. 
9:30 vai. Sherman viešbutyje 
Chicagoje bendru iškilmingu 
atidaromuoju posėdžiu, kurio 
metu dr. J. Girnius skaitys pa
skaitą. Nuo 12 ligi 5 vai. vyks 
atskirų sekcijų posėdžiai. Ligi 
šiol užsirašė 7 sekcijos. Sekci
jų darbas derinamas ir pritai
komas bendrai Kultūros kon
greso dvasiai ir krypčiai. Va
kare bendras iškilmingas už
daromasis posėdis, kurio metu 
bus priimtos rezoliucijos.

Dailidka ir St. Daunys. Orga
nizacinė komisija rūpinasi vi
sais kongreso techniškaisiais 
reikalais. Komisijos pirmininko 
adresas: 6737 S. Campbell avė., 
Chicago, III., telef. HEmlock 4- 
4076.

X LB Kultūros Tarytos su
sirinkimas įvyks Lietuvių audi
torijoj balandžio 13 d. 7 vai. 
vakaro.

ton anksčiau gaunamų $3.72
Pastaruoju laiku yrą čia nuo- Televizija m0][ymu!
mojamas televizijos aparatas, . v „U „ , keltas faktas kad jau dabar
kuriuo naudojasi mūsų sekly- Chicagoje Įvyko North Cent- atominja „ninj,„li„v>aQ 
čioje visi stovyklos gyventojai
Už įėjimą — stebėjimą televi
zijos programos imamas 10 
skatikų mokestis. Lietuviais 
čia visi patenkinti.

LIETUVOJE
— Svėdasuose klebonu yra 

kun. Survila. Vikaru kun. Pau 
rys. Užpaliuose kun. Novels- 
kis

„ , A f n „ j o i atomuos spinduliavimas panaural Assn. of Colleges and Se- , . ...... .c . , ... 1 dojamas žemes ūkio tyrimo sto-condary Schools suvažiavimas, , , ... . , .. . , tyse: atominiais spinduliais vei-kuname buvo tiriamos galimy- , . . , .. .. . , , . . . kiama į kaikunų augalų ge.ma-bes mokymo per televiziją °
Konstatuota, kad pasiekiama
tuo būdu labai gerų rezultatų. 
Yra davinių netgi manyti, kad 
per televiziją duodamose pa
skaitose mokytojai sėkmingiau 
pasireiškia, ir studentai pasie
kia pasigėrėtinų rezultatų.

Ateities šokėjų grupė. Ji pašoksi tautinius šokius Ateities ruošiamam vakare balandžio 15 d. 4 vai. 
Sokolų salėje.

— Lietuvių Teisininkų Draugi
jos dešimtmetis rengiamas pami
nėti šeštadienį, balandžio mėn. 1 I 
d, 6 vai. 30 min. Vyčių salėje.

Akademinėj dalyj kalbės IJetu- 
vos konsulas dr. P. Daužvardis, 
LTD Centro valdybos pirmininkas 
Bronius Ivanauskas ir specialiai 
iš Clevelando pakviestas Petras 
Stravinskas, kurio pranešimo te
ma — Lietuvos teisininkų uždavi
niai tremtyje. Akademinę dali 
pradės ir jai vadovaus LTD Chi
cagos skyr. v-bos pirm. Kazys 
Kasakaitis. Meninėj daly pianinu 
skambins muziko Antano Nako 
studijos mokinė Giedra Trečiokai
tė, dainuos dainininkė Klimaitė- 
Pautienienė ir deklamuos dramos 
aktorė Zita Kevrflaitytė. Akompa
nuos muz. A. Nakas. Seks vaišės. 
Įėjimas minėjiman visiems laisvas.

— Uetuvių Rymo Katalikų Su
sivienijimo Amerikoje 33-čia kuo
pa š. m. balandžio mėn 15 d. Visų 
Šventųjų parap. salėje, 10806 So. 
Wabash Avė., rengia savo organi
zacijos 70-ties metų sukakties mi- 
nėjimą-banketą. Iš ryto 9 vai. 
įvyks pamaldos, o po pietų 4 vai. 
banketas su turininga programa 
ir vaišėmis.

Valdyba visus narius ir susivie
nijimo bičiulius kviečia dalyvauti. 
Organizacijų atstovai atvykę ma
lonėkite užsiregistruoti pas sekre
torių. —Valdyba

— L. B. Chicagos Kultūros Ta
rybos pilnaties posėdis bus š. m. 
balandžio 13 d. 7 vai. vak. Lietu
vių Auditorijoje. Pagrindiniai po
sėdžio klausimai: Prezidiumo pra
nešimas, religinio meno parodos 
apyskaita, naujo prezidiumo rin
kimas, organizaciniai reikalai. Nu
rodytu laiku nesusirinkus reikia
mam pilnaties narių skaičiui, po 
valandos toje pat vietoje šaukia
mas kitas posėdis, kuris bus lai
komas teisėtu. Visi K. T. nariai 
prašomi į posėdį atvykti. Posėdy
je gali dalyvauti ir svečiai.

— Seselių Gildos susirinkimas 
įvyks balandžio 15 d. 4 vai. 30 
min. 6605 S. Fairfield Avė. Norės 
prašomos susimokėti mokestį.

Valdyba

PARAMA “DRAUGUI”
“Draugo” spaudos reikalams at
siuntė šie asmenys:

X. Y...................................$5.00
Mykolas Kapočius .... 1.00
Alex Buivydas ........... 1.00
Mrs. O. Ralys ..................1.00
Ačiū spaudos bičiuliams.

“Draugo” administracija

lūs, gaunama reikiami pakeiti
mai, kurie pasirodo esą pasto
vūs ir padeda išauginti geres
nes naudingų augalų atmainas.

Mirė sužeista
Leonarda Prusinski, 73 metų 

moteris, mirė Southtovvn ligo
ninėje, kur ji buvo nugabenta 
po sunkios sužeidimo automo
bilio nelaimėje šių metų pra
džioje.

Pametė $6,000 žiedą
Solistas Tony Marin užalar- 

mavo policiją, kai jis Chez Pa- 
re klube pametė safiro žiedą, 
kainavusį $6,000. Jis mano, kad 
žiedą bus per neatsargumą iš
metęs su kaikuriais savo veido 
vaistais. Policija apklausinėje 
to klubo tarnautojus. Žiede yra. 
19 karatų safiras ir du deiman
tai.

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardinės
Tai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ir 
dali. VI. Stančikaitės gražios iliu 
stracijos šią knygą padarė dau
giausia mėgiama mažųjų skaity
tojų tarpe. Kaina $1.50. 
njiaakymun kartu su pinikais Riaukite

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8. 111

AUKOS UŽ KALENDORIŲ
Ui “Draugo” kalendorių atsiuntė 
šia asmenys:

Em. Vilčinskas .............1.00
P. Kondrotas ............... 1.00
Petras Kveselevičius . . 2.00
Ačiū geradariams.

“Draugo” administracija
o-ooooo(X><x)cx>(x>o<XK>oooo(xx)a
Milžinai Lietuvos Pajūryje

Jaunimui, o ir Rnntigusirons, vienas
maloniansi.ų pasiskaitymų bus Euro
poje išleistoji <|r. .1. REMEIKOS 
knyga

LIETUVOS PAJŪRIO 
PADAVIMAI

Iš tilžiškio tautosakininko Gizevi- 
jaus ir kitų autorių surinkęs medžia
gų, dr. .1. Remeikis pasakoja apie 
Šatrijos milžinus, kurių pirštini? smė
lio supylė piliakalnius, apie milžinų. 
Džiugų, kurs delnu pasėmęs Palan
goje vandens supylė Telšių ežerų, 
apie Nemuno žiočių milžinų, kurs 
baigęs darbą numesdavo savo kirvį 
Nidos milžinam.

ši laki, vaizdi tautosaka apie mil
žinus įkvėpė nevienų Kraševskio ir 
Mickevičiaus kūrinį.

Knyga apie Klaipėdos krašto mil
žinus, pajūrio laumes, užburtus ak
menis, senovės milžinkapius yra ver
tinga dovana mūsų jaunimui šven
čių, gimtadienio, vardinių ir kitomis 
progomis, patriotinis — literatinis 
svarbus įnašas šeimos knygynuose, 
ugdųs meilę gražiajam Lietuvos pa
jūriui.

Knyga turi 75 pusi. puošniais, kie
tais audeklo apdarais, su aukso spal
va įrašyta antrašte, kaina $2.

Užsakymus su pinigais siųskite

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Avenue

Chicago 8, III.

-..... ... ......... - .....— .... —-------------------------- ---------

ATEITIES šokėjų 15 m. sukak, koncertas
SOLISTAS

STASYS BARANAUSKAS
Akompanuoja ALEKSANDRAS KUČIONAS

SEKMADIENI, BALAND. I5 D., 4:00 VAL PO PIET
PO KONCERTO ŠOKIAI prie B. jONUSO PARINKTO

DAINUOJA
DAINAVOS ANSAMBLIS
Vadovaujamas muz. S. SODEIKOS

SOKOL SALEJE, 2337-45 SOUTH KEDZIE AVĖ.
ORKESTRO DAINUOS A. DUMBRYS ĮŽANGA 3I.50

Nėra įdomesnės knygos už kelionių 
aprašymus

VLADO RAMOJAUS

LENKTYNES SU ŠĖTONU
yra Lietuvos batai i,jono karo kelio 
aprašymai, labai noriai skaitomi ir 
.jaunimo ir užaugusių.

Knyga pipuošta modernišku dail. 
V. Virknu viršeliu, turi 292 pusi., 
kaina $3.00. Lietuviškos Knygos 
Klubo leidinys.
(Jžsf kymus ir plnleua siuskite

•‘DRAUGAS’’
2334 South Oakley Avenue 

Chicago 8, Illinois


