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JĖGOS SUJUNGTOS S. AFRIKOS LAISVINIMU
Kaip gyvena mūsų broliai,

ištremti į Sovietų Rusiją?
MUENCHENAS, Vokietija. — Iš Klaipėdos krašto į Vak. 

Vokietiją yra grįžusi Schuschelių šeima ir eilė kitų. Ištrūkę į Va
karus iš Sibiro vienas mūsų tautietis buvo su kitais vokiečių ka
riais apkaltintas, kad sudeginęs per karą kažkokią Sov. Sąjungoje 
vietovę. Visaip jį ir jo draugus komunistai tardė, kankino, ir tie, 
norėdami, kad juos paliktų ramybėje, galų gale „prisipažino kalti“. 
Už tai buvo nubausti 25 metus sunkiųjų darbų.

Bet paskiau pasirodė, kad vo- — ———■ —-----------—
kiečių armija tokios vietovės vi
sai nebuvo užėmusi ir ji niekad 
nebuvo sudeginta. Nuteistiesiems 
bausmė ne tik buvo nepakeista,

vikinių teismų uždėtąsias baus
mes.

Kai kur ir „laisvai įkurdintie-
bet dar pridėta nauja - už tai, j*",”?“"4. pakankamai būstų ar 
kad ii- „„klaidinę ^nt žmoniškesnių patalpų, ir to-

liau pasiliko gyventi buvusiose 
darbo stovyklose, nors jų asme
ninė laisvė šiek tiek padidėjo, 
kad ir nesumažėjus pačiai darbo 
prievolei. Bet dabar jie — turi 
dirbti jau kaip „laisvi piliečiai“...

Paskiausiu metu tremtiniai, be 
džiovos ir širdies ligų, Sibire ima 
daugiau sirgti vėžiu. Komunistų 
pareigūnai bėdą už šitą negerovę 
taip pat mėgina versti amerikie
čiams, aiškindami: — Kiek žmo
gaus atmintis neša, čia niekados 
nėra buvę tokio maro..., o dabar 
jį mums atsiuntė amerikiečiai...

kad jie „suklaidino teismą, su 
teikdami apie save neteisingus 
duomenis“... Taip tam mūsų tau
tiečiui iš viso sudėta įvairių baus 
mių daugiau kaip 100 metų.
Sako, kad likviduojamos Stalino 
laikais įkurtos darbo stovyklos

Grįžtantieji iš Sov. Sąjungos 
teigia, kad Stalino laikais įkur
tosios darbo stovyklos dabar jau 
likviduojamos. Jose laikytieji 
daugiausia prievarta taip pat 
„kurdinami laisvai“ — jie ir to
liau turi dirbti nustatytuosius 
darbus. Prievarta įkurdintų, ta
riamai „laisvųjų gyventojų“ bu
vo ir vokiečių. Iš jų atleisti ne tik 
vokiečiai, bet taip pat dalis ven
grų, rumunų, čekų ir kitų tauty
bių žmonių, kurie pasiųsti į savo 
kilmės kraštus.

Visa eilė vokiečių, kurių pilie
tybę sovietinės įstaigos ginčija, 
atleisti į šiaurės ar pietų Ryt
prūsius, o kai kurie — ir į Klai
pėdos kraštą.

Anksčiau tie vokiečiai, kurie 
buvo repatrijavę iš Pabaltijo 
kraštų ir pasisakę už vokiečių pi
lietybę arba jos negavę, turėjo 
kliūčių išvykti į Vokietiją — jų 
dažniausiai neišleisdavo.

Bet dabar sovietai ir šiuo rei
kalu pamažu nusileidžia. Tuo bū
du galės su savo šeimomis susi
jungti dar daugiau žmonių. 

Suteikia fynių
Šiuo metu Sov. Sąjungoje re

gistruojami taip pat „neišaiškin
tos pilietybės“ vokiečiai, „Volks-

Kruvini Įrodymai. Atvykę į Senato vidaus saugumo pakomitečio 
posėdį, Rusijoje gimę \\ assili Kowalew ir jo žmona Nina parodo 
kruvinus marškinius, paliktus jų namuose Paterson, N. J. Tuos 
kruvinus marškinius paliko pabėgėlis sovietų jūrininkas, kuris bu
vo “įtikintas” grįžti į Rusiją. Liudininkai pareiškė, jog jie įsitiki
nę, kad du jūrininkai buvo pagrobti sovietų agentų. Kruvini marš
kiniai rodo, kad vyko kova tarp jūrininkų ir sovietų agentų.

Siibire stoka bulvių
Sibire turintieji įsikurti mūsų 

tautiečiai stengiasi kaip galėda
mi išsiversti. Jei trūksta kokių 
sėklų — parsisiunčia iš Lietuvos.
Ypač jaučiama Sibire stoka bul
vių. Uždarbiai — taip pat ne per 
didžiausi. Jei kas pvz. uždirba 
mėnesiui 600 rublių, o 100 rublių 
turi mokėti už kambariuką, tai iš 
ko gyventi? Tačiau pasitaiko vie 
nas kitas ir tokių, kurie, labai 
taupydami, susideda šiek tiek pi
nigo ir nusiperka lūšnelę.

Nemaža lietuvių mergaičių, 
ypač ištremtosios 1947 - 48 me
tais, atsigabeno drauge ir savo Vatikanas Švęs 
tautinius kostiumus. Tuos tauti
nius kostiumus kaip kokią bran
genybę yra išsilaikiusios ir ligi 
šiol. Didesnėmis progomis, per 
tautines šventes ar šiaip savųjų 
pasirodymus, stengiasi šokti tau 
tinius šokius ir tautinius kos
tiumus pademonstruoti.

Taigi, iš Sov. Sąjungos — to

Sovietų Rusijos šnipų lizdas
Jungtinių Tautų pastogėje

WASHINGTONAS, bal. 26. — Dviem Sovietų Rusijos delega
cijos nariams Jungtinėse Tautose įsakyta balandžio 25 d. apleisti 
Jungtines Amerikos Valstybes. Tie sovietų delegacijos nariai ap
kaltinti, kad jie prievartavo penkis rusus pabėgėlius jūrininkus, 
kurie balandžio 7 d. buvo „išvilioti“ į Sov. Rusiją iš Jungtinių Ame
rikos Valstybių.

2,000,600 sovietų

jaunimo dirba

prie statybų

MASKVA. — Maskvoje balan
džio 10 d. prasidėjo kongresas 
jaunų statybininkų. Kongrese 
paaiškėjo, kad prie įvairių staty
bų šiuo metu dirba apie du milio- 
nai Sovietų Sąjungos jaunimo. 
Darbui jie verbuojami „savano
riškai“. Iš augščiau minėto dvie
jų milionų skaičiaus, apie 380,- 
000 yra komsomolo narių. Dau
giau kaip 100,000 jaunimo dirbą, 
stengdamiesi dirvonuojančius že
mės plotus paversti naudojamais. 
Apie tai rašo pati „Pravda“ Nr. 
102. Kaikurie dirba Rytų Sibire. 
Pati Maskvos spauda skelbia — 
kiek daug jaunimo atskirta pa
našiems priverstiniems darbams 
nuo tėvų. išvežta kur toliau.

Maskvos spauda

apie Amer. Balsų

Maskvos spauda neįstengia 
nuo savo skaitytojų nuslėpti, kad 
iš už geležinės uždangos girdi
mas Amerikos Balso radijas. 
Antai „Pravda“ nr. 100, rašyda
ma apie grįžusį Rusijon belaisvį 
dr. Tebenkovą, pažymi, kad J.A. 
V-se jam buvo siūlyta kalbėti 
per Amerikos Balsą. Edv. Ochab, 
„Pravdoje“ nr. 101, rašydamas 
apie įspūdžius, kokius padarė 
Stalino nuvertinimas Lenkijoje, 
pažymi, kad „buržuazinis radi
jas“ tai išnaudoja, bando sėti są
myšį. Nusiskundžiama, kad ir pa
čioje Lenkijos spaudoje pasirodą 
balsų prieš komunistų partiją, ir 
tai esą neleistina.

Griežtas žodis prancūzams
CAIRO, Egiptas, bal. 26. — Alžiro sukilėlių armija pareiškė, 

kad karas prieš prancūzų kariuomenę Alžire įgauna naują fazę ir
„pastiprinančių jėgų.“ laukiama. ___________ _

Šį pareiškimą patiekė Ferhat
Abbas, buvęs moderuotas nacio
nalistų vadas Alžire, spaudos 
konferencijoje. Jis kalbėjo Alži
ro išlaisvinimo armijos vardu.

Abbas pabrėžė, jog bus kovo
jama tol, kol paskutinis kareivis 
nebus ištrauktas iš Alžiro.

„Šią valandą visos jėgos yra 
sujungtos Š. Afrikos išlaisvini
mui ir toms jėgoms vadovauja 
viena vadovybė“, — pasakė jis.
„Alžire nebėra daugiau politinių 
vienetų ar partijų. Dabar visi yra 
vieningi prieš prispaudėją“.

Abbas, buvęs Alžiro parlamen
to narys, įsijungė į tautinio iš
laisvinimo frontą, kuris remia 
sukilėlius prieš daugiau 200,000 
prancūzų kariuomenę.

„Ten nebus taikos ir vyks su
stiprintos kovos, kol kolonialinės 
jėgos, įskaitant prancūzus pre
kybininkus, nebus sunaikintos ar 
evakuotos“, — pareiškė Abbas.

Apie 15,000 sukilėlių veda par
tizaninį karą prieš prancūzus, 
kad Alžirui iškovotų nepriklau-'

Trumpai iš visur
• Pietų Korėjos apsaugos mi- 

nisteris Sohn Won II nusiskun
dė, kad Amerika karinius reik
menis labai pamažu siunčia į Pie
tų Korėją.

• Šiaurės Korėjos komunistai 
pašalino savo premjerą Kim II 
Sung iš premjero pareigų.

• Tolimuose Rytuose JAV 
augščiausias vadas gen. Lauren- 
ce S. Kuter praneša, kad tarptau
tinė oro konferencija prasidės 
gegužės 3 d.

• Kipro saloje turkai kiprie- 
čiai daužė langus Nicosia mies
te. Du turkai žuvo.

• Vak. Vokietijos kancleris 
Adenaueris pareiškė krikščionių 
demokratų kongrese, kad dabar
tinė sovietų taktika yra pavojin
gesnė negu pirmesnė.

• Japonijos vyriausybė pradė-
somybę. Prancūzų vadai atmetė | jo paštines derybas su komunis- 
Alžiro nepriklausomybės reikalą- tinę Kinija, 
vimus, sakydami, kad Alžiras
yra Prancūzijos dalis.

Įspūdinga procesija 
Buenos Aires mieste

• Ivan Davis iš Denton, Tex., 
laimėjo $400 premiją Neapolio, 
Italijoje, piano konteste.

• Per Vilniaus radiją bal. 11 
d. buvo skaitomi Maironio eilė
raščiai: Nuo Birutės kšlno, Už
migo žemė, Minija, Eina garsas,' 
Ant Drūkšės ežero, Už Raseinių 
ant Dubysos, Saulei tekant ir

gegužes 1 d.

deutsche“ arba ir tokie, kuriems tautų kalėjim£) _ grįžta ir vo_
pilietybė buvo prievarta primes 
ta. „Be pilietybės“ asmenys, nors 
ir vokiečiai, iš Sov. Sąjungos ne
išleidžiami. Yra tarp jų tokių, 
kurie turi Sibire gyventi net nuo 
Pirmojo pasaul. karo. Šiuo me
tu laukiama atvykstant civilių 
vokiečių transporto iš Janisie- 
jaus sričių. Po vieną kitą par- 
vyksta ir taip — bet daugiausia 
pavieniui.

Maskva jau suteikia žinių ir 
apie mirusius ar pasigendamus 
karius bei civilius. Tuo būdu ti
kimasi galutinai išryškėsiant ir 
maždaug 1 mil. karių likimą. 
Tikimasi, kad Sovietai galutinai 
atsisakys reikalavimo keisti gal
va už galvą sulaikytuosius ar 
esančius Sov. Sąjungoje vokie
čius už jų tariamuosius piliečius, 
kurie esą „neišleidžiami iš Vokie-

kiečiai, ir rumunai, ir vengrai, ir 
kiti. Bet kada išauš pavasaris 
mūsų tautiečiams, kurie išvyks
tančius į laisvę tegali palydėti 
tik ilgesio kupinomis akimis ir 

I rankos paspaudimu ? Kada jiems 
ir visai pavergta jai šaliai bus ati
taisyta Stalino padarytoji skriau 
da?

Apie dabartinę padėtį Lietuvo
je ir apie Sovietų Sąjungon iš
tremtus ir kalinamus lietuvius 
turįs gerų informacijų, nes per 
10 m. teko jų daug susitikti bei 
su jais drauge būti. Be to, iki 
1953 m. vykę nuolatiniai trėmi
mai iš Lietuvos. Iki anų metų 
lietuvių tautos sistematingas bei 
apgalvotas naikinimas buvo va
romas visu sparčiu. Gailisi, kad 
ten negalėjęs ve3ti užrašų. Todėl 
daug ką pamiršęs, nors namaža

VATIKANAS, bal. 26. — Va
tikanas švęs gegužės 1 dieną, ku
ri dedikuotą šv. Juozapui darbi
ninkui. Popiežius Pijus XII tą 
dieną pasakys kalbą tarptauti
niame katalikų darbininkų suva
žiavimui Milane.

Komunistę eiles 
mažėja

ROMA. — Jau nuo seniai Itali
joj komunizmas išgyvena didelę 
krizę. Paskutiniu laiku Altamura 
mieste 400 socialkomunistų su
naikino komunistų biletus ir įsto
jo į demokratinių partijų eiles. 
Emilijos mieste visi komunistų 
partijos pareigūnai buvo sukelti 
ant kojų, stengiantis išlaikyti na
rių vienybę. Rimti nesiorienta- 
vimo reiškiniai komunistų tarpe 
pasirodė Marche provincijoj, Um 
brijoj patys komunistų partijos 
vadai atvirai pasisakė prieš Tog- 
liatti.

Oms Chieagoje

Chieagoje ir apylinkėje šian
dien šilčiau, o rytoj šalčiau.tijos grįžti namo“.

Tačiau pabaltiečių iš Sibiro ne j ir likę galvoje, 
paleidžiama tiek, kiek rašo už- į---- --- - , • , . . ~ , —-

"""T“-,,-,. VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
Jei likviduojamos iš Stalino Į — Jungtinių Amerikos Valstybių ir Sov. Rusijos delegatai 

laikų išsilikusios „darbo stovyk-; pradėjo privačius pasikalbėjimus dėl nusiginklavimo. Nusiginkite 
los“ ar „darbo pataisos namai , vįmo konferencija vyksta Londone.
tai dar nereiškia, jog būtų likvi- , ■ , „ co * *•
duojami ir „režimo lageriai“, į ~ Mirė Vengrijos arkivyskupas Czapik, 68 metų amžiaus.

.............  ' — Prancūzija nori pašaukti dar 150,000 vyrų prie ginklų, kad
numalšinus sukilėlius Alžire.......

— Komunistinė Lenkija ir neutrali Kambodija nutarė suda
ryti diplomatinius santykius, pasikeičiant ministeriais.

— Vak. Vokietijos užsienib reikalų ministeris dr. Heinrich von 
Brcntano atvyksta ateinantį pirmadienį į Londoną. Jis tarsis su 
britų premjeru Edenu ir užsienio reikalų ministeriu Lloyd.

kuriuos grūdami visi politišxai 
nepatikimieji, visi sovietinės san
tvarkos priešai. Jos ir toliau pa
liekamos, jų niekas nelikviduoja, 
bet jose vokiečių veik nėra. To
kiuose „režimo lageriuose“ už
darytieji turi atlikti jiems bolše-

Valstybės sekretorius Foster 
John Dultes parašė trumpą, bet 
griežtą notą Sovietų Rusijos am
basadoriui Georgi Zarubin po to, 
kai senatorius Jenner (R., Ind.) 
kreipės į Dulles, kad jis darytų 
žygių dėl pabėgėlių jūrininkų iš- 
viliojimo“ šio krašto.

Senatorius Jenner pirmininka
vo senato vidaus saugumo pako
mitečio posėdžiui, kuriame rusiš
kai kalbantieji liudininkai pareiš 
kė, jog sovietų agentai pagrobė 
penkis jūrininkus ir juos įtempė 
į lėktuvą ir grąžino į Sov. Rusiją.

Senatorius Jenner pareikalavo, 
kad Sov. Rusijai būtų uždrausta 
naudoti Jungtinių Tautų pastogę 
kaip sovietų špionažo ir grobimų 
būstinę Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse.

Sov. Rusijos pareigūnai, „išvi
lioję“ pabėgėlius jūrininkus, yra 
Aleksander K. Gurganov ir Ni- 
kolai Turkin. Pirmasis yra atašė, 
o antrasis — sovietų delegacijos 
trečias sekretorius. Turkin paly
dėjo penkis jūrininkus į Sov. Ru
siją.

Tie penki jūrininkai praėjusį 
rudenį paprašė prieglobos Jung
tinėse Amerikos Valstybėse po 
to, kai jų laivą Kinijos naciona
listai internavo Formozoje. Ir jie 
šiame krašte gyveno kol sovietų 
agentų rankos nepasiekė.

Sovietų ambasadorius Zarubin 
atmetė Dulles raštą ir protestavo 
už įsakymą ištremti diplomatus. 
Tenka pastebėti, gal jų skrybėlės 
diplomatinės, bet širdys ir ran
kos kaip šnipų ir grobikų.

• Florentino Das, Filipinų žve 
jys, iš Havajų iki Pilipinų plaukė 
beveik metus.

Ka'enaorius

Balandžio 27 d.: šv. Zita; lietu
viški: Gotardas ir Aušrelė.

Saulė teka 4:54, leidžiasi 6:44.

Visdėlto autorius pripažįsta, 
kad Lenkijos komunistų partija 
pergyvena sunkias dienas, nete
kusi savo vado — Bieruto.

Kiek tų dykūnų

kolchozuose

MASKVA. — Straipsnyje apie 
Maskvos apylinkės kolchozus 
„Pravda“ nr. 100, rašo, kad toje 
apylinkėje atleista 4,610 admi
nistracinio aparato žmonių, ku
rių išlaikymui reikėjo kasmet su 
naudoti pusantro miliono darbo 
dienų arba apie 10 milionų rub
lių. Taigi, patys sovietai įsitiki
no, jog tik viename rajone buvo 
tiek dykūnų — prižiūrėtojų, šni
pų, kurie nedirbdami gaudavo ge 
resnį atlyginimą. Jų išlaikymas, 
toliau skelbia Maskvos dienraš
tis, pareikalaudavo trečdalio vi
sų piniginių tos apylinkės kol
chozų išlaidų.

Prezidentas EisenhowprU spau
dos konferencijoje pareiškė, jog 
jis nematąs reikalo atvykti Bul- 
ganinui ir ChruSčevui į Jungt. 
Amerikos Valstybes. (INS)

BUENOS AIRES. — Viena iš 
įspūdingiausių Argentinos sosti
nėje Didžiosios Savaitės dienose 
įvykusių pamaldumo praktikų „
yra pažymėtini taip vadinami at
gailos „Kryžiaus Keliai“, kurių 
metu buvo aplankytos visos baž
nyčios, kurios per praėjusių me
tų politines riaušes buvo sudegin
tos. Pirm gausios maldininkų mi
nios buvo nešamas kryžius, pa
darytas iš pusiau apdegusio šv.
Domininko bažnyčios medžio. Šie 
Kryžiaus Keliai buvo suruošti 
tikslu permaldauti Dievą už pa
darytus Jam įžeidimus politinių 
riaušių metu.

• Maldos už pavergtuosius. 
Lenkų vyskupas J. Gawiina krei
pėsi į visus tautiečius išeivijoje, 
kviesdamas gegužės 6 d. organi
zuoti prie Švč. P. Marijos maldos 
dieną už Lenkijos ir kitų paverg
tų kraštų laisvę. Ta proga išsiun
tinėtas raštas viso pasaulio kata
likams informuojąs apie tikybi
nę Lenkijos padėtį.

Libanui pažadėjo

2 milionus doleriu
BEIRUTAS, Lebanas, bal. 26. 

— Jungtinės Amerikos Valsty
bės pažadėjo du milionus dol., 
kad būtų atstatyti kaimai, ku
riuos sugriovė žemės drebėjimas 
praėjusį mėnesį. Tada 130 žuvo ir 
šimtai buvo sužeista. Ambasado
rius Donald Heath pareiškė, kad 
pinigai bus panaudoti atstatyti 
5,500 sugriautų namų ir pataisyti 
11,000 apardytų namų.

• Rumunijoje komunistinė vy
riausybė paleido iš kalėjimų 200 
sionistų, kurie buvę nuteisti Sta
lino įsakymu. Manoma, kad tai 
padaryta ryšium su nauja sovie
tų taktika Vid. Rytuose, kur nori 
laimėti izraelitų simpatijas.

Tegu ateina
GURGAON, Indija. — Pašto 

pareigūnai pranešė žmonėms, jei 
jie nori gauti laiškus, tegu ateina 
įpaštą ir išsirenka. Mat, daug 
pašto tarnautojų serga ir nėra 
kam išskirstyti pašto.

Šiandien išvyksta namo
LONDONAS, bal. 26. — Baigus pasitarimus su Britanijo 

premjeru Edenu, Sovietų Rusijos premjeras Bulganinas ir komu 
nistų partijos bosas Chruščevas ketvirtadienį atliko kelionę pri 
Karolio Mąrkso kapo.

Du Kremliaus vadai padėjo di
delį gėlių vainiką prie komuniz
mo teorijos tėvo kapo.

Marksas mirė 1884 m. Londo
ne ir buvo palaidotas Highagte 
kapinėse, Londono Užmiestyje.

Britanijos premjeras sušaukė 
ministeriu kabineto posėdį, ku
riame pranešė apie savo pasitari
mus su Sov. Rusijos vadais, ku
rie šį penktadienį apleidžia An
glija

Britų ir Sovietų ekspertai pra
kaitavo kol išspaudė pasikalbėji
mų komunikatą.

Jungtiniame pareiškime sako
ma, kad pasitarimuose pažengta

Sovietų vadų — Bulganino i 
Chruščevo — viešėjimas Angį 
joje neišsprendė Vidurio Ryt 
krizės, nusiginklavimo ir Vakar 
Vokietijos sujungimo klausimų.

Jordono pažadas
AMMAN, Jordanas, bal. 26. - 

Jordanas pasižadėjo nebešaudy 
į Izraelį palei 400 mylių rubežii 
Jordano vyriausybė pake visiei 
parubežio vadam, kad būtų ii 
veng ta susišaudymų, prie Jordi 
no ir Izraelio rubežių.

Britų — Sovietų prekybinėje ir j • Pilipinai ir Japonija susita 
kultūrinėje srityje. 'dėl karo reparacijų.
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Redaguoja JONAS SOLICNAS, 1213 W. Main Street, 

Urba.ua, Illinois

Krepšinis žaidynėse
j. ŠOLICNAS

Paskutiniojo savaitgalio metu 
gausi Chicagos lietuviškoji vi
suomenė antrą kartų turėjo 
progą pamatyti mūsų sportuo
jantį jaunimą, kurio buvo suva
žiavę tikrai didžiuls būrys. 
Dyi dienas užtrukusios varžy
bos buvo baigtos tik sekmadie
nio vaakrė, įteikiant nugalėto
jams dovanas. Iškilmingąjį do-

netų, kurie deja nebuvo pajė
gūs išplėšti meisterio vardo iš 
Neries penketuko, nors pusJau- 
baigmėje Detroito jaunimas vos 
nepateikė staigmenos, pralaimė
jęs tik 50:51, prieš tai dar leng
vai įveikęs Baltijos Jūrą iš Chi
cagos 45:32.

Kitoje lentelės pusėje Žaibas, 
nesunkiai nugalėjęs Ccero jau

rie atrodė pralaimės pirmame nį žaidimą, puikias pasuotes, 
rate. Į tikslius metimus ir neblogą drib Į

Liguol pvz. Detroito Kovas' lingą. Tačiau jaunųjų neriečių 
net Vid. Va kai ų sporto apygar
dos lygos pirmenybėse neįsten
gė laimėti nė vienų rungtynių.
Gi šių žaidynių metu, dėka dvie
jų naujų žaidėjų, jie iškopė net 
į baigmę. Smagu, kad Kovas 
taip greitai surado du puikiai 
žaidžiančius Amerikos lietuvius, 
tačiau nenustebsime, jei sekan
čiose žaidynėse jau kiekviena 
komanda turės net po kelis to
kius žaidėjus.

pusėje tvirčiausiau g nklu buvo ip
n$lfill*V7.imflG Čjifaa -iii ' -pasiryžimas kovoti. Šitas jų no 
ras ir nesustabdomas veržlumas 
jiems pelnė pergalę ir prieš Ne
ries pirmąjį penketuką, kurį su
darė išimtina) čia gimę mūsų 
krepš ninkai. Jauniai rungtynes 
laimėjo augsčiausia žaidynių 
pasekme 83:70.

Beimant's žiūrovams

Ir taip antrąją dieną žaidynės
Pačiore krepšinio varžybose buvo baigtos krepšinio baigmi- 

turbūt Kovas labiausiai nustebi- nė mis rungtynėmis. Tačiau ši- 
no pernykščių metų meisterį tos ba'gminės rungtynės dar il-

TELEVIZIJOS
Aparaty Taisymas

Sąžininga* ir garantuot** darbai 
M. RIMKUS, 4617 S. 8iwyer St 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-3037

Tel. ofiso HE. 4-ttfv», rez. PR. 6-783a

DU. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1957 W. GarOeld Blvd.
VAL: 1—4 Ir 6—8 

Šeštadieniais nuo 1 Iki 4 vaL p. p. 
Išskyrus ketvlrtad. Ir sekmad.

Or. Mm KRIAU6ELI0NAITE
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

MOTERŲ LIGŲ IR AKUŠERIJOS 
SPECIALISTE 

8750 Weat 71st Street 
(Kampas 71st Ir Callfornla)

TeL ofiso Ir rv*. REpubllo 7-4146 
Vai. 11-1 Ir 6-8 v. v. Sešt. 1-4 p. p 

Priėmimas tik pagal susitarimų.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd SL 
Ofiso teL REUanoe 5-4416 

Beaki. telef. GRovebUl 6-0617 
Valandos: 1-8 p. m. Ir 6-8 p. m.

Penktad. tik po pietų. 
Trečiad. Ir šeštad. pasai sutarti

Ofiso tel. CiJffside 4-2886 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 471 h Street 
(Kampas 47 th Ir Hermltage) 

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

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chlrurgč) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

7166 South W e stena Avanse
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 - vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Beitad. H 
vai. ryto Iki 8 vai. popiet.

Ofioe tel. RE. 7-1168 
Res. tel. WAlbrook 5-3765

DR. FL TALLAT-KELPŠA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 West 16th Street 
Vai.: kasdien 6-8, Seštad. 1.8 

Telef. TOunliall 3-685#
2534 West 68th Street 

Vai.: tik iš anksto susitartu. 
Telef. HEmlock 4-7680, neatsakius 

skambinu CEntral 6-2284.

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IB 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6822 So. Western Avenue
Vai.; kasdien 10-12 vai. Ir 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-322#
Re» telef. \VAlbrook 5-507*

Tek ofiso YA. 7-5557, res. RE. 7-4866

DR. FRANK C. KWINN
(KVLEČINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 Weat 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:3' 
Uždara treč. visa diena Ir ieštad. vak

New Yorko Atletų Klubą, kai 
koviečiai juo3 lengvai nugalėjo 
51:33 (32:15). New Yorkas šį 
kartą, neturėdamas savo tarpe 
Vyt. Grybausko, daug ir nesi
priešino ir, pralaimėję pirmąsias 
rungtynes, žaidynėse toliau da
lyvavo tik kaip žiūrovai. Toliau, 
kaip ir buvo tikėtasi, akademikų 
Lituanica skaudžiai nubaudė To 
ronto Aušrą 80:51 (41:28). 

Pusiaubaigmėje susitiko Ko-

gai bus atsimenamos visų, ku
rie galėjo tilpti tuo momentu 
salėje. Rungtynes pradėjus sa
lė buvo perpildyta. Tik nuola
tinis pranešėjo prašymas priver 
tė visus sėdėjusius susispausti, 
kad visi žiūrovai galėtų t lpti.

Nėra abejonės, kad aikštėje 
prieš rungtynes favoritai buvo 
Kovas, turįs ūgį, gerus metikus 
ir fiziniai daug pajėgesnis. Ne
ries gi pusėje buvo žiūrovų sim 
patijos, greitis, jaunatviškas, e-

Fasko pirm. Br. Keturakis. J nančia. pasekme? Tik pirmame „ors J. matę? kaip lengvai nu-1nergija trykšt^s pasiryžimas
Šiose VI š. Amerikos lietuvių , kėlinyje Žaibas daugiau įstengė gaiėjo New Yorką, atrodo dar ir ••• VaJaitis. Taip, Valaitis, ku

sporto žaidynėse dalyvavo apie pasipriešinti, bet tai ir buvo vis- vįs pjjnaį neįvertino priešininko
250 sportininkų, kurie atsto- kas. Nerį atstovavo Valaitis 4, įr -todėl Kovas neturėjo d delio
vavo 11 klubų. Įvairias varsy- Peškys 14, Prapuolenis 8, And- vargo. Rungtynes laimėjo gana
bas aplankė keli šimtai lietuvis- rijauskas 11, Vygantas 4, Tau- įtikinančia 75:58 pasekme,
kosios visuomenės. Gausus bū- ras 6, Tyrulis 10, Aleksiūnas, Antroje lentelės pusėje Ne 

Bartkus ir Varnas

vanų įteikimą Lietuvių auditori- j nuosius debiutantus Ateitį 46: 
joje pradėjo žaidynių rengėjų 35, pateko į baigmę.
LSK Neris pirm. A. Lauraitis, 
pakviesdamas V. Adamkavičių 
pravesti dovanų dalinimą. Ap-

Baigminėse rungtynėse antrą
ją varžybų dieną Nerį daugu
moje atstovavo pakaitalai, ku

dovanojus laimėtojus taurėmis, rįe gužaidė labai gražiai ir pir-
ir diploma s žaidynes uždarė Į mąjį kartąZa t,ą nugalėjo įtiki- va2 “"J" Lituinica.““ Pastarieji,

OR. IUZE IR KĘSTUTIS 
AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2300 West V-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 Bei 
tadienlala 10 Iki t vai. popiet.

Ofiso tel.PRospect 6-1785 
tel. CjRovehUl 8-5603

ris šokdino daugumą žiūrovų 
savo neįsivaizduojamai sunk ais 
metimais iš įvairiausių padėčių, 
puikiomis pasuotėmis ir geru 
driblingu. Kovas, pradžioje ma-

DR. VL BLAŽYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4701 South Daoien Avenue
(Kampas 47-tos Ir Damen Avė.)

Vai kasdien nuo 6—8 vai. vak 
Seštad. 2—4 ,val. vak.

rys, tačiau pirmąją dieną žiū
rovų galėjo būti ir daugiau. 

Šeimininkų šienapjūtė

Kaip ir buvo tikėtasi, daugu
mą pirmųjų vietų laimėjo LSK 
Neris. Vyrų krepšinio pirmuo
ju penketuku šiemet Neries II 
komanda, baigmėje įveikusi De
troito Kovą 81:79 (37:31). Jau
nių meisteriu tapo taip pat Ne
ries penketukas, įveikęs baig
mėje nuolatinį savo priešininką 
Clevelando Žaibą 57:38 (21:16).

Tinklinio varžybose Neries 
moterų pirmasis šešetukas baig 
mėje nugalėjo Žaibo I 2:0 (15:- 
11), 15:4), o Neries vyrai įvei
kė baigmėje Lituanicą 2:1 (15: 
5), 11:15,15:13).

Stalo teniso komandinėse var 
žybose moterų grupėje laurai te
ko Neriai, laimėjusiai prieš Žai
bą 3:0, o vyrų grupėje — Toron 
to Vyties trejetui, baigmėje nu
galėjusiam Rochesterio Sakalą 
5:3.

Individualinėse varžybose vy
rų meisterio vardą antrą kartą 
iš eilės laimėjo Pr. Gvildys, baig 
mėje įveikęs Vyt. Grybauską 
3:1. Vyrų dvejeto meisterystė 
atiteko Gvildžiui — Neimantui, 
laimėjusiems baigmėje prieš 
Grybauską — Mačiulį 3:2. Mo
terų dvejete nugalėtojomis ta
po O. Blandytė — Tonkūnaitė, 
baigmėje įveikusios Šikšniūtę — 
Laikūnaitę 3:0, ir mišraus dve
jeto pirmoji vieta teko J. Rūte- 
lionienei — J. Šoliūnui, baimėje 
laimėjusiems prieš Kasperavičių 
tę — Gvildį 3:0.

Žaidynių metu pravestose var 
žybose pirmoji vieta teko meis
teriui P. Tautvaišai, antroji — 
Škėmai ir trečioji — Jakštui.

Palikę kitas varžybas sekan
čiam kartui, stabtelėkime šian
dien prie krepšinio aikščių. 
Jaunių vicemeisteris — Žaibas

Atrodo, kad jaunių krepšinio 
nugalėtojo vardą Chicagos krep
šininkai yra “užpatentavę”, ir 
visose žaidynėse laukiama ir 
spėliojama, kam teks ne pirmo
ji, bet antroji vieta. Ir šiose žai 
dynėse vaizdas t3s pats. Varžy
bose dalyvavo net penketas vie

žaidė Gelgotas 12.
13, Valdukaitis 11, 
ir Motiejūnas.

Rungtynes dėl trečiosios vie
tos laimėjo Detroito Kovas, nu
galėjęs Ateitį 60:49.

Us Žaibą rįes jauniaį; žaisdami antrosios J
Barzdukas komandos vardu, lengvai nuga-1 81 . . .
Bartkus 2 Bjo Toronto Vytį 58:43 <30:-lpat plrmW ™>nucių negalėjo

22). ‘šiose rungtynėse Neris1 ttsiginti nUO ttaUų metimų‘ 18 
pirmąjį kartą lietuviškajai vi- Neries puses metė V1SL taciau 
suomenei parodė gerą komandi- (Nukelta į 5 pusi.)

nęs rungtynes laimėti kel'asde- Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti 
taškų skirtumu, jau nuo', Telef. ofiso LAfayette 3-6048

Tel. ofiso PRospcct 6-2240
PRospeot 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
HPEC. CHIRURGINKF LIGOS 

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

OR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA TR CRTRURGt 

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

Tel.: Ofiso — PUlIman 5-6764
Buto — ENgleurood 4-487#

DR. VYT. TAURAS 
TUP6IAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 
8PE0. MOTERŲ LIGOS

Ofisas Ir rezid.: 2410 W. 51st St 
rel. PRospcct 8-1223 arba WE 6-5577 

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

šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

Tel. oftso HE. 4-2123, rez. PR. 6-848

DR. V. P. TUMASONIS
1YPYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec chirurginės ligos
4255 South M’estern Avenue

VAL. kasdien 2—4 p. p. ir 7—9 vat 
šeštad. 2—4 p. p. Trečiad b

sekmadieniais uždaryta

la ARTI IR TOLI BALDŲ

PERKRAUSTYMAS
Naujas specialu* didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda Pigus ir sąžiningas 
Itatarna vilnas.

R iERCNAS
454* S. Wood St., Chlcago *.

Illinois. tel. VI 7-2972

Tenka apsispręsti 

Vyrų krepšnio varžybose šių 
žaidynių metu staigmenų buvol 
daugiau negu tikėtasi. Priežasr! 
čių galima surasti įvairiausių, 
tačiau viena, bene stipriausia ir 
aiškiausia, tai ir bus tas dar 
ligšiol nenustatytas ir neišspręs
tas klausimas: kas lietuvis, kas 
ne? Kas gali atstovauti vieną 
ar antrą klubą? Tikėkimės, kad 
sekančiose žaidynėse šitas klau
simas bus galutinai išspręstas, 
ir nė vienas klubas negalės prie
kaištauti, kad, girdi, buvo pra
laimėta todėl, jog priešininko 
komandoje buvo nelietuvių. Ši
tas klausimas ypatingai aštriai 
iškilo šių žaidynių metu, kai į 
baigmę pateko penketukai, ku-

RADIO SUl

Į Clempos-dalys-baterijos) j
į -V TAISYMAS , 
įnamuosedirbtuvėsej 

100%
^GARANTIJA, 

[ZENITH,

iiiiDom

I UJU TELEVISION
Csav. inž. A. Semėnas)|

3130 S. Halsted-DA6-6887]

STATYBAI 
IB NAMŲ 
PATAISYMl'l 
PBISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

BUICK’AS

Rez.: WAlbrook 5-3648

Tel ofiso HE. 4-5849. rez. HE 4-2324
DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Western Aveaue 
Chlcago 29, 111. 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas REpubllo 7-4800 

Rezidencija: GRovebUl 6-8 IBI

Ofiso Ir buto tel. HEmlock 4-6815

DR. A, NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

DANTISTAS

DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 S. Whipple Street

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

LAfuyctte' 3-4949 
Namų — CEdarcrcst 3-7786

LIETU VISKAS

AUTOMOBILIS

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....................04,500,000.00

CHARTERED AND SUPERVISED BY THE 
UNITED STATES GOVERNMENT

of Federal Savings and Loan Insurance Corporation 
JUSTIN MACKIEWIGH, President

Member

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

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. 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.
vak

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrglnla 7-0036

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

Tel. ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-8867

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spec. moterų Ilgos Ir akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer Ir Californla Avė. 

VAL.: 2—4 Ir 6—8 v. p. p. 
šešt. 2—7 vai. d. p.,
Išskyrus sekmadienius.

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St. 

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

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

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525
DR. AL RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue

(Kampas Kedzle Ir Archer).
Vai. kasdien nuo 2 Iki 9 vai. 

Trečiad. Ir sekmad. tik susitarus

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

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VaškevičlūtS)

GYDYTOJA IR CHIRURG® 
6248 South Kedzie Avenue 

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Ct., Cicero
Kasdien 10-12 vai ryto Ir 5-8 vai.

vak. šeštadieniais 10-2.
Ofiso Ir buto tel. OLymplo 2-1881

Tel. ofiso VIctory 2-1581
Rez. VIctory 2-0743

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

STANIIAIII) FEDKRAI. SAVINGS

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LITWINAS, Prez.
3039 Se. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272 
\ pka inavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai
Raštini! atklara kasdien nuo

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

■g. . r? ."Aą-ą.—

Ano LOAN ASSOtlATION 
“ OF CHICAGO
Blįi.t 419 2 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 

—OHONEi Vlrginio 7-1141
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MARQUETTE GELIŲ KRAUTUVE
KORSAŽAI, GfiLES VESTUVĖMS, LAIDOTUVĖMS IR 

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

2743 West 691h Street Tek PRospect 6-0781
(priešais ftv. Kryžiaus ligoninę)
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AUKŠTAS DIVIDENDAS — APDRAUSTAS SAUGUMAS IR PELNINGI PATARNAVIMAI.

TAUPYKITE TVIRTAI. APDRAUSTOJ 816,000,000 ĮSTAIGOJE. AUKACI AUS1AS. NAUJAI PADIDINTAS DIVIDENDAS Už PAID OP INVI NTMEN- 
T( SĄSKAITAS, KITI TAUPYMO SKYRIAI: OPTIONAL, BONUS. KALĖDŲ IR VAKACIJŲ SKYRIAI. GALITE TAUPYTI IR l’ER LAIŠKUS. SU
TAUPYKITE IBI^AIDAS IŠKEIKIANT ČEKIUS IR APMOKANT VISOKIAUSIAS BILAS, VEI7TUI PATARNAVIMAS NARIAMS. IŠKEIAIAM (B 
PARDUODAM VALDŽIOS BONUS. NAMŲ PASKOLOS PRIEINAMIAUSI OM SĄLYGOM. SUŽINOT MŪSŲ AUKŠTĄ DIVIDENDĄ IR KITAS IN
FORMACIJAS PAŠAUKIT — GROVEBULL 6-7676.

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASS0C1ATI0N, 6234 SOUTH VVESTERN AVĖ.
PIRM. 12 VAL. — M VAL.; ANTRAD. IR PKNKT. * Utį 4 VAK.; AKT. * IKI 6 vaL vak.; Traė. UŽDARYTA VISĄ DIENĄ; šlArr. • IKI 2 POPIET

Ofiso t,ief. YArds 7-1166 
Rezidencijos — STewart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Weot 35th Street 
(kampas Halsted ir 35-ta gatve) 

VAL. 1—4 ir 6:30—8:30 p.p. kas
dien Išskyrus trečiadieniais. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vul.

Ofioe WAlbrook 5-2670.
Rea. Hllltop 8-1560

Dr. Aiexander I. Javolt
(JOVAIŠA8)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
MLARQUETTE MF.DICAL CENTER 

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)

2500 West 6Srd Street
VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:30 
iki 9 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta

Telefonas GRovehill 6-1596
0R. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

PRITAIKO AKINIUS 
tiandos. 9—12 Ir 7—9 v. v, paga>

’taitarima išskyrus trečiadienius
2422 Mest Marųuette Bd

Telefonas REllance 5-1811

OR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
3925 West 59th Street 

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

Atostogoso nuo bai. 2 2 iki geg

vak

7 d.

Tel ofiso Ir buto OLymplo 2-415#
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
4938 W. 15th St-, Cicero 

Kasdien 1—I v. Ir 6—8 v. vakare. 
Išskyrus trečiadienius

Butas 1526 So. 4»th Avė. 
Bsštadtenlals 12 Iki 4 popls*

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGU

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdlon popiet nuo 12-2:10 v. 
Vak. pirm., antr., ketvirt. 6-1:80 v. 

Trečiadieni tik susitarus

PLATINKITE “DRAUGĄ’

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpubllo 7-2280 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS
2435 Weat 69th Street

VAL.: Pirm., antr., Ketv., penkt. 
nuo 2:00 — 4:00 ir nuo 6:00 — 8:00. 
šešt. nuo 2:00 — 4:00. Trečiad. ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE. 4-3160

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marųuette Ed.
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 Iki 8 vak. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. oflao CA 6-0257, rez. PR 6-666#

DR. P. Z. ZAUTORIS

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

keičia stiklus Ir rSmua.
4455 So. California Avė., Ohicago 

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

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 CHIRURG® 

4645 So. Ashland Ava, Ohicago 
Pirmad., antr., ketv. Ir penk 

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

Rez. 8053 S. Campb«‘ll Avė 

Tel. ofiso YA 7-4787, rez. PR 6-1830

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1645 S. Ashland Avė. (kamb. 211)
Vai nuo 2—4 Ir 6—8; trečiad. šeš 
tad. ir sekmad tik pagal sutarti 

Jeigu neatsilieps vlršmlnStt telefonai
šaukite Mldway 3-0001

F. ŠILEIKIS, 0. P.
OrthojMslas - Protezlsta*

A.paratai-Protft7.al, Mod. ban
dažai. SpiT. pagalba kojom 

(Areli Supporta) tr t.L
Vai.: 9-4 Ir 6-8. Šeštadieniai* 9-1. 
(1RTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 

2850 W. 63rd SL Chlcago 2#, 11L 
Tel. l’Bospeet 6-5084.

TeL ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-666# 
1821 So. Halsted Street 

Rezid. liflOO S. Artesian Avė.
VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1828 

Pritaiko akiniu*. 
Kreivos aki* 

Ištaiso.
Ofisas Ir akinių dlrbtuvB 
756 West 35th Street 

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 lkl 8, tre
čiad. nuo 10-12, penktadienj 10-2 Ir 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

virs za
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Skclbkitės “Drauge”
DRAUGAS 

TIIE LITHCANIAN DAILY FRIEND 
2334 S. Oakley Avė., Chlcago 8, UI. TeL Vlrglnla 7-6641; 7-4642

Bntered a* Becond-Cluss Matter March 31, 1916, at Chloago, Illlnol* 
Undev the Act of March S, 1879,

Member of the Cathnllc Presą Ass’n 
Publlahad dally, ezept Bundays, 

by the
Llthuanlan Catbollo Prese Soclety 
PRENUMERATA: Metams
Chlca<oJ Ir Cicero! $9.00
Kitur JAV Ir Kanadoje 88.00
Ulalenyje 811.00

8UBSCRIPT1ON RATES 
88.00 per year outslde of Chlotųro 
89.00 per year ln Chlcago A Cloaro 
88.00 per yoar ln Canada 
Forelgn 811.00 per year.
H metų 

5.00
84.50
86.50

8 m6n.
18.78
83.60
is.oe

1 vn*e
11.11»l.S0
81.86

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių na
šauto. Juo* grųllna tik M anksto susitarus. Redakcija ui skalbimų toriai 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamo* gavus prašymų.

/

Urba.ua


Penktadienis, balandžio 27, 1956

KATYNO SKERDYNĖS
Katyno miško skerdynių klausimas ir vėl aktualėja. Jis ak- 

lualėja ryšium su Maskvos užsimojimu visus nusikaltimus, klai
das ir žudynes suversti į Stalino karstą.

Spaudoje jau buvo minėta, kad Lenkijos komunistų tarpe 
jau buvo nugirsta pasisakymų, kad Katyno skerdynių kaltinin
ku yra tas pats Stalinas, kuris ir daugelį kitų baisių dalykų yra 
įvykdęs. Ligšiol dėl tų skerdynių komunistai kaltindavo Vo
kietijos nacius.

Alto Vykdomojo Komiteto nariams lankantis JAV Kongrese 
prieš porą savaičių teko, kalbėtis su tais kongresmanais, kurie 
dirbo kongresniame komitete Katyno skerdynėms ištirti. Jie 
yra pravedę nuodugnų tyrinėjimą, išklausę nemažą skaičių liu
dininkų ir pateikė Kongresui ir Valstybės Departamentui pra
nešimą, iš kurio rodos jokios abejonės negalėjo būti, kad Ka
tyno skerdynes pravedė komunistų budeliai. Tačiau to kongresi
nio komiteto darbui eigos neduota, nes mat nenorėta erzinti 
Stalino režimo. Alto delegacijai, lankantis pas prezidentą Eisen- 
howerį 1953 m. kovo mėn., buvo užsiminta, kad Altas mano pra-

MWRAATIS DRAUGAS, CHTCAGO, TLLlMOTR

SESELĖS Iš RYTŲ
A. .III AKA

Putnam, Conn., mums būtų Dar nėra nė dvidešimt metų, 
likęs nežinomas ir svetimas o kaip išbujojo Nekalto Prasi- 
Amerikos kampelis, jei jame dėjimo lietuvaičių seserų kon- 
1936 metų pabaigoje nebūtų į- ' gregacija. Thompson, Conn.,
sikūrusios lietuvaitės seselės, 
Nekalto Prasidėjimo Švenčiau
sios Panelės Marijos dukros. 
Prieš jas ten tebuvo valstybinė 
vaikų prieglauda — ūkio trio- 
bėsiai ir gyvenamas namas. Po 
17 metų viskas pasikeitė — 
puiki koplyčia išaugo, kurią sa
vieji statė, dekoravo, įsigijo 
jos modernią spaustuvę, įrengė 
mergaičių bendrabutį, pastovią 
vasaros mergaičių stovyklą,

jos globoja kelias dešimt sene
lių, Toronte, Kanadoje, admi
nistruoja mažųjų vaikų namus, 
prieš metus įkūrė vaikų darže
lį Toronte ir Montrealyje. Tiek 
daug pakvietimų turi, negali 
visų patenkinti, per maža sese
lių, o ir tos pačios kartais pa
sijunta pavargusios.

J
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syti Atstovų Rūmus, kad jie, gaudami Prezidento ir valstybės 
sekretoriaus pritarimą, sudarytų komitetą Pabaltijo okupacijai 
ir ten vykdomam genocidui tirti. Katyno skerdynių tyrinėji
mas buvo nurodytas Prezidentui pavyzdžiu. Ryšium su tuo tada 
Prezidentas pasakė, kad vis tik “Facts were not established”. 
Vadinasi ir jis šiek tiek abejojo.

Atsižvelgdami į tai, buvusieji komiteto nariai dabar nori 
reikalą naujai pajudinti, gauti daugiau žinių iš pačios Lenki
jos ir jį vėl kelti. Stalino smerkimas pačiame Kremliuje duoda 
vilčių, kad bus gauta papildomų įrodymų, ir sudarytai bylai, 
kuri didelė ir svarbi, bus duodama eiga.

Šį mėnesį kaip tik sueina trylika metų, kai Katyno miške, 
netoli Smolensko, buvo surastas masinis kapas. Tai buvo pir
mas žygis, kuriuo siekta išaiškinti, kas atsitiko su penkiolika 
tūkstančių lenkų karininkų ir inteligentų, kuriuos buvo paė
musi Sovietų Rusijos kariuomenė 1939 m., kai Stalinas, bendra
darbiaudamas su Hitleriu, užpuolė Lenkiją iš rytų.

Suprantama, kol galiojo Stalino — Hitlerio susitarimas (iki 
vokiečiai užpuolė Rusiją 1941 m. vasarą), nieko nebuvo žinoma 
apie šių 15,000 lenkų likimą. Lenkų autoritetai darė spaudimą 
į Maskvą, kad būtų išaiškintas le**ų karininkų žuvimas. Mask
va visaip išsisukinėjo. Bet kai po dviejų metų naciai įsiveržė 
į Rusiją, jie paskelbė Katyno miške radę tūkstančius lavonų 
su lenkiškomis uniformomis. Vokiečiai su pagalba specialistų 
iš įvairių kraštų nustatė, kad tai buvo lavonai dingusiųjų lenkų 
karininkų ir inteligentų. Daugumas jų nušauti užpakalyje su
rištomis rankomis bei pjuvenomis pripildytomis burnomis, kai- 
kurie buvę net nenušauti, bet gyvi užkasti ir uždusę.

Dabar atsiranda naujos galimybės galutinai išaiškinti šią 
didžiąją XX šimtmečio gėdą, šį nežmonišką bolševikų, kuriems 
tuo metu vadovavo Stalinas, žiaurumą.

Pažymėtina, kad šią sukaktį minėjo ir Amerikos Balsas. 
Jis teisingai pastebėjo, kad Katyno tragedija daug ką pasako. 
Ji padeda išaiškinti, kaip Lenkijoje buvo įvesta komunistų dik
tatūra. Ji taip pat esanti neatskiriama ir nuo tų tragiškų kovų 
Varšuvoje 1944 m., kai maršalas Rokosovskis sulaikė sovietų 
kariuomenę prie miesto, kol Varšuvos sukilėliai buvo nacių su- 
triuškinti. O prieš tai Maskvos radijas ragino lenkus sukilti 
prieš nacius ir žadėjo pagalbą. Tai buvo kita sovietų priemo
nė sunaikinti tuos lenkus, kurie buvo išgyvenę nacių okupaciją 
ir tikėjosi savo kraštui laisvo ir nepriklausomo gyvenimo.

Nereikia užmiršti, kad už Katyno tragediją yra kaltas ne 
vienas Stalinas, bet ir Chruščevas, Bulganinas, Žukovas bei visi 
kiti augštieji Kremliaus komisarai, kurie šiandien labai norėtų 
nusiplauti rankas ir visus nusikaltimus suversti vienam Stalinui. 
Bet esame tikri, kad jiems tas nepavyks.

viską išdailino, išgrąžino. Lie
tuviška sodyba, prie kurios ir 
mūsų tautos Rūpintojėlis ry
mo.

O vasarą iš visos Amerikos 
suvažiuoja lietuvaitės stovy
klauti. Per dvyliką metų iš viso 
čia stovyklavo virš tūkstančio 
mergaičių. Tyras oras, toli nuo 
miesto triukšmo, skaidri saulu
tė, miškeliai, pievos, gaivinąs 
ežero vanduo mergaites gaivi
na, joms teikia poilsį. Virš to 
jos auklėjamos katalikiškai lie
tuviškoje dvasioje. Tautiniai 
šokiai, liaudies dainos, pasakos, 
eilėraščiai, įvairūs konkursai, 
dažni laužai mergaitėms neša 
tiek džiaugsmo, prisiminimų, 
kad jos pamiršta ir savus tėve
lius ir kai reikia skirtis ašaro
ja. O kitais metais dažniau
siai vėl tos pačios grįžta. Sto
vyklautojos kaltJa tik lietuviš
kai, jos turi jaustis lietuvai
tėmis, geriau susipažinti su mū
sų istorija, papročiais, tradici
jomis. Būna atsitikimų: atva
žiuoja mergaitė į stovyklą sun
kiai bekalbėdama lietuviškai, 
po kelių savaičių iš jos grįžta, 
kokia milžiniška permaina — 
jau gerai lietuviškai kalba, lie
tuviškai mąsto.

KAIKURIŲ GRUPIŲ 
IŠSTOJIMAS IŠ VLIKO

Naujausiame “Lietuvių Die
nų” numeryje (bal. mėn.) yra 
pasikalbėjimas su Lietuvos at
stovu Prancūzijoje, dr. St. Bač 
kiu, kurs švenčia 25 m. sukak
tį diplomatinės tarnybos ir 50 
m. amžiaus. Jubiliatas pareiš
kė, kad mūsų pasiuntinybės
padėtis Paryžiuje net yra page- orgius Ulicovius Lithuanus. 
rėjusi. Kaikas laimėta piliety- Lietuvio vardą jis įterpė, norė- 
bės, pasų klausimuose bei dip- damas laimėti lietuvių bajorų 

prielankumą. Veikale, paraSy-

KADA LEIBNIZAS BUVO 
LIETUVIS

Šitokia antrašte V. Trumpa 
rašo straipsnį naujame “Liet. 
Dienų” numeryje. Autorius at
skleidžia vieną istorinį faktą: 
filosofas Leibnizas yra parašęs 
veikalą “Politinių įrodymų ban
dymas renkant Lenkijos kara
lių” ir tą veikalą pasirašė Ge-

Baranausko darbas scenoje (ir 
žvejyba ežere); A. Kučiūnas iš
kelia jo turimą Dievo duotą ta
lentą. St. Daunys davęs veda
mąjį “Laiko vaidmuo politiko
je”. Giliai įspūdinga partizanų 
daina, kurią sukūrė dabar Ka
nadoje gyvenanti Vanda Pana- 
vaitė;

— Aš verkiau parimus tarp
vartėj darželio,

Kai paspaudęs ranką tyliai 
išėjai.

Ašarom sidabro verkė rūtos 
žalios,

Verkė ūkanose skęsdami lau
kai.

Daina baigiasi posmu — ka
da žemelė bus nuo kraujo soti, 
ji sutiks žirgeliu grįžtantį ber
nelį, duodama vandens moli
niam ąsoty ir nusišluostyt duos 
rankšluosčiu dailiu.

— Dr. J. Daugailis

Nežiūrint visų sunkumų, jos 
apsisprendė priimti Amerikos 
Lietuvių Romos Katalikų Fede
racijos kvietimą — adminis
truoti vasaros jaunimo stovyk
lą, kurią Federacija nupirko 60 
mylių nuo Detroito. Šitame 
trikampyje iki šiol neturėjome 
savos pastovios stovyklos. Tė
vai Saleziečiai šiais metais jau 
įrengs, tačiau į ją pateks vien 
berniukai. Mergaites pasiryžo 
globoti seselės. Jos toje vietoje 
turi ir kitų didelių planų, Ka
talikų Federacijos valdyba 
joms paves 45 akerių žemės 
plotą, kuriame jos pramato 
statyti senelių prieglaudą ir 
vienuolynui- namus. Mums ma
lonu jas pasveikinti, kad jos 
pasiryžo arčiau mūsų keltis 
gyventi. Dabar nebus sunkumų 
jas aplankyti, jų darbais pasi
džiaugti, jas paremti. Jų rėmė
jai šį sekmadienyje ruošia sei
mą, kuris prasidės mišiomis 
10 vai. 45 min. švento Jurgio 
parapijos bažnyčioje, kurių 
metu pamokslą sakys jų kape
lionas kun. prof. S. Yla. Po 
mišių 12 vai. tos pačios para
pijos salėje įvyks bendri pie
tūs, o 2 valandą prasidės po
sėdis. Į seimą atvyksta jų mo
tinėlė Aloyza ir seselė Augusta. 
Jos daug ką papasakos, paro
dys ir filmą iš savo veiklos. 
Kuo skaitlingiausiai nuvykime
jų pasveikinti, su jomis susipa
žinti, jas paremti. Medžiaginė 
parama šiuo momentu yra joms 
reikalinga — dar neišmokėta 
skola už koplyčią, o čia kuriasi 
naujoje vietoje, arčiau mūsų. 
Paremkime jas ir savomis mal
domis, kad Dievulis joms kuo 
daugiau kandidačių pasiųstų. 
Jaunų seselių jos yra labai rei
kalingos.

DARBO DRABUŽIAI

Adlai Stevenson La Guardia aerodrome gauna darbo drabužius 
vykdyti priešrinkiminei kampanijai. (INS)

PAVERGTOJE LIETUVOJE
— Lietuviškieji Kauno dailės

kombinato keramikos gaminiai, 
kuriuose atspindi k'/j mažiausia 
bolševikinės propagandos, pla
čiai žinomi ir kitur — ir visur 
mėgstami. Vilniaus radijo pra
nešimu, kombinato dirbiniai mie 
lai pageidaujami Maskvos, Ry
gos, Savastopolio, Talino, Sta
lingrado, Iževskio ir kitų mies
tų universalinėse parduotuvėse. 
Pereitais metais kolektyvas pa
gamino daugiau, kaip buvo nu
matyta plane, už 109,000 rublių. 
Pernai Taline įvykusioje Pabal
tijo taikomosios dailės parodo
je Kauno keramikai užėmė pir
mąją vietą. Miknevičiaus, Ge
nienės ir Kamantavičienės ge
riausių keramikos kūrinių at
ranka paruošta išsiųsti Milanan 
į Italijoje šiemet ruošiamą dai
lės parodą. Be jų, savo darbais 
pasižymi dar V. Žuklys, prof. 
L. Strolig ir kiti.

Petraitis, V. Dineika, J. Nava- 
kauskas, V. Tamoliūnas.

— Tytuvėnų pramkombinato 
direktorius Vaitkus “Tiesoje” 
smarkiai* puolamas kor. Minio
to už sukčiavimus ir kišininkys- 
tę. Rajono liaudies teismo ta
rėjas Žalūda jo draugas, kuris 
gerai vaišinamas viską priden
giąs.

Toks pat sukčius esąs Grigu- 
la buvęs Šiluvos lentpjūvės ir

malūno vedėjas. Kai tos įmo- Į žvejys Tidikas. Jis ir kiti 7 se 
nės 1952 m. sudegė, jis buvęs į neliai gauną pensiją, bet sudarę

niau. Jos dvasininkas — Semio- 
novas, kilęs nuo Kauno, kuni
gavęs jau nepriklausomos Lietu 
vos laikais. Žydų sinagogos nė
ra. Sugriauta karo metu, ji taip 
ir liko. Pagaliau, ją ir lankyti 
nebūtų kam, nes Tauragėje tegy 
vena žydų vos vienas ar du. 
Visų trijų konfesijų dvasininkai 
savo tarpe labai yerai sutaria, 
vienas kitą kuo galėdamas pare
mia ir prireikus padeda. V sos 
bažnyčios —‘ pilnos tikinčiųjų. 
Vyksta jose taip pat sutuoktu
vės ir krikštynos. Bet procesi
jos teleidžiamos tik šventoriu
je. Tik per laidotuves einama 
ir į kapines su jomis.

— “Žmonėms leidi atgal da*i-
rytis” — priekaištavo V.lkaviš- 
kio raj. Alksnėnų kolūkio pirm. 
Ant. Gečys Marijampolės raj. 
Piliakalnio kolūkio pirmininkui 
pamatęs, kad arklydėse prie 
kiekvieno arklio yra ne tik nu
meris, bet ir kam anksčiau pri
klausė. Girdi, ir pas mus taip 
buvo anksčiau, bet jau taip ne
besą. Mat, vargšai ūkininkai, 
“savanoriškai” sug'nti į kolcho
zus dar tebeturi vilčių vieną kar 
tą vėl ūkininkauti laisvai.

— Milionieriumi skelbiamas 

Anykščių rajono kolūkis “Leni
no keliu”. Jis daugiausia paja
mų gavęs iš gyvulininkystės — 
per 400,000 rb. Pajamos kolū
kio palyginus su 1954 m. padvi- 
gubėję. TJž darbadienį kolūkie
čiai gausią po 7 rublius pinigais, 
po 3,5 kg grūdų “ir nemaža ki
tų žemės ūkio produktų”.

Iš kiel'vienos karvės buvę pri
melžta po 1,619 kg pieno, iš 
100 ha ariamos žemės pagamin
ta 20,6 centnerio kiaulienos.

— Tarp Klaipėdos ir Girulių 
pastatyta nauja “Bangos” kol
chozo žvejų gyvenvietė. Tarp 
kitų čia apsigyvenusi nuo Varė
nos atsikėlusi žvejo Juozo Stran 
kausko šeima. Minimas senelis

paskirtas Rūtelių lentpjūvės ve
dėju.

Tytuvėnų kooperatyvo pirm. 
Vasiliauskas. Vaitkų kaltina Mo 
tūzienė, kad jai už darbą neat
lygina, šoferis Ralys, kišinin- 
kyste, Rūtelių lentpjūvės dar
bininkas Nvparas, kad duoda
vęs jam pasirašyti kaip paėmus 
pinigus, kurių jis ir nematęs 
ir t.t.

Vilniuje “Pergalės” kino _ Tauragėje ir toliau tebe-

lomatinėje akcijoje.
Paklaustas apie kaikurių 

grupių išstojimą iš Vliko, dr. 
S. Bačkis pareiškė:

— Lietuvos padėtis tiek tarp
tautiniu, tiek tautiniu požiūriu 
perdaug sunki ir rimta, kad 
mes galėtume sau pasivelyti 
skaldymosi liuksusą. Visoki ar
gumentai, kad bendras darbas 
ar veikimas neįmanomi, nėra 
tokie svarbūs ir rimti, ir ne
atrodo, kad galėtų lietuvį, su
sirūpinusį Lietuvos ateitimi ir 
likimu, įtikinti... Kada žmogus 
pasiryžęs rimtą ir sunkų darbą 
atlikti, — pirmiausia jis turi 
sėstis prie bendro stalo ir kar
tu su tais, kurie siekia to paties 
tikslo, aptarti visas darbo są 
lygas, išstudijuoti visus darbo 
planus, surasti bendrą kalbą ir 
sudaryti bendrą darbo planą ir 
tada daryti visa tai, kas gali
ma ir reikia. —

tame lotynų kalba, filosofas 
bandė Lietuvių—Lenkų vals
tybei įpiršti kandidatu į kara
lius Pilypą Vilhelmą, Neuen- 
burgo kunigaikštį; tuo metu 
Leibnizas buvo globojamas jo 
ministerio barono Boyneburgo, 
kurs turbūt ir įkinkė Leibnizą 
į politinę propagandą. Kara
liaus rinkimas sudarė didelę 
problemą su Jonu Kazimieru 
baigiantis Vazų giminei.

LAIŠKAI IŠ SIBIRO

Milton Stark “Lietuvių Die
nose” gausiai pateikia į anglų 
kalbą išverstų laiškų iš už Ge
ležinės Uždangos, iš Sibiro, kur 
tremtiniai, kiek aplinkybės lei
džia, bando pavaizduoti sunkią 
savo padėtį.

Ne, brangieji broliai, saugu
mas tautoms neateina iš išori
nių priemonių, iš kardo, kuris 
gali diktuoti taikos sąlygas, 
bet negali sukurti taikios at
mosferos. Jėgos, kurios atnau
jins žemės veidą, turi išplaukti 
iš vidaus, iš dvasios.

— Pijus XII.

teatre buvo parodyta premjera 
“Ignotas grįžta namo”, pasta
tyta pagal čekisto A. Guzevi- 
čiaus romaną. Statė Leningrado 
“meno darbuotojai”, kuriems 
talkino kaip režisierius J. Gry
bauskas, prie apipavidalinimo 
dail. M. Bulaka, o muziką pa
rašė J. Juzeliūnas. Vaidina K. 
Genys, J. Laucius, A. Macke
vičius, J. i'udzinskas, A. Sut
kus, L. Kupstaitė ir kt., o epi
zodiniuose veiksniuose pasirodo

veikia senoji katalikų bažnyčia, 
kurioje klebonauja Beinoris. 
1954 m. jis bažnyčią išdažė, 
papuošė meniškai paveikslais, 
įrengė naujus ąžuolinius suolus, 
sutvarkė gipsines ir medines 
stotis. Tebeveikia, kaip veikusi, 
ir evangelikų bažnyčia. Pasta
tas, kurį karo metu buvo kliu
džiusi granata, dabar jau visiš
kai atremonltuotas Br (atrodo 
tvarkingai. Klebonauja evang 
kun. Kalvanas. Pravoslavų vei

dar A. Sodeika, P. Zulonas, A. j kia didelė koplyčia prie kapinių, 
Radzevičius, R. Juknevičius, S J toji pati, kuri yra buvusi ir se-

savą senelių brigadą ir žvejoją. 
Pernai uždirbę po 18,000 rub
lių.

— “Alksnėnų” kolūkio, Vil
kaviškio rajone, pirm. Antanas 
Gečys, zootechnikas Zig. Dum
bliauskas, melžėja Anelė Ramas 
kienė ir grupė kitų aplankę Ma
rijampolės raj. Piliakalnio kol
ūkį. Čia pirm. Bruožis, agrono
mas Vyt. Sasnauskas, kiaulių 
farmos vedėja Šalnienė.

Tvarką ten radę labai nepa- 
vyzdingą, ypač galvijų ir kiau
lių farmose.

— V. Adomavičius buvęs Sov. 
Sąj. kompartijos suvažiavimo 
delegatu yra Marijampolės raj. 
Černiachovskio vardo kolchozo 
pirm.

— Netoli Šilutės, Macikuose, 
veikė darbo stovykla, kurį 1955 
m. panaikinta. Viskas išparduo
ta, o dabar ten palikta tik se
neliams prieglauda.

— Panevėžio miesto senoji rin 
ka esanti paversta parku.

BIRUTĖ PŪKELEVlClCTt

85 tęsinys

pat tvoros juodavo kartoninis žmogus, nejaukiai iškėlęs jo baldai šviesaus riešuto. Ir prie vienos lovos, ir prie 
dešinę ranką. Iki šiol aš tesisukinėdavau aplinkui: ran- kitos lovos dega rausvos naktinės lempelės. Paklodės ir 
klodavau šratus ir tuščias tūtas arba gaudydavau di- užvalkalai išsiuvinėti mergautinėm mano raidėm. Ant 
džiuosius Palangos žiogus. viso plataus lango užkrinta balto muslino užuolaida, pa-

__ .. ___ .. Bet šiandien ponas Kupčiūnas privedė mane prie raukta švelniais lankais. Mano šlepetės rausvo šilko,
ūsuoto Zarasų policijos vado, kurio valioj buvo visi šau- plačios rytšvarkio rankovės apsiūtos baltu pūku, mano

Popiečio saulės spinduliai krito pro svetainės lan
gus ir kirtosi auksiniais ašmenimis ant sienų. Tarp jų 
sklaidėsi papirosų dūmai. Kai jie patekdavo į spindintį 
pluoštą, nušvisdavo tom pačiom, skaisčiom spalvom.

O mudu su tėčiu gėrėm juodą kavą, šokom, šonu 
prasilenkdami žingsniais, ir aplinkui smarkiai tebekve
pėjo sužadėtinės žiedai.

Aš, turbūt, tik dabar pamačiau, koks dailus vyras 
yra mano tėvas!

Veltui aš jieškosiu šitokių akių. Visos akys, ku
rioms patikėsiu, bus tiktai pasivaidinę jų atošvaitai.

Atėjo penkioliktoji mano gimimo diena.
Mama ir tėtis man padovanojo gintaro žiedą, ap

kaustytą tamsiu sidabru, o per pusryčius ant savo kė
dės aš radau didžiulę saldainių dėžę. Kai nustebusi apsi
žvalgiau aplinkui, nuo gretimo staliuko, kur sėdėjo trys 
viengungiai vyrai, man šypsojosi ponas Kupčiūnas, jau-

Naujasis “Liet. Dienų" nu-“nas referentas, kurį visi vadina Discobolus, nes jis yra
meris turi gausiai iliustruotą 
straipsnį apie dail. Jono Rim
šos kūrybą, viršelio ir teksto

sportininkas ir dalyvavo Olimpiadoj.
Mūsų vasarnamis buvo plačiai užgriebės pušyno

kampą. Po pusryčių ten visi eidavo pašaudyti. Ant pu-
pa veikslais pa vaizduotes St. 'šų kamienų kabėjo prisegti taikinių skrituliai, o prie

tuvai.
— Duok, pons vade, revolverį ir panelei Birutei. 

Pažiūrėsim, ar jos taikli akis.
Kai aš ėmiau taikyti į kartoninio žmogiuko širdį, 

primerkusi kairę akį, jutau, kad mano ranką prilaiko 
kita ranka, jauna, stipri ir raumeninga; mačiau, kad 
ties riešu tvinkčioja mėlyna gysla, girdėjau, kaip tiksi 
vyriškas rankinis laikrodis ir jutau vasaros vėją savo 
plaukuose...

Vakare mes visi nuėjom į parką.
— Panele Birute, gal apsuksim ratą aplink tven

kinį? — pakyla nuo suolo ponas Kupčiūnas. — Atsi
prašom mamytės, atsiprašom tėtušėlio.

Pakylu ir aš.
Estradoj policijos orkestras groja „Persų mugę“. 

Žvilga auksinės dūdos, mirga ant orkestrantų rankovių 
užsiūti sparneliukai — geltonai raudoni dryžiai. Smėlio 
aikštelėj kapstosi vaikai, ant tako mirguliuoja pušų 
šešėliai, kažkur toli, plento pusėj, skardena aižus dvira
čio skambalas.

Kai aš atsisuku, mano tėvai tebesėdi ant suoliuko. 
Mama sunėrusi rankas ant kelių, kaip daro senos ir pa
vargę moterys.

Aš žinau, ką ji dabar galvoja.
Antrąjį mūsų namo augštą įrengs man. Miegamo-

baltiniai ties krūtine atbaigti mezginių gėlėm.
Fiancėe bourgeoise... Fiancėe bourgeoise...
Tik vakare, prieš jungtuvių dieną, mama ateina 

mano kambarin.
— Yra dalykų, kuriuos dabar tau reikia sužinoti...
Ir ji atsargiai renka žodžius, ir ji kalba tyliai, ir ji 

nedega šviesos, kad prietemoj nesimatytų, kaip nukais
ta mano skruostai.

Vasaros vidurdienį yra jos dukters vestuvės. Tarp 
vienuolikės ir dvylikės. Taip pritinka sekmadienio vai
kui, užgimusiam per pačią sumą. Kai Diedukas užveda 
„Veni Creator“, suūždami užgriebia gaidą vargonai, 
dega nemirkčiodamos žvakės, spindi jungtuvių žiedai 
ir balta stula perrištos rankos.

O ties namų slenksčiu — druska ir duona, senu 
žemdirbių papročiu...

Šitaip galvoja mano mama.
Kai aš dar kartą atsisuku, ji vis tebesėdi, palin

kusi priekin ir sunėrusi plaštakas ant kelių. Tarsi būtų 
staiga susenusi ir norėtų pailsinti rankas.

Tačiau — kai ateina mano meilė, pirmoji, tikroji, 
vienkartinė — ji visai ne tokia, kaip buvo svajojusi 
mama.

Jos negalima net išpažinti.
O ant Kauno krinta minkštas, geras sniegas.

(Bus daugiau)

Z
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Jaunimo Peticijos reikalu vy
čiai aktyviai dirba.

NETIKĖTAI NIKE

Balandžio 14 d. nuo širdies a- 
takos mirė a. a. Marijona Su- 
sin - Sušinskienė, L. Vyčių 25 
kuopos ir k tų oragnizacijų na

JAUNIMO PETICIJOS K-TAS Laimėjimų paskirstymą gra
žiai pravedė komisija, kurią su-Jaunimo Peticijos komitetą 

Clevelande sudaro stud. at-kų 
draugovės pirm. Jonas Puško- 
rius, skauč ų tunto tuntininkė 
M, Pažemšnienė, L. Vyčių 25 
kuopos pirm. M. Trainauskaitė, 
Lietuvių Studentų Santaros at
stovė N. Bartuškaitė, skautų 
tunto tuntininkas V. Kamantas, 
Akad. Skautų Sąjūdžio skyriaus 
pirm. A. Juodikis, Tautinių Kor 
poracijų sambūrio atstovas J. 
Mačiulis, moksleivių ateitininkų 
kuopos pirm. R. Kasperavičius, 
Liet. Studentų Sąjungos Cleve- 
lando skyriaus pirm. R. Min- 
kūnas.

Komitetas aktyviai vysto pa 
rašų rink'mo akciją. Skautai 
parašus rinko po lietuviškų pa
maldų; numatoma, jog parašai 
bus renkama kiekiveną sekma
dienį. Moksleiviai ateitininkai 
surinko daugiau 300 parašų pa- 
parapijos parengime. Jaunimo 
Peticiją taip pat galima pasi
rašyti “Dirvoje” ir Spaudos 
kioske.

Šis bendras Clevelando jauni
mo darbas yra gražus pavyzdys 
kitų vietovių jaunimui. Atliki
me savo pareigą gerai!

žius rezultatus. Patys akto- jama ir bendruomeniniams in- Atvyko iš Sibiro

riai dainininkai bei solistai kai-: terešams — lietuvybės išlaiky- Į Leonas Levickas, p. Karalie- 
kuriais momentais pasirodė žy- niui. Pabrėžtinai reikia pridur-Į nės, 3120 Richmond St., bro

lis, su vokiečių kariais patekęs 
karo pabaigoje į Sibiro kator
gą, laimingai išlikęs gyvas ir 
prieš kiek laiko atvykęs į Vo
kietiją, dabar atkeliavo apsigy
venimui į JAV. Leonas Levic
kas ilgesnį laiką yra buvęs 
Vorkutoje. B. R.

Philadelphia, Pcl
JONINIŲ BURTAI

Su dideliu dėmėsiu ir su kon-' miai augščiau mėgėjiško lygio,' ti ir vietos Tautinės sąjungos 
traversijų pilnomis nuotaiko-‘ kas ir nulėmė pasisekimą salėj,1 gražų žestą: T. S. Phila sky- 
mis lauktasis Brooklyno Ope- kur‘ ^a^a^ dažnais plojimais ro-! riaus valdyba ne tik buvo su- 
retės Choro Joninių Burtai dė savo nuotaikas. Pradedant nianytoja bei kvietėja Brookly- 
Philadelphijos lietuviams, atė- Mikita (R. Kežys), Onute (V. no operetės choro, bet sąžinin- 

_ . — . gHį n< . vįMUM juoduosius šio
parengimo darbus. Šis reiški
nys tebus ir visiems kitiems 
paskatinimu nuoširdžiai talkin
ti Baliui.

Remti ansamblį
Phila. L. Meno ansamblis, 

rengdamasis didžiajai kelionei 
į Chicagą (Dainų 
prieš akis turi nelengvą proble
mą: kaip sutelkus pakankamas 
lėšas choristų kelionei apmo
kėti. Rengti padengimai toli 
gražu nedavė tiek, kiek reikia. 
O kelionė jau ne už kalnų. Dar 
bus gegužės 5 d. koncertas 7 v. 
vak. Šv. Kazimiero par. salėje,

rė. A. a. Marijona plačiausiai jusiems balandžio 21 d. į Bal- Pranckus-Tomkiūtė), Barbora 
fo rengtą ir Tautinės Sąjungos Žukauskienė, parodžiusia ne

darė LB apylinkės pirm. J. Vir
balis, Radijo Klubo p’rm. J. 
Stempužis ir, Skrinkienė. Laimę 
skirstė šeštadieninės mokyklos 
mokinė Irena Navickaitė.

LIET. VYČIŲ 25 KUOPOS 

SENDRAUG. SUSIRINKIMAS

Balandžio 10 d. lietuvių sa
lėje įvyko L. Vyčių 25 kuopos 
senjorų antrasis susirinkimas, 
kuriam pirmininkavo ilgametė 
25 kuopos pirm. M. Trainaus- 
kaitč. Nea.tsilankius pirmajai 
nutarimų raštininkei A. Nen»a- 
n'enei, jos vietoje išrinkta Va
lerija Žitkut'ė.

Nors narių nebuvo daug, bet 
kiekvienas aktyviai dalyvavo sa 
vo kuopos reikalų svarstyme. 
Toliau sekė pranešimas iš Ohio, 
Michigan ir Pittsburgho L. Vy
čių apskr. seimelio, kuris buvo 
balandžio 7 d. Detroite, Mich. 
Iš suvažiavimo pranešimus pa
tiekė A. Buknis, A. Grybauskai
tė ir M. Trainauskaitė. Delega
tai, kaip seimeliu, taip ir Detroi
to vyčių nuoširdžiu priėmimu ir 
skaniu pavaišinimu pilnai pa
tenkinti. Oho, Michigan ir 
Pittsburgho L. Vyčių apskritis

buvo žinoma tarp vyčių ir vete
ranų. Velionė uoliai darbavosi 
minėtose organizacijose ir šv. 
Jurgio parapijoje.

Marijona buvo populari ir pla 
čiai žinoma tarp Clevelando lie
tuvių. Tą parodė gausus žmo
nių lankymasis velionės šerme
nyse ir laidotuvėse. Pamaldos

skyriaus talkintą vakarą, pali
ko stiprius ir malonius įspū
džius: visi atėjusieji į šį sp?k- 
taklį išsinešė ilgai neblėstan
čius atsiminimus. Reikia su 
džiaugsmu paminėti faktą, kad 
šį kartą į salę suėjo per 500 
Philadelphijos bei jos apylin-už a. a. Marijonos sielą buvo u iietuvių, xuv0

balandžio 18 d. Sv. Jurgio pa
rapijos bažnyčioje. Šv. Mišias
atnašavo klebonas kun. V. Vil- 
kutaitis, jam asistavo abu vi
karai — kun. B. Ivanauskas ir 
kun. Goldikovskis. Velionė buvo 
nulydėta daugybės draugų j 
Kalvarijos kapines amžinam po-

per gerą šimtinę jaunimo, ku
rie pasibaigus spektakliui šo
kių metu keliais atvejais dide
lio dainuojančio būrio sutarti
ne parodė meilę lietuviškai 
dainai.

Pati operetės įvairiaspalvė

tik sugebėjimą, bet ir mokyk
lą), Maryte (B. Mecežinskaitė) 
ir kitais, tenka pasakyti apie 
scenos vaizdus, kad jie buvo 
sukurti įtikinančiai, natūraliai 
ir mielai lietuviškai širdžiai.

Jei tautiniams šokiams, ku
rių buvo gan daug ir vykusiai 
supinti į tekstą, neužteko sce
noje vietos išsiplėsti ir todėl 
nepajėgta viso neabejotino jų 
pajėgumo pademonstruoti, tai 
užtat dainą, gausiai vyravusi 
per visą operetę gražiai skam
bėjo.

Šis operetės laimėjimas yra

JAUNŲJŲ KONCERTAS dabar bus vadinama Vidurinių 
Valstybių — Midstate — L. Vy
čių apskritimi.

Po šio pranešimo sekė laiškų 
skaitymas. Vienu maloniausių

Kaip kiekvienais metais, taip 
ir šiemet gegužės 6 d. 5 vai. 
vak. Šv. Jurgio parapijos salėje 
įvyksta muz. Pr. Ambrazo ir
Jul. Kazėno mokinių koncertas. ir nuoaird-™usrų buvo Chicagos 
Koncerte dalyvaus muz. Pr. Am sendraugių laiškas, kuriuomi jie 
brazo 4 jaunieji pianistai; Jul. sveikm° 25 ku°Pos sendraugius
Kazėno 5 pian'stai ir 12 akor
deonistų.

Programa numatoma įvairi ir S^s P^°j^ma^s-

ir linkėjo sėkmės jų ve kloję. 
Laiškas buvo priimtas gau-

prasminga.
Malonu konstatuoti, kad kun. 

kleb. V. Vilkutaitis puikiai su-

Tap pat gautas gražus ir ma
lonus sveikinimas 25 kuopos šen 
draugiams nuo L. Vyčių dvasios

prato jaunųjų troškimus, leis- vado kEn' AJberto Kontauto bei
damas naudotis Šv. Jurgio pa
rapijos sale. Didelė padėka kle
bonui kun. Vilkutaičiui. Kon 
certo rengėjai tikisi, kad ne 
tik mokinių tėvai, jų artimieji, 
bet ir visa lietuviškoji visuome
nė atsilankys į koncertą padrą
sinti juos ir toliau puoselėti tą 
darbą.

Juk menas yra galingas! Taip 
pat yra pageidaujami paskiri 
mokiniai, kurie mokosi pas ki
tus muzikos mokytojus, bet no
rį dalyvauti koncerte.

Pastarieji turi registruot's 
kaip galima greičiau pas Julių 
Kazėną, gyv. 957 Maud Avė., 
telef. EN 1-4446.

Koncerto pabaigoje girdėsime 
Juliaus Kazėno vadovaujamą 
Ąžuolų oktetą. Talkin’i'ika.s

MOKINIAI PASIRODĖ 

GRAŽIAI

Beveik visi lituan'stinės mo
kyklos mokiniai savo pareigą at 
liko gerai, išplatindami daug do 
vanų paskirstymo biletų. Dau
giausia išplatino R. Gulb nas, 
toliau — V. Gątautis, D. Tamu- 
lionytė, V. Gatautytė, Auginąs, 
Ramanauskaitė, Juodčnas, Gai- 
liušytė. Visiems mokiniams jr 
mokytojams priklauso gili padė
ka.

DOVANAS GAVUSIEJI

Patefonas atiteko Kalvaitic- 
nei, medžiagą paltui (Brazių do
vana) laimėjo V. Maziliauskas, 
moter. laikrodį (Šamo dovana) 
gavo J. Kuncevičius, antras laik 
rodis (Ed. Variakojo dovana) 
teko Melzbakui, radijo (Impc- 
rial Furniture dovana) laimėjo 
mokyklos mokinė A. Ignatavi- 
čiūtė, medžiaga suknelei (Gailiu 
šienės dovana, atiteko Hardwa- 
re Store tarnautojui, šaldytuvas 
teko Makarskienei, pirštinės 
Rutkauskui ir albumas Kalvai- 
tienei. Pažymėt'na, kad Kal- 
vaitienė laimėjo net 2 dovanas.

privačių vyčių veikėjų. Cleve 
lando vyčių senjorai dėkoja vi
siems už pasveikin'mus.

ilsiui. Nuliūdę liko dvi duktė-j dailiosios prozos, poezijos, dai- 
rys — Joana ir Teresė — beii nos’ tautinių šokių bei baleto 
kiti giminės. pynė vertintina su kaikuriais

rezervais: šalia jausmus kute- 
GBAŽIAI PF.RTVAR.Kf: nančio vaizdo keliais atvejais

Prieš keletą mėnesių gražiai buvo patiektos gan menko ly- 
buvo pertvarkyti ir atnaujinti Sio deklamacijos, susilpninu
Amerikos Lietuvių Piliečių Klu
bo kambariai. Dabar toks dar
bas yra baigiamas ir žemutinėje 
lietuvių svetainėj. Klubo kam
bariai ir žemutinė svetainė at
rodo labai gražiai ir švariai.

Senelis

IŠ LB APYLINKĖS VEIKLOS

Balandžio 29 d. 11:30 vai. lie
tuvių salėje įvyks LB Clevelan
do apylinkės susirinkimas, kurio 
metu bus aptarti sekantieji 
punktai: IV Lietuvių diena Cle
velande, jaunimo — vaikų šven
tė, 1956 m. apylinkės sąmata, 
namų pirkimo fondas ir kiti 
klausimai.

Susirinkime dalyvaus J. De
ra itis ir advokatas F. Obelenis. 
Abu jie yra kandidatai į atsa
kingas Clevelandos valdžios vie
tas. F. Obelenis kand datuoja į 
teisėjus; jį remia abu didieji 
Clevelando dienraščiai — “Cle- 
veland Press” ir “Plain Dealer”.

Gegužės 13 d. 11:30 vai. lie
tuvių salėje bus dr. D. Degėsio 
paskaita “Vėžys, cigaretė ir ato
mas”, kurioje bus iškeltos pa-

sios bendrąjį operetės rezulta
tą. Kelias tokias deklamacijas 
dėl nepajėgimo interpretuoti 
išjungus iš teksto, būtų apsiva
lyta nuo silpnųjų vietų ir visas 
pastatymas įgautų kitą vaizdą. 
Tačiau nežiūrint to, visumoj 
brooklyniečiai su šia operete 
Philadelphijos lietuviams paro
dė savo meninius sugebėjimus

NUO UŽSISENĖJUSIŲ 

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IK ATVIRŲ ODOS LIGŲ

ūventai T1®’ kenfila nuo SENŲ AT-ftvtnų,/, ylKy lr SKAUDŽIŲ 2AIZDŲ,
negali ramiai s8detl lr naktimis 
miegoti, nes jų užaisenfijusloa žaizdos 
niežti lr skauda. Kad padalinti 
□ležčjlmą ir skaud8jimą senų atvi
rų lr skaudžių žaizdų, uždekite 
LEGULO Ointment. Jos gydymo 
ypatybes palengvins Jūsų skaudėji
mą Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite ją taipgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
ntežBJi.ną ligos vadinamos P8ORIA- 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, sū

kurio pelnas skiriamas kelio- 1 stabdo džiovinimą odos lr perplyšimą 
, , - i . . , .. , . . I tarpplršCIų. Yra tinkama vartoti nuonuopelnas kelių vyrų: operetes nei ir kitokių galimybių jau ne-Į ižiustančios, suskilusios odos dedir- 

vinlų, odos Išbėrimų lr t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų. JI yra gera gyduole nuo Iš
viršinių odos Ilgų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
et., $1.25, lr $8.50.
Pirkite vaistinėse Chl 
cagoj lr apylinkėse—
Uilwaukee, Wlsc.,Ga 
ry. Ind. lr Detrolt, Ml- 
cblgan arba rašyki
te lr atsiųskite Mo
ti ey order |

choro vadovo I. Stankūno, cho
reografo S. Modzeliausko ir 
akompaniatoriaus A. Mrozins- 
ko. Aišku,
. Kad Philadelphijos lietuviai 

turėjo progą šia operete pasi
gėrėti, yra vietos Balfo sky
riaus nuopelnas. Šiuo kart 
kviečiant į Balfo parengimą, 
kurio pelnas skirta tremti
niams šelpti, buvo duota atėju
siems žiūrovams augštesnio 
meniško lygio programa. Ke
lias labai teisingas ir gražus:

bėra. Lieka tik Phila. lietuviš
koji visuomenė, kuri daugelyje 
reikalų yra parodžiusi savo 
dosnią ranką, gal būt, ir šiuo 
kartu parodys Ansamblio ir 
dainos reikalų supratimą ir 
daugiau ar mažiau paaukos. 
Pirma $50.00 auka šiuo reikalu 
yra paskirta iš vietos Bendruo
menės valdybos. Gal ją seks ki
tos. Aukos nukreiptinos šiais 
adresais: B. Impulevičienė 304 
Cross St. Phila., ir L. Kaulinis 
5840 Catherin St. Phila.

už auką šalpai duotas augštes- j 
nio lygio dvasinis pasismagini-

ir per įdėtą darbą patikino gra- mas. Tuo gražiai pasitarnau-

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

MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, 0EL2KELJAIS 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS.

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

N-

Nuoširdžiai prašomi visi tie, grindinės priežastys, kodėl vė-
kurie norėtų paremti vyčius šen 
draugius ir su jais bendrai veik
ti, gegužės 8 d. atsilankyti į 25 
kuopos sendraugių susirinkimą 
lietuvių salėje. Čia bus galima 
įsirašyti šion kuopon, kurioje

žys plečiasi ir kaip nuo jo apsi
saugoti. Paskaita bus paįvairin
ta filmais.

LB Clevelando apylinkės val
dybos kultūrinių reikalų vedėjas 
Petras Balčiūnas balandžio 14

v'skas yra vedama lietuvių kai- ir 15 d. d. lankėsi Washingto- 
ba. i ne. J. K.

SKIP’S 
Liquor Store

S E L F 
SERVICE

5515 SOUTH D AMEN AVENUE
ALL PHOMES — WALBROOK 5-8202

BALANDŽIO 26, 27 ir 28 d. d.

MARTELL THREE STAR COGNAC
Fifth $4.98

GOLD LEAF COGNAC Fifth $3-69
IMPORTED 12 YR. OLD SCOTCII

(CLOHE OUT) Fiflh $5<9
GKAIN ALCOHOL, 190 PROOF USP Fifth $4-89
KIJAFA WINE 5th $1-69
CINZANO VERMOUTH

Sweet or Dry Fifth $1.39
1952 VINTAGE, Importcd Burdeaux

Keti or White Wine» Fifth 69c
FLORA DELLE ALPI $5.29
KRUPNIK (Honey Punch) Fifth $3-29
POPULAR BRAND OF MARTINI

OR MANHATTAN COCTAILS Fifth $2-89
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LEGULO, Department D. 
5618 W. Eddy St Chicago 34, III.

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO

BENDROVĖ

4038 Archer Avenue Tel. LA3-671? 

AUGUST SALDUKAS Prezidento*

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

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN !
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius
OFISO VALANDOS:

Rooseveit Furniture Miegamo Rakandų Išpardavimas!
H 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 į šią lietuvišką 
krautuvę, apžiūrėkite baldus ir pa
tirkite kainas.

ROOSEVELT FURNITURE CO-
2310 YVJRST ROOSEVELT ROAD TeL SEeley 3 - 4711

Fellx Itaudonie, sav. lr menadžerla
Krautuve atidaryta sekmadieniais nuo H Iki 4:S0.

Pirniad., antrad., prnktad. ir 
šeštail. 'J vai. ryto iki 4:30 p.p.

Trečiad. 9 ryto iki 12 vai.. 
Kctvirtail. 9 vai. iki 8 vai. vak.

NARIAI LIETUVIŲ TALI’. IR SKOLINIMO
Įlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliilllllllt

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

tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

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

Telefonas — FRontier 6-1382 |l
.................................................................................................. mm

B-VrŲ LYGOS KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00
t R

Paskolos Duodamos Namo įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO > SAVINGS A LOAN ASSN.
6234 S. Westem Avė. Chicago 36, UI.

SIN C LA IR Gazolino Stotis

"PAGALBA"
Sav. Ant. Stanevičiui

Taisome automobilių motorus. Lyginame ((laužimus ir
{lenkimus. Dažome ir atliekame įvairius kitus pataisymus.

NEBRANGUS IR GARANTUOTAS DARBAS
Mašinai sugedus, pribūname su vilkiku | {vairias vietas. 

Parduodame akumiliatorlua, padangas ir kt. automobilių dalis. JJ,

2641 West 71st St.(kampas Talman Avc.)
Tek PRospeot 8-9842, Namų tai. WAIbrook 5-5934

— Į ■ ■ --4* ~ -

JONAS GRADINSKAS
VOKIŠKI U LT K A HI-FI 

KADIJAI-PATEFONAI 

J. G. TELEV1SION COMPANY

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
TAISYMAS GARANTIJOJAAIAS RASTU — 100%

NAUJAUSI

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

OISTRICT SAVINGS A LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, III

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

UNIVERSAL SAVINGS I LOAN ASSN. _
1800 S. Halsted St. Chicago 8, IU.

Siusiąs
“ 13 TOLI IR ARTI

NAUJI OIDEII TUOKAI- NAUJAUSI KPAU5TTKI0 f BANK/Al
ILGU Merų PATYRIMAS-P/AUS IfiSĄiMIN&U PA/rAKNAVINAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. V/Alkmok 5-9209
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SO. BOSTONO ŽINIOS Racine, Wis.

GRAŽIAI PASISEKĘS 
VAKARAS

Bostono Lituanistikos Mokyk
los tėvų komiteto ir specialiai 
tam reikalui sudarytos komisi
jos pastangomis sekmadienį, ba
landžio 22 d., Liet. Piliečių Dr- 
jos salėje buvo surengtas jau-

i p. So. Bostono Liet. Piliečių Dr- 
I jos salėje.

— Parapijos vaikų pirmoji Ko 
' munija bus gegužės 27 d. 9 
vai. ryto.

— N. Anglijos lietuvių parapi 
jų mokyklų metinė išvyka bus 
š. m. gegužės 6 d. 1:30 vai. Nu-

i . _ . . . , ... kryžiuotojo Jėzaus seselių sokus pobūvy,. Pr.sinnkua pilnin- dybjJe Brockton Mass
— Putliam seselių parengimastelei salei svečių, programą pra 

dėjo komisijos pirm. St. Jaku
tis, padėkodamas komisijos na
riams už darbą. Trumpą žodį 
pasakė ir toliau programai va
dovavo tėvų k-to pirm, P. žič- 
kus. Širdingą sveikinmo žodį 
pasakė garbės kons. adv. A. Šal
na.

Meninėje programoje pirmiau
sia pasirodė bostoniškiams ro
dos pirmą sykį girdėta solistė 
S. Adomavičienė, simpatingai pa 
dainavusi keletą dainų. Po to 
žinomas humoristas A. Gustaitis 
paskaitė keletą savo kūrinių. So
listas St. Liepas padainavo dvi 
dainas ir trečiąją “bisui”. Solis
tams akompanavo VI. Adomavi
čius. V.si programos dalyviai 
atliko programą nemokamai, 
tuo norėdami parodyti savo pa
lankumą mokyklai.

Balfo pirm. Ant. Matjoška pa
sakė trumpą žodį, o po to kun. 
J. Zuromskis pasveikino susirin
kusius parapijos klebono vardu, 
padėkojo už darbą ir pabrėžė Ii 
tuanistin’o švietimo svarbą. Su 
kalbėjus maldą, buvo valgoma 
vakarienė, po kurios vyko jau-

gražiai praėjo balandžio 22 d. 
3 vai. p. p. ptvapijos salėje po 
bažnyčia. Buvo rodomas italų 
gamybos filmas, pavadintas 
“Marija”. Po to iš Putnam at
vykusios mergaitės gražiai pa
dainavo ir pašoko tautinių šo
kių. Publikos turėjo būti dau
giau.

— Bostono skautai balandžio 
21 d. vakare paminėjo kenčian
čią Lietuvą ir jos kovotojus. Sy
kiu dalyvavo latvių ir amerikie
čių skautai. Viskas gražiai pra
ėjo.

— LB apylinkės valdyba taip 
pasiskirstė pareigomis: V. Va- 
kauzas — pirm., O. Ivaškienė, 
A. Matjoška — vicepirm., Pr. 
Averka — sekr., A. Vileniškis — 
kasin., F. Kirša — kult. fondo 
reik., dr. J. Petronis — kartote
kos reik.

— At-kų Sendraugių S-gos
centro revizijos komisija suda
ryta Bostone tokios sudėties: 
Ant. Vasaitis, R. Petronienė, 
dr. P. Kaladė.

— St. ir M. Vaitkevičiai bu

vo nuvykę į Detroitą dalyvauti
kus pasilinksminimas, grojant savo sūnaus dr. Otono Vaito
studentų kapelai iš Brocktono. 
Veikė bufetas, veikė loterija (ge

Vaitkevičiaus jungtuvėse su 
Vanda Banyte. Ten buvo ir jų

Chicagoa vyrų koncertas 
pavyko

Balandžio 21 d. parapijos sa
lėje įvyko labai gražus ir meniš
kas koncertas. Visą programą 
atliko atvykęs iš Chicagos Lie
tuvių Vyrų Choras, vadovauja
mas VI. Baltrušaičio. Visi vy
rai labai gerai padainavo “Ke
turi vežimo ratai” ir “Labas

SPORTAS
(Atkelta iš 2 psl.b 

jeigu kuris neįmesdavo, tai pa
galbon ateidavo Valaitis. Gi jo 
Kovas nebepajėgė sustabdyti 
(32 taškai). Pirmąjį ketvirtį Ne 
ris laimėjo 19:15.

Antrame ketvirtyje Neris 
spaudimo neatleidžia ir tik dė
ka Fint ir Landrio Kovas pajė
gia perdaug neatsilikti. Kėlinys

rytas”. Solistė O. Stankaitytė baigiamas 37:31 Neries naudai, 
gerai pasirodė, nežiūrint, kad Po pertraukos kovas žūtbūt

nori pralenkti, tačiau nepajėgia, 
ir Neris vis dar laikos’. Trečio 
ketvirčio pasekmė — 59:56. 

bonas kun. dr. V. Andriuška,; Paskutiniame ketvirtyje trum 
MIC, nuoširdžiai padėkojo cho-i pam laiku Neries jaunimas su- 
rui už atvykimą. Koncertą su-J svyruoja. Kovas švystelia ir 

Šv. Kazimiero Jaunimo pralenkia 62:60. Iš salės prade-

buvo tiktai diena, kai atsikėlusi 
iš ligos patalo.

Žiūrovų buvo pilna salė. Kle-

renge
Klubas. Po koncerto publika 
gražiai pasilinksmino. Svečių bu 
vo net ir iš kitų kolonjų. Tai 
buvo reta meniška šventė

Motinos diena
Rengiamasi iškilmingai švęsti 

Motinos dieną. Choras atliks 
meninę dalį. Referatą skaitys 
P. Petrušaitienė. Paskaitą skai
tys dr. Palaitis. Jaunimas pa
deklamuos.

Trumpai
— Gyvojo Rožančiaus Dr-ja

rengia “pardavimo parengimą”. 
Tai bus šeštadienį, balandžio 28, 
parapijos salėje.

— Jurgis Kapočius gražiai at 
šventė savo šeimos ir artimųjų 
draugystėje savo vardines.

— Kazys Mockus, kuris vi
sada gyvai dalyvauja mūsų visų 
parengimuose turėjo operaciją 
Kenosha City ligoninėje. Šiomis 
dinomis turėtų grįžti į savo na
mus.

da išeiti žiūrovai, turį silpnas 
širdis. Gi Neris dar kartą su
kaupia jėgas ir pakeitusi du žai
dėjus vėl prisiveja ir pralenkia. 
L’kus trims minutėms žaisti Ne
ris veda net 70:62, tačiau Ko- 

1 vas nepasiduoda. Neris laiko ka 
i muolį ir Kovas pelno vos du 
i taškus pr pusantros minutės. 
I Betgi visas rungtynes puikiai 
žaidęs Valaitis padaro tris klai
das, ir Kovas jas išnaudojęs pa
sekmę išlygina. Likus trims se
kundėms žaisti ir pasekmei e-

rai pasisekusi), buvo gėlių vai- jaunesnysis sūnus Vilimantas,, — Juozai Paukštelis lanko
sas. Publikos daugumą sudarė Tuft kolegijos studentas. Jau-

navedžiai žada lankyti Bostoną 
liepos m'ėn.

— O. Ivaškienės taut. šokių
grupė balandžio 18 d. šoko lietu
viškus šokius per chanel 2 tele
vizijos programą. Balandžio 20 
d. toji grupė dalyvavo Worces- 
ter m este buvusiame tautinių 
šokių festivalyje, kurį kasmet 
rengia amerikiečiai. Ten gražiai 
pasirodė ir yra pakviesti į Arts 
Festival, kuris bus Bostone bir
želio mėn. Grupės vadovė O. 
Ivaškienė yra pakviesta pamo
kyti tautinių šokių ivenoje ko
legijoje. Ten tuos šokius šoks

naujos.os imigracijos žmonės, 
bet buvo ir vyresniųjų. Vaka
ras davė pelną, kuris kiek pa
lengvins gana sunkų mokyklos 
kasos stovį. Rengėjams priklau
so pelnyta pagarba ir padėka.

ĮVEDAMAS VASAROS 

LAIKAS

Nuo balandžio 29 d. įvedamas 
vasaros laikas — laikrodžiai pa
sukami viena valanda į priekį.
Sekmadienio pamaldos jau bus 
nauju laiku.

DOSNŪS AUKOTOJAI ;jau nelietuviai studentai. Viso
Nukryžiuotojo Jėzaus seselių °- Ivaškienės grupėje dabar yra 

koplyčios statybai aukojo: kun.I 56 šokėjai.
Pr. Virmauskis — 500 dol., kun.1 — Ir Kamsatauskas, nuo šių
J. Zuromskis — 125 dol., Elzb. 
Leščinskienė — 100 dol. ir Ant. 
Majauskaitė — 100 dol. Yra ir 
daugiau stambių aukotojų, tik 
ne visi sutiko skelbti pavardes.

IŠLEIS “KREGŽDUTĖS” II D.

A. Rinkūno “Kregždutės” II 
dalies pirmąją laidą buvo išleidę 
Bostono lietuviai mokytojai. To

ji laida jau baigiama. Leidėjai 
jog nebeturi, tik kaikurie platin-

mokslo metų rudens dirbęs mo
kytojo darbą Bostono lit. mo
kykloje, iš to darbo pasitreukė.

— At-kų sendr. susi r ii.k imas j 
įvyk3 balandžio 29 d., sekmadie
nį, 3 vai. p. p. Mart’nkų bute 98 Į 
Forest Hills Str., Jamaica Plain

Worcester, Mass.
Moterų Sąjungos veikia

Moterų SąjungosA. L. R. K. ____ ,
tojai dar turi. Dabar susitarta, , Naujosios Anglijos apskrities su 
kad to vadovėlio antrą laidą leis važiavimas įvyks gegužės 27 d. 
“Žiburių” bendrovė Kanadoje. T,:lwfrnm Mo«a w

Park augštesniąją mokyklą. Da
lyvauja bėgimuose ir rutulio stū 
mime. Jo nepakeista pavardė 
minima spaudoje. Garsina lie
tuvių vardą. Pasisekimo!

— “Daughters of Isabpl” dr-
jos veikime dalyvauja E. Kom- 
pis, O. Kručas, M. Čepukėnas, 
L. Stankus, A. Urbush, T. Win- 
tis ir B. Urlak.

— Tarvido “shower party” į- 
vyko mūsų parapijos salėje. Su
sirinko daug pažįstamų ir palin
kėjo laimės žengiant į naują — 
moterystės — luomą.

— Šv. Kazimiero parapijos 
choro vadovas P. Mateika pra
dėjo rinkti aukas, kurios bus 
naudojamos chorui vykti į Dai
nų šventę Chicagoje.

sant 72:72, Valaitis sufouluoja 
Rugienių, kuris deja baudą pra- 
meta, ir rungtynės pratęsiamos 
trims minutėms. Visi žiūrovai 
stovi. Pirmam pratęsime Kovas 
Landrio metimu ir bauda veda 
75:72, tačiau Neries Prapuole
nis išnaudoja dvi baudas ir Va
laitis prideda metimą. Neris 
veda 76:75. Kovas Rackos me
timu vėl persveria 77:76, bet 
Žumbakis baudos metimu išlygi
na 77:77. Kovas vėl meta, pra- 
meta. Kamuolį gavęs Neries 
Peškys meta, Andrijauskas kar
toja, bet neįmeta nė vienas. Ta
čiau vikrus's dešinys Neries 
Senkus gražiu iš šono metimu 
ženklina 79:77. Likus 15 sekun
džių, Kovas im? minutę ir po 
Landrys driblinguodamas pelne 
baudą. Abu metimus išnaudo 
ja, ir pasekmė — 79:79.

Antrame pratęsime (žaidžiant 
iki pirmojo pilno metimo) Ko- J 
vas meta, tačiau neįmeta, ir i 
Neris turi kamuolį. Žiūrovų en
tuziazmui nėra galo. Neris gi at
sargiai kombinuoja priėjimą dėl 
tikro metimo. Betgi netikėtai 
Gerulaitis sufouluoja Prapuole
nį. šis abidvi baudas išnaudoja, 
ir Neris II laimi meisterio var
dą. Žiūrovų entuziazmas — 
kaip po tarpvalstybinių rung
tynių.

Stebėjusių rungtynes krepši
nio žinovų nuomone, baigminės 
rungtynės buvo geriaus.a iš lig- 
išol buvusių lietuviškojo krep
šinio demonstracija. Su jų nuo
mone tenka sutikti. Baigmės 
dalyviai, jeigu dirbs, kaip dirbo 
iki dabar, ateityje bus mūsų pa
sididžiavimas.

Už Nerį II žaidė Valaitis 32, 
Žumbakis 4, Andrijauskas 12, 
Prapuolenis 4, Vygantas 3, Peš 
kys 10 ir Senkus 16. Kovą at
stovavo Fint 27, Racka 15, Ge- 
rulait's 3, Landrys 28, Grudzins- 
kas 6 ir Rugienius 0.

Rungtynes dėl trečiosios vie
tos laimėjo Neris I, įveikusi Li- 
tuanicą 83:73 (44:41).

Pianino koncerte, skambinant 
Chopino gedulingą maršą pub
likoje kažkas pravirko. Kaimy
nas neiškentęs paklausė:

— Gal kas artimųjų mirė, 
kad taip sujaudino gedulinga 
muzika?

— Visai ne, aš irgi pianistas: 
kai šitas nemokša skamb'na, 
tik verkti galima.

LIETUVIŠKOS GAIDOS
010.00 VERTĖS UŽ 04.00

Amatininkų (luina. žemam balsui su pianu. J. Tailat-Kelpša ...
Apvesdinkite ir Mane. 3 veiksmu operete. M. Petrauskas ............
Atsisveikinimas su giria. Mišriam eliorul. St. Šimkus ...............................$1.00
Atsisveikinimus su tėvyne. Mišriam chorui ir solo halsams. St. sunkus $1.30
Aš pas Tėveli Ir Močiutė Mano. Chorui. J. Tūliai.-Kelpša ................. 75c.
Aš Toli Nuleista ir Tris Dzienas. Chorui. J. Tallat-Kelpša ................. 73c.
Aspcrgcs Me. Trims halsams šit vargonais. .1. Tallat-Kelpša ................. $1.00
Bernužėli, Neviliok. Variacijos pianui. J. Gruodis ................................... $1.30
Brolybės (laimi. Chorui ir tenorui. J Gruodis ............................................. $1.00
Balnok, Tarne. Žirgu ir Kareivių Daina. Chorui. J. Tullat-Kelpša . . $1.00
Burtai. Solo augštam balsui. J. Gruodis .............................................. .. $1.00
Čia Kraštas Liūdnas ir Gaudžia Aukso Varpas. M. chorui. J. Žilevičius $1.00
Dovanojo. Solo įtaisui M Petrauskas  .................................................................. $1.00
Darbininko daina. Mišriam chorui. Stasys Šimkus ................................... $1.00
Ei, Jaunieji. Mišriam chorui. J. Gruodis ................................................. 75c.
Eisiu j Girelę ir l'i, Vi, Dieve. Mišriam chorui. J. Talhit-Kclpša . . $1.00
Eglė. žalčio ir Gulbes Dievaičio duetas. M. Petrauskas ..................... $2.00
Gerk, t.irtuoiklėli. Vienam, balsui. A. Kačanauskas ............................... $1.00
Gėriau Dienų, Gerinu Naktį. Vienam balsui. A. Kačanauskas ............ $1.00
Impromptu. Piano solo. J Tallat-Kelpša ...................................................... $1.00

$1.00 
. 2.30

P. Žemaitis

A. TVERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

Pardavimas ir taisymas
2646 W. 691h St. REpnblie 7-1941

15-kos m. sukakties specialus išpardavimas!

Westwood Liquors
2441 WEST 69TH STREET — Tel. PR 6-5951

Lavvrence, Mass. 11:45 vai. ry
te bus atnašaujamos šv. Mišios 
šv. Pranciškaus bažnyčioje. 1:3<)

— Moksleivių at-kų šventė val- P- P- parapijos salėje bus 
rengiama gegužės 6 d. tokia pro- Pradėti posėdžia’. 3 vai. — baž- 
grma: 10 vai. pamaldos ir bend nyči°j palaiminimas Švč. Sakra- 
ra šv. Komunija parapijos baž- ^ntu. 4 vai. p. p. vėl rinksi- 
nyčioje; 3 vai. p. p. iškilmingas i salę, kur bu3 atlikta me- 
posėdis ir meninė porgrama pa- n’n® programa. Po programos 
raijos salėje po bažnyčia; 7 vai. bus delegačių vaišės, 
linksmavakaris Strand Hali. Gegužės 7 d. 7:30 vai. vak. 
Rengėjai kviečia dalyvauti vi- lvy'<s Motery Sąjungos 5 kuo
dus ateitininkus ir jų draugus. P°s susirinkimas — paskutinis j

_ . prieš Motinos d cno3 iškilmes.
T. Anglijos ap- visos naiės kviečiamos svsirin-

akrities seimelis įvyksta Wor- kimc daiyvauti. A R
ccstcr, Mass., balandžio 29 d. j _ . >

— A. Kncižio radijo progra-1 I’cr New York’o uestą kas- 
mai paremti "šurum burum” į-|met pereina apie 30 milionų te
vyksta balandžio 29 d. 5 vai. p. nų prekių.

TRUMPAI

FLOR D’ALPĘ, Dcsscrt Liqucur, 
originalus Milano likeris $5.89

SKAIDRIOJI, 4 syk valyta degtinė $3.55
WESTWCOD LIQUOR, 5 metų senumo 

Kcntucky degtinė, 3 bonkos už $10-0°
REMY MARTIN, V.S.O.P. prancūziškas 

konjakas $6-40

JULĖS HENRY, 3 star prancūziškus 
konjakas $4..85

IZAKRA, nepaprastas likeris, Benediktino 
sktnio. Buvo $6.50, dabar parduodamas už $5.50

VERMOUTII, itališkas vynas, didelė bonka $1.30

SUilVVARZTE KATZE, vokiškas vynas $.90

GKAINBELT, Minuisotta alus, 24 batelių dėžė $^-39

O’KEEEE’S, kanadiškas alus, 24 butelių dėžė $5.50
Prie i'-iii |iuž,yinilij kuinų, takeli pri.-sknitonii atskirai. Simuti 

ski lliiinc yra išiiirdihla lik mažu dalis gėlimų. Per 15 metų įbiI.ih- 
buvoiii siižiniiigai 1 ietoviams netik iš vietos apylinkės, liet ir iš to
limesnių vielų. Sukakties proga papiginoui gėrimus netik čia išvar
dintus, bei taip pat ir kilos. Yra gaunama k raut o\ėję :• Zobrovvka, 
importuota iš Europos: Praneūzijos, Italijos, Ispanijos, \okietijos 
ir kitų kraštų vynai ir kili gėlimai. Yra vyno virš 50 melų senumo.
1 /„-.ūkani didesnį kieki, prislatvmie j narnos.

ALEKSAS ŠIMKŪNAS (Joniškietis)

ČIKAGOS LIET. JAUNIMO TEATRAS 

Balandžio 28 d. (šeštadienį), 6-tų vai. vakare 

pakartos 3-jų veiksmų vaidinimų:

“KEPĖJO SŪNUS”

Jūra ir Mergos. Solo tenorui. J. Gruodis ...................................................... $1.00
Keturi suktiniai. Piano solo. J Tallat-Kelpša............................................ $1.00
Kareivių daina. Vyrų chorui. Stasys Šimkus ................. ........................ $i.00
Kaip Raiba Paukštelė. Solo sopranui. Stasys Šimkus............................... $1.00
Kur Bakūžė Samanuota, Plaukia Suu luiivells, Pamilau Vakar,

Ant Marių. Solo sopranui ar tenorui. St. Šimkus ............................ $1.30
Karvelėli Mėlynasis, Aš Išėjau į Girelę. Chorui. A. Vanagaitis .... 50c.
Kur sapnų Grožybe. Chorui. A. Vanagaitis.................................................. 50c.
Leiskit j Tėvynę. Chorui ir solo balsui V. Paulauskas.......................... $1.00
Leiskit į Tėvynę. Chorui. A. Vanagaitis ...................................................... 75c.
Lietuvaitė (Mazurka). Solo pianid. S. Navickas  ...................................... 75c.
Lakštingalėlė. Solo sopranui. A. Kačanauskas .......................................... 75c.
3 liaudies Dainos: Solo pianui. J. Tallat-Kelpša .................................... 75c.
3 liaudies Dailios: Mušė Mane Vyras, Kaip pas Močiutę Buvau,

Motulė Mano. Mišriam chorui. Kun. T. Brazys ............................... 75c.
Lietuvių Himnas. Chorui. A. Kačanauskas ................................................. $1.00
lietuviais Esame Mes Gimę. Mišriam chorui. St. šimikus ...................... $1.00
Nuliūdimo Valanda. Solo sopranui. J. Žilevičius ................................... 75c.
Nuplasnok. Solo sopranui. J. Tallat-Kelpša ................................................. 75c.
Ne Margi Sakalėliai. Solo tenorui. J. Tallat-Kelpša ............................... 75c.

i Op, Op. Mlšram chorui. J. Gruodis ............................................................... $1.00
I O, Kaip Mielu Išgirst. Solo tenorui. A. Kačanauskas ............................... $1.00
; Oi, Kas? Solo žemam balsui. Stasys Šimkus ................................................. 75c.
Oi, Greičiau. Solo sopranui. Stasys Šimkus .................................................... 75c.

; Pirmyn i Kovų. Chorui. A. Aicksis ................................................................... 75c.
’utinčli, Raudonasis. Mišriam chorui. Kun. T. Brazys .......................... 75c.

i Putino Dainų. Mišriam chorui. J. Naujelis...................................................... 75c.
Pasaka, Piano solo. J. Tallat-Kelpša ............................................................. $1.00
Pasaka. Augštam balsui. M. l’etrauskas ...................................................... 75c.
Pirko Senis. Chorui. J. Gruodis ......................... .......................................... 75c.
Rūta. Žemam balsui solo. J. Grinai i s ............................................................... 75c.
Rūpinosi Motinėlė. Solo sopranui. J. Tallat-Kelpša ................................. $1.00
Saulelė Raudona. Solo augštam balsui. J. Tallat-Kelpša..................... $1.00
Sudiev, Lietuva. Mišriam chorui. A. Kačanauskas ................................... 75c.
Septynios IJetuviškos Giesmės. Chorini. St. Šimkus .............................. $$2.00
Tėvužčli, Sengalvėli, Sakė Mano šiokia

Augštam balsui solo. J. Tallat-Kelpša ................................................. $1.00
lž Klystančius Žmones. Arioso tenorui. A. Kačanauskas ..................... 75c.
Vašaros Naktys. Mišram chorui. J. Naujalis .............................................. $t.00
Vasaros naktys. Mišriam chorui. A. Vanagaitis .......................................... 75c.
Vėjavaikis, žemam ir augštam balsui solo. J. Gruodis .......................... $1.00
Vakaras. Solo sopranui. E. Stanek-Ijiumenskicnė ................................... 73c.
Vanagienė Polka. Pianui. A. Vanagaitis ...................................................... 50c.
Vyčių Himnus. Mišriam chorui. A. Aleksandravičius ............................... 75c.
Viso Pasaulio Žalčių Karalius, žemam balsui-solo. A. Kačanauskas. $1.00 
Vai Gudri, Gudri, Daina Apie Velįuonų, Pavasarėlio trumpa

Naktužė. Chorui. Stasys Šimkus ............................................................... $1.00
Vytauto Garinei. Mišriam chorui. A. Vanagaitis ........................................ $1.00
Žalioj Girelėj, Koks Ten Lengvas Poilsėlis. Solo >opr. J. Tallat-Kelpša $1.00 

| Rinkinys Lietuvišku I.iaudies Dainų ir šokių pianui (15 kūrinėlių). $1.00

šias lietuviškas gaidas skelbiame paskutinį kartų. Siunčiame ir paštu.
— ___ jį------- . Kas prisius $4.00, tas gaus gaidų už $10.00 vertės. Perkant už mažiau—

--'3-c— — kaliui, kaip nurodyta. Gaidų katalogų neturime ir nesiunčiame. I'žsaky- 
įlami gailias, siųskite kartu ir inoncy orderį. COD gaidų nesiunčiame. 
prisiunlimo lėšas mes apmokame.

Vestuvių nuotraukos ir 
augšlos rūšies fotografijos 

mūsų specialybe

1’RttIN PHOTO STUD10
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav,

4058 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-2481

Rūpestingai ir pigiai taisau
TELEVIZIJOS

APARATUS
Garąntuoja darbą Ir dalia.

I. MIGLINAS 
Telef. — HUmbold 6 1038

JOS. F. BUDR1K niRMIlRK, INC.
3241 So. Halsted Street Chicago 8, Illinois

Sukaktuviniu Metų Dovanos Taupytojams

Vaidinimas bus Lietuvių Auditorijos Salėje,

3133 South Halsted Street, Chicagoje

Po vaidinimo šokiams gros Akelio orkestras. Bus 

ir bufetas. Kvietimai gaunami vaidinimo dieną nuo 

5 vai. vakaro teatro kasoje J. T. ADMINISTRACIJA

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

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

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

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

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASS0C1ATI0N

2555 West 47th Street LAfayette 3-1083
R. R. I’letklevvlcz, prez.; E. R. Pletkevvlcz, sekr. ir advokatas

Mokam* ankštus dlvldrintuR KeSluoJame čekius. Parduodamo 
Ir iftperkanie valstybes bonus. Taupytojams patarnavimai veltui. 
ATIDARYKITE SĄSKAITA 0LANDIEN. APDRAUSTA IKI $111,000

DARBO VALANDOS: plrniad. ir ketv. nuo 9 iki 8 vai. vak.; 
antradieni Ir penktadienį nuo 9 Iki 5; trečiadienį uždaryta, 
o SeAtadteniata nuo 9 valandos Iki vidudienio.
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BENDRUOMENES

JAV LB Valdybos įgaliota' 
Hartfordo Apygardos Valdyba 
organizuoja rytinio JAV pa
kraščio (Bostono, New Yorko, 
Nevvarko, Philadelphijos ir 
Baltimorės Apygardų) Lietu
vių Bendruomenės suvažiavimą 
š. m. gegužės m. 5 ir 6 d. d. 
Hartforde, Conn.

Suvažiavimo posėdžiai (ir 
bendri pietūs) bus Hartfordo 
lietuvių klubo namuose: 227 
Lawrence St. (automobiliais 
įvažiuoti reikia iš Capitol Avė, 
nes ana gatvė yra vienos kryp
ties).

Suvažiavimas bus pradėtas 
iškilminguoju posėdžiu gegužės 

5 d. — šeštadienį — 12 vai. Po 
to bus ir bendri pietūs.

V. 5 d.: 3—6 vai. p. p. darbo 
posėdžiai.

V. 6 d. : 1—6 vai. p. p. darbo 
posėdžiai ir suvažiavimo pabai
ga.

Iškilmingajame posėdyje: 
garbės svečių kalbos ir prel. J. 
Balkūno paskaita (angį. k.).

Apygardų valdybų atstovų 
pranešimai apie veikimą ir pa
siūlymai, sumanymai bei pa
geidavimai.

ALTO Pirmininko L. Šimu
čio paskaita.

VLIKo Pr. Pirmininko J. 
Matulionio paskaita.

JAV LB Tarybos Pirmininko 
J. Šlepečio pranešimas.

JAV LB Valdybos Pirminin
ko S. Barzduko pranešimas.

Suvažiavimo dalyvių pasisa
kymai, pasiūlymai, sumanymai.

Suvažiavimo nutarimų priė
mimas.

Smulkus darbotvarkės pro
jektas bus pateiktas prie daly
vių registracijos ten pat.

Suvažiavime sprendžiamuoju 
baisu dalyvauti kviečiama:

apygardų valdybų nariai 
(vietoje suvažiavime negalin
čių dalyvauti narių, valdybos 
turėtų išrinkti kandidatus ar k. 
asm.); 5

apylinkių valdybų pirminin
kai (arba juos pavaduoją kiti 
apylinkių valdybų nariai);

Rinkti apylinkių atstovai: 
po vieną nuo kiekvienos apy

linkės ir dar po vieną nuo kiek
vienų 50 tautinio solidarumo 
įnašus mokančių narių:

Bendruomenės centro organų 
nariai, gyveną suvažiavime da
lyvaujančių apygardų ribose.

Suvažiavime svečiais ga
li dalyvauti kiti lietuviai, besi
rūpiną L. B-nės reikalais. Juos 
pakviesti, ypač iš tokių vieto
vių, kuriose galėtų artimiausiu 
laiku organizuotis apylinkės, 
turėtų atitinkamų apygardų ar 
apylinkių vadovybės.

Suprantama, kad svečiai su
važiavime dalyvaus tik pata
riamuoju balsu paties suvažia
vimo nustatyta tvarka.

Dalyvių ir svečių registraci
ja vyks suvažiavimo patalpose 
V. 5 d. nuo 9 vai. ryto.

Užsiregistruojantieji bus 
prašomi surašyti tam tikrus 
reg. lapelius, kuriais pasinau
dos ir mandatų komisija. Būtų 
gera, kad prie registracijos bū
tų įteikti kokie mandato įrody
mai. •

Bendrųjų pietų ir k. suvažia
vimo ruošimo išlaidoms pa
dengti suvažiavimo dalyviai ir 
svečiai bus prašomi, registruo
jantis, įmokėti ir po 2,50 ar 3 
— dol. registracijos mokesčio.

Suvažiavimo dalyvius ir sve
čius apnakvydins Hartfordo 
lietuviai. P-rie registracijos 
bus informuojama, kas kur na
kvos.

Nakvynių reikalu, kad (arba 
bent kiek išviso) nakvynių rei
kės iš anksto pranešti (Mr. V. 
Nenortas. 29 Babcock St., 
Hartford, Cenn).

Jei kas, atvykęs traukiniu ar 
autobusu, negalėtų surasti su
važiavimo patalpos, prašomas 
skambinti telefonu (CHapel 
9-2683) ir iš ten bus patalkin
ta atsirasti suvažiavime.

3uvažiavtmas patą nurista

SUVAŽIAVIMAS ' Areštuos 100,000 žmonių
tys ,ką jis, be darbotvarkėje 
jau siūlomų klausimų, dar tars 
ir ką bei kaip nutars.

Būtų sklandžiau, jei sumany-1 
mų, pageidavimų siūlytojai ga
lėtų iš karto pateikti jau sure
daguotus tekstus raštu. Tas. 
žinoma, liečia ir apygardų bei 
apylinkių valdybų pasiūlymus.

Šis suvažiavimas turi duoti 
progą jo dalyviams nuoširdžiai 
išsikalbėti Bendruomenės klau
simais, ieškant vis tobulesnių 
ir vis gilesnių veikimo kelių, ir 
jis turi prisidėti prie JAV L. 
Bendruomenės stiprėjimo, jis 
turi patalkinti apygardoms ir 
apylinkėms sėkmingiau atlikti 
uždavinius.

Hartfordo Apygardos Valdy
ba visus maloniai kviečia at
vykti ir su gražia lietuviška 
nuotaika nuoširdžiai suvažiavi
me dalyvauti.
Hartford Apygardos Valdyba

Illinois valstybėje griežčiau 
prižiūrimas vykdymas susisie
kimo taisyklių. Kas mėnesį 
areštuojama apie 10,000 nusi
kalstančių tiems nuostatams. 
Per šiuos metus, numatoma, 
arešto susilauks iš viso apie
100,000 mašinų vairuotojų.%

600 miestelių pavarys 
laikrodžius

Šio šeštadienio naktį ne tik 
Chicaga pavarys laikrodį viena 
valanda pirmyn, bet ir apie 600 
Illinois miestų ir miestelių. 
Taipgi ir Indianoje Gary bei 
Michigan turės vasaros laiką.

Profesorius paliko milioną
Anglų kalbos profesorius 

Northvvestern universitete Lam 
bert H. Ennis savo žmonai ir 
dviems dukterims mirdamas 
paliko $1,169,706. Ši. suma dau
giausiai susidaro iš paveldėtos 
farmos ir pramonės akcijų (Še
rų).

(HICAGOJE
Prezidentas, vaikai ir jų 

globa
Palmer viešbuty, Chicagoje, 

įvyko pasitarimas Katalikų 
Labdaros organizacijos vado
vų. Jame dalyvavo 124 direk
toriai. Prel. J. F. O’Grady iškė
lė mintį, kad, jeigu bus įvyk
dytas prezidento Eisenhovverio 
planas, kuriuo bus duodamos 
stambios sumos tik valstybi
nėms vaikų globos įstaigoms, 
sunkioje padėtyje atsidurs ka
talikų ir kitos pirvačios tos rū
šies įstaigos. Pasitarime buvo 
pabrėžta, kad per paskutinius 
dvejus metus katalikai į ši 
kraštą atgabeno 2.000 vaikų iš 
tremties ir kad jie žino, kaip 
šiuos reikalus tvarkyti.

Po 20 m. pamatė dukterį
Roy E. Eaton, 52 m. amž., 

kuris 16 metų nekaltai išsėdė
jo Statevillės kalėjime ir kuris 
neseniai buvo išleistas, Dear- 
born stotyje karštai sveikinosi 
su savo dukterim Emma Kerr, 
31 m. amžiaus, su kuria nebu
vo matęsis 20 metų ir kuri iš 
Bloomingtono, Ind., atvyko su 
juo susitikti. Emma nežinojo, 
kur jos tėvas buvo dingęs, o ji
sai nežinojo, kur duktė gyve
na. Tik kai laikraščiai pradėjo 
rašyti apie jo išteisinimą, abu
du viens kitą surado.

Mokys per televiziją
Chicagoje, bandymo tikslais, 

gegužės 22 d. bus pradėtos al
gebros ir fizikos pamokos per 
televiziją. Jų klausys apie 800 
fizikos studentų ir *apie 1,000 
matematikos. Pamokos bus 
duodamos per WTTW stotį, 
kanalu 11. Fizikos pamokos 
bus kasdien 12 vai. 30 min. p. 
p., o matematikos pamokos — 
taipgi kasdien — 1 vai. 15 min.

Illinois universiteto 
prezidentas

Champain-Urbanos miestuo
se rūgs. 24 d. bus instalacija 
naujojo Illinois universiteto 
prezidento dr. Dovydo Dodds 
Henry.

Mokslapinigiai Loyolos 
universitete

Loyolos universitetas Chica
goje suteikė aštuoniolikai savo 
studentų stipendijas ketve- 
riems metams; šie mokslapini
giai siekia $2,240 kiekvienam. 
Be to — dar suteiktos stipendi
jos vienerių metų, penkiems ki
tiems studentams.

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRALJSTAU
BALDUS
\ ii/ki ie ii: iš toli ui

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežim) 

ir apdraudas
2313 W. 91»t St. Chicago, UI. 

Tai. PRescott 9-2781

ALGIRDAS LANDSBERGIS

KELION&
V. Adamkevičiaua apianka

URaakymua su plnlgala siųskit*:
880 psl., kaina 82.50 

DRAUGAS, 1114 8. Oakley Avaų
Chicago 8, 11L

DffitfkAšTTS f>ftAt)(5AS, CBTCaGO, tLLfttotS

PAJIESKOJIMAI
TEODORA BAGDONAVIČIŪ

TE, gyvenusi Galt, Ont., Canada, 
prašoma atsiliepti E. Navickienei, 
570 Piccadilly St., kondoro, Ont., 
Canada. Via žinių iš Lietuvos.

Popiežius dovanojo 
Teresei Neumannaitei 
šv. Kryžiaus relikviją

Popiežius Pijus XII dovanojo 
šv. Kryžiaus relikviją šių laikų 
stigmatizuotojai Teresei Neuman- 
naiteL

Apie Teresės Neumanaitės gy 
venimą — kaip ji pergyvena Kri
staus Kančias, kaip jai pasidaro 
ant rankų ir kojų stigmos (žai- 
dos), iš kurių teka kraujas — 
plačiai aprašyta kun. J. Burkaos 
parašytoj knygoj TERESE NEU
MAN AITE. Knygoje yra daug 
nuotraukų su Teresės Neuman 
naitės pergyvenimais. Gražus J. 
Kelečiaus viršelis. Knyga didelio 
formato, 268 pus. Kaina $3.00.

Pinigus su užsakymais siųsti: 

"DRAUGAS”.

2334 S. Oakley Ave^ 

Chicago 8, I1L

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 
Atsakymą rasite J. Budzeikos kn 
gutėje

MARUOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centą

Ją galite gauti

“DRAUGE”
2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL.
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ANATOLIJAUS KAIRIO
4 veiksmų istorinė pjesė iš 1863 

metų sukilimo ir spaudos 
uždraudimo laikų

LAISVES MEDIS
Reikalaukite visuose knygynuose, 

kaina tik $1.00
Užsakymus su pinigais siųskite

DRAUGAS.
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, I1L
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KNYGA
Kokios pasirodo tik retais laikotar
piais.
.. PREMIJUOTASIS DRAUGO .. 

ROMANAS
Didelė Lietuviškos buities knyga, 

išrinkta iš daugelio kūrinių Jury 
Komisijos ir nepaprastai palankiai 
sutikta skaitančios visuomenės.

Aplankas dail. J. Paukštienės, 
Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 
434 psl. Kaina $4.00.

Užsakymus ir pinigus siųskite 
DRAUGAS 

2334 So. Oakley Avė., 
Chicago 8, DL
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DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 

ŠEŠTĄ

ROMANO KONKURSĄte
škinama 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 komisiją sudaro: Petras Balčiūnas, Viktoras Mariū- 

nas ir Mykolas Venclauskas. Kiti du komisijos nariai bus paskelbti 
netrukus.

4. Romano siužetą pasirenka patys autoriai. Romanas turi 
būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip apie 200 romano for
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 
susitarimu.

iloa nuoatabloa Ir nepaprastos kny 
gos personalus Mtalp {vertina ra 
Rytojas Gliaudai “...W«laaa — pa
niekintas niekintojas, bet tur]s 
savyje Fra A n geli oo angelų varsų 
gama. Tatjana—nesuprantanti ale 
los sąvokos, bet mylia U skalauta 
meile. Pagaliau Jullua... pasiligos 
Skaistumo Ir nesuvoktas jo samia 
drąsus be drąsos, nesuprantąs pa
vojaus beprvidjlmo procese**.

Penktadienis, balandžio 27, 1956

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE

NEW BUFFALO, MICHIGAN
65 mylios nuo Chicagos parduoda

ma 10 akrų žcniSs, arti V. S. 12 ke
lio ir Lake Michigan. South Shore 
autobusas eina kas valandų. 11 kam
barių modemiškas visiems metams 
gyventi namas. Geneva virtuve. Au
tomatiškai ulyvu apfiild. Taipgi yra 
atsikiras 4 karnb. namas su 24 x 2S 
pėdų garažu. Savininkus turi parduo-. 
tl. Vienų namų bus galima tuojau 
užimti, su baldais ar be baldų. Kaip 
važiuoti: Ant U. S. 12 sukite į deši
nę. privažiavus J’s Cufe, antras na
mas deftin6je pusėje. Niek Dudiak, 
tel. 1-akoslde 4131 ar SI* 2-0601 po 
6 v. v.

Sav. parduoda inūr. namų su ak
mens priekiu. 2 butai po 7 kamb. 
Autom, alyva apfiild. "Sldedrlve" 1 
autom, garažas. Pilnas rūsys, užda
ras porėtus. įkainuotas pardavimui. 
Apylinkėje 24th ir Millard. Skam
bint lAwn<tule 1-5581 |»o 4 vai. v., 
Sešt. ir sekm. visų dienų.

4 MIEGAMIEJI KAMB.

7 kamb. medinis namas. Cent- 
ralinis apšildymas. 2 autom, 
garažas. Arti 67th ir Halsted 
St. Specialus bargenas — 
$10,750.

Skambinti:
LAfayette 3-1083

6 kamb. mūr. karštu oru apšild. 
Kilimai salione ir valgom, kamb. 
Veneciškos užuolaidos visiems lan
gams. Tile vonia ir “shower”. 
Spintos virtuvėje. Grindys pasto
gėje. Pilnas rūsys, su vonia. 2 
autom. med. garažas. Arti St. Ri- 
ta’s ir Maria H. S. Kaina $19,000. 
Sav. REpublic 7-6451.

BUILDING & REMODELENG

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INO. 
2523 W. 60 st. Chicago 20, III.,

PRospcckt 8-3702 
A. GINTNERIS — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedSjaa
Lietuvių Statybos Bendrove:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• jrengia aluminijaus langus Ir 

duris.

V. ŠIMKUS 

įvairūs pntalfiymni ir ’ pardavimas.
Jei norite pirkti ar užsakyti namų, 
kuris būtų gerai išplanuotas, pato
gus, gražus ir pigus, pirkite ar užsa
kykite pas

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

Adresas: 4645 S. Keating Avė.

CHICAGO 3 2. ILLINOIS

ANTANAS LUKAS IR SONUS 
2717-19 Wesf 7lst Street

BVILDINO CONTRACTORS 
Stato naujus namus, atremontuo 
ja senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmlock 4-5881

’JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIĮĮ 
E LIETUVIU STATYBOS = 
= BENDROVE =

i M O RAS I
= BUILDERS, INO. =
s Stato gyvenamuosius na- = 
= mus, ofisus ir krautuves pa- = 
= gal standartinius planus ar H 
= individualinius pageidavimus. = 
= Įvairūs patarimai stoty- E 
E bos bei finansavimo reika- 5 
5 lais, skiciniai planai ir na- E 
E mU įkainavimas nemokamai. E 
E Statybos reikalais kreiptis S 
= į reikalų vedėją šiuo adresu: E
i I0NAS STANKUS|
E kasdien nuo 4 vai. popiet. 5 
E Tel. PRospect 8-2013 =
= 6800 80. CAMPBELL A VU. = 
E Chicago 29. Illinois E 
nilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllin

VIKTORAS ŠIMAITIS 

General Contractor

Stato rezidencinius Ir komercinius 
namini; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja plunus; išrūpina statybos kre- I 
dltus. Skambinti vak.: VI 7-4220 
arba rez. tel. BI 7-3340. Kreiptis —

ŠIMAIČIAI 
Realty - Ruihlers - Insurance

2737 West 43rd Street

NORI PIRKTI

Noriu pirkti gazo apšildymo 
leidimą nuo 4 iki 6 kamb. butui. 
Su pečiais ar be pečių. J. šaka
lys, 2118 W. Schiller St. Tel. 
ARmitage 6-6788 po 7 v. v.

AUTOMOBILE® — TRUOK8 
Automobiliai — Sunkveilmlal

VIKTORO KO2ICOS 
lletnvIAka gazolino stotis Ir auto 

taisymas
vtltekaml motoro remontai, lyginimo 
dažymo darbai Ir keldamos dalys

CALL-ME-MOTORS C0.
0750 S. WESTERN AVĖ., PR U-tUSS

~ REAL ESTATE

BRIGHTON PARKE
Mūr. 2 po 5 (2 mieg.) ir skiepe 

3 kamb.; centr. šild. gazu, gražus 
kampinis namas.

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

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

GAGE PARKE:
Naujas mūr. bungalovv, 6 dideli 

kam., graži ir rami apylinkė.
Medinis 2 po 6 kamb. centr. šil., 

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

MARQUETTE PARKE:
Mūrinis 4 butai: 2 po 4 ir 2 po 

3 kamb., centr. šildymas alyva, 
300 pajamų ir sav. butas.

KITUR:
Medinis 2 butai po 4 kamb. 

“Draugo” apylinkėje, gražus ir 
šviesūs butai.

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

BIZNIO NAMAI:
Graži 10 kamb. vila Beverly 

Shores.
Taverna ir 8 kamb. būt. Brigh- 

ton Parke.
Parūpiname paskolas.

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance

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

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkiu3 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

2405 West 51 St. 
WAIbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir sekmad.)

Nejud. turto pirkimas-pardavimas, 
visokia apd rauda, notarijatas

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 W. 71st St. — WA1. 5-6015

GEROS PROGOS INVESTUOTI
12 aptm. mūr. Pajamų $9,300.— 

į metus. Kaina $38,000.—. Įmokė
ti $13,000.

12 aptmt. mūr., kampinis. Paja
mų $14,800.—. Kaina $80,000.—. 
Įmokėti $15,000.—.

12 aptmt. mūr. Pajamų $12,200. 
Kaina $62,000.—. Įmokėti $15.000.

24 aptmt. mūr. Pajamų $27,500. 
Kaina $130,000.—. Įmokėti — I 
$25,000.—.

5 aptmt. mūr. Marųuette Par-1 
ke. Pajamų $5,040.—. Kaina 
$39,000.—.

Skambinti VIrginia 7-4229.
Kreiptis ŠIMAIČIAI
Realty - Builders - Insurance 

2737 West 43 Street

TURI BŪTI PARDUOTAS! 2 
po 4 kamb. mūr. namas. Su lan
gais ir tinkuotom sienom porčius. 
1 kamb. pastogėje. Didelis gara
žas. 1 blokas nuo valdiškos ir ka
talikiškos mokyklos. Žemi mokes
čiai. Žema kaina. 1626 S. Kedvale 
Avė.

Parduodama mūrinė vila — Be
verly Shores, Roger Avė., tarp 
Nidos ir Raudondvario. 9 kamb., 
2 vonios ir skalbykla. Nauji mo
dernūs įrengimai. Sklypas 60x150 
pėdų. Didelis išpiltas autom, pas
tatyti kiemas. Skambinti — East 
Chicago 3954-R arba 1277-R. Jo
nas Pečiulis.

2-JŲ BUTŲ MŪRINIS — 6 ir 6 
kamb. Gazu apšildomi abu butai. 
Tile vonia. Beržinės spintos. Kili
mai. Pastumiamos durys. Daug 
priedų. $16,500. SVOBODA, 3729 
W. 26th St. LAwndale 1-7038.

MISCELLANEOUS 

Įvairūs Dalykai

LIFT. APDRAUDŲ AGENTŪRA
Visų rūAlų apd raudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty 
bSs patvirtintos kainos.

PrleS darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-5071

INTERSTATE INSURANCE AGENCV 
5000 S. Ashland Avė., Chicago 34. III

1546 S. 49th COURT, CICERO 
Tel. OLympie 2-9811 nuo 8 vai

ryto Iki 5 vai. vakaro. 
Telef. nuo 5 vai. vak.: OLympI

2-6752 ir OLympio 2-8492

P. STANKOVIČIUS
REAL ĖST. ir INSUR. BROKBRD 

TJETUVTŲ AUDITORIJA 
3133 So. Halsted St 

Fk. DAnabs 6-1791 

Padeda plrkltl - parduoti namu* 
ūkius, biznius. Parūpina paskolai
draudimus Ir daro vertimus. Tverk 
'migracijos dokumentue Ofisas atds 
ras kasdien nuo 10—7.

ŠILDYMAS
A. Stančlamkaa Ir A. Lapktu 

instoliuoja visų geriausių Amerl 
koa firmų gazu ir alyva kūrena 
mua pečius (furnaoea), visų dv 
dilų oro vėsintuvus Air eonai 
tionera) ir atlieka visus skardos 
darbus.

HELP WANTKD MOTERYS

šeimininkė ir virėja reikalingos 
klebonijoje; labai geras atlygini
mas su ypatingomis privilegijo
mis. Adresas: 1431 So. Austin 
Avė., Cicero, III., arba skambinki
te OLympie 2-2112.

STENOGRAPHER
Attractlve position avuilubh, 

Good startig salary 
Many excellent beneftts. Will 
consider part tlme arrangement
PRARIE FARMER — WLS

1230 W. Washington 
MO (J-07OO. I,\t. 40

Jieškotraa moteris prie 2JĄ m. 
mergaitės. Nuo 2 iki 5 vai. popiet. 
5442 S. Wood St. REpublic 7-4526.

HELP WANTED — VYRAI

REIKALINGI
KARPENTERIAI

DAILYDES
Nuolatinis darbas viduje 
Bendras dailydės darbas

35 iki 50 m. amž.
Daug bendrovės priedų

Lineti Thread Co., Ine.
540 N. Orleans Street

Tel. SUperior 7-7454

SILVER SOLDERERS
Job shop expenence 

LIGHT STEADY WORK
Apply

2700 W. Van Buren

POLISHERS

Job shop experience 
LIGHT STEADY WORK

Apply
2700 W. Van Buren 

YOUNG MEN
To learn machine shop work 

Ability to speak English reųuired.
WATER SAVER FAUCET CO. 

206 S. Jefferson St. 
ANdover 3-5033 

REIKALINGI
KARPENTERIAI-DAILYDftS

Patyrę arba norinti išmokti 
dailydės darbą. Tinkamiems 
darbininkams visiems metams 
darbas. Dirbti prie naujų namų 
statybos. Kreiptis tel.

LUdlow 5-5900 

SHUKIS BUILDERS

6600 S. Pulaski

PROGOS —' OPPORTŪnITIEŠ ’

Parduodamas pilnai įrengbt.s 
RĘST O R A N A S.

2B01 S. Hnlstrd. Kreiptis -— 3201 
Litunnh-a Avė. arba tel. VAr«Ls
7-0444.

PARDUODAMA TAVERNA
Seniai įsteigtas biznis. Ekst

ra pajamų iš 2-jų apstatytų 
butų viršuje. 3517 So. Halsted 

St. VIrginia 7-8112.
. l’nnliioilnmn TAVERNA IR 

RESTORANAS
4 kamb. butas užpakaly. Lietuvių 

kolonijoje, gerai einųs biznis. Par
duodama dėl ligos. COmm<Ml<>i,!‘ 
4-0508.

IŠNUOMUOJAMA

Išnuom. miegamasis. Gami
namas valgis. 3208 W. 65th 
Place.

C AR P E N T E R S

Free Estimate 
RELIABLE 

HOME BUILDERS
Attic Jloonis Plumbing
Room Additions Electric
Porclies an<l Pormcrs Heating 
Garagen Air-Cond.

Tel. CApitol 7-4400
Evenmgs and Sundays DI. 2-9103

PETER S AK I N S KAS 
Carpenter and General Contractor 
Stato naujus namus pagal užsa
kymą. Atlieka visokius senų na
mų pataisymus.

7207 So. Maplewood Avenue 
Tel. PRospect 6-9819 po 6 v. v.

Rcmkitc dien. Draugą!
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Nuomones ir pastabos

PAKELKIM NAŠLAITĮ Į SAULg
APIE ŠAUTUVUS, STUDENTUS IR TEATRĄ

Štai prieš akis paskutinis 
“Lietuvių Dienų” numeris ir per 
pusę puslapio išsitiesus vienos 
neva karinės organizacijos val
dybos nuotrauka. Turbūt akys 
taip neužkliūtų už tos nuotrau
kos, jei priešais veikėjų veidus 
nesimatytų išk lmingai išstatytų 
trijų šautuvų. Dabar gi veidai 
ir šautuvai... Atsieit, kova... Tie
sa, kiekviena kova reikalauja 
parako ugnies ir laimima šū
viais. Bet f'zinės kovos laukas 
liko toli už mūsų, už jūrių ma
rių ir, kurie norėjo, ten parodė 
savo meilę ir ištikimybę savo že 
mei ir savo tautai...

Dabar mes stovime kitos ko
vos lauke. Sunkios ir lemtingos 
kovos. Tame pačiame “Lietuvių 
Dienų” numeryje žurn. St. Dau
nys įdomiame ir logiškame 
straipsnyje, peržvelgęs politinę 
padėtį ir metęs žvilgsnį į ateitį, 
nebe reikalo klausia: ...kas gi 
plukdys lietuviškąjį laivelį prie
Lietuvos krantų?...

Kiekvienas susipratęs lietuvis
širdyje atsakys: jį turės pluk
dyti mūsų jaunimas, dabar au
ganti ir ateinanti karta. Dar 
neseniai prof. J. Brazaitis pas
tebėjo, kad mes galim nematy
ti šių dienų žmogaus, bet tu
rim jautriai rūpintis ateities 
žmogumi.

Štai kur yra viena iš pagrin
dinių mūsų kovos lauko pozici
jų: išauginti Lietuvai ateities 
žmogų.

Dažnai mes metam tamsius 
šešėlius tremties ir emigracijos 
“pražūtingiems” metams. Bet 
tarp šešėlių yra ir neapsakomai 
šviesių pragiedrulių. Antai da
bartiniai mūsų studentai, kurie 
Lietuvą paliko dar vaikais bū 
darni, šiomis savaitėmis išėjo 
į tokį reikšmingą žygį, prieš ku
rį nublanksta ir graudūs orato
riai, ir kovai už Lietuvą pirkti 
šautuvai, ir saldūs paradai prie 
pakeltos trispalvės vėliavos. Bū 
tent, mūsų studentai ėmėsi ini
ciatyvos ir organizacijos surink 
ti 25,000 parašų ir birželio liūd
nųjų įvykių proga įteikti JAV 
prezidentui peticiją, kad būtų 
grąžinti iš vergų stovyklų visi 
ištremtieji lietuviai.

Tėve, motina, brolau, ir sesuo, 
ar tau nedžiugu, kad tan degan- 
čian žygin ir tave, ir mane ir 
visus lietuvius pašaukė jaunieji 
sūnūs ir dukros, tie, kuriem tu, 
toli už Lietuvos žemės, tremties 
ir išeivijos keliuose būdamas, 
sugebėjai įskiepyti lietuvišką 
dvasią, lietuviškos kultūros tra 
diciją ir meilę prarastai tėvynei. 
Tiesa, vienas ar viena nepajė
gei to padaryti, bet tau į talką 
atėjo lietuviška mokykla, rimtos 
jaunimo organ>acijos, lietuviš
ka knyga, teatras, chorai, an
sambliai.

Štai ir turim rytdienos žmo
gų. Rimtą ir tikrai lietuviškai 
nusiteikusį. Dar vieno svarbaus 
dalyko jis iš tavęs prašo: pa
dėk savo parašą po peticija ir 
paragink kitą tai padaryti. Pa
daryk tai greitai, nieko nelau
kęs.

Ateities žmogus

Bet štai gyveniman ateina ir 
mokyklinė karta, ta, kuriai lie
tuviškas žodis nekartą užspring 
sta gomuryje ir mieliau išplau
kia angliškasis. Šia karta dau
gelis pedagogų ir šiaip giliau

galvojančiu žmonių kelia didelį 
susirūpinimą.

Pris'pažinkim, kad mes chica- 
g'ečiai visgi esame laimingi. 
Mums tos laimės pavydi kiti. 
Mes turim augštesniąją litua
nistikos mokyklą, eilę šestadie- 
n’nių mokyklų, na ir du jauni
mo meninius vienetus — Jau
nimo teatrą ir Moksleivių Tau
tinį ansamblį. Turim juos tik 
tam, kad ir jauniausiajai kar
tai būtų skiepijama lietuviška 
kalba ir dvasia, kad jie paleng
va įaugtų į savo tautinę kutū- 
ros tradiciją ir ją pamiltų.

Štai pavasario jaunai žalumai 
plačiai skleidžiantis ir gyvybei 
visur bundant, kaip daigai iš 
po kieto gruodo, kelia galvutes 
ir abu jaunimo meniniai .viene
tai Chicagoje: šį šeštadienį Jau
nimo teatras stato “Kepėjo sū
nų”, o gegužės mėn. 6 d. Moti- 
naj\ pagerbti duoda koncertą 
Moksleivių Tautinis ansamblis.

Vokiškame laikraštyje “Staat 
zeitung und Herold” grįžę iš Lie 
tuvos vokiečiai belaisviai taip 
rašė: “...Prisiminkite Šiaulius: 
keturi tūkstančiai vyrų, ir kiek
vienas gaudavo beveik kasdien 
po gabalą duonos. Per ištisus

KOKIA YRA

VAIKO
NUSILPIMO
PRIEŽASTIS?

SU PILNA SRKVBfcLE

Adlai Stevenson laiko skrybėlę 
su dolerinėmis, kurias sudėjo as
menys norintieji jį pamatyti. Pi
nigai naudojami rinkiminei kam
panijai. (INS)

šiemet nutarta šaukti rudenį, 
spalio mėn. pabaigoje.

mę, nes tai yra be galo svar 
bus ir didelis kultūrinis įvykis

Visi TT. Marijonų Bendradar- mūsų tautai išeivijoje, 
bių skyriai uoliai dirba ir prisi- Į Nežiūrint didelio atstumo bei 
deda prie naujosios TT. Mari- sUSi(jarančių išlaidų, Philadelphi
jonų statybos greito užba'gimo 
Kiekvienas skyrius yra suruo- 
šęs atskirų parengimų ir toliau 
yra užsiplanavę juos daryti, kad 
ko daugiau tam gražiam tikslui 
sukeltų aukų, surinktų pinigų. 
Be to Marųuette Parko, Brigh- 
ton Parko, Br'dgeporto ir Cicero 
skyriai dalyvavo TT. Marijonų 
Statybos Komiteto surengtame 
didžiuliame bankete net atski
rais savo garbės stalais.

Susirink me dalyvavo ir kun. 
Kazimieras Matulaitis, MIC, ge
neralinio postulatoriaus įgalioti
nis, kuris labai sėkmingai rūpi
nasi Dievo Tarno ark. Jurg'o 
Matulaičio beatifikacijos byla 
Amerikoj. Jis savo kalboj trum
pai supažindino klausytojus su 
visa bylos eiga ir gale pavaiz
davo gyvais pavyzdžiais, ka'.p 
žmonės Dievo Tarno ark.- Jur
gio užtarimu išsiprašo sau iš 
Dievo didelių ir norimų malonių. 
Yra išmelsta atsivertimų, pagi- 
j'mų ir kitokių dieviškos paguo
dos malonių. Iš viso kun. K. 
Matulaitis, MIC, jau yra užre
gistravęs net 146 tokius pra
neštus atsitikimus; be to jų

Ir baigiant truputis propa
gandos. Jaunimo teatras sėdi 
skolose, šio šeštadenio pasta
tymas “Kepėjo sūnus” įdomus
ir jaunimui, ir suaugusiems. • skai{ius Wekvi dieną „į £ 
Tad ateikime visi, atsivykime, d(į. jr d
jaunimą, bus visiems įdomu iri Klausjmuose ir sumanymuosc

jos Lietuvių Meno Ansamblio 
choras taip pat pasiryžo toje 
Dainų šventėje dalyvauti ir tuo 
būdu Dainų šventėje Chicagoje 
atstovauti Philadelph'jos ir apy
linkių lietuvišką visuomenę. 
Jau kurį laiką ansamblis tam 
reikalui stropiai ruošiasi: repe-i 
tuoja Dainų šventės repertuarą,] 
ruošia parengimus ir kitokiais 
būdais telkia lėšas kelionės išlai
doms. Be abejo šiam ansamblio 
užsibrėžtam tikslui yra reikalin
gas lietuviškos visuomenės pri- 
tar mas ir moralinė bei materia
linė parama. Šią nasambliui rei
kalingą paramą suteiksime, jei 
visi atsilankysime į jo ruošia
mą metinį tradicinį koncertą, 
kurio visas pelnas skiriamas an 
samblio choro kelionės išlaidoms 
vykstant į Dainų šventę.

Koncertas įvyks gegužės 5 d. 
7 vai. vak. Šv. Kazimiero para
pijos salėje, 331 Earp St. Prog
ramoje pasirodys L. Kaulinio 
vadovaujamas ansamblio m’šrus 
choras, kuris atliks Liet. Dai
nų šventės programą; studentų

tautinių šokių grupė, vad. I. Ka
ralienės, ir piano solo. Po prog
ramos bus šokiai grojant orkest 
rui ir veiks bufetas su gėrimais 
ir užkandž ais.

Visi atsilankykime j ansam )- 
lio ruošiamą koncertą ir tuo bū
du padėkime ansamblio chorui 
dalyvauti Dainų ševntėje. Bū
kime lietuviškos dainos mylėto
jais ir rėmėjais. T. S.

Nauji darbai
The Caterpillar Tractor Co. 

numato ties Aurora, 325 akrų 
plote, statyti naują fabriką, 
kuriame dirbs apie 4,000 asme
nų. Tas fabrikas — tai vienas 
iš didžiųjų tos bendrovės sta
tybos planų; statybai ir plėti- 
muisi ji savo programoje yra 
numačiusi $190,000,000.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių.
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

5 Telef — CEdarcrest 3-6335

trejus metus... Ir aš jums sa-j 1iškelta- kad Brighton Parko sky
rius rengia maldininkų ekskur
siją į šv. Kalnus gegužės 20 d. 
Prie ekskursijos kviečiami pri
sidėti ir kiti.

Po susirinkimo labai mielos 
Brighton Parko šeimininkės iš
kėlė susirinkimo dalyviams ska
nias vaišes.

Susirinkimą pravesti buvo pa
kviesta Bridgeporto skyriaus 
pirmininkė E. Samienė.

Philadelpia, Pa.
Tegul skamba mūsų dainos po į 

šalis plačiausias!
Artėjant JAV ir Kanados Lie

tuvių Dainų švęntei, šie Mairo
nio žodžiai turi būti ypač aktua
lūs kiekvienam lietuviui ir kiek
vienas turėtų tinkamai įvertinti 
ir suprasti Dainų šventės reikš-

kau: kas tatai kada nors už-1 stiebtis į pavasario saulę. V. B. 
mirš, tas neturės nė kibirkštė-! 
lės padorumo. Tegu tai k'ekvie- Chicagoje
nas žino. Lietuviai, Dievas ma
to, jie yra mūsų raudonasis kry
žius...”

Šie didingi ir kartu graudūs 
žodžiai turi paskatinti ir uždeg
ti mus: tauta namuose, nors 
skursta ir kenčia, bet nepraran
da tautinio atsparumo ir nuo
stabaus humaniškumo. Refrenu 
iš kitos pusės turi atsiliepti mū 
sų geležinės pastangos iš mūsų 
kovos lauko: mes auginam žmo
gų prisikelsiančiai Letuvai, mes 
esam raudonasis kryžius, kuris 
maitinam mūsų jaunimą lietu
viška dvasine duona.

Tėvų Marijonų Bendradarbiai 

remia naują statybą

Balandžio 18 d., trečiadienį, 
Lietuvos Vyčių salėje buvo TT. 
Marijonų Bendradarbių Chica- 
gos apskrities susirinkimas. Su
sirinkime aptarta seimo ir kiti 
organ:zaciniai reikalai. Seimą

NAUJAUSIOJI LITERATŪRA 
APIE MARŲJĮ

PAŽVELKIME | MARIJĄ. Nuo
stabus švč. Marijos gyvenimas, pa
rašytas pasiremiant Dievo apšviestų
jų regėtojų pasakojimais (šv. Brigi
tos, Marijes Agreda, sės. Katarinos 
Kmmerich ir kt.). 260 pusi. Knyga 
talpina 31 pasakojimą, su 'nepapras
tai puikiais spalvotais paveikslais, | 
Patrauklūs kieti viršeliai ir tekai
nuoja tik $3.00. šią. puikią knygą 
parašė prel. dr. P. Bartkus.

MARIJA MUMS KALBA. švč. Ma
rija laiko bėgyje apsireiškė Įvairiose 
pasaulio vietovėse, šios knygos au
torius Kun. J. Kuzmlckis, šalia mū
sų lietuviškų šventovių aprašo ir ki
tur žinomus. Dievo Motinos apsireiš
kimus, kaip: La Salette, Lurde, Fa- 
timoje; apie Stebuklingąjį Medalikė- 
1Į ir kt. įžangoje ir pabaigos žodyje 
autorius svarsto Švč. Marijos Nekal
čiausios širdies kultą Ir iškelia Ma
rijos kaip malonių Tarpininkės vaid
menį. Knyga turi 169 psl., paveiks
luota, Įrišta Į kietus viršelius ir kai
nuoja $2.00.

ALSUOS ŽVAIGŽDC. 16 tautų »t 
68 didžiųjų pasaulio poetų dailiausi 
žodeliai mūsų dangiškajai Motinai 
Marijai pagerbti. Tuos per 600 m. 
žybtelėjusius rašytojų perlus iš Įvai
rių kalbų surinko ir sutvarkė A. Ty- 
ruolls. Tai knyga apie Mariją, kurt 
turėtų rastis kiekvienuose namuose. 
110 psl. Kaina $2.00,

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avenue
CHICAGO 8, ILLINOIS

ką gali jums

3ono>

1956 o
TELEVIZIJOS FONOGRAFU 
Tik pas mus pirkdami gausit
• Nemokamai 3-jų mėn. pilną garan

tiją — darbas Ir dalys.
• Nemokamai vidaus anteną Ir Insta

liavimas.
• Iki $100.00 Ir daugiau nuolaidos už 

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

vimo aparatai, lempos, baterijos, da 
lys Ir kitų firmų televizijos

NUOŠIRDUS LIETUVIŠKA* 
PATARNAVIMAS

GUDAUSKŲ
BEVERLY HILLS GfiLINYCIA
Geriausios gėlės dėl. vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų. 

2443 MEST 63RI) STREET 
TAISYMAS A Tet 1>It<,sPcct Ir PB 8-0834

3240 South Hdlsted Street

Frank’s TV and Radio

Telefonas CAlumet. 5-7252 
PRANAS KERŠIS IR 

PAULIUS F. ENDZELI8
3E1OE=: „J OESOI

MOVI N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 

perkraustymus ir pervežimus 

iš tolimų ir artimų atstumų.

TeL BĮ 7-7075 arba 
RE 7-9842

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

a WGES stoties — Banga 1190 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD 

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

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v 
SEKAD. 8:80—B:SO ▼. r. U ztotleo 

WOPA — 1490 kll.
Cblcatio 29, <1. HEmlock 4-241P

7121 So. ROCKWELI ST.

JURJONO BENDROVE

t
A. A-

HELEN RIMKUS
(Kazukaitū)

Gyveno 4628 S. Wood St. 
Tel. Vlrginia 7-4923

Mirė abi. 24 d. 1956, 5:45
vai. vak., sulaukus pusės amž. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pane
vėžio apskr.

Amerikoje .išgyveno 45 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Aleksas, 2 dukterys: 
June Stukonis, žentas Casimir 
ir Bernice Hylaszek, Rentas 
Raymond; 4 sūnūs: Peter, mar
ti Helen, John (U. S. A. tar
nyboje Prancūzijoje), marti 
Julia, Walter, marti Loretta 
ir Krank, marti Clara, 11 anū
kų, pusseserė Stella Atkočaitis 
su šeima, giminė Julia Uksas 
su šeima, pusseserė p. Mitkie
nė su šeima, kiti giminės, drau
gai ir paAįstumi.

Kūnas pašarvotas Zudyckio 
koplyčioje, 16 46 W. 46th St.

Laidotuvės Įvyks šeštad., bal. 
28 d., iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėta Į šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčią, kurioje Įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta Į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, dukterys, 
sūnūs, marčios, žentai Ir anū
kai.

Laidotuvių direktorius Z. Zu- 
dyckl. Tel. YArds 7-O7S1.

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH), V lce.-Presl»leiit

6819 So. Western Avė. Tel. GRovehilI 6-3745

« kium o.» m,,

Sž.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. WESTERM AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba

T0wnhali 3-2109

liūdesio valandoj
Saukite

MAŽEIKA & EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Westem Avė. Air Conditioned koplyčia 
REpnbllc 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse: gausime 
koplyčią arčiau jūsų namų.

JOHN F. EUDEIK1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851
4330-34 South Califomia Avenue

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CIOCAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patarnar Mes turime koplyčias
rimas dieną Ir nak- Ejf visose Cbicagoa ir
t}, Reikale šaukite Roaelando dalyse ir

uojau patarnaujame

PETRAS MELIONAS
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 YVOODSIDE Itd., Riverside, BĮ. Tek OLymplc 2-5245

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. 11ALSTED STREET TeL YArds 7-1911

Ar valkas paliegę*. nnjurtrue, piktan? No
va Iro ar nnmlcKH. ? Gydytojui! žino, kad 
flis jiumI 1 plrnafl Rali būti nuo įvairių prie- 
žaJtfltj. Tikroji prležagtl* dažnai gali būti 
peristalt inia HUllctC.iliihlm pancktnCjc blogo 
Įpročio ar dletoH, Kluo atveju “Gomozo” 
gali būti rcikallng«H. Kaip ir pagal d-ro 
receptų. gaunatnuoHO valutuonc, Dr. Petnr’B 
“Gomozo** «ųHt«te yra keletu* ntedk laiškai 
užtvirtintų dalykų, kurie: 1) ramina Ir 
Šildo HutrlkUMi Rkrand); 2) atleidžia, vidurių 
išpūtimo MkatiMinun; 3) nuteikia ncukubl- 
iiant| palengvinimų nuo Huki<*tėju»lų vidu
rių. kurio yra pricžHHthii aukščiau Išvar, 
dintų nlmptotnų. ftvolnuH. Gero nkonio. Iš 
parduota vlra 20,000,000 bonkų. Avimo* 
dydžio bonka $1.65 valuiInčae. Bandykite J 
] >r. P<der'H “Gomozo’’... absoliutiškai nic- 
kan kitas taip nepaffolbėa
Jei jūnų vaistinė neturi, tad paslųakite ll 
už ll oz. bonka (hu jūnu vardu, am įremi) 
Alno ūdrom: <•<>MO7A>. l>v|H. 1171-73 
4511 M. Ituve«»woo4 A* e., t hieugo 
40, UI.

3524 So. Halated St. 
pasiūlyti? O gi štai ką:

SIENPOPIERIŲ:
|\aii'iaii.Mų s|talMf, puikiausios rūšies, naujausios laidos, pradedant nuo 
2Oc Uciitisą volel|.

DAŽŲ:
Žvilgančių, pusiau žvilgančių (šilkinio /.v ilge Ūmo), malinių iš vidaus 
ir iš oro dažymui, pradedant nuo $1.03 galioną.

NAMŲ RUOŠOS REIKMENŲ:
Lietų, kavos ir arbatos servyzų, |Mireelano Ir fajHiiso vielinių ir impor
tuotų. Kepimui formų, blėkų ir ekstrinių indų kaina žemiau konku
rencijos!

DOVANINIŲ PREKIŲ:
Įvairioms progoms: vestuvėms, ginitjulieniams, vardadieniams ir la*( 
kokioms sukaktu v Ana*. BIRUTES ir l»AKIALM-(.IRftNO šOkOl.ADI- 
MV SAUtAIMU-

IMPORTUOTŲ PREKIŲ:
Vokiškų kišeninių phiksnakm'ių, pradedant nuo $1.50 vienetas, tempe
ratūrai matootl termometrų t’ A E pudallnimų, priulv-daut nuo $1.10 
vienetas, krištolo dirbinių ir chromtaiių iMidrklų su puikinusiai* vaiz
dais ant. stiklo dugno, pnulednnt nuo $3.38 vienetas Ir

DAUGYBĄ KITŲ PREKIŲ,
kurtų čia UcĮnuuioota išvardinti. Reikia pačiam užeiti, pamatyti ir Įsi
tikinti.

Tel. Blahop 7-3371 CHICAGO 9, ILL.

Į paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 
transportaciją automobiliu.

Atdaru kasdien ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet.
Nuo pirmadienio Iki penktadiėnlo atdara vakaraiz. 

IŠSIRINKITE DABAR — BUS PASTATYTA VAINIKŲ DIENOJE!

MES RISTATOME ANGLIS BEI]
FEMANS ALICJf

OIMLMIS IR MAŽAIS KIEKIAIS
Mea taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą blo-1 

Ikų ar keliasdešimta mylių. Reikale Saukite mus. t
. Vieno kambario baldus arba viso namo — krelpkltte pae’ 
'mus. Tur| daug metų patyrimo perkraustymo darbe.

STASYS FABIJONAS
2146 So. Noyne Avenue Tel. Vlrginia 7-70971

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHK1AN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS Fa RUDMIN
3319 Š. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-11391

VASAITIS — BUTKUS
1446 8. SOth AVĖ., CICERO, ūl. Tet OLympic 2-1003 {

ZIGMUNO (ŽUDYK) ZUDVCKI
1640 W. 4«tb STREET VAida 7-0781

STEPONAS C. UCKAWIČŽ
2424 W. 69th STREET REpabUe 7-12131
2314 W 2Srd PLACE Vlrgtafa 7-1872,

Pasiiiamlokitc “Draugu" Classified skyriumi.
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/ mus.
X Juozapas Norkus, Town 

of Lake gyventojas, žymus pa
rapijos veikėjas, pergyvena 
sunkią operaciją Presbiterian 
ligoninėje, 1753 W. Congress 
st.

•
X Retas atsitikimas Čikago

je Į Skaučių Seserijos Vadijcs 
balių, kuris įvyks geg. 5 d., sta
liukai užsakomi be atlyginimo. 
Tai tikrai retas atsitikimas. 
Staliukų užsakymus priima A. 
Karnavičienė, tel. FR 6-6425; 
ir A. Kliorienė, tel. OL 2-2927.

X Ona Vilkienė buvo sunkiai 
sužeista pravažiuojančio auto
mobilio ties savo namais — 
3406 S. Union avė. Louise ligo
ninėje (seniau vadinamoje 
Peoples) jai sutvarstytas įlauž
tas kojos kaulas. Ligonė sveiks
ta.

X Nekalto •Prasidėjimo gil- 
dos seimo pamaldos Šv. Jurgio 
para p. bažnyčioje šį sekmadie
nį bus 10 vai. 45 min. naujuo
ju laiku. Pamokslą pasakys iš 
Putnamo atvykęs seselių kape
lionas, rašytojas kun. St. Yla. 
Po pamaldų bus vaišės. Seimo 
posėdis prasidės 2 vai. p. p. 
(nauju laiku) Šv. Jurgio para
pijos salėje. Jį praves kun. dr. 
J. Prunskis.

X Zitai Noreikienei Draugo 
redakcijoj yra laiškas iš Lietu
vos.

X Dainy šventės plenumo
susirinkimas yra kviečiamas 
šį šeštadienį, balandžio 28 d., 7 
vai. vak. Dariaus-Girėno posto 
patalpų antrajame augšte. Vi
si komisijų bei plenumo nariai 
privalo^ šiame svarbiame susi
rinkime dalyvauti. Iki Dainų 
šventės beliko 2 mėnesiai, o 
reikalų daug. Kviečiami ir visi 
Chicagos lietuviškųjų parapi
jų vargonininkai.

X Knygos mėnesio reikalu 
pasitarimas įvyks šeštadienį, 
balandžio 28 d.. 11 vai. Chica- 
gos Lietuvių auditorijoje. Šia
me pasitarime dalyvauti kvie
čiami Chicagos ir apylinkių 
knygų leidėjai, Bendruomenės 
apylinkių atstovai, jaunimo or- 
ganijacijų bei studentų atsto
vai ir visi kiti mūsų lietuviškos 
knygos likimu besirūpinantieji.

X A. a. kun. Aleksandro 
Skripkos 15 m. mirties sukak
tuves minint tus atlaikytos pa
maldos balandžio 28 d. 8 vai. 
30 min. Šv. Kryžiaus bažnyčio
je, kur kun. Skripka ilgus me
tus klebonavo. Kun. Skripka 
buvo didelis visuomenininkas 
ir organizacijų steigėjas.

X Sofija Stautienė, 7030 S. 
Campbell Avė., krisdama nuo 
laiptų susilaužė koją ir buvo 
nuvežta į Šv. Kryžiaus ligoninę. 
Dabar sveiksta namuose. Sofi
ja Stautienė yra Moterų Są
jungos 21 kp ilgametė narė, 
taip pat amžina narė Šv. Kazi
miero seserų rėmėjų 1 sk. Sofi
ja yra stambi rėmėja visų kil
nių darbų.

X Antanas Uksas, 3520 So. 
Emerald av., ilgametis Bridge- 
porto gyventojas, visą žiemą 
atostogauja Arizonoje. Numa
to grįžti į Chicagą apie gegu
žės mėn. pabaigą.

X Jurgis Pūkelis balandžio 
mėn. 23 d. atšventė savo vardi
nes ir ta proga buvo pasvei
kintas draugų ir pažįstamų. 
Pūkeliai yra nuoširdūs katali
kiškų darbų rėmėjai.

X Kazys Vabalaitis, naujas 
ateivis, išlaikė kirpėjui privalo
mus egzaminus ir šiuo metu 
savarankiškai dirba Cicero, 
4918 W. 14 St.

X Town of Lake Ralfo sky
riaus valdyba, kurią sušauktas 
steigiamasis skyriaus susirin
kimas balandžio 15 d. išrinko, 
pastaroji balandžio 22 d. susi
rinkusi pirmąjam savo posė
džiui pareigomis pasiskirstė se
kančiai; A. I^ekečinskas — pir
mininkas, P. Ūselis—vicepirm., 
J. Janulaitis — sekretorius, A. 
Kasparavičius — iždininkas, 
N. Zajančauskas — kultūrinių 
reikalų vadovas, A. Kareiva — 
vadovas yp3t. reikalams ir J. 
Litvinas — antrasis sekreto
rius. Naujoji skyriaus valdyba' 
dėkinga visiems mieliems tau
tiečiams atsilankiusiems į sky
riaus įkurtuvinį vakarą ir Ral
fo šalpos darbui suaukotus 
$28.75, N. Zajančauskui, mais
to krautuvės savininkui, kuris 
paaukojo susirinkusių vakarie
nei parengti maisto produktus, 
A. Ramoniui už nemokamą sa
lės suteikimą, Juzefai Ūselienei 
ir Benediktai Kukštienei už 
skaniai bei tvarkingai parengtą 
vaišių stalą.

X Benys Babrauskas apie 
Salomėjos Nėries ir Kazio Bo
rutos poeziją Augštuosiuose 
Lituanistikos Kursuose skaito 
šį šeštadienį, balandžio 28 d., 
2—4 vai. T. Jėzuitų namuose, 
5541 So. Paulina. 4—6 vai. dr. 
Petras Jonikas skaito paskaitą 
iš Lietuvių kalbos istorijos. Li
tuanistikos Institutas ragina 
studentus pasinaudoti lituanis
tikos paskaitomis.

X Akt. Alfas Brinką šiuo 
metu intensyviai repetuoja vai
dinimą “Kepėjo sūnus” su ak
toriais J. Balučiu ir J. Raudo
niu bei kitais Jaunimo Teatro 
vaidintojais. Vaidinimas bus 
šį šeštadienį, (IV—28), 6 vai. 
vak. Lietuvių auditorijos salė
je, 3133 So. Halsted St. Po vai
dinimo bus šokiai ir bufetas. 
Vaidinimo dieną kvietimai bus 
teatro kasoje nuo 5 vai. p. p. 
Studentams ir mokiniams žy- 

I mios nuolaidos. Maloniai kvie
čiama visuomenė paremti šio 
teatro veiklą savo atsilanky
mu.

X M. Tryonis, senas Town 
of Lake lietuvių kolonijos gy
ventojas, mirė balandžio 20 d. 
Gausaus būrio artimųjų ir pa
žįstamųjų balandžio 23 d. buvo 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines ir tenai šalia savo žmo
nos palaidotas.

X Raimundas Mieželis ir 
Kęstutis Dirkis rinko parašus 
Lietuvių Jaunimo Peticijai per 
“Pirmyn” choro operetės “Ca- 
valeria Rusticana” pastatymą. 
Peticiją pasirašė apie 300 žmo
nių.

X “Prieš srovę” paskutiniai
siais pastatymais gegužės 5—6 
d. uždaromas pavasarinis lie
tuviškojo teatro sezonas Chica- 
goje. Kvietimai iš anksto gau
nami visose lietuviškose apy
linkėse: Cicero — Ramanaus
ko krautuvėje, 1439 So. 49 avė., 
Brighton Parke Royal Blue 
Store, 4359 S. Campbell avė., 
Bridgeporte J. Karvelio preky
boje ir Marąuette Parke Mar
giniuose. Vaidinimai įvyks So- 
kol salėje.

X Lietuvių Fronto Bičiuliai
Chicagoje, didžiai vertindami 
sportuojančio lietuviškojo jau
nimo ryžtą ir sporto vadovų 
pastangas, Chicagoje įvykusių 
šeštųjų žaidynių proga pasky
rė gražią taurę su įgraviruotu 
įrašu: “Nugalėtojui, L. F. Bi
čiuliai Chicagoje, 1956 balan
džio 22.” Taurės paskyrimas 
pavestas šeštųjų sporto žaidy
nių organizatoriams.

X Pirmojo Amerikos ir Ka
nados lietuvių Kultūros kon
greso metu mokslo sekcijos 
susirinkime paskaitą skaitys 
prof. S. Kolupaila, o kalbinin
kų sekcijos susirinkime — L. 
Dambriūnas.

IŠ ARTI IR TOLI CHICAGOS ŽINIOS
J. A. VALSTYBĖSE

— Susiorganizavo inžinieriai. 
Balandžio 15 d. parapijos salė
je įvyko steigiamasis Los An
geles mieste gyvenančių lietu
vių inžinierių ir architektų su
sirinkimas. Pirmuoju šios drau
gijos pirmininku išrinktas inž. 
J. Budginas. Susirinkimas tu
rėjo ir meninę programą, kal
bas ir jaukų pasilinksminimą. 
Pasakyta daug kalbų, perskai
tyta gauti sveikinimai. Iškil
mės buvo filmuojamos, šiam 
visam darbui vadovavo inž. Vik
toras Petrauskas.

— Inž. Algis Raitelis iš Chi
cagos atvyko į Los Angeles ir 
čia įsikūrė gyventi, gaudamas 
gerą darbą lėktuvų pramonė
je.

— Pamaldos už prelatą Maci
jauską. Gegužės 14 d. sueina 
devyneri metai, kai iš mūsų 
tarpo išsiskyrė pirmasis Los 
Angeles Šv. Kazimiero parapi
jos klebonas ir jos įsteigėjas. 
Tą dieną 7:30 vai. ryto už jo 
sielą mūsų bažnyčioje bus at
laikytos gedulingos pamaldos. 
Kviečiami skaitlingai dalyvau
ti.

— New Yorko lietuviai, AL 
TO vadovaujami, šį šeštadienį, 
balandžio 28 d. dalyvauja loja
lumo parade kartu su įvairių 
tautų New Yorko gyventojais. 
Lietuviai paradą pradės nuo 
E. 92 St., todėl visi renkasi 1:30 
vai. toje gatvėje tarp 5th A- 
venue ir Madison Street.

— Jokūbo Stuko vadovauja
ma Lietuvos atsiminimų radi
jo programa paminėjo savo 15 
metų gyvavimo sukaktį. Ta pro 
ga bal. 22 d. Webster Hali New 
Yorke įvyko didž:ulis koncer
tas. Jame dainavo ir šoko radi
jo ansamblis Rūta ir koncerta
vo specialiai iš Chicagos pa
kviestas Alece Stephens mergi
nų choras. Dramos aktorius 
Vit. Žukauskas ir Alf. Petputis 
atliko linksmą programą. Su
kaktuvininkus sveikino Gen. 
Liet. Konsulas J. Budrys ir prel. 
J. Balkūnas — Liet. Bendruo
menės vardu.

— Operos Choras balandžio 
21 d. buvo išvykęs į Philadelphi- 
ja su linksma operete “Joninių 
burtai”. Tekstą tai operetei y- 
ra parengusi Nelė Mazalaitė, o 
muziką parašė Aleksas Mrozins- 
kas ir Operetės choro dirigen
tas J. Stankūnas. Su choristais 
buvo nuvykęs ir A. Mrozinskas,- 
kuris akompanavo. Vakarą ren 
gė Balfas ir ALTS.

N. ZELANDIJOJE
— N. Zelandijos LB naujo- 

jon valdybon išrinkti J. Pečiu- 
laitis, J. Zaremba ir J. Zigins- 
kas, rev. komisijon — C. L uti- 
kas, V. Procuta ir VI. Grigaliū
nas, atstovais į krašto taryba 
— V. Procuta, A. Mickevičienė 
ir J. Žilinskas.

TUNELIS PO LEDU

Armijos inžinieriai daro bandymua, kaip padaryti Grenlandijoj 
tunelį po ledu, kuriuo galėtų eiti elektriniai traukiniai. Tunelis 
labai palengvintų susisiekimą šiaurės Poliuje. Paprastai ten tem
peratūra yra 63 laipsniai žemiau nulio, gi tunelyje tik 13 laips.

BRAZILIJOJ
— Brazilijos lietuviai nuo 

kovo 4 d. gali kiekvieną sek
madienį klausytis per radiją 
lietuviškos valandėlės, kuri 
transliuojama per katalikišką 
radijo stotį Nove de Julho 540 
klc. ilgomis bangomis ir 25 
metrai trumpomis nuo 14 vai 
ligi 14:25 vai. Atsakingasis lie
tuviškos valandėlės vadovas 
yra kun. klebonas Pijus Raga- 
žinskas, kuris perėmė direkto
riaus pareigas iš tėvo J. Bru- 
žiko S. J., išvykstančio atgal 
Urugvajum Lietuvišką pro
gramą sustato komisija, kurion 
įeina Jonas Kaseliūnas, Edvar
das Vasiliauskas, Halina Mo- 
šinskienė, Pranas Mikuckis 
Aleksas Vikšnaitis ir Antanas 
Vosylius. Finansų komisijon 
įeina: inž. Zenonas Bačelis, 
Petras Šimonis, Juozas Mate- 
lionis, Juozas Januškis ir Juo
zas Lukoševičius. Radijo va
landėlė apmokama surinktomis 
aukomis. Lietuviškos valandė
lės pradinis signalas — pradžia 
plokštelės “Tėvynės Aidai”. 
Turinį sudaro: proginės kalbos 
arba vaidinimas, pranešimas 
religiniais klausimais, Dėdės iš 
Lietuvos vaizdingi pasakojimai! 
vaikams apie Lietuvą, lydint 
muzikai ir garsų efektams, ir 
pranešimai iš dabartinio Lietu
vos gyvenimo, apie pasaulio lie
tuvius ir vietos kronika. Pa
įvairinama plokštelių muzika. 
Be to lietuviškoje valandėlėje 
pasirodo vietos lietuviai solis
tai. Susidomėjimas mūsų pro 
grama nemažas, apie kurią ne 
tik lietuviai gražiai atsiliepia, 
bet ir svetimtaučiai. Sao Paulo 
kardinolas D. Carlos de Car- 
melo Motta, išklausęs mūsų 
valandėlę, nuoširdžiai pasvei 
kino tėvą Bružiką, išreikšda 
mas pasitenkinimą dėl kultū
ringos bei skoningos mūsų va 
landėlės.

— Kun. Jonas Kardauskas,
išgyvenęs Čilėje apie 6 metus, 
atvyko su seserimi į Sao Paulo, 
kur mano pasilikti ilgesniam 
laikui.

— Lietuvių Sąjunga Brazili
joje suruošė Mokoje balandžio 
7 d. vakarą, kurio programą 
atliko Parąue das Nacoes lietu
viai, suvaidindami P. Vaičiū
no komediją “Tuščios Pastan
gos”. Režisavo buvęs mokyto
jas Stasys Jurevičius. Vaidino 
šie asmenys: O. Stočkienė, K. 
Skorupskis, A. Stočkus, N. 
Bartkevičiūtė, D. Bartkevičiū
tė, A. Nagys, J. Bartkevičienė, 
G. Petraitytė. Režisūros ir mė
gėjų artistų įgimtų ga
bumų dėka komedija buvo su
vaidinta gyvai ir įtikinamai. 
Sufleravo Ed. Bartkevičius. 
Scenarius — J. Kebelkščio. 
Prie komedijos pasisekimo 
daug prisidėjo dail. Vlada Stan-

PASUK LAIKRODĮ

F/X CLOCKS

Dėde Šamas sako, kad turi ne
užmiršti pavaryti laikrodžio ba
landžio 29 d., sekmadienį, 1 vai. 
naktį viena vai. pirmyn.

čikaitė-Abraitienė, meniškai bei 
charakteringai visus artistus 
nugrimuodama. Po vaidinimo 
Parąue das Nacoes jaunimas: 
N. Bartkevičiūtė, J. Budrevi- 
čius, D. Bartkevičiūtė. J. Skliu
tas, D. Jurevičiūtė, A. Kukys. 
I. Skorupskaitė, A. Navickas, 
G. Petraitytė, A. Valenčius, D. 
Gruodytė ir A. Nagys pašoko 
porą tautiškų šokių. Šokių pa
mokė ponia J. Bartkevičienė.

— Vila Zelinoje, balandžio 8 
d. Šv. Juozapo bažnyčios šven
toriuje buvo pašventintas ker
tinis klebonijos akmuo, šventi
nimo apeigas atliko Tėvas J. 
Bružikas, S. J.. Kertinio akmens 
aktą pasirašė Lietuvos konsulas 
p. A. Polišaitis, kun. klebonas 
P. Ragažnskas, kun. J. Šeške
vičius, seselių pranciškiečių vir
šininkė sės. M. Julija ir įvairių 
organizacijų bei mokyklų at
stovai. Klebonijos statyba bus 
vykdoma visuomenės parama. 
Po kertinio akmens pašventini
mo seselių pranciškįečių salėje 
įvyko spektaklis klebonijos sta 
tybos naudai. Buvo suvaidintas 
Genušio “Paparčio žiedas”. Vai
dino moksleiviai ateitininkai: 
Liucija Juodelytė, Antanas Za
biela, Stasys Raulušaitis, Min
daugas Gorauskas, Leonardas 
Mitrulis, Birutė Irena Jurgele
vičiūtė, Giedrė Valeikaitė, J. 
Bielskis, E. Zalendauskas, R. 
Dovydaits, N. Vinkšnaitytė, D. 
Valeikaitė, A. Norbutaitė. Be 
to, dalyvavo vaidinime tautiškų 
šokių grupė, kuri Jadvygai Va
leikienei vadovaujant, sušoko 
“Rugučius”, o Juliui Gugai va
dovaujant sušoko “Oželį”. Vei
kalą surežisavo kun. Juozas šeš 
kevičius ir mok. J. Valeikienė. 
Atrodo, kad darbo buvo daug 
padėta. Jaunimas gražiai suvai
dino ir pašoko. Tautinams šo
kiams pritarė akordeonais Vin
cas Belevičius ir Laimutis Do
vydaitis.

AUSTRALIJOJE
— Melburno apylinkės valdy

ba svarsto bendruomenės ir pa
rapijos namų statybos reikalus, 
tautinių Šokių grupės, kuri tu
rės reprezentuoti lietuvius pa
saulinės olimpiados atidaryme, 
rėmimo klausimą etc. (Naują
jį Australijos letuvių savait
raštį “Tėviškės Aidus” redaguo 
ja kun. dr. P. Bąčinskas), Aust 
ralijos visa eilė pasižymėjusių 
lietuvių veikėjų Adelaidėj ABC 
radiofone įkalbėjo magnetofono 
juosteles Amerikos Balsui, ku
ris vėliau jas pertransliuos į 
Letuvą. Juose išsamiai nušvies
ta Australijųos lietuvių veikla.

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardinės
Tai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai b 
iail. VI. StanČikaitės gražios iliu
stracijos Šią knygą padarė dai» 
giausia mėgiama mažųjų skaity 
tojų tarpe. Kaina $1.50. 
nftnakvTniiK kurtu nu pinigai. aluaklte“DRAUGAS” 

2334 So. Oakley Avė. 
Chicago 8. UI.

Chicagos rašytoją knygos
Rinktinės Chicagos ir Vidur- 

vakarių rašytojų knygos, iš
leistos nuo 1955 m. gegužės 
mėn. 1 d. iki š. m. sausio mėn. 
15 d. bus išstatytos Chicagos 
Miesto knygyne, Randolph gat
vės pusėje esančiame korido
riuje nuo gegužės mėn. 2 d. iki 
31 d.

Paskutinis filmas
Ateinantį šeštadienį 2 vai. 30 

min. p. p. Gamtos Istorijos mu- 
zėjuje paskutinį kartą šį sezo
ną bus rodomas filmas suaugu
siems, su paskaita. Filmas — 
spalvingųjų žiedų. .Įėjimas vi
siems nemokamas.

Žydai prašo ginklų
Chicagoje yra apie 300,000 

žydų. švęsdami aštuntas Izra
elio valstybės įsteigimo meti
nes, jų atstovai buvo susirinkę 
į Soloman Goldman auditoriją, 
šiaurinėje Chicagos dalyje. 
Kalbėjo Maryland gubernato
rius Teodoras R. McKeldin, 
Adlai Stevenson ir kiti’ Daly
vavo 2,700 žmonių. Buvo iškel
tas reikalavimas, kad JAV 
teiktų ginklus Izraeliui.

$75,000 vertes smuikas
Carl Becker, smuikų taisymo 

specialistas Chicagoje, skelbia, 
kad pas jį taisyti atneštas 
smuikas, kurio vertė gali siekti 
nuo $15,000 iki $75,000. Išar
dęs tą smuiką jis atpažino, kad 
smuiką yra padaręs Joseph 
Guarnieri, kitaip žinomas dar 
vardu Joseph de Jesu. Smuikas 
galėjo būti padarytas apie 1732 
metus. Guarnieri smuikai kon
kuruoja su Stradivarijaus, ir 
net tokie smuikininkai, kaip 
Isaac Stern Jascha Heifetz, 
Fritz Kreisler atiduoda pirme
nybę Guarnieri smuikams, šis 
smuikas yra nuosavybė Jurgio 
Klemperer, farmerio iš Rich- 
mond, Ind. Smuiką jis pirkęs 
Vokietijoje 1930 m.

Buvo kurčias, dabar — 
solistas

Septyniolikos metų čikagie- 
tis Leo Calabrese jaunatvėje 
buvo kurčias. Netaip seniai at
gavęs girdėjimą,6 jis taip įsten
gė išlavinti savo iš prigimties 
gerą balsą, kad pradeda dai
nuoti solo įvairiuose Chicagos 
parengimuose.

Kūdikis nusinuodino švinu
Chicagoje, 1959 N. Seminary, 

rn’rė 22 m. kūdikis Ann Fritsch. 
Nustatyta, kad ji nusinuodijo 
šv.nu — belaižydama ir čiulp
dama dažytą baldų paviršių.

Draugavimas nėra suprojek
tuojamas, susitariamas daly
kas. Jis įvyksta natūraliai ir 
tik tada jis pastebimas.

— Paul Bourgct

KAS KĄ IR KUR
— Filatelistų susirinkimas įvyks 

šį vakarą, bal. 27 d., 7:30 v. v., 
Liet. Vyčių svetainėje. Filatelistai 
prašomi dalyvauti.

Lietuvos pašto ženklų paroda 
įvyks spalio 20 ir 21 d. Lietuvos 
Vyčių svetainėje, 2453 W. 47 St. 
Ženklų rinkėjai, norėdami išstaty
ti parodai savo rinkinius, prašomi 
iš anksto juos tvarkyti. — S.

— Moterų Sąjungos Chicagos 
apskritis rengia kauliukų žaidimą 
sek. bal. 29, 2 v. p.p. Vyčių name, 
2453 W. 47th St. Kviečiame visų 
kuopų nares dalyvauti ir atsives
ti drauges. Pelnas skiriamas kul
tūriniams reikalams. Kiekvienas 
atsilankusis gaus dovanėlę.

Koreap.
— Nekalto Prasidėjimo Moterų

ir Mergaičių draugija rengia BIN
GO sekm., bal. 29 d. 2:30 vai. po
piet, Vengeliausko svetainėj, 4500 
S. Talman Avė. Bus gražių dova
nų ir užkandžių. — Ren g. komis.

— Vyr. giedrininkės kviečia vi
sų narių susirinkimą pas Stefą 
Kisielienę, 1526 So. 49 Avė., Ci
cero, kurs įvyks ateinantį sekma
dienį, balandžio 29 d. 4 vai. po 
pietų. Kadangi renkame naują 
valdybą, tai labai prašom visas 
atvykti. — Valdyba.

Pirmas atplaukė iš užjūrio
Pirmasis laivas, šį sezoną at

plaukęs iš anapus okeano, yra 
Olandų Oranje linijos Prins 
Willem II. Šiandien, penktadie
nį, 10 vai. ryto laivas bus prie 
Navy Pier, kur jį sveikins Chi
cagos meras Daley. Paskiau 
laivas plauks į Calumet uostą 
iškrauti prekių. Apie tai pra
nešė Chicagos uosto direkto
rius kapt. Jonas Manley.

Griaus policijas būstinę 
vieškeliui

Tiesiant vadinamą šiaurva
karių Ekspresinį kelią teks nu
griauti policijos būstinę, esan
čią 731 N. Racine.

$14,000 dantų tyrimui
JAV viešosios sveikatos ta

ryba paskyrė Northwestern 
universitetui $14,000, kad pra
vestų kaikuriuos dantų gydy
mo tyrimus.

NAUJŲ MAŠINŲ 
FONDAS

* s? ) ?

“DRAUGO” Administracija 
nuoširdžiai dėkoja už aukas 
Naujų Mašinų Fondui. Aukojo 
šie asmenys:

Laurinaitis, Alex 
Meškys, Jonas . . . 
Paukštis, F. Mr.&Mr 
Abaravičius, Kazys
Varnas. John .......
Domeika, A............
Gatautis, Antanas 
Jurevičius, Mykolas 
Kruskops, Juzė . .. 
Marcauskas, Pranas 
Mikšys, Povilas 
Rojienė, Ona .... 
Samuelis, Mrs. . . . 
Žilinskas, Bronius . 
Aldakauskienė, Ona
Butkus, H...............
Čižas, M. Alicia
Jagėla, J. S. .........
Malskis, Juozas 
Petrauskas, Eduardą 
Ramonas, Antanas 
Slazas, Jos. Mrs. . . 
Vaitkevičius, Vincas
Zelba, P..................
N. N......................

$10.00 
. 10.00 
. 10.00 
. 5.00
, . 3.00 
.. 2,00 
. 2.00 
. 2.00 
. . 2.00 

2.00
. 2.00 

2.00
. . 2 00 
.. 2.00

1.00 
. 1.00 
, 1.00 
. 1.00 
. 1.00 
3 1.00
. 1.00 
. 1.00

1.00 
. 1.00 
. 1.00

STATYBOS FONDAS

Aukojusiems Statybos Fon
dui tariame nuoširdų ačiū. Au
kojo šie asmenys:

Abaravičius. Kazys 
Ivinskaitė, Ona .... 
Levickis, Pranciškus 
Valančiūnas, B. 
Zaleckienė, Uršulė 
Navickienė, Marijona
Jakovickas, V...........
Kauses, A. S.............
Kazlauskienė, V. ... 
Mickevičiai, Rita &

Leonas ...............

.$5.00 

. 5.00 

. 5.00
5.00
5.00
3.00
2.00
1.00
1.00

1.00

MARIJOS MENESĮ PRALEISKI-
MK GEGUŽINIŲ PAMALDŲ 

DVASIOJE
Gegužinių pamaldų dvasia. yra to

kia gili, tokia maloni ir tokia 
lietuviška

Ši dvasia yra puikiai išreikšta 
Jo Ekscelencijos 

Vyskupo Vincento Brizgio 
gegužiniuose skaitymuose:

MARIJA DANGUJE 
IR ŽEMĖJE

Tai yra trisdešimt vienas skai
tymas, pritaikintas kiekvienai ge
gužio mėnesio dienai. Mąstymai 
parašyti atsižvelgiant ne tik į di
džiąsias marijines tiesas, bet ir į 
mūsų laikų rūpesnius.

Knyga papuošta puikiu dail. J. 
Pilipausko virželiu. Ji turi 144 
psl. ir kainuoja tik $1.50. Ją iš
leido Lietuviškos Knygos Klubas.

Užsakymus Ir pinigus siuskite:

DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė.,

CHICAGO 8. UJL


