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Helikopteriai nusileido Cliicagos lietuviu aikštėje
Sovietų Sąjungos režimas

pasiekė pasenėjimo laipsnį

J/ūsų specialus korespondentas Paryžiuje
PARYŽIUS, Prancūzija. — Paskutiniuose savo apžvalginės 

serijos straipsniuose — „Sovietų Sąjunga netikrume“ — „Le Mon
de“ korespondentas Jean Schvvoebel paliečia klausimą apie „sunkų 
uždavinį atitaisyti padėtį“.

Konstatavęs, kad po to, kai,-------------------------------------------
„vengrų sukilimas atidengė ir 
net pasunkino režimo silpnu
mus“, Kremliuje vyrauja susier
zinimo ir neramumo jausmas“, 
korespondentas pažymi, kad ūki
nio planavimo štabas buvo per
tvarkytas, ir 6-tasis penkmečio 
planas buvo pakeistas platesnės 
kasdieninio vartojimo prekių ga
mybos ir gyvenamų patalpų sta
tybos kryptimi. Tai yra, pagal 
koręspondentą, problema nr. 1 
sovietų valdovams.

Sulėtintu tempu ir padidinta 
priežiūra

Kiek liečia piliečių troškimą
žinoti daugiau teisybės ir lais
viau diskutuoti įvairius klausi
mus, Schvvoebel mano, kad „Sta
lino įpėdiniai galvoja į tai atsa-

imti „neutralaus“ jugoslaviškojo 
pavyzdžio komunizmo. Kas ne
kovoja su imperialistais Mask
vos vadovybėje, galvoja Krem
liaus ponai, negali būti laikomas 
tikru komunistu. Todėl Tito, ši
tokios eretiškos doktrinos įkvė
pėjas... nuo šiol yra laikomas 
ideologiniu priešu nr. 1“.

Kremliaus vadovų užsimojimai
Analizuodamas realinę sovie

tų padėtį, Schvvoebel pažymi, 
kad jų vadovų užsimojimai yra 
„geriau maitinti, geriau apreng
ti, suteikti geresnių gyvenamų
patalpų milionams socialistinio! WASHINGTONAS, kovo 14. 
bloko gyventojų“, tačiau korės-, — Harold Stassenas nori kandi-

JAV laivas Canberra, kuriuo prezidentas Eisenhoweris vakar išplaukė 
21 d. sutiks Britanijos premjerij. Maemillaną.

Norfolk, Va., Bermudų, kur kovo 
(INS)

Harold Stassenas 
išvyko į Londono 

konferenciją

pondentas klausia, kokiu būdu 
Stalino įpėdiniai sugebės įvyk
dyti tokią plačią programą ir

kyti toliau tęsdami režimo de- kartu „išlaikyti didžiulę gerai 
apginkluotą kariuomenę; kaip 
jie pajėgs toliau plėsti sunkiąją 
pramonę, kad pavytų ir net pra
lenktų Vakarų kraštus, aprūpin
ti Kiniją, kad palaikytų ją ištiki
mybėje, taip pat aprūpinti gali
mai didesnį skaičių Azijos ir Af
rikos kraštų, kad jie tęstų sąvo 
beutralinę antivakarietišką poli
tiką?“

Korespondentas randa, kad ši
tokia programa yra perdaug am 
bicinga ir todėl nereali. Juo la
biau ji neįgyvendinama, rašo jis, 
kad „doktrinos akiniai padaro 
sovietų vadus nepajėgius paste
bėti realybę ir prisiimti riziką,

mokratinimą, tačiau sulėtintu 
tempu ir padidinta priežiūra.

Liesdamas laisvesnių diskusi
jų problemą, korespondentas 
Schvvoebel reiškia nuomonę, kad 
valdžia stengsis viską kanalizuo
ti- sovietinės sistemos ribose. 
„Valdžia aiškiai žino, — rašo 
Schvvoebel, — kad yra didžiai 
skubu atjauninti tą ideologiją, 
kuri šviesuomenei ir ypačiai stu 
dentijai atrodo kaip scholastika 
— be gyvybės ir apgailėtinai nuo 
bodi“. Todėl spauda kasdien ra
gina mokomąjį personalą jieš- 
koti naujų metodų, kad ideolo
gijos dėstymas būtų padarytas 
patrauklesniu ir gyvenimui arti
mesniu.

Graso studentams
Iš kitos šalies, atsišaukimuose 

ir spaudoje nurodoma, kad kri
tiški balsai negali peržengti tam 
tikrų ribų ir būti nukreipti prieš 
pačią sistemą. Studentams gra
soma — jei jie nenurims, pasiųs-

datuoti į Pennsylvanijos valsty
bės gubernatoriaus postą.

Gavin (R., Pa.) sako: „Stas
senas turėtų grįžti į Minnesotą, 
kur jis tris terminus buvo gu
bernatoriumi, jei jis nori vėl būti 
gubernatorium i“.

„Nesiųskite jo atgal į Minne
sotą!“ — protestuoja Wier (D., 
Minn.).

„Aš norėčiau jį matyti Minne- 
sotoje, kuriai jis teisiškai pri
klauso“, — įtikinėja Galvin.

Galvin sako, kad Pennsylvani
jos valstybė turi geresnių kandi
datų ir nereikalingą iš Minneso- 
tos.

Stassenas yra prezidento Ei- 
senhovverio nusiginklavimo pro
gramos patarėjas ir buvo Penn-

Sukilėliai pašalino Indonezijos 

ministerį pirmininką
JAKARRTA, Jndonezija, kovo 14. — Indonezijos ministeris 

pirmininkas Ali Sastroamidjojo šiandien pasitraukė iš premjero 
pareigų. Jo vyriausybę nuvertė rytų Indonezijos ir Sumatros su
kilėliai.

Indonezijos prezidentas Sukar 
no tuojau paskelbė karo stovį 
visoje respublikoje, „nes yra kri
tiška padėtis“.

Sukilėliai kelis kartus reikala
vo Sastroamidjojo atsistatydini
mo.

Jo administracija gyvavo ma
žiau kaip vienerius metus ir bu
vo paženklinta ekonominėmis 
sunkenybėmis. Jo koalicinėje vy
riausybėje vyravo nesutarimai. 
Salos reikalauja daugiau teisių

Stebint televizijos, filmų naujienų 

ir dienraščių reporteriams
CHICAGO, III., kovo 14. — Aikštėje, kur bus statoma naujoji 

šv. Kryžiaus ligoninė, ketvirtadienį buvo nusileidę du helikopte
riai. Viename jų buvo filmų reporteris, o kitame — tariamas su
žeistas katastrofoje pacientas.

Naujoji ligoninė, kuri bus pa-, —- ■ ■ 1 - 1 -
statyta prie California gatvės benti per 15 minučių iš tolimiau 
ties 69-ta gatve, bus pirmoji sios Chicagos vietos. Susisieki- 
Chicagos ligoninė, kuri ant sto- mas helikopteriais yra saugus, 
go turės įrengimus helikopte- Dabar Chicagoje kasdien beli- 
riams nusileisti. Numatoma grei kopteriai perskrenda 1,400 my- 
tais atvejais ligonis ir sužeistuo- lių ir per aštuonerius metus ne
siūs atgabenti ir helikopteriais, atsitiko nelaimės, kurioje būtų
r. .... , . nukentėję keleiviai ar nuosavy-Ligomne kainuos 4 dolerių

Ligoninės pamatų prakasimas „ ... , . r . . . Helikopterių demonstravimasnumatomas si rudenį. Ligonine
bus pastatyta dvejų metų laiko- Stebėti helikopterių demons-
tarpyje. Kainuos keturis milio- 

į nūs dolerių ir turės 222 lovas.
. Konstrukcija bus itin stipri, kad 
|ant jos viršaus galėtų nusileisti 
helikopteriai. Helikopterių tar
nyba ypač numatoma gabeni
mui sužeistųjų iš aerodromo, su 
žeistų ūkininkų ir atsitikus ne
laimei apylinkės vieškeliuose.
Helikopteriu ligonį galima atga-

travimo ketvirtadienį prie šv. 
Kryžiaus ligoninės buvo susirin
kę visų Chicagos dienraščių re
porteriai, ABC, CBS, UP Movie- 
tone News, Telenevvs atstovai. 
Gausios minios tarpe matėsi vys 
kūpąs V. Brizgys, buvęs Chica
gos mayoras Kennelly, ligoninės 
gydytojai, Marijos augšt. mo
kyklos mergaitės ir daug kitų.

kas reikalinga rimtam režimo i sylvania universiteto preziden-
demokratinimui pravesti“. tas. Stassenas vakar išvyko į

, Londoną dalyvauti nusiginklavi-
Piktnaudoja taktiką mo konferencijoje.

Dulles žodis Gazos
ruožo klausimu

CANBERRA, Australija, ko
vo 14. — JAV valstybės sekreto
rius Dulles vakar pasakė: būtų 
„pageidautina“ turėti Jungtinių 
Tautų karines pajėgas, „veikian
čias kaip buferis taĄi Izraelio ir 
kaimyninių arabų valstybių“.

„Yra sunkenybių tai įgyven
dinti“, — pasakė Dulles spaudos 
konferencijoje baigiantis Pietry
čių Azijos sutarties organizaci
jos (Seato) suvažiavimui.

Jis pasakė, kad Izraelis neno
ri Jungtinių Tautų kareivių Iz
raelio pusėje prie pasienio, „ir 
mes nenorime turėti juos tik Ga
zos ruože“.

Sukilusios apylinkės — dabar 
visos respublikos salos, išskyrus 
Java — reikalauja mažesnės

Pieno kainų klausimas vargina 

Prancūzijos vyriausybę
PARYŽIUS, kovo 14. — Tik dimo ir tatai suteikia vyriausy-

spėjęs sugrįžti iš savo oficiali- 
nės kelionės į Jungtines Ameri
kos Valstybes, Prancūzijos prem 
jeras Guy Mollet susidūrė su įvai 
riais sunkumais vidaus ir ūkio 
politikos srityse.

Tiems sunkumams aptarti per 
porą dienų įvyko net penki vy
riausybes posėdžiai. Tai nepa-

Sovietų vadai, rašo jis toliau, 
parodo „nesugebėjimą pasitikė
ti laisvais žmonėmis, todėl jie sa 
vaime pasikliauja fanatikais, 
kaip Rakosi, Geroe ar Kadar“. 
Pridėsime nuo savęs: kaip Snieč- 

ti juos darbams, išmetus iš uni- kus> Šumauskas ir kiti. Sovietų 
versiteto, kas reiškia, pažymi ko vada*’ ra“° toliau Schvvoebel, 
respondentas, „praradimą gali-l >>piktnaudoja taktiką, kuria jie 
mumo ateityje pakilti ekonomi- Pas*remia visoms problemoms 
niai ir socialiniai“. „Tuo būdu,' sPr?stl •
— rašo jis, — nebus prieš ne 
nuoramas panaudojami seni po-

Sovietinis režimas yra pasie
kęs pasenėjimo laipsnį, ir jo rai

Nafta plaukia
PARYŽIUS, kovo 14. — Mo- 

biloil kompanija vakar pranešė, 
kad pirmas tankeris su Irako naf 
ta šiandien išplauks iš Banias, 
Sirijos, į Le Havre uostą. Iki šiol 
Irako Petroleum kompanijos 
naftos vamzdžiai buvo nukirsti 
skersai Siriją. Naftos vamzdžiai 
jau veikia.

Danijos fizikas gaus 
atomas taikai

$75,000 premiją
NEVV YORKAS, kovo 14. - 

Danijos fizikui Niels Bohrui, 71

centro vyriausybės kontrolės ir prastas ir retas reiškinys pran 
didesnio žodžio vyriausybės pa- cūzų politiniame gyvenime.
jamose. Reikia nepamiršti, kad dabar-

Sukarno proklamacija duoda: vyriausybė esmėje yra ma-
valdžios galią provincijose apy- įumos vyriausybė, kurią tam tik 
linkių kariniams vadams, kurie rajs sumetimais remia (bentlig- 
jau paėmė tose apylinkėse vai- Į -į0Į rėmė) joje neturinčios savo

| džią keturiuose sukilimuose nuo atstOVų politinės grupės. Vieno- 
praėjusių metų gruodžio mene- je iš tų grupių _ nepriklauso

mųjų ir ūkininkų — pastaruoju 
metu kilo didelio nerimo dėl vy
riausybės ūkinės politikos, ypač 
dėl žemės ūkio gaminių kainų. 
Tuo reikalu jau vyko ir dar bus 
debatai parlamente. Vyriausybė

šio.
Indonezijoje kilo neramumai, 

kai Sukamo panoro sumažinti 
parlamentarinę teisę ir Indonezi-

metų, paskirta pirma metinė * pasukti i diktatūrinį lauką. 
$75,000 atomas taikai premija. JlS norejo sudarytl tautinę tary‘

Premija, įsteigta Henry For- bą, į kurią ketino įvesti komunis-

liciniai metodai, bet veiksmingas da’ ka’P v*s4 senstelėjusių rėži-Į 
spaudimas, pasireiškiąs išmeti-|m^’ ^ra palinkimas į konserva- 
mo šantažu“. „Taip, — rašo jis tizmą, kuris nėra pajėgus prisi- 
toliau, — nusilenkdami masių laikyti prie nuolat atgyjančių
spaudimui sovietų vadai yra pri
versti praplėsti laisvų diskusijų 
sritį, tačiau su sąlyga, kad nie
kas nepamirštų jokiu momentu 
kontrrevoliucijos pavojų ir ab
soliutiško būtinumo kovoje su 
tuo pavojumi priimti kietą vie
nos kompartijos vadovavimą“. 
Tatai taikoma, pabrėžia Schvvoe
bel, ir santykiams su kitų tautų 
kompartijomis, nepaisant pripa
žinto lygybės dėsnio. Tame nusi
statyme glūdi Maskvos pasišiau- 
šimo prieš „tautinį komunizmą“ 
šaknys.

Tik Maskvos vadovybėje

žmogaus prigimties reikalavimų, 
pabrėžė Schvvoebel.

Gaus daugiau
KOPENHAGA, Danija, kovo 

14. — Danijos vyriausybė vakar 
baigė kuro racionavimą, kuris 
buvo įvestas praėjusių metų lap
kričio mėnesį.

do ir jo sūnaus Edsel atminimui/ tus; DauSum“ Indonezijos gy- 
bus Įteikta šiais metais. | vent°w T™ Pne3 komunistus.

75 asmenys iš 23 valstybių bu Laivai susidūrė 
vo nominuoti premijai gauti, bet 
teisėjai išrinko Bohrą.

Bohr laimėjo Nobelio premiją 
fizikos srityje 1922 metais.

šiauriniame Atlante

bei daug galvosūkio.
Šią savaitę parlamente bus pla 

tūs debatai, kurių midų Mollet 
patieks pranešimą apie savo lan 
kymosi VVashingtone bei Kana
doje pasekmes.

Macmillan - Molett

pasitarimų reikalu
PARYŽIUS, kovo 14. — Bri

tanijos premjeras Macmillan ir 
Prancūzijos premjeras Mollet ta
rėsi politiniais klausimais.

Pasibaigus Macmillano ir Mol
let pasitarimams, pirmadienio 
ryto prancūzų spauda apie juos 
atsiliepė su pasitenkinimu. Apie 
tatai galima spręsti jau vien iš 
antraščių, kurias dienraščiai pa
dėjo patiekdami pasitarimų ko
munikatą. „Le Figaro“: „Mollet 

!— Macmillano susitarimas", 
„Combat“: „Mollet arbitražas 

leido savo pirmininkui iškelti pa- karinių pajėgų sumažinimo klau 
sitikėjimo klausimą. Vyriausy- simu“, „Franc - Tireur": „Mac- 
bės ginčas tuo tarpu sukasi apie , millanas ir Mollet naudingai su- 
pieno kainos pakėlimą, kurio gretino jų pažiūras“, o vyriausy- 
reikalauja ūkininkų organizaci- binės socialistų partijos dienraš- 
jos, o vyriausybė tam priešinasi, tis „Le Populaire de Paris“ sa- 
bijodama, kad tatai neiššauktų vo antraštę pasiskolino iš Mac-

Viceprezidento lėktuvas sugedo
TRIPOLI, Libija, kovo 14. — Lėktuvas, kuriuo skrido vice

prezidentas Nixonas iš Khartoum į Tobruk, buvo priverstas šian
dien grįžti į Khartoum, kai lėktuvo vienas motoras pradėjo „šiauš
tis“.

Radijas paskelbė, kad lėktu
vas grįžo į Khartoum 90 minu
čių po pakilimo iš Khartoum, ka
dangi „dalinai sugedo“ motoras 
n r. 2.

Viceprezidentas Nixonas trum 
pą vizitą į Tobruk atšaukė ir jis 
tiesiai skris į Tripolį, kai moto
ras bus sutaisytas arba kai nau
jas bus atsiųstas.

kenybių, ir jų skridimas iš Ca- 
sablanca į Acra, naujos Ghana 
valstybės sostinę, buvo suvėlin
tas.

Antrą kartą Nixono lėktuvo 
motoras sugedo jo kelionėje po 
Afriką.

Maskvos supratimu, rašo to
liau korespondentas, „proletari
nis internacionalizmas reiškia 
visų valstybių ir kompartijų ap
jungimą Maskvos vadovybėje, 
nes tai yra vienintelis būdas pa
sipriešinti pasaulinei kontrrevo- 
liucijai“. Iš čia seka būtinumas Naujas motoras buvo atsiųs- 
„eliminuoti pragaištingą tauti- tas į Monrovia, Liberiją, iš Prest 
nio komunizmo doktriną, kuri wick, Škoti jos ,kai lėktuvas ap- 
yra radikaliai priešinga mark-[gedo.
sizmui - leninizmui ir kurios pa- Antras lėktuvas, kuriuo skri 
grindas yra proletarinis interna- jdo amerikiečiai korespondentai, 
cionalizmas. Sovietai negali pri-itaip pat turėjo mechaninių sun

• Vengrijos komunistiniai 
teismai pasmerkė mirties baus
me daugiau kaip 40 asmenų nuo 
to meto, kai sovietai užgniaužė 
Vengrijos spalid revoliuciją, pa
sak Budapešto radiją.

Henry Ford II, Ford Motor 
Co. prezidentas, ir jo broliai — 
Benson ir William — paskyrė 
premijoms $1,000,000 po to, kai 
prezidentas Eisenhoweris 1955 
m. kreipėsi Genevoje, Šveicarijo
je, į privačius verslininkus ir pro 
fesionalus, esančius visame pa
saulyje, kad jie imtųsi iniciaty
vos surasti būdus panaudoti 
mokslą žmonijos gerovei, o ne 
jos griovimui.

Bohr turi didelių nuopelnų ato 
mo tyrinėjimo srityje. Jis yra 
Kopenhagos fizikos instituto di
rektorius.

LONDONAS, kovo 14.—Olan
dijos keleivinis laivas Waterman

reikalo kelti atlyginimus.
Šalia ūkinių klausimų, Alžiri-

millano pareiškimo spaudai: 
„Entente cordiale (Nuoširdžioji

ir Italijos prekinis laivas Merit jos problema tebelaukia spren- antantė) yra reali ir gyva“
šiandien susidūrė šiauriniame J 
Atlante, bet Waterman laivas 
pranešė, kad jie nėra rimtai su
žaloti ir nereikalingi pagalbos.

Olandijos laivas keliauja iš 
Rotterdamo į Halifaxą, Nova 
Scotia, ir New Yorką.

Laivo Waterman savininkas 
Amsterdame pasakė, kad laive 
yra 812 keleiviai, įskaitant 312 
vengrų pabėgėlių, keliaujančių į 
Kanadą.

Trys klausimai
PARYŽIUS, kovo 14. — Ry

šium i su Britanijos premjero 
Macmillan apsilankymu Pary
žiuje, dienraštis „Le Figaro“ ra
šo, kad jo pasikalbėjimai su pran 
cūzų politikos vairuotojais suko
si aplink tris pagrindinius -klau-

KALENDORIUS
Kovo 15 d.: šv. Longinas ir 

šv. Zakarijus; lietuviški: Ruklis 
ir Gydeikė.

Saulė teka 6:05, leidžiasi 5:56.
ORAS simus: Vidurio Rytai, bendroji

Oro biuras praneša: Chicago- j Europos rinka ir anglų kariuo- 
je ir jos apylinkėje šiandien _ menės, stovinčios Europos žemy- 
šaJčiau. no kraštuose, sumažinimas.

Pirmas mokestis
už laivų plaukimą

PORT SAID, Egiptas, kovo 13. 
— Suezo kanalo pareigūnai va
kar priėmė pirmą mokestį už lai
vo plaukimą Suezo kanalu 19 sa
vaičių laikotarpyje. Pinigus su
mokėjo Lebano laivas Abdel Ka- 
der, 411 tonų.

Keletas laivų, mažiau kaip 300 
tonų, praplaukė Suezo kanalu ke
lių dienų laikotarpyje, bet jie 
yra išskirti iš mokesčių dėl savo 
dydžio. Laivai daugiau kaip 300 
tonų turi mokėti.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Tankai ir kareiviai užvakar nušlavė drąsų studentų ban

dymą sučiupti ar užmušti Kubos prezidentų Batistą Havanos mies
to kovoje, kuri pasiėmė 1/0 gyvybių. Kubos vyriausybė vakar pra
nešė, kad visoje valstybėje ramu. Vienas amerikietis turistas žn- 
vp. 60 asmenų sužeista. Ginkluoti automobiliai ir tankai dar tebe
saugo prezidento Batistos rūmus.

— Jungtinės Amerikos Valstybės įieško būdų sulaikyti Egip
tą ir Izraelį, nuo betkokių staigių veiksmų, kurie gali virsti nauja 
kova. Amerikos diplomatai Washingtone, Kaire, Tel Avive ir 
Jungtinėse Tautose rūpinasi nuraminti abi valstybes.

— Jungtinių Tautų generalinis sekretorius l)ug Hammarsk- 
joldas šį šeštadienį vyksta į Kairą tartis Gazos klausimu su Egip
to prezidentu Nasseriu.

— Izraelio ambasadorius Jungtinėms Amerikos Valstybėms 
Abba Eban pareiškė: Nasseris turi būti sustabdytas. lis bando 
karinį pralaimėjimą paversti politiniu laimėjimu primetant savo 
valią Jungtinėms Tautoms ir Jungtinėms Amerikos Valstybėms. 
Jis pažadėjo nesiųsti administratorių į Gazą, o dabar paskyrė ka
rinį gubernatorių Gazos ruože. Jei jam pasiseks Gazoje, tai su juo 
bus sunku susitarti ir kitais klausimais, įskaitant ir Suezo kanalų.

— Richard E. Byrd, pirmas vyras nuskridęs į šiaurės ir pietų 
ašigalius, vakar palaidotas Arlington kapinėse prie JAV herojų.

— Britų lėktuvas Viseount vakar nukrito ir paskendo lieps
nose netoli Manehester, Anglijoje. Lėktuve buvo 20 asmenų. Bi
jomasi, kad visi žuvo. Lėktuvas palietė tris namus.
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Neris ir Žaibas — laimėjo 

VYT. GERMANAS

Praėjusį savaitgalį Clevelande į pirmenybes užrašė tinklinio ko 
įvyko generalinė Vakarų apy- mandą, kuri neturėjo vargo nei 
gardos sportininkų repeticija, prieš futbolininkus, nei prieš 
Chicagos, Detroito, Clevelando krepšininkus. Kaip jau sak'ė- 
bei paskiri akademikų Lituani- me, praėjusių metų meisteris 
cos sportininkai buvo suvažiavę Neris nedalyvavo.
pažiūrėti, kas per žiemą buvo 
gero nuveikta. kų skaičių pirmenybėse nebuvo 

nieko naujo parodyta. Kovo 
sportininkai, žaidę tinklinio rung 
tynęs, sukovojo gražiai ir Žai
bo tinklinio vienetas juos nu
galėjo 2:0 (15:2; 15:12).

Kitose rungtynėse Kove fut
bolininkai žaidė “ant išlaiky
mo” ir, turėdami daugiau kva
po, nugalėjo Lituanicą 2:1 (6:- 
15; 15:12; 16:14).

Trečiose rungtynėse, kuriose 
išryškėjo naujas apygardos meis 
teris, Žaibas lengvai parklupdė 
Lituanicą 2:0 (15:7; 15:8).

Lituanicos krepšininkai su
gebėjo pasipriešinti tik pirmojo 
seto pradžioje ir vedė net 4:0, 
tačiau greitai puikūs Žaibo ser
vai (Bielskus, Klimas), geri Zor 
sko kirtimai ir Babicko tikras 
kamuolio valdymas palaužė stu
dentų pasipriešinimą, ir Žaibas 
tapo meisteriu.

Žaibo meisterišką vienetą pir 
menybėse atstovavo Bielskus,

, Babickas, A. Barzdukas, Lek- 
Kalbant apie žaidimui skirtas; nickas ir Klimas,

patalpas, tenka apgailestauti, | Bendrai _ tinklinio fronte 
kad pirmąją pirmenybių dieną ne tįk nieko naujo bet jau ma_ 
daugelis šposininkų, ypač krep- -ai kag ir seno bepjjįko. Nėra 
šininkai .turėjo daug vargo, kol prieaugliOi nėra nė susidomėji- 
apsiprato su maža ir nepatogia mQ Reikėtų susįrūpįnti.
krepšinio aikšte. Reikėjo labai ____________________________
saugotis, jog įsibėgėjęs neatsi-_____ ___ _
muštum i nri1 ir t aikštės ribų ARTHitlTl?? & RHEUMATlSMmustum J prl pu aiKSLes riuų Nauji vaistai skaudantiems raume-
esančią sierą. 1 nims, sustyruslems sąnariams. Sku-

n i • i • •• • u „ i „ biai palengvina paraudusių, sustyru-Be to ir teisėjai nebuvo patys
geriausi ir nedaug prisidėjo prie 
pirmenybių pravedamo.

Bendrai šventė praėjo gražiai, 
ir visuomene vėl turėjo retą pro 
gą pamatyti mūsų sportuojantį 
jaunimo būr.

Mergelės lelijėlės 
Neatvykus Neries moterims 

(gal jau joms nusihrdo v.sa lai
ką būti meisterėmis?), moterų 
tinklinio nugalėtojo laurus išsi- 
Kovojo jaunosios Žaibo I tinkli- 
runkės, nesunkiai įveikusios De
troito Kovą 2:0 (15:5; 15.9) ir 
2a;bo II komandą 2:0 (15:6;
15-9).

Kitose moterų tinklinio rung
tynėse Detroito Kovas nugalėjo 
Žaibo II šešetuką 2:0.

Naująjį apygardos moterų tin 
klinio meisterį — Žaibo I ko
mandą — atstovavo Laikūnai- 
tė, Liutkevičiūt'ė, Barzdukaitė,

. Staniškytė, Orintaitė ir Kajac- 
kaitė.

Malonu, kad tiek Detroito, 
tiek abu Clevelando moterų tink 
linio vienetus sudarė mūsų jau
nosios sportininkės, kurios sa
vu darbu bei kruopščiu ir rū
pestingu treniravimusi galės bū 
ti ateityje daug žadančiomis 
sportininkėmis.

O jei po daugelio metų...
Ir nutiko, kad pagaliau, kaip 

tame Aisčio eilėraštyje, po dau
gelio metų Detroito Kovo tink
linio komandą daugumoje su
darė futbolininkai, o Lituani
cos — krepšininkai. Aišku, kad 
Žaibas, būdamas namuose ir 
jausdamas pareigą ginti Cleve
lando miesto meisterio vardą,

Gaila, tačiau tenka prisipa
žinti, kad, išskyrus kaikuriuos 
krepšinio viene|us. nedaug ką ir 
tenuveikėme. Ypatingai surūdi
jusiai atrodė .mūsieji tinklinin- 
kai.

Vyrų krepšinio apygardos 
meisteriu po sunkios kovos ta
po Neries penketukas; moterų 
tinklinio pirmoji vieta teko Žai 
bo I šešetukui, ir vyrų tinklinyje 
laimėtojais išėjo taip pat Cleve
lando Žaibas.

Tingi Neris
Apygardinė sporto šventė nu

stojo daug savo kraujo, neatvy
kus Neries sportininkams. Kaip 
žinome, praėjusioje sporto šven
tėje Neries ir vyrai, ir moterys 
laimėjo tinklinio meisterystes. 
Nė viena komanda nepasirodė 
pirmenybėse, ir šitas nedalyva
vimas žinoma turėjo daug įtakos 
į galutines pirmenybių pasek
mes.

Galva sienos nepramuš!

Miegojome trylika valandų
Visdėlto žiūrovai šia švente 

negalėjo apsivilti, nes mūsų jau
nasis krepšinio prieauglis kas
dien darosi įdomesniu stebėti ir 
kaikurių paskirų žaidėjų meti
mai, driblingai. pasai parodė, 
kad bent krepšinyje žiemos me
tu nebuvo miegota.

Džiugu, kad mūsų jaunieji 
prepšininkai supranta pakanka
mai gerai, jog, norint gerai žais
ti, tenka prieš tai gerai išmiego
ti ir pailsėti. Ir todėl nenuosta
bu, kad kaikurie jų prieš rung
tynes gyrėsi, jog miegojo net 
trylika valandų. Yra kuo pa
sigirti. Tačiau gaila, kad tokio 

Atsižvelgiant į mažą tinklinin poįisįo naudos nemato mūsų vy-

šių bei sutinusių nugaros, kelių, ko
jų. kojų pirštų arba sprando raume
nų ir sąnarių skaudėjimų. Vartokite 
naujus AMERPOL vaistus. 100 tab
lečių tik $3.50. Mostis 9Xc tube. Ga
lima gauti vaistinėje arba rašykite i 
Amer|M»l, Chicago 22, III.

Detroito Kovą net 70:41 pasek
me. Jau pirmąjį kėlinį baigus, 
beveik buvo aišku, kad brolių 
Taurų ilgieji metimai bus už
tenkamu ginklu Kovui įveikti. 
Detroitiečių pusėje daugiausia 
taškų (16) sumedžiojo Gru- 
dzinskas, tačiau tai buvo labai 
mažai, palyginus su Tauro I —

Į 37 taškais ir Tauro II — 22 t. 
medžiojimu.

Dėl mažos aikštės ir baimės 
atsimušti į čia pat esančią mū
ro sieną žaidimas daugiau kon
centravosi į priėjimą lėtai prie 
krepšio, bet ne staigiu puolimu.

Dėl tų pačių nepalankių aplin 
kybių ir antrosios rungtynės 
tarp Lituanicos ir Žaibo buvo 
labai panašios. Akademikai, bi
jodami sužeisti geriausius savo

kaitis — 18. Lituanicos vieneto 
eilėse reiškėsi centras Gaška — 
14 t., puolime — Germanas, 
kaip ir visuomet geras, 21 t. ir 
debiutavęs pirmą kartą Lituani
cos eilėse Armstrongas — 15 t.

Jaunatviška energija 
Turbūt nė vienos pirmenybių 

rungtynės neparodė tiek jaunat
viškos energijos ir noro laimė
ti bei gauti progą patekti į spor 
to žaidynes Toronte, kaip Chi-

eagos Baltijos ir Žaibo rungty
nės.

Visą pirmą kėlinį, dėka vėl tų 
pačių brolių Taurų puikaus žai-

TeL RElianoe 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUM
GYDYTOJAS ir chirurgas 

• Fwr»rvi8 gydytojas:
3925 West 59th Street 

w» -4 p tflet. 6:80—8:1* -ak
j pagal sutarti

dimo, Baltija visą laiką vedė ir 
kėlinį laimėjo 25:23, tačiau ant- 

(Nukelta į 6 psl.)

DR. 1. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. GSrd St 
Ofiso teL REliance 5-4410 

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

Penktad. tik I«> pietų.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

resnieji, kas galbūt netiesioginiai 
prisidėjo ir prie galutinių pir
menybių pasekmių. Apie tai tek-į žaidėjus, aikštėje penketuką la

bai dažnai keitė, ir dėl to Žai
bas pajėgė gana gerai priešintis. 
Laimėjo Lituanica 77:55 (47:-

tų jiems pamąstyti.
Kas gero aikštėje ?

Daug. Štai jau pirmose var
žybų rungtynėse Chicagos jau-, 31). 
nųjų skautų Baltija, pasitalki
nusi du Neries klubo žaidėjus' bo pusėje gerai darbavosi Gytis 
brolius Taurus, lengvai sudoroja Barzdukas (16 taškų) ir Valdu-

RUDAIČIO
1957 METŲ STILIAUS BALDŲ 
EKONOMIŠKAS IŠPARDAVIMAS

^3991

Ar jau perskaitei P. Kesiūno 
romaną

Dr. A. Baltinis savo recenzijoje 
apie šį romanų taip rašo: P. Kesiū
no romanas “Tarp Žalsvų palapinių” 
gražiai iškelia tų pasiaukojimo didu
mų, kurj beviltiškoje kovoje dėl tau
tos laisves parode Lietuvos partiza
nas. tų idealizmų, kuriuo degė mūsų 
jaunimas, liedamas kraujų dei savo 
žemės, tuos didžiuosius nuostolius, 
kuriuos mums reikėjo pakelti dviejų 
okupacijų replėse. Todėl šį romanų 
skaitome su malonumu ir dideliu su
sidomėjimu. Ypač romane minimi 
žygiai žavės jaunimų ir kels jo dva
sių. šis romanas, atskleidžiųs mūsų 
herojiškai tragiškus epizodus, yra 
šviesus spindulys tremties idealizmo 
ugdyme.

296 Kaina $3.00pusi.

DRAUGAS”
4545 W. 63rd Street 

Chicago 29, III.

t I

Išėjo iš spaudos nauja
ANATOLIJAUS KAIRIO
trijų veiksmų komedija 

iš lietuvių gyvenimo 
J. A. Valstybėse

DIAGNOZE
Kaina: $2.00, 150 pusi.

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 West 63rd Street, 

Chicago 29, III.

tisais šimtmečiais yra pasakę apie 
Marijų? Apie tai rasite naujai iš 
spaudos išėjusioje poeto A. TyruoHo 
paruoštoje Marijos antologijoje, pa
vadintoje:

Aušros žvaigždė
Čia sudėta 58 didžiųjų poetų eilė

raščiai, poetų, atstovaujančių 15 tau
tų. čia randami tokie pirmaujantieji 
kūrėjai, kaip Dante. Byronas, Ches- 
tertonas, Goethe, Heine, V. Hugo, 
Gertrud von Le Fort, Longfellow 
Maironis, Mickevičius, Milašius, MII- 
tonas, Gabriel Mistral, Poe, Puški- 

Rungtynėse pažymėtinai Žai- Xo.Kveriain^7TaugySM rki'tųUna’

Tai, poezijos antologija, kuri ne
sensta, kurios verte ir po keliasde
šimt metų bus svarbi, kaip šiandien
Kaina J2.00.

Užsakymus kart” «u pinigui* dųskite.

DRAUGĄ 
4545 West 63rd Street 

• Chicago 29, Illinois

Tel. ofiso ir buto O Ly ruple 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 W. 15th St., Cicero 
Rez. 1634 S. 49th Avė., Cicero 

Kasdien 1-3 vai. ir s-s vai. vak., 
išskyrus trečiadienius, 

šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiad,. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7156 South Western Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

Ptrmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. ir nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Seštad. 11 
vai. ryto iki 3 vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
Res. tel. VVAlbrook 5-3765

ROOM'ECONOMY
Modern Outfit

Tei. ofiso HE 4-6699. rez. PR 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJA? TR CHIRURGAS 

1957 W ‘ arfielr
V A L i 4 Ir l

* 4tsd<eniah nuo l iki * vai p p 

‘.kvriiH retvirtad ir sekmai?

”‘4. ofiso PRospect 6-2240
PRospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 So. Wood Street

Priėmimo vai. nuo 2—4 vai. kasdien į 
1 ir nuo 6 iki 8 vai. pirmad. ir penkt. I
Trečiad. ir sek uždaryta. !

Ofiso tel. Cl.iffside 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette 2-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street 
(Kampas 47th ir Herinitage)

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

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North tVaeker Drlve 
(Clvtc Opera House. kamb. 858)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CKntral 6-2294

5002 VVest 16th Str., Cicero 
Vai. kasdien 5-8, šeštad. 1-2 vai

, Tel. TOwnliall 3-0059 
Kitu laiku ir trečiad. susitarus

Rezid. tel. HKmluck 4-768U

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika ir mof.-rų ligos)
Ofisas ir rez.: 5100 S. Westem Avė. 
Tel. PRospert 8-1223 arba \VE 6-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 
2-4 vai. popiet ir sulig susitarimu.

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. Gili. 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6255 South Western Avenne
VAL. kasdien 2—4 p. p. ir 7- 9 vak 

Trečiadieniais, šeštadieniais ir 
sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1125
DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street

Naujoji Lietuvių Baldų Prekyba

MAJOR FURNITURE, INC.
3207 So. Halsted Street

Telefonas CAIumef 5-3207
Krautuvė atidaryta: kasdien 9—6 vai.

pirm. ir ketv 9—9:30 vai.
» sekmadienį 11—5 valandos.

Nepirkite jokių baldų nepatikrinę mūsų kainų. Tai jums 
tikrai apsimoka. Vedėjas E. RUDAITIS

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chicagos Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat j<i« įsikūrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau- 
|M>nius pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumų — jų 
apdraudimų iki $10,000.00, sugštų dividendų, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

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

Lietuviai iryveliantieji už Chicagos riliu, nežiūrint kurioje Suvienytų Val
stybių dnlyje jie begyventų, gali laiųiyti pinigus paštu.

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

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

Atdara: pirmadienį nuo 12 iki 8, antradienį ir penktadienį nuo 9 iki 4, ketvirtadienį nuo 9 Iki 8 
Treėiadienį uždaryta viną dieną, o šeštadienį nuo 9 iki 2 valandom po pietų.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
- Pritaiko akinius —

6322 South We«tern Avenue 
»ai. kasdien 10-12 vai 1, 7-9 vai.
vak. Šeštadieniais 10-, vai .Trečia 
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus

Ofiso 'eiefonas: PR 8-3229
Res telef. VVAlbrook 5-5076

•"ii. ofiso HE.4-6849. rez. HE 4-2824

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street 
Vai, Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, treč.ir šešt. pagal sutarties

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

2800 VVest 51st Street
Priima ligonis pagal susiturima. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1795 nuo 2 iki 9 vai. 
P. p. kasdian išskyrus trečiad. ir
šeštad.

Res. tel. GRovehlli 6-56OS

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 
4701 South Damen Avenue

(Kampas 47-tos ir Daraan Avė.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak 

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

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rez.: WAIbrook 5-3048

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6817 South VVestem Avenue 
Chicago 29, III 

pasimatymai pagal sutarties 
telefonas REpubilo 7-4900 

Rezid en čia: GRovehlli 0-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4167 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:80 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Vlrginla 7-0036. 

Reatdenddo* tel. BEverl} 8-8944

TsL ofiso YI 7-0600, rez. RE 7-6867

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer Ir Californla Ava. 

▼AL.: 2—4 Ir 6—8 v. p. p. 
šešt. 2—7 vai. p. p.,
išskyrų, sekmadienius

Ofiso telef. Y Arda 7—1166 
Beddenctjoa — STewart 8-4*11

OR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Kęst S5th Street 
(kampas Halsted ir 86-ta gatvė) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

TeL VVAlbrook 5-2670
Res. Hllltop 5-I56O

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marųuette Medinai Center
6132 South Kedzie Avenue

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

Tel. ofiso PR. ‘>888. rez. RE. 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIU GYDYTOJAS)
2500 W«d 63rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:80 
Iki 9 'vai, Trečiad. Ir šešt. uždaryta

4*

Telefonas GRovehlli 6-1696
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
‘•RtTAIKO AKINIUS 

Valandos 9 18 Ir 7 V » ♦ pasai
•li.1l a r IU14 Išekyriia tiečla-lteįilus

3422 W. Marąoetto Road

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA TR CHIRURGĄ i 

Office: 1O7I8 South Michigan Avė. ——
Buto 1653 W. 103 St., Beverly Hills

Vai.: kasdien nuo 6 v. v. jki 9 v. v?ų 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v..kasdien

lšskirus trečiad. šeštadieniais nuo 
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUilman 5-6766
Buto — BEverly 8-3946

Ofiso HKmlock 4-5815 
Rez. HEmlock. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PIAUPIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą

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

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

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

Namų — CEdarcrest 3-7786

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted Street

Kasdien 3—7 vai. vak. šeštad. nuo 
1—5 vai, vak.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Victory 2-1484. Resid. 2487 
W. 62nd St., tel. Repahlie 7-8818.

Ofiso telefonas — Rlshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer) 

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINffiS IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 VVest 69th Street 

Priešais Šv. Kryžiaus ligonin* 
Tel«"f. REpublio 7-2290 

VAL.: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6:00—8:00. 
šešt. nuo 2:00—4:00. Trečiad. Ir
kitu laiku susitarus telefonu.

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

keičia stiklus ir rėmus 
4455 S. Oaliforni* Ava. .YA 7-7381 
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečiad. už- 
daryta), šeštad. 10 ryto Iki 1 v. p. p.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortlioptvlas - Protezistas

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

(Arch Siipporta) ir 1.1. 
Vai.: 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDI.1O8 TECHNIKOS LAR.
2850 W. 63rd St. Chicago 29, OI. 

Tel. PRospect 6-5061

1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 v 
Šeštadieniais 1—4 v. p. p

vai

Tel. ofiso PRospect 6-9400
Rezid. PRosiMM't 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičiūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE
6248 South Kedzie Avenue 

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

Tel. ofiso Victory 2-1581
Rez. Victory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tei. ofiso PR. i-6446, rez. HE.4-3150
DR. F. C. WINSKUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR. 6-6659 

Rezid. 6600 8. Artesian Ava
VAI. 11 v. v. iki 3 p. p.; 6__ 9 v. v

DR. G. SERNER
LmniVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. Y Artis 7-1829 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso ,
Ofisas Ir akiniu dirbtuvė 
756 West 35th Street 

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8, tra 
člad. nuo 10-12, penktad. 10-2 ir 
šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. p.p
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PASAULINIO MASTO ŠALPA Taigi matome, kad mano opo 
nentas, būdamas tautininkų at* 
stovu Vlike, pats pasirašė doku 
mentą, rekomenduojantį Vlikui 
nedelsiant daryti tai, už ką jis 
dabar tą Vliką kaltina. Kur nuo 
seklumas ?

Prieš porą savaičių kan. dr. J. B. Končius paskelbė spau
doje, kad Bendrasis Amerikos Lietuvių Šalpos Fondas ir vėl 
gavo iš Amerikos Vyskupų Fondo stambią augią — $15,000. Ki^k 
mums žinoma, 1943 ir 1944 m. ir kiek vėliau Balfas iš to fondo 
gavo grynais pinigais $50,000. Pridėjus dabartinę auką, turime 
65.000 dolerių.

šios stambios pinigų sumos ir vyskupų vadovaujama Natio
nal Catholic Welfare Conference bei jos karo metu sudarytoji 
šalpos sekcija daugiausia padėjo Baliui legalizuoti savo veiklą 
valdžios institucijose ir taip pat įeiti į karo metu veikusį Na
tional War Fund, iš kurio lietuvių tremtinių šalpos įvairiems 
reikalams buvo gauti šimtai tūkstančių dolerių ir jo pagalba bu
vo labai plačiai išgarsintas lietuvių tautos vardas.

Ir to negana. NCWC šalpos tarnyba visais laikais rėmė 
mūsų fondą. Pažvelgę į Balfo vadovybės įvairius pranešimus 
seimams ir spaudai, matome, kad, Balfui tarpininkaujant, NCWC 
šalpos tarnybos yra davusios lietuviams tremtiniama Vokietijoje 
ir kitur daugybę gėrybių, kurių vertybę apskaičiavus, gautume 
milžiniško didumo pinigų sumas.

Negalime užmiršti NCWC šalpos tarnybų nuopelnų tremti
nių įkurdinimui Jungtinėse Amerikos Valstybėse ir kitur. Į 
Ameriką, kaip žinome, atvyko netoli 30,000 lietuvių tremtinių.
Tarp 80 ir 90 nuošimčių jų atvyko per NCWC. Visi patama- Įbiaujančias lietuvį demokra- 
vimai mūsų tautieęiams tremtiniams yra taip dideli, kad jų 'tinęs grupes, kurios savo 1951. 
negalime nevertinti ir negalime būti nedėkingi tai organizacijai i. 5 ų pareiškimu spaudoje ir 
ir jos vadams.

Dar vieną momentą privalome atsiminti. Dar prieš suorgani
zuojant Balfą, karo metu Amerikos Vyskupų Fondas yra sutei
kęs gausią paramą Lietuvos žmonėms medikamentais ir kitomis 
gėrybėmis. Tai atlikta daugiausia per Šventąjį Tėvą. Tarpinin
kavo Amerikos Lietuvių Kunigų Vienybės specialiai sudarytas 
šalpos komitetas ir taip pat Amerikos Lietuvių R. K. Federacija.

Tikrai būtų sunku suminėti visa tai, kiek daug Amerikos 
Vyskupų Fondas yra padaręs gero nuo karo nukentėjusiems lie
tuviams, tremtiniams ir jų įkurdinimui.

Suprantama, kad Amerikos Vyskupų Fondas ir NCWC ne 
vien lietuvių šalpa rūpinosi ir tebesirūpina. Padedama visoms 
tautoms Europoje ir kituose kontinentuose,' išleidžiant tam tiks
lui milionus dolerių kasmet. Tuos milionus dolerių Amerikos Vys
kupų Fondui kasmet sudeda tikintieji specialiose rinkliavose ka
talikų bažnyčiose. Tokia rinkliava bus ir šiemet kovo 31 d. —
Laetare sekmadienį. Amerikos bažnytinės hierarchijos vadovy
bė ir pats popiežius Pijus XII kreipiasi į tikinčiuosius būti dos
niais šioje rinkliavoje, nes pasaulyje dar yra daug skurdo ir 
vargo, daug ištremtųjų. Atrodo, kad tas fondas tol nenustos 
veikęs, kol betkuriame pasaulio krašte bus vargstančiųjų ir ne
pajėgiančiųjų apsirūpinti maistu, rūbais, patalpomis ir kitomis 
gyvenimo reikmenimis. Amerikos Vyskupų Fondas dirba šventą 
artimo meilės darbą, todėl mes visi turime jį remti savo gausio
mis aukomis. Amerikos Vyskupų Fondas ir NCWC šalpos tar
nybos artimo meilės darbus dirba plačiu pasauliniu mastu.

5) “Dirvos” redaktorius nesi 
gina, kad ir jis nori mūsų vi
sų vienybės ir taikos laisvinimo 
darbe, bet, pakvietus tautinin
kus prisidėti prie tos prarasto
sios vienybės ir taikos atstaty
mo, jis mum3,atšovė: “tai bevil 
tiškas reikalas ir tuščias laiko 
gaišinimas”... Ar gi čia sveiko 
proto, logikos ir išiųinties žo
dis? Ar tai lietuviškos sąžinės 
balsas ir kalba?

6) Redaktorius ne vieną kar- 
|ą savo laikraštyje rekomenda
vo gražų politinių grupių sugy
venimą, o šį kartą savo vedama 
jame išniekino apsijungusias ir 
Clevelande gražiai bendradar-

tautininkus kvietė susiprasti ir

ČIA SUSITIKS IKE IR MACMILLAN

Čia matyti Bermudoj Mid-Ocean klubas, kuriame kovo mėn. 21 d. susitiks prez. Eisenhower ir bri- 
tų mm. pirmininkas Macmillan. Klubas yra ant kalnelio ir iš jo matyti Atlanto vandenynas. (INS)

KLIŪTIS ŠALINANT
VYTAUTAS SEIRIJIS

Kas pirmas lenksis f 
Prieš kiek laiko iš Vliko pu-

grupes. Reikia klubų, kuriuose 
galėtų prabilti kiekvienas pro
tingas asmuo, reikšti savo nuo 

. ... .. . A , mones ir kitų pasiklausyti. Rei-
kia- kad šie lokaliniai politinės

IR VĖL f PROTĄ
P. STRAVINSKAS, Cleveland, Ohio.

Dėl 1957. II. 15 d. “Drauge” 
paskelbto mano rašinio “Į pro
tą ir j sąžinę!” pasisakė pats 
‘'Dirvos” redaktorius p. Balys 
Gaidžiūnas savo laikraščio 1957. 
II. 21 d. vedamajame. Išbarė vi
sus, iškoliojo, tautos išdavikais 
ir kitokiais niekadėjais išvadi
no — ir paskirus asmenis, ir or 
ganizacijas, ir laisvinimo insti
tucijas. Teko Vlikui, jo prezidiu 
mui, čia visai nieko dėtoms de
mokratinėms grupėms, jų vei
kėjams — žodžiu, visiems, kas 
tik mano gerb. oponentui šmėk 
telėjo vaizduotėje ar pasipynė 
po kojomis.

Redaktoriaus raštas grubus, 
nemandagus, nesiskaitąs su jo
kia morale, su jokia mandagu
mo taisykle. Į tokį raštą gal ir 
nevertėtų atsakyti. Tokiais at
vejais, mat, ir neatsakymas, 
anot vokiečių patarlės, yra vis- 
dėlto atsakymas (keine Ant- 
wort ist doch eine Antwort) 
Bet šį kartą nemandagų “Dir
vos” redaktorių visdėlto pagerb 
siu bent trumpu atsakymu, pa
rodant jam kaikuriuos jo nelo
giškumus ir prieštaravimus pa
čiam sau.

1) Redaktorius .maloniai pri
siminė, kad jis dalyvavęs Vliko 
steigime, “kai virš galvos grėsė 
priešo kumštis”. Jei taip, tai ko 
dėl gi dabar jis to savo kūdikio 
taip labai neapkenčia ir daro vi
sa jam nužudyti — Vlikui su
griauti iš pagrindų? Elgiasi, 
kaip tikras Taras Bulba: “Aš 
tave pagimdžiau, aš tave ir už
mušiu”... Argi išmintinga šian
dien sugriauti tai, kas anuomet 
Lietuvoje, rizikuojant laisve ir 
gyvybe, buvo sukurta?!

2) Piktinamasi tuo, kad Vilkas 
šiandien einąs “tokiais keliais’ 
kuriais jis gali eiti, tik būda
mas Tėvynėje”, atseit, kad Vil
kas laiko save vienintele tautos 
atstovybe. Bet kas gi Vliką, 
kaip tautos atstovybę, užsieny
je atkūrė? Gi jo visos politinės 
grupės, neišskiriant nė tautiniu

jieškoti bendros kalbos su kito- s®8 buvo prakalbėta gražiu pa- 
mis grupėmis. Ar tai nuoseklu reiškimu, kad tie, kurie jį ap- 
ir išmintinga? leido, mielai laukiami sugrįž-

7) Redaktorius parodė savo 
nepasitenkinimą mano straips
nio griežtu žodžiu (kas publicis 
tikoje leisjina ir praktikuoja

tant. Sprogus Vengrijos įvy 
kiams, tautininkai pasisakė, jog 
tik vienas darbas, viena talka 
ir viena organizacija gali tin-

ma), bet, iš kitos pusės jis pats | karnai atlikti uždavinius, susi- 
savo straipsnio stiliumi ir turi-1 jusius su Lietuvos interesų gy
niu peržengė visas etikos ir ele
mentariausio padorumo ribas. 
Tai, vadinasi, “nedaryk kitam 
to, ko pats nenori, kad kitas 
tau darytų”...

Minėto redaktoriaus raštas, 
kaip matome, nesiderina ne tik 
su etika, etiketu, padorumu, bet 
ypač gi su logikos reikalavi
mais bei sveiku protu.

Todėl esame priversti tauti
ninkų elitą reprezentuojančiam 
jų spaudos šefui, lygiai kaip ir 
visiems tautininkų vadams, pa
sakyti :

nimu. Fronto bičiuliai keliais 
atvejais apgailestavo padėtį, ro 
dydami noro vėl jungtis šian 
darban, jei vienas kitas reikaliu 
kas būtų kiek pakreiptas ar iš
taisytas. Tačiau nuo anų pareiš 
kimų taško niekas nežengė pir
myn. Atrodo, kad ir nežengs, 
nes mūsų ambicijos gali viską 
parduoti, bet nieko nepirkti. Jos 
gali parduoti savus ir vargtan-

Ir vėl apeliuojame į jūsų protą!
Jei tas jums negelbės, mes tas suko, melžiamos karvės sto

kreipsimės į jūsų mases, į eili
nius geros valios tautininkus, 
kad jie pamokytų jus logiškai 
galvoti, padoriai rašyti ir są
žinės nurodytu keliu vesti tuos, 
kurie jums pasitikėjo.
NEESMINĖ PASTABA

“Dirvos” redaktorius savo veda
majame vadina mane savo “kaimy
nu” netgi “gerbiamu kaimynu”... 
Man tatai labai malonu iš jo girdė
ti. Mat, kaimynystė yra ne tik gyve
namų namų artumas, bet dargi ir 
tain tikra socialinio sugyvenimo for
ma. Bet svarbu būti gerais kaimy
nais. Iki šiol Redaktorius buvo man 
labai blogas kaimynas — mane nuo
latos savo laikrašty įžeidinėja, ap
kalbinėja, pa.juokinėja. Tokių kai
mynystę vokiečiai vadina “blogesne 
už pilvo skaudėjimų” ((Bcese Nach 
barsehaft ist sebliminer als Bauch- 
schmerzen), o tokį kaimynų — kas
dienine nelaime (Boesei Naehbar, 
taeglieli Unglueck), netgi “žydo pra 
keikimu” (Boeser Naehbar ist Ju- 
denflueh). Ir Sebilleris savo veikale 
“Wilhelm Tell” yra pasakęs, kad

turėdami savo politinius įsitiki
nimus, turėtų ir galvas. Tačiau 
kas šiam darbui juos paragins9
Čia pats didžiausias vargas "Tr"T v T "v . , T . s laukti įtakos tiems, kurie turi

vienybės klubai privestų 
darnaus susitarimo atskirose 
vietovėse. Tada iš jų galima

nėra kas ragintų. Jei neatsiras 
tinkamų žmonių savo iniciaty
va, teks tampytis toliau.

Kas žino kelią — veda

Tačiau, net ir tautininkus su 
frontininkais Vlikan grąžinus,

trintį užbaigti. Šitie politiniai 
klubai gali pakeisti ir anuos 
tarpininkus iš visuomenės, apie 
kurios užsiminta pačioje pokal
bio pradžioje ir suabejoja, kaip 
juos surasti. Panašūs susibūri
mai parodytų, kad eiliniai lietu-

dinčių prie šventoriaus, vieto
je; praeivis vienam jų rengiasi 
įmesti kepurėn menką pinigėlį, 
o antrasis šaukia: neduok jam, 
pragers? Duok man. Palygini
mas labai nemielas, bet taip jau 
yra. Ar gi ne elgetyno etika tai, 
kas paskutiniu metu mūsų tar
pe vyksta? Ar nėra tokių reiš
kinių, kai aukotoją stengiama
si pakreipti savo pusėn, o kitą, 
aukos prašantį, niekinant ir 
skelbiantis, kad tik aš tinkamai 
auką sunaudosiu? O juk prašy
ti gali ir iš visų, jei tik teisin
gai nurodomas tikslas, kuriam 
bus naudojama auka, tik nenie
kinant kitų prašančiųjų ir au
kotojui paliekant laisvę apsi
spręsti, ar abiem ar tik vienam 
iš jų duoti.

Žinoma, einant keliu, kuriuo 
jau dabar esam gerokai įsibėgė
ję, susilauksime ir gražesnių re
ginių. Logiškai galvojant, dėl iš 
maldos ilgėliau nesigėdinant 
bartis, teks ir kriukiais susip
liekti, kaip paprastai nutinka

prie' tarp šio tipo elgetų. O rimtai 
galvojant, čia ne išmaldos pra
šoma, o tos duoklės, kurią pri
valo sumokėti kiekvienas mūsų 
tautietis; jos turime teisę ne 
tik prašyti, bet ir reikalauti. 
Tačiau tada, kai dėl jos varžo
masi, ši duoklė degraduojama į 
išmaldą, kur nė vienas prašyto
jas nedrįs priminti aukotojui 
jo moralinės pareigos; tokiu at
veju kiekvienas gali surasti šim 
tus ir tūkstančius pasiteisinimų 
dėl nesumokė jimo; kartais bus 
net tokių pasiteisinimų, dėl ku
rių nebus labai patogu ir prašan 
tiesiems. Šiuo savo elgesiu mes 
ir tuos pinigus ir sumas, kurių 
susilaukiame, degraduojame į 
išmaldines sumas.

Štai dar viena, priežastis, dėl 
kurios verta tuojau pat sustab
dyti mūsų dabartinę, žalingą 
veiklą, — kad išlaikytume .tik
rą etikos supratimą ir nedemo
ralizuotume tų lietuvių, kurie 
mokestį atiduoda lengva širdi
mi, b<>t su besibarančiais elge
tomis nenori aiškintis. Dėl šito 
reikalo verta pagalvoti ir tiems, 
kurie galėtų pagelbėti minėtą-

ramybės nebus, jei nebus įjungi viai SUgikauja o tie, kurie mū-
J1S2S J10™1?10® sia' sų vardu vienas prieš kitą šiau-

me darbe talkininkauti ir tunn-i • ■ • * • . , • . ... . . , I siasi, netun jokio užnugario —cios geras intencijas. Kodėl jų' iie kalba tiR . . 6 g.
neprileisti? Kodėl nenorėti tų,I . • .

ti grupių vadovybes ir turėtų 
didelės įtakos politinių vienetų 
metiniuose suvažiavimuose, kur 
daugiau ar mažiau vadovaujan
tieji gali pajausti ar jų dar
bams pritariama ir ko iš jų 
laukiama. Politinės vienybės 
klubai yra sveikintini, jei jų du 
rys nė vienam neužtrenktos, ir 
jei pagrindiniu tikslu yra lietu
viško politinio nuoširdumo pa
demonstravimas, su kuriuo turi 
kiekvienas skaitytis.

Žemiausiai mūsų dribtelta pi

kurie veržiasi darban? Dėl arit 
metikos? Kam ta aritmetika, 
jei žmonės ateina pasiryžę gel
bėti ir atsisakę mus skiriančių 
principų, apie kuriuos buvo už
siminta prieš kiek laiko? Kas

č os tautos interesus, o taip pat geba kas y is „ 
niekais nuleist, geriausius no- aiai žin„ keli ta3 teveda Q juk 
rus. Tos ambicijos elgsis tar-, anka{iau buvo sugestionuota> 
tum nusigyvenę lenkų dvarlnin- kad ieį einant Ha k 
kai, kūnų stoguose vejai guž- tiklmės susilauktj ankstyvesnių

rodė Vlikui jo kelius, o dabar 
piktinasi, kad Vlikas tais keliais 
eina. Ar tai ne prieštaravimas 
patiems sau?

3) Toliau p. Balys Gaidžiūnas 
teigia, kad “Vlikui vieta Tėvy
nėje”. Betgi jis pats, būdamas 
Vlike tautininkų atstovu, pasi
rašinėjo Vliko nutarimus, ku
riais Vlikas prisistatė užsienio 
valstybėms ir tarptautinėms in 
stitucijoms tautos valios reiškė' 
ju ir vykdytoju, netgi valstybės 
atstovybe (žiūr. Vliko 1945. IV.
18 d. memorandumą gen. Eisen- 
hoveriui). Kodėl tada jis ir ki
ti tautininkai Vliką atkūrė už
sienyje ir jį, kaip tautos atsto
vybę, pasauliui pristatė, jei jo 
vieta ne užsieny, o tik Lietuvo
je? Atkūrė Vliką užsieny, kad 
jis galėtų pasauliui pavergto
sios tautos vardu, o dabar nori 
jam užčiaupti burną ir jį “re
patrijuoti” Tėvynėn, iš kur ne
įmanoma palaikyti jokių ryšių 
su laisvuoju pasauliu. Kur čia 
logika?

4) “Dirvos” redaktorius to- 52 tęsinys
liau piktinasi, kad Vlikas ėmęs — Panele Lina, jūs neimkite taip karštai! — 
keitinėti Lietuvos valstybės yį^torą sujaudina jos kalba. — Man gaila jūsų, tik- 
konstitucijas, sudarinėjąs vy-1 raj Tikiu jum, nes jūs esate pirma šiame mieste,

vėjo alkanos, bet keli jojami 
arkliai net blizgėjo. Nežengs nei 
tautininkai, nei frontininkai, 
kol nebus jiems linkterėta, 
Vlikas lenktis taip pat nenori.

Dažnai du apsipykę kaimynai 
graužiasi bei sielojasi dėl ne
santaikos, bet tol vienas nuo 
kito bėga ir galvas suka, kol 
kas atsitiktinai jų draugėn ne
suveda. Ar netektų ir šiuo at
veju pajieškoti tarpininkų, ku
rie vienus ir kitus pervestų per 
kliūtis? Atrodo, kad ramūs ir 
kultūringi visuomenės atstovai 
šiam darbui geriausiai tiktų. Tai

“pamaldžiausias žmogus taikoj ne
paliks, jei tatai jo blogam kaimynui 
nepatiks”. Tikiuosi, kad “Dirvos” 
redaktorius, gal ir nevisai doru mo
tyvu pakrikštinęs mane savo kaimy
nu, elgsis toliau su manimi ne kaip 
blogas, o kaip geras mano kaimy 
nas.

klaidų atsisakymo, asmens lais 
vės ir demokratijos pabrėžimo, 
kad tikimės išgirsti, ką diplo-( 
matija laiko savo sritimi ir f 

0 kompetencija. Apgaus mus? Apt 
meluos? Vienaip prabils, o ki-Į 
taip pasielgs? Tegu! Praregė
sime veidus. O išsiskirti niekad 
nebus vėlu.

Politiniai klubai 
Vienur kitur gyveniman atė

jo politiniai klubai. Vieni jų 
krikštyti demokratinės, kiti po 
litinės vienybės vardais. Tie kiu 
bai tiek geri, kiek šią padėtį 
taiso, ir tiek blogi, kiek ją aš
trina. Kiek iš spaudos išskai- 
tai, demokratinės vienybės klu
bai išskiria tautininkus, prasi
vėrus} plyšį stipriai pabrėžda
mi. Atrodytų, kad jie (tie klu
bai) nereikalingi. Reikia politi
nės vienybės klubų, apjungian- 

p’ Su.' čių atskirose vietovėse visas

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELE
PREMIJUOTAS ROMANAS

riausybes, dalinąsis vyriausy- kalbate atvirai. Visi čia kažkaip prisidengę.,
bės postais. Iš kitos gi pusės,, Lina tyli. Ilgai žiūri į miestelį, paskui atsisuka.

kų. Taigi, patys tautininkai nu- liniją (nut. 50).

jis pats, p. B. Gaidžiūnas, yra 
pasirašęs Berno konferencijos 
1946. VII. 27 d. nutarimą, ku
riuo Vlikui rekomenduota.

1) “nedelsiant sudaryti poli
tinį organą, kuris vykdytų vy
riausybės funkcijas pagal 1922 
m. Lietuvos konstitucijos dva
sią” (47 str.);

2) tą organą sudaryti Vliko 
1944. U. 16 d. deklaracijos nu
statyta tvarka, tai yra pa
čiame Vlike, koaliciniu būdu, 
politinių grupių susitarimu 
(nut. 48 str. ir deki. 4 p.);

3) minėto organo nariu užsie
nio politikai vadovauti kviesti 
p. St. Lozoraitį (nut. 49 str.);

4) sudarius tą organą, Vli
kui pasiimti vykdyti seimo funk 
cijas, kontroliuoti to organo 
darbus ir nustatyti jo politikos

— Koks tu geras, Viktorai! Atleiskite, kad taip 
kreipiuos. Neturiu teisės. Bet aš to niekam nesu 
sakius, o tavyje pajutau draugą ir pasakiau. Kar
tais širdis pilna, noris išsikalbėti, bet, kaip tu sa
kai, visi prisidengę, negali prieiti. Jūs manęs ne- 
smerkiat už atvirumą? Man dabar lengviau.

— Ne, Lina! Gal galėčiau kuo padėti?
— Sukelti pavydą? Tada Julius stotų grumtis.
— To nemokėčiau. Galiu pakalbėti.
— Jokiu būdu! Tada manęs dar labiau vengs. 

Jis bijosi betkokio įtarimo.
— Mėginsim kitaip. Galime drauge užeiti vaka

re. Būsiu jum draugiškas, stengsiuos. Gal tas sukels 
pavydą.

— Pažiūrėsim. — Lina susimąsto. — Gal ir ge
ras kelias. Aš per staiga veržiuos, o tada juk įkyri 
kitam. Prie jo reikia prieiti ramiai. Jei pasisektų, 
tada nereikėtų salėse trankytis, vaistinėje laukti, kol 
kitus aptarnaus.

— Bet ar tai meilė, jei taip kalbi?
— Tai tik priedai prie meilės! — nusijuokia ir 

atsistoja. — Atleiskit man! Eime.
Tr dabar ji nelaukia: pirma leidžiasi pakalnės,

niginiuose reikaluose. Atsidū
rėme maždaug dviejų elgetų, sė ją padėtį atitaisyti

H ORAS GRADINSKAS
J. G. TELEVLSION OOMPANY

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

TV APARATAI: paprasti Ir spalvoti, automatiški, valdomi nuo tolo. 
nešiojami, jungiami prie automobilio baterijos. PATEFONAI: vietiniai 
ir užsieniniai, paprasti, nešiojaipl, automatiški, Hi-Fi, haterijiniai. RA
DIJAI: vietiniai ir vokiški, AM, FM, trumpos bangos, keliais garsiakal 
blais, staliniai, kabinetiniai, nešiojami, kišeniniai, tranzitariniai.

ATIDARA IR SEKM. nuo 11 vai. Ugi 3 vai.

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

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

2641 West 7Ist Str. (Kampas Talman Avė.)
Telef. PBospect 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

čiuoždama žole, šokinėdama. Prie vartelių pamoja — Taip, jos grožis lygus Afroditei! Jos patrauk- 
ranka ir dingsta. lumas žavus! Tie gandai tai kokios davatkos produk-

Viktoras žiūri nuo tilto į jos namus. Skardinis tas- Nereikia dėmesio kreipti. Kiekvienas supras, kad 
stogas tviska mėnesienoje, o lange pasirodo žiburė- jie nei mano, nei jos!
lis. Rusi jis lyg žarija, nukritusi į juodą skarą. — Taip būtų geriausia . ..

Po kojom Žarstė raibuliuoja mėnesienos atošvais- — O kaip laikais? Užeik, dažniau, paplepėsim.
tais. Bangelės trūksta, lūžta į tamsą ir.vėl išnyksta. Ką darysi, baigęs tvartus? Yra čia uždarbių garan- 
Neramios. Audringos. Tarp jų lyg plaukai driekiasi, tuotų! — Julius praveria savo iškalbą, vaizduoja gra- 
ryškėja veidas, primerktos aRys, lengvas vualinis žią Gimbutų sodybą, naujas statybas, atlyginimus.
drabužis ir rankos išskėstos lyg paukščio sparnui. 
Aplinkui ją žuvėdros plakasi bangelių ritme.

Jis laiko tarp pirštų iš kalno atsineštą beržo 
sakelę, suka ją ir meta tiesiai į jos veidą, lyg norė
damas pabudinti. Vilnys pliūkšteli, sumirguliuoja ir 
nuneša ją, tuos paukščio sparnus. Žarstėje tik mėne
siena, tik naktis spinduolė.

Skubiai nueina ir iš gatvės dar žiūri į Linos 
namus.

— Vargšė, be tikrumo, be džiaugsmo.
Miestelis miega, tik gonkose laukia Julius.
— Šaunu, kad palydėjai. Esi džentelmenas! Kaip 

ji, stojo verkusi? Pasakysiu, tai isteriku, norėjo sce
ną padaryti, kad Samanei pasisekė.

Meistras mato tamsoje judrų buhalterį. Prisi
mena jos pokalbius. Reikia jai padėti. Nenorom 
reikia.

-- Viskas tvarkoj. Sukosi gandi, neleidus. Čia 
koks nesusipratimas.

— Bet jos įžūlumas, ekstravagancija!
— Gal nuovargis, šiaip man padarė gerą įspūdį. 

— Viktoras pabrėžia žodžius ir atsisėda. — Graži mer
gina, Juliau. Tokių mieste sunku rasti. Be to, maloni, 
draugiška. Jįjį

Jis tiki, kad tokios pastabos turi teigiamai veik
ti buhalterį, turi jam parodyti Liną naujoje šviesoje, 
dar labiau priartinti.

Julius suklega linksmus ir iškilmingai dekla
muoja.

Kur meistras keliaus, jei čia darbai jo laukia!
— Gal... — jis nutraukia Juliaus potvynį —

Pažiūrėsiu. 46
— Viktorai, nesigailėsi! Budarvsim tokią ekipą, 

kad galėsim kuo gražiausiai linksmintis. Užeikim vi
dun. Gal kokio vynelio?

— Galiu užeiti, bet gerti nenoriu.
Julius rastinėje įžiebiu elektrą ir tuoj traukia

užuolaidas.
— Kad man langines padarytum iš vidaus.
— Seniai pačiam reikėtų. Juk stovi seifas su pi

nigais, — meistras šypteli.
— Valiuta apsaugota, bet žmonės spokso. Lan

ginės mums bus reikalingos, ypač žiemą.
— Padarysiu! — Viktoras nusijuokia laisvai, pa

varto laikraščius ir atsisveikina.
Jo žingsniai koridoriuje lyg stabteli, paskui sku

bina. Durys pamažu užsidaro.
Julius gi stovi kambario, viduryje. Linguoja gal

vą. Tokie dalykai dedasi tik Smilgaičiuose. Kas galė
jo manyti, kad šitaip balansuosis diena?! štai, meist
ras palydėjo Liną ir parėjęs giria. Aišku, jo oblius pa
teikė į šaką — patiko mergina. Viktorui ir ,bruks Li
ną. Tik meistras truputį apsileidęs, apšepęs. Turės 
būtinai tvarkingiau rengtis. Apskritai, reikės geros 
diplomatijos ir Lina nesiskirtų Reikes abiem patai
kauti!

(Bus daugiau)
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Į LIETUVIŲ VISUOMENĘ
Jau baigti šiemetiniai Vasa- turės būti pateiktas pasaulio o- 

rio 16 minėjimai. Daugelis lie-Įpinijai — Jungtinėms Tautoms, 
tuvių juose dalyvavo ir savo au- Tam reikia ruoštis. Tam rei- 
komis prisidėjo prie Amerikos į kės naujų išlaidų.
Lietuvių Tarybos vadovaujamos 
kovos už Lietuvos laisvę.

Bet dar daugiau yra lietuvių, 
kurie negalėjo minėjimuose da
lyvauti. Todėl Amerikos Lietu
vių Taryba kreipiasi šį kartą j 
juos ir prašo jungtis į bendrą 
darbą, siekiant Lietuvos laisvės 
atstatymo. Tie, kurie dėl vieno
kių ar kitokių priežasčių netu
rėjote galimybių savo aukos į- 
teikti minėjimų metu, pasiųski
te ją tiesiog ALT centrui šiuo 
adresu: Lithuanian American 
Council, 1739 So. Halsted Str.,
Chicago 8, III.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
uždaviniai nėra sumažėję. At
virkščiai. Nauji įvykiai pasau
linėje politikoje iškelia naujus 
rūpesčius. Anksčiau ar vėliau 
Lietuvos pavergimo klausimas

Amerikos Liet. Taryba krei
piasi į visus geros valios lietu
vius, kad jie skirtų reikiamą dė
mesį einamiesiems Lietuvos lais 
vinimo reikalams ir pagal ga
limybes paremtų juos savo au
komis.

Kolonijų ”eikėjai ir visuome
nės vadai, paraginkite savų or
ganizacijų narius, kad jie neat
siliktų nuo kitų patriotinių dar
bą dirbančių lietuvių. Jeigu tu
rite progą, patys parinkite au
kų ir pasiųskite jas augščiau nu- i 
rodytu adresu.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Vykdomasis Komitetas

L. Simutis,
A. Olis,
Dr. P. Grigaitis,,
M. Vaidyla

NORI PERSKIRTI

Gydytojai studijoja ar galima perskirti šiuos Siamo dvynius gi
musius Los Angeles, Calif. (INS)

augštesn. mokyklos salę, o ne jog kiekiveną mažą daiktelį rei-

būti neblogesni už kitus, prisi
dėjo, kad būtų sudaryta proga 
ir jiems pasireikšti. Kas žino, 
gal ateis diena, kada daugelis 

I jų galės dainuoti laisvos Lietu
vos operoje. Gi operos augi
mas yra visiepis puiki mokykla.

su aiškiai matoma mokykla, bu
vo vienu geriausiu programos 
dalykėlių, o akompaniatorės šra 
der parama jaunąją debiutantę 
sugebėjo prideramai išlaikyti ir 
sunkesnėse vietose.

Ponia Šrader su vienuolikme-

grarną, išreiškė klubo pirminin
kas, kviesdamas visus ir ateity 
būti šaulių svečiais ir rėmėjais.

Kerutis B.

Kiek daug žmonių būtų ne-
Kokiu daugiau žinių ar pa- čiu sūneliu paskambino piani- byliais, jei jiems būtų uždraus- 

slapčių apie operą galėtumėtej nu keletą lietuviškų melodijų. ta kalbėti gerai apie save ir blo- 
pasakyti ? ’ I.eibių t z

MOSŲ OPEROS KELIAS Į SCENĄ
(Pasikalbėjimas su operos administr. Vyt. Radžium)
Dar daugelio akyse tebestovi sioginio darbo; Kučiūnas, Balt-

operos rūmus?
— Marijos mokyklos salė, kai

įvedė kaikuriuos pagerinimus 
scenoje, yra visai gera. Kitur 
visur būtų žymiai sunkiau ir su

kia apmkėti, todėl ir sąmata 
siekia 7,000 dol. Didžiausios po
zicijos yra orkestras, rūbai, de
koracijos ir kitos nuomos.

— Ėmėtės didelio darbo ir

didingas vaizdas praėjusios Dai 
nų šventės, kuri įvyko praėjusią 
vasarą ir sutraukė 1,100 daini
ninkų ir apie 10,000 žiūrovų. 
Dabar štai vėl stovime išvaka
rėse kito didelio muzikinio įvy
kio — Verdi “Rigoletto” ope
ros lietuviškųjų spektaklių, ku
rie įvyks kovo 30 ir 31 dieno
mis Marijos augštesn. mokyklos 
salėje. Tiesa, į šiuos spektak
lius vietoje 10,000 žiūrovų, te
galės patekti tik 2,400. Bet ir 
to užteks savosios operos egzis
tencijai, kuri, reikia tikėti, pa
mažu atsistos ant kojų. nes pa
siryžėlių musų tarpe yra.

Buv. didžiosios Dainų šventės 
reikalų vedėjas, ant savo pečių 
nešęs nemažą dalį sunkios šven
tės rengimo naštos, “Rigoletto”

rušaitis, Oželis, Gečas, Velbasis 
ir Virkau yra tie ramsčiai, ku
riais remiasi visas meniškasis 
apipavidalinimas. Tebūnie leista 
pastebėti, kad muz. Kučiūnas 
yra labai atsidavęs operos pa
ruošimui ir yra mūsų neatski
riama dalis, be kurio visai bū
tume negalėję operos privesti 
prie scenos šviesos.

Tenka džiaugtis ir mūsų solis 
tais, kurie nuoširdžiai priima 
kiekvieną pastabą: Krištolaity-

paskutinėmis repeticijomis, ir kartu finansinės rizikos. Koki 
su augšta nuomos kaina. Pvz. j motyvai paskatino vyrų chorą
operos namuose kaina būtų 
3,500 dol. daugiau.. Be to buvo 
ir kitų motyvų, kurie apsprendė 
už Marijos augštesn. mokyklos 
salę: juk dažnai mes jau nebe- 
prildome net ir savųjų salių, o 
ką bekalbėti apie svetimąsias.

— Kaip žadate piniginiai išsi
versti?

— Brangiųjų lietuvių jautru
mas ir pasitikėjimas jais leido 
ryžtis šios operos realizavimui.

statyti “Rigoletto” 
vių kalba?

operą lietu -

tė, Kripkauskienė, Valiukienė, i Juk mūsų visuomenė, kai yra ge
Stankaitytė, Blandytė, Šalna, 
Brazis, Vaznelis, Citvaras, Bra- 
žys, Liorentas, Jančys.

Kai visa daroma puikioje ben 
dradarbiavimo dvasioje, tai nie
ko nėra sunkaus, be to, kas ga-

idėjos puoselėtojas Vytautas Ra jį būti sunku dėl didesnio bė
džius, su nemažu administraci
niu patyrimu atėjęs, ėmėsi tvar 
kyti sunkius “Rigoletto” operos 
administracinius reikalus, štai 
ką jis pasakoja apie “Rigoletto” 
operos kelią į scenos rampą:

— Mielas admlnistratoiriau, 
sakyk, kur jūsų kabinetas, kur 
raštinės, tarnautojai, kur garde
robas, kur visas technikinis per
sonalas? Operos mechanizmas 
juk būna sudarytas iš visos ei
lės tiksliai besisukančių ir vie
nas su kitu sujungtų ratų rate
lių, pradedant dirigentu, solis
tais, orkestru ir baigiant scenos 
technikais bei rūbininkais. Ma
lonėkite nušviesti visas adminis 
tracines sąlygas, kurias turite 
ruošdami “Rigoletto” operą Chi 
cagoje?

tuvių garso ir dėl tėvynės?

ras dalykas, visuomet remia ir 
savo piniginiais ištekliais, ir 
gausiu dalyvavimu. Tikime, kad 
ir šį kartą gausiai atsilankys į 
operos spektaklius. Turime me
cenatų, rėmėjų ir aukotojų.

— Kaip atrodo “Rigoletto” o- 
peros sąmata?

Operos sąmatą turime jau
— Kodėl pasirinkote Marijos seniai sudarytą. Prisimenant,

— Lietuviškos pilnos operos 
čia dar neturime. Seniai jau
čiu nemažos dalies visuomenės 
norą, kad kas nors duotų didin
gų dalykų scenoje, kur žmogaus 
dvasiai būtų meninė šventė. Se
niai galvojau apie operą, bet 
tam dar nebuvo pribrendęs lai
kas. Praėjusią vasarą teko ap
sispręsti ir pasirinkti “Rigolet
to” todėl, kad tai yra prieina
miausią vyrų chorui, be to be
veik ir visas sąstatas buvo Chi- 
cagoje. Vyrų choro dirigentas 
VI. Baltrušaitis šią operą gerai 
žino iš Kauno ir Vilniaus, 
todėl nebuvo sunkių problemų 
su pastatymu. Ir kitas daly
kas: mūsų lietuviai solistai ne
turi galimybių dainuoti operoje 
kitur, nors kartais jie galėtų

— Apie šią operą nieko. Ma
no supratimu, yra daug rimtų 
galimybių, jog lietuviai galėtų 
kasmet turėti po 2 3 operos
spektaklius, juos keičiant ir kas 
met papildant nauja opera. Yra 
tam būdų ir priemonių pasiek
ti, bet apie tai kada nors atei
tyje tektų pasisakyti.

Vladas Būtėnas

P. S. “Rigoletto” operos spek
takliams kovo 30 ir 31 d. d. dar 
yra likę keli šimtai biletų. Jei 
jie bus išgraibstyti operos pasi- 
kimas užtikrintas. Todėl dabar 
pats paskutinis laikas visiems 
įsigyti biletus ir bent tuo atsi
dėkoti pasišventėliams meninin
kams už ilgą jų darbą, už operai 
paaukotas poilsio valandas ir 
tuo paskatinti juos ryžtis nau
jos operos pastatymui.

Racine, Wis.
Užgavėnių balius

Užgavėnių pobūvio rengė
jas — Wisconsin Šaulių Klu
bas — kovo 2 d. Racine pasiro
dė su įvairia ir neusitęsusia va
karo programa, kurioje dalyva
vo eilė vietos scenos mėgėjų.

Negausią, vos apie 70 asme
nų, susirinkusią publiką, kurią 
sudarė dalis ir kaimyninių ko
lonijų svečių, nuoširdžiai pasvei
kino klubo pirm. Giedrikas. Pro 
gramos vedėjui M. Tamujėnui, 
kuris pranešinėjo, kartais įmieš 
damas humoro, artistų tarpe te
ko pristatyti ir savo dukrelę 
Jievutę Tamulėnaitę, kuri pa
dainavo “Gėlės iš šieno” (žo
džiai K. Binkio, muzika Jaku- 
bėno) ir Segurdillos ariją iš o- 
peros "Carmen” (prancūziškai). 
Lygaus tembro sporano balselis

Taip pat programą dar užpildė aP*e kitus.
ir “naujieji poetai, kaip prane- * *----
šėjas skelbė, savąja kūryba; A. I
Pivoriūnas ir Sinšinas (įų tai- c n D U I E DALO n t kininkui Virbickas ir Parkaitis j * U H ' E ® # į ® “ S 
II) paskaitė pusiau "Spygli,, ir ^0 PROGRAMA
Dyglių stiliaus eileraseių. Pasi-1 pirmadienio vuk. nuo 7—« v.

NUO PIRMAI). IKI PENKTAI). 
S:45 iki 9:30 vai. ryte 

SESTAI). 8:30 iki 9:30 ryte 
SEKMAI). H:SO—»:3() v. r. iš stoties 

WO1*A — I4OO UI,
7159 So. MAPLEWOOD AVĖ. 

ChieaKO 29. III. HEmlock 4-2413

linksminimo nuotaika ir buvusi 
tvarka — vidutinė, 

šaulišką ačių, baigdamas pro

VIKTORO K O 35 I C O S
Lietuvi u M O V I N G
Atliekami motoro remontai, lygi- į A. BENIULIS atlieka įvairius 
nimo, dažymo darbai ir keičiamos ( perkraustymus bei pervežimų*

CALL-ME-MOTORS C0. iš tolimų ir artimų atatumų-
5759 S. WESTERN AVĖ. PR 8-9533 Tel. Blshop 7-7075

PIGIAI IR SAUGIAI ‘

PERKRAUSTAU
BALDU S
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

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

Tel. PRrescctt 9-27X1

I

Z

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė

Prccin Photo Studio
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue 

Telefonas VIrginia 7-2481

VIRS 15,000,000 Amerikos gyventojų žino.

kad taupyti apdranstose Tanpvmn Ir Skolinimo BendrovAne yra 
4augu Ir pelningo

(Jnlversal Savtngs 
iną Ir gražų pelną

^no l.4»oit 'tMHoęlatlon užtikrina saugu-

Saugumą užtvirtina Suvienytę Valstybių valdžios agentūra Iki 
110,000 90 kiekvienam Indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną 
patyrusių Ir sąžiningų t odė jų pastangos

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Kum grot 
tas Ir draugiškas patarnavimas

'Kl paskolų Ir visais finansiniais reikalais krelpkttA*

M. KRIPKAUSKIENfi, Gildą

CHICAGOS LIETUVIŲ 

VYRŲ CHORAS

VERDI

— Stato — 

LIETUVIŠKAI

3 veiksmų 4 paveikslų

operų

ALGIRDAS BRAZIS, Rigoletto

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOC1ATJON 

1800 S. Halsted Streei, Chicago 8, Illnois
/p

—Neteko vaikščioti Lietuvos 
valstybinės operos administraci 
jos kambariuose ir pamatyti vi
są technikinį susitvarkymą, ta
čiau to ir nereikia, nes šių die
nų sąlygos yra visiškai skirtin
gos, kuriose tenka dirbti dabar
tiniam operos personalui. Nėra 
kabinetų, raštinių, samdomų tar 
nautojų, bet yra žmonės, kurie 
visą savo energiją, poilsį ir lai
ką paskyrė šios operos įgyven
dinimui.

Jūs pastebėjote, kad tai sudė
tingas darbas. Tiesa, tai nėra 
statinės formos koncerto ren
gimas. Operoje visos dalys tu
ri būti sujungtos į vienumą sa
vo metu ir vietoje. JJirigentas, 
solistai, choras, orkestras, reži
sūra, rūbai, dekoracijos, šokė
jai, scenos apšvietimas, nemi
nint dar eilės kitų pagalbinių 
faktorių.

Darbo sąlygos sunkokos, nes j 
visko trūksta. Jei būtume tur- Į 
tingi, viskas eitų lengviau. Vien i 

tik nebuvimas tinkamos vietos 
repeticijoms sunkina padėtį. Re 
petuojame Don Varnas poste ir 
L. auditorijoje, kurių salės skir
tos kitiems reikalams. Esame 
nuoširdžiai dėkingi jiems už pa
talpas ir šviesų naudojimą (at
sisakė atlyginimo). Tačiau mū
sų v.idovų lietuvišku pasiryžimu 
kliūtys jau nugalėtos ir operos 
pasiruošimo darbas baigiamas. 
Vadovai itin daug darbo įdėjo, 
atsisakydami kartais net būti
niausių dalykų ir net savo tie-'

“RIGOLETTO”
Operos spektakliai įvyksta 

1957 mėty
kovo mėn. 30 d. 8 vai. vak.

Ir
kovo mėn. 31 dč 3:30 vai popiet

MARIJOS mokyklos salėje,

67 ir So. California Avė., 

Chicago, III.

V BALTRUŠAITIS, Pastatymas

Meninė priežiūra dail. VYT. VIRKAUS

A. KUČIŪNAS, Dirigentas

LYRIC OPEROS ORKESTRAS

Rūbai iš Chicagos Civic operos

Balotas S. VELBASIO vadovybėje

KVIETIMAI gaunami:

MARGINIŲ krautuvėje, 2511 W. 69 St. 

KARVELIO prekyboje, 3322 So. Halsted St.,

SAVRIMAVIČIAUS kr., 4358 S. Fairlield Avė.

Paštu užsakant reikia siųsti ir čekį, pažymint die

ną ir kainą: VYRŲ CHORAS, 2524 W. 69 St., Chica

go 29, Illinois. Kvietimai yra po 5, 4, 3 ir 2 dol.

VISI KVIEČIAMI j OPEROS SPEKTAKLIUS
VALDEMARŠ ŠALNA, Herzogas

S

SPECIALUS
BARGENAS

Sofoms, Lovoms, 
Lempoms

KAINOS NUO 
#49.50 

Ir augščiau

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BALDŲ 
FF.I.IZ A. ItAITIlONIS, NKM.1K BERTULIS, Ssr.

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

, Krautuve atidaryta sekmadieniniu nuo II Iki 4:80.

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOMA

FRANKS TV & RADIO, INC
3240 So. Malstert S* CAIumet 6-7252

MIDLAND r
Augšt?

Oįvidendą
1

Savings and Loan 
Associatign

rti 40 metu 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA I* 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO

• f NOBOvi

<038 Archer Avenua t.i lat-azi*
AUGUSI SAIDOKAS



t

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHTCAGO. ILLINOIS
i

Penktadienis, kovo 15, 1957

BANIUI 60 METŲ

AJeko Banio 60 metų amžiaus i 
minėjimą, kuris įvyką šį šešta
dienį, kovo 16 d., 7 vai. vak. Į 
lietuvių salėje, rengia jungtinis j 
visų Clevelande veikiančių Bal
to skyrių šiam reikalui sudary
tas komitetas, kuriam vadovau-1 
ja Kazys Gaižutis. Minėjimo 
programa susidės iš vaišių, sveiĮ 
kinimo kalbų ir koncertinės da
lies, kurią^atliks dainininkai No
ra Braziulienė ir Vytautas Ba- 
kūnas, kuriems akompanuos 
čiurlionietis A. Babickas. Ale- 
kas Banys, senosios kartos žy
mus Clevelando lietuvių veikė
jas, nepaprastai daug pasidar
bavo lėšų telkimu nepriklauso
mą Lietuvą kuriant ir tremtinių 
šalpos reikalams. Už didelius 
nuopelnus Lietuvai ir JAV lietu
vybei apdovanotas Gedimino gar 
bės ženklu. Tai rodos vieninte
lis paprastas darbininkas JAV 
lietuviuose, turįs tokį augštą 
garbės ženklą. Prieš mėnesij A- 
leką Banį nakties metu grįžtan
tį namo buvo iš pasalų užpuolę 
du vaikėzai. Iššauktas daktaras 
Danielius Degesys sužeistą A. 
Banį savo mašina nuvežė į Poli- 
clinic Hospital ir ten susiuvo 
žaizdą. Manoma, kad garbin
gas veikėjas Alekas Banys už
pultas kažkokio keršto sumeti
mais. Clevelando lietuviai, ku
rie beveik visi Aleką Banį pa
žįsta asmeniškai, nuoširdžiai už 
jaučia dėl įvykusios nelaimės. 
Visi linki tuo pačiu žemaitišku 
^uolumu ir toliau dirbti daugelį 
metų dirbamą darbą Lietuvos 
garbei ir naudai.f

’JPAGERBfi SAVO GLOBĖJĄ
Kovo 3 d. abu L. Vyčių 25 

kuopos skyriai, ateitininkai ir 
skautai iškilmingai pagerbė sa
vo tautos ir visų šių organizaci
jų globėją šv. Kazimierą, eida- 
Jįni bendrai su vėliavomis į baž
nyčią ir kartu priimdami šv. 
'^omuniją. Bažnytinės apeigos 
'buvo JO vai. ryto švč. P. N. Pa
galbos parapijos bažnyčioje, ku 
rioje klebonauja senjorų vyčių 
dvasios vadas ir visų šių orga
nizacijų nuoširdus globėjas kun. 
J. Angelaitis.

Kaip kas metai, šios visos 
trys organizacijos parodo gražų 
ir malonų pavyzdį ne tik lietu
viams, bet ir kitataučiams — pa 
gerbdamos savo tautos globė
ją ir šventąjį. Gražu, kai baž
nyčioje kiekvienos organizacijos 
trys nariai stovi prie savo vė
liavų garbės sargyboje. Ir ypa
tingai dar malonesnį įspūdį pa
daro lietuvaitės tautiniais dra
bužiais ar uniformuoti skautai.

Negalima praleisti nepaminė
jus ir klebono kun. J. Angelai
čio nuoširdaus pasveikinimo, jog 
šios organizacijos kasmet iš
kilmingai pagerbia šv. Kazimie
rą. Klebonas taip pat pasakė ir 
gražų pamokslą. Klebonas ra
gino lietuvius daugiau apsigy
venti šios parapijos apylinkėje, 
kur jau yra ne tik graži bažny
čia, bet šį pavasarį bus pradėti 
statyti ir kiti parapijos pasta
tai.

Dėkojame vargonininkei R. ■ 
Brazaitienei už gražų bažnyti
nio choro giedojimą ir V. Jurge 
liui už giedojimą solo.

, Po bažnytinių iškilmių beveik 
visi grįžo į lietuvių svetainę, ku 

irioje skautės buvo paruošusios 
.bendrus pusryčius. Tik gaila, 
kad pusryčių metu nebuvo jo

kios kalbelės ir nė vieu žodžiu 
neprisimintas šventasis, ko at
eityje turėtų būti išvengta. Dar 
reikia paminėti, kad kitais me
tais didelį įspūdį lietuviams da
rydavo gausus vyresniojo am
žiaus ateitininkų dayvavimas šv. 
Kazimiero dienoje, ko šiais me
tais nebuvo. Vyčiai lietuvybę 
išlaikė daugiau 43 metus. At
rodo, kad vargiai kitos organiza 
cijos sulauks vyčių organizaci
jos amžiaus. Rodos dar visai 
neseniai keletas dešimčių tūks
tančių lietuvių atvažiavo į Ame
riką ir taip greitai yra jaučia
mas jų silpnėjimas. Nepasiduo
kime amerikonėjimui, junkime 
dabartines savo silpnesnes drau 
gijas, ypač katalikai, į vieną di
delę organizaciją, nes kitaip vi
si greitai pradėsime merdėti.

VYČIŲ SENJORŲ POBŪVIS 
Kovo 17 d. A. Kunigiškio na

muose. 1185 E. 145th Str., 3 
vai. p. p. įvyks vyčių senjorų 
kortavimo pobūvis, kuriame da
lyvauti kviečiami visi vyčių bi
čiuliai ir praleisti su vyčiai visą 
malonų popietį.

Kadangi dabar yra gavėnia, ir 
kitur eiti yra nepatogu, tai vy
čiai senjorai prašo visus atšilau 
kvti į jų rengiamą pobūvį, ku
riame bus galima laimėti daug 
gražių dovanų. Bus užkandžių 
ir malonus patarnavimas.

MISIJOS
Kovo 31 d. švč. P. N. Pagal

bos parapijos bažnyčioje bus 
pradėtos misijos, kurios pirmą 
savaitę bus vedamos anglų kal
ba, o antrą savaitę — lietuvių. 
Lietuvių kalba misijos vyks nuo 
balandžio 7 d. iki 14 dienos. Lie
tuviškai misijas ves salezietis mi 
sionierius kun. Sabaliauskas. Jis 
yra didelis pamokslininkas, ir 
Clevelando lietuviams reikėtų iš 
girsti jo žodį bei pasinaudoti 
Dievo malonėmis. 1

MAŽAI TELANKO 
PAMALDAS

Paskutinį sekmadienį kun. J. 
Angelaitis švč. P. N. Pagalbos 
bažnyčioje pabarė savo parapie- 
čius, kad jie visai mažai telanko 
gavėnios metu vakarines pamal
das, kurios pradedamos 7:30 v. 
vak. kiekvieną penktadienį.

Mūsų tautiečiai mažai telan
ko Kryžiaus Kelius gavėnios me

tu; ne taip, kaip kitataučiai, ku
rie pripildo šios parapijos baž
nyčią. Senelis

LB APYLINKES VISUOTINIS 
SUSIRINKIMAS

Šį sekmadienį, kovo 17 d., 11 
vai. lietuvių salėje šaukiamas 
metinis visuotinis LB Clevelan
do apylinkės susirinkimas, ku
riame numatyta ši darbų tvar
ka: susirinkimo atidarymas, mi 
rušiųjų pagerbimas (dalyvauja 
Čiurlionio ansambliai, prezidiu
mo rinkimas, rinkimų komisijos 
papildymus, apyakaitinis apy
linkės valdybos pranešimas (pir 
mininko ir iždininko), rinkimų 
komisijos pranešimas kandidatų 
reikalu, apylinkės kontrolės ko
misijos aktas, JAV LB Centro 
Valdybos žodis, įvairūs paklau
simai, diskusijos, rinkimai (val
dybos ir kontrolės komisijos), 
naujos mintys, einamieji reika
lai ir susirinkimo uždarymas.

Į susirinkimą maloniai kvie
čiami visi lietuviai atsilankyti, 
išgirsti mūsų apylinkės nuveik
tus darbus, išrinkti naujus or 
ganus, duoti sugestijų tolimesnei 
veiklai. Kiekvieno nauja min- 
*'s, kaip šią bendrinę lietuvių 
organizaciją palaikyti gyvą, au
gančią ir bestiprėjančią, bus 
mielai išklausoma ir stengiama
si mūsų sąlygose panaudoti. 
“Lietuviais esame mes gimę, lie 
tuviais turime ir būti”. Šis po
sakis teatveda mus šį sekmadie
nį į lietuvių salės Bendruomenės 
metinin susirinkiman.

DR. J. BASANAVIČIAUS 
MINĖJIMAS

Kovo 24 d. 11:30 vai. lietu
vių salėje ruošiamas iškilmin
gas lietuvių tautinės sąmonės 
žadintojo, “Aušros” steigėjo, lie 
tuvių patriarcho dr. Jono Ba
sanavičiaus 30 metų mirtis su
kakties minėjimas. Programoje 
prof. Vinco Maciūno paskaita ir 
meninė dalis. Lietuviškoji vi
suomenė, ypatingai jaunimas, 
kviečiami gausiai minėjime da
lyvauti. Minėjimą rengia Korp. 
“Neo Lituania” Clevelande. Įėji 
mas nemokamas.

PAREMKIME LITUNISTINŲ 
MOKYKLĄ

Vysk. Valančiaus lituanistinės 
mokyklos tėvų komitetas, siek
damas sutelkti lėšų mokyklos 
išlaikymui, nuo kovo 15 d. pra
deda vykdyti mokyklai remti pi!

niginį vajų. Biletai platinami, 
per mokinių tėvus be ikitus pla
tintojus. Visi Clevelando lietu
viai yra kviečiami atlikti parei
gą mokyklai.

Mokykla, dirbanti su 180 mo
kinių ir 8 mokytojais, be mūsų 
visų paramos negalės išsilaiky
ti ir tęsti šio neįkainojamo lie
tuvybės išlaikymo darbo. Neat- 
įmkime galimybęs mūsų jauni
mui išmokti lietuviškai skaityti, 
rašyti, pažinti Lietuvos istori
ją ir geografiją.

TRUMPAI

— Sol. Juzė Krištolaitytė Ha
miltono Lietuvių Fondo valdy
bos yra pakviesta dalyvauti jų 
rengiamame koncerte gegužės 
4 d. Kartu programoje daly
vaus išraiškos šokio šokėja Jo
nė Kvietytė - Urboniene ir ak
torius Vitalis Žukauskas. So
listei akomponuos muz. St. Gai 
ievičius.

— Sp. apyg. kamuolio žaidyn- 
nes globojo LB Clevelando apy
linkės valdyba. Plačiau apie žai
dynes — šiame “Draugo” nu
meryje sporto skyriuje.

— Sol. Aid. Stempužienė sėk
mingai koncertavo Los Angeles 
šv. Kazimiero šventės proga.

S. G.

Brockton, Mass.
Kalbėjo dr. I’. Grigaitis

Šv. Kazimiero mokyklos vai
kučiai, seselių paruošti, prisimi
nė Lietuvą ir paminėjo šią bran
gią dieną. Kalbėjo prel. P. W. 
Strakauskas.

Alto Brocktono skyrius, ku
riam vadovauja W. Zinkevičius, 
Vasario 16 paminėjo Winthrop 
salėje. Dr. P. Grigaitis skaitė 
paskaitą, dainavo Gaidelio vado
vaujamas choras. Tautiniais rū
bais pasipuošusios ateitininkės, 
padedamos studentų, pravedė 
rinkliavą. Salėje surinkta dau
giau 400 dol. Susirinkimui pir
mininkavo LB Bręcktono apylin 

( kės pirm. prof. B. Vitkus.
Moterų Sąjungos 15 kuopos

Brocktone sąjungietės prisiminė 
Vasario 16 Moterų Sąjungos va
jaus pobūvyje vasario 17 d. prel.', 
Urbanavičiaus salėje. Kalbėjol 
Z. Mantautienė. Pobūvio daly-j 
vės Vasario 16 gimnazijai suau-, 
ko jo $20.17. Moterų Sąjungos! 
15 kuopa Brocktone yra narys 
121 Nr. “Ateities” būrio, kuris 
išlaiko mokinį Edvardą Miliu
ką.
šv. Kazimiero parapijos chorų 

koncertas
Vargonininkės Stefanijos Tri- 

buliauskaitės - Ventre vadovau
jamas choras kovo 3 d. suruošė 
koncertą. Padainavo keletą dai
nų.

Mergaičių ir berniukų chorai 
padainavo taip pat keletą dainų. 
Trompetu solo pagrojo vargo
nininkės sūnus Philip Ventre.

Labai grąžiai padainavo solis
to Adomo Barausko dukrelės — 
Marijona ir Konstancija Baraus 
kaitės.

Vyrų trio — Edvardas Ka
minskas, Algirdas Keblinskas ir 
Dovydas VVallace — padainavo 
J. Žilevičiaus “Valandėlė”. Pub
likai patiko. Solo dainavo Julija 
Tubienė.

Adomas Barauskas padaina
vo tris dainas, šešias dainas 
angliškai padainavo parapijos 
choras. Varg. Stef. Ventre bu
vo įteikta gėlių. Dirigavo ir 
skambino Stef. Ventre ir jos vy
ras H. Ventre. Visas koncerto 
pelnas (183 dol.) paskirtas kle
bonijos statybos fondui

Vasario 16 gimnazijos rėmėjų , 
121 būrelis

Vasario 16 gimnazijos rėmėjų 
121 “Ateities būreliui šiemet 
priklauso: W. Zinkevičius, kun. 
J. Švagždys, kun. A. Abračins- 
kas, prof. B. Vitkus, dr. J. P. 
Kvaraciejus, inž. Vytautas Su
žiedėlis, Kęstutis Keblys, Pra
nas Keblinskas, Faustas Stun
džia, inž. J. Stašaitis, St. Eiva. 
P. Petkelienė, St. Stasiukaitienė, 
M. Tubis, A. Česnauskas, Mo
terų Sąjungos 15 kuopa, Emi
lija NovozelBkaitė, Birutė Svi- 
lienė, K. Leiga J. Gudaitė ir K. 
Kuzborskienė.

Kas norėtų šiam būreliui pri
klausyti, tesikreipia į būrelio 
vadovę K. Keblinskienę.

Būrelio šelpiamuoju yra Va
sario 16 gimnazijos IV klasės 
mokinys Edvardas Miliukas. Kai 
pradėjome jį šelpti, jis buvo dar 
tik prieklasyje.

Kurie dar neatsilyginę už pra 
ėjusį laiką, prašyčiau prisiųsti 
pinigus, nes noriu atsiskaityti už 
praėjusius šalpos metus. Tada 
paskelbsiu apyskaitą spaudoje.

Trumpai

— šv. Kazimiero dieną lietu
vių parapija paminėjo savo švon 
tąjį globėją prel. P. W. Stra- 
kausko pamokslu, palaiminimu 
Švč. Sakramentu, malda už tė
vynę ir šv. Kaziimero relikvijų 
pagerbimu.

— Kun. Y’inc. Yalkavičius iš 
Brocktono Šv. Kazimiero para
pijos perkeltas į airių šv. Juoza
po parapiją, Needham, Mass. Į 
jo vietą atkeltas kun. Jonas 
Daunis, buvęs ilgametis vikaras 
šv. Leono parapijoje, Dorches- 
ter, Mass. . K. Kchlinskienė

Upė, kuri pasilieka savo va
goje, gali būti naudingas susi
siekimo kelias, tačiau ta, kuri 
išsilieja iš krantų, būna arba 
potvynio priežastimi arba virs
ta dvokiančia bala.

Fulton Slieen

Duoną ir įvairias skoningas 
hulkutes kepa

JOHN T. ZURIS
I.AYVYER AND COl'NSELLOK 

11 80. I,A SALI,E STREET 
Kuom 1415

Phone: Ršedolph fl-4425 
Home phone: LAfayette 3-11177

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

TeL CLlffsIde 4-11378
Pristatome į visas krautuves 
ir restoranus, taip pat iš
siunčiame j visus artimuo
sius miestus.

NUO UŽSISENEJUSIŲ
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia ,nuo SENŲ. 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagai i ramiai sėdėti Ir naktimis 
miegoti nes jų užsisenėjuslos žaiždos 
niežėjimų Ir skau 'ėjimų senų atvi 
ru Ir skaudžių žaiždų uždėkite 
LEGULO Ointment Jos gydyme, 
ypaibyes palengvins Jusu skaudėji
mų Ir galėsite ramiai miegoti nak- 
tj Vartokite )ų tapgt nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pabalina 
niežėjimų ligos vadinamos PSOKIA- 
S1S Taipgi pašalina peršėjimų. Ilgos 
vadinamos ATHl.ETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos ir perplyšlmų 
larppirftčiu. Yra tinkama vartoti nuo 

I džiOstančios suskilsios odos dedlr- 
1 vinių, odos Išbėrimų ir t t taipgi 
įtinkama vartoti vaikučiams, kada 

pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. JI yra gera gyduolė nuo Iš
viršinių odos ligų. I.e
gulo Ointment yra 
parduodama po 76 
et., $1.25, ir $3.50.
Pirkite vnistlnfiseCht- 
eagoj ir apylinkėse—
Miltvankee, Wise., Ga- 
-■>’,Ind. ir PetrOit, Mt- 
chigan arba rašyki
te- ir atsiųskite Mo- 
ney order j

S E L F 
SERVICESKIP’S 

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — WALBROOK 5-8202

LEGULO, Department D., 
5618 W. Eddy St., Chicago 34, I1L

Ii- tikafi 4, X ,'rt k«~ Si I.-V .■*•^3 iSFS
1957 BUICKAS 

Tik

02,595.00
Dynaflow, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos

Lietuviškoje Prekyboje-MILDA BUICK, Ine* 
907 W. 35th St., Chicago 9, III. LA 3-2022

MAKCII - KOVO 14, 15, 16 D. D.

GKAND AKMAGNAC 21 yr. old 
lm|>ortcd B ra n (ly Fifth $4.98

IMPOItTED K) YK. OLD BRANDY Fifth $3.89

Zv =^1

STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LITYVINAS, Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai. 
Raštinė atidaro kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
Šeštadieniais iki 8 vai. vakaro

GUŽAUSKŲ
BEVEKLY HILLS GfiLINYCIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 West 63rd Street 
Tel. Iltospect 8-0833 ir PR 8-0834.

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
4546 S. Wood St, Chicago 
9, Illinois, tel. VI 7-2972

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 80. TROY ST. 

Telef. WAlbrook 5-7670 ir 
GIbson 8-4938

i
• Generolls knntmktnrius nnu- 
Jų namų statybai, Įvairiems re
montams Ir namų pertvarky
mams • Turime dldelj patyri
mų. namų statyboje. • Palys 
atliekame cemento Ir medžio 
darbus. • Apknlnnvtmnl nemo
kamai.

♦

KON CH1CO 15 y r. old Imported Rum Fifth $^ 49 

GRAIN ALCOIIOL 190 PROOF V.8.P. Fifth $4.89

ASSORTED IMPORTED LIUUEURS 
St.rawberry, Banaruk, Blackbcrry,
KaHpherry roth $2-89

C1NZANO Y KKMOUTH
Dry or Swcct Fifth $-|39

KIJAFA YVINE Fifth $|.69

LANG’S H Ycur OLD SCOTCII FHto $4.59

BLATZ BEEIl CaN«» of 24 cana U3HC $3.69
LOYVENBltAIJ IMPORTED BEER

Catw* of 24 bottlea Ca* $8.55

. . . PRADEKITE TAUPYTI PAS MUS . . . 
GAUSITE AUGSCIAUSĮ DIVIDENDĄ ... O BE TO. 

APDRAUSTĄ SAUGUMĄ IKI $10,000.00 ... IR,
NAUDINGŲ dovanu UŽ JŪSŲ prilankuma

i
ST. ANTHONY SAVINGS,

AND LOAN ASSOCIAT/ON 
1447 So. 49th Ct., Cicero. III.O“

4

JUOZAS GRIRAIJSKAS, Vedėjas 
Tel.: TOunhalI 3-8131 ir Blahop 2-1397

Antradieniais, ketvirtad. ir penktad.
RAŠTINES VALANDOS: "uo 9 •*» r,,:. p\r,™',l1',I,n1,n*?* ", vakaro; šeštadieniais iki 1 v. po pietų.

- trečiadieniais uždara.
DYKAI PUŠINIS ZPIKVTIH VAIKI Č'IAMS T A l'PYTOJ A MS

PAVASARINIS
IŠPARDAVIMAS 

NUOLAIDOS . . .
NET IKI 70%

Dabar nupiginti visi: Hi-fi fono
grafai • Televizijos • Vėsintuvai- 
Vėdintuval AM/EM radijo aparatai
• Vokiški trumpų bangų rad. apar.
• Įkalbėjimo aparatai • Dulkiasiurb
liai • Rašomos mašinėlės • Įvairūs 
elektriniai namų apyvokos reikme
nys • Antenos ir kil.

Daina-

TCLCVISIOn
įsai es ~ s ervice)

Kav. Inž. A. NEMUNAN
3321 s. Halsted — Cl.iffside 4-56«5 

Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais 
Ir ketvirtadieniais 9—9

KNYGELĘ EGZAMINAMS 
AR JAU ĮSIGIJOTE

KAIP PASIRUOŠTI 
J. A. V. PILIETYBEI

Klausimai ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. VV’ells.. Kaina 
tik 60 centų.

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

Pinigus su užsakymais siųsti:
DRAUGAS.

4545 YVest 63rd Street 
Chicago 29, Illinois

Pradėkit Taupyt 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:
Pirmad., antrad., penklad. ir Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 
šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p. Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.

" IŠ TOLI IR ARTI
NAUJI UiDKll TUO KAI- NAUJAUSI KRAUSTYMO (PANK/A/ 

HJNį M KTU PATYRIMAS - PIGUS IR SĄŽININGAS PATARNAY/MAt

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL Tel v/Aikmok 5-9209

l/2% PADIDINA

DIVIDENDĄ !

C R A N E SAVINGS
2555 YVEST 47th STREET LAfayette 3-KMW

B. R. Plet.klewicz, pro/.; E. R. Pletklewlcr., aekr. Ir advokatas

Mokame aukštus dlvMendutl. Keičiame ėekliia. I*ar«liio<lame ir perkame 
valstybės bonus. Taupytojoms patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami sąskaita šiandien. Apdrausta Iki BIO.OOU.

Darbo valandos pirmad. Ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro, 
tntr ir peuk 9 iki 5; trefc. uždaryta, o Besit nuo 9 iki vidurdienio

t
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SPORTAS
(Atkelta iš 2 pm."> 

roję rungtynių pusėje Baltija ne 
išlaikė, ir Žaibas laimėjo rung
tynes 51:48 pasekme ir tuo pa
čiu III vietą bei teisę dalyvauti 
sporto šventėje Toronte.

Žaidė ir taškus pelnė: Žai
bas — Motiejūnas.^ 2, Darnusis 
0, Gelgotas 13, Modestavičius 4,
G. Barzdukas 18. Žiedonis 1,
Bartkus 3 ir Valdukaitis 10; terystę. Galutinė pasekmė 85:- 
Chicagos Baltija — Gulbinas 8, gi.
Tauras I 16, Mikelevičius 14,! Jau seniai mūsų tarpe buvo 
Tauras II 10 ir Petružis 0. tokio įdomumo rungtynės. Abu 

vienetai pademonstravo puikių 
deimančiukų, ypatingai meti
muose. žodžiu — rungtynės bu 
vo tokios, kurios dar ilgai liks

77. Pagaliau Dirvianskis jme-tininkams už gražų žaidimą ir 
ta. Pasekmė 81:79, bet Nerismalonų priėmimą, 
greitai užmeta 83:79. — Detroito LSK Kovo ren-

Likus 1 min. ir 40 sek. žaistigiamas šachmatų simultanas į- 
išeina Kalvaitis. Dirvianskis vėl vyks kovo 17 d., sekmadienį, 
įmeta dvi baudas, bet Valaitis Western YMCA, Green Room pa 
atsako tuo pačiu ir pasekmė talpose. Simultaną duos šach- 

i 85:81. Dar vieną krepšį pridu-matų meisteris K. Škėma. Da
ria Germanas, tačiau rungtynėslyviai prašomi atsinešti savo 
baigiamos ir Neris laimi atsigrie šachmatus. Pradžia lygiai 12:- 

bimo rungtynes prieš Lituanicą, 30 valandą.
o tuo pačiu ir apygardos meis-

Klaida paminklinėj lentoj
Chicagoje iš parko į parką

Laid, buv. Etnografinio muzė- 
jaus Estijoje vedėjas. Estų ko- £LASS!rSIFiED AND "HELP WANTED” AUS

buvo kilnojama paminklinė ak- miteto Švedijoje pirmininku iš- 
mens lenta, padaryta garbei dr. rinktas vyskupas J. O. Lauri.

KKAL ESTATB BUILDING A REMOPELINO

Pakartota drama
Ir pagaliau dar kartą išsi

aiškinta. kurie Chicagoje geriau 
žaidžia — jaunesnieji ar vyres
nieji — susitiko baigminėse run 
gtynėse Neris ir Lituanica.

— Detroito LSK Kovui, 1956 
m. Michigano Futbolo Lygos II 
Divizijos nugalėtojui, Michigano 
Futbolo Sąjunga paskyrė taurę. 
Iškilmingas turės įteikimas į- 
vyks netolimoje ateityje. As
meniškas dovanas gaus ir visi 
paskiri komandos žaidėjai. P.

Samuelio Guthrie, chlorofor- 
mos išradėjo. Paminklinėje len
toje įrašyta, kad jisai gimė 
1782 metais ir mirė 1884. Išei
tų, kad išradėjas gyveno 102 
metu. Tikrumoje jis tegyveno 
66 metus. Klaida susidarė, kai 
akmens kalėjas sukeitė du pa
skutinius skaitmenis mirties 
metų.

Tas pareigas anksčiau ėjo taip 
pat prof. Perlitz.

PAJ1EŠKOJIMA1
J ieškomas KOSTAS KALINAU

SKAS, kilęs nuo Balbieriškio ar A- 
lytaus. Spėjamai gyvenąs Chica
goje. Atsiliepti: K. Varis, 12730 
VVashburn, Detroit 38, Michigan.

Hat aid

J ieškomas EDVARDAS PEČIU- 
) LIS, s. Alfonso, g. 1915 m., kilęs 
iš Mažeikių miesto. Yra žinių iš 

i Mažeikių. Kreiptis į: A. Nevardau- 
ska, 947 W. 32nd Place, Chicago• Estų profesorius uuiuiu |8 n, Tel YArds 7-0656, po 6 v.v. 

Perlitz pakviestas fizikos prof e- PASTABA: Vakar adresas buvo

atmintyje.
Žaidė ir taškus pelnė: Chica-

Jeig’u paskutinėse rungtynėse, N.e.n8,~ Vy^antas 3’. Gel" gardos prieauglio klasių krep-
vykusiose neseniai Chicagoje, u a l4’ Ya^nas 44’ AndrijaU3' šinio, tinklinio ir visų klasių 

n— a 23, Prapuolenis

SPORTO KLUBŲ ŽINIAI
Vidurinių Vakarų Sporto Apy

šoriu Ankaros universitete (Tur
kijoje). Jis buvo Estų Tautos 
Fondo Švedijoje pirmininkas. Da 
bar tas pareigas perėmė dr

klaidingai paskelbtas “847’ 
būti “947”.

turi

Neries jaunieji krepšininką^ ne- kas 4- Valaitis
buvo laukta 27> Aleksiūnas 0. Lituanica -beparoaė to, ko 

ir tikėtasi iš jų kaip meisterių, 
tai to regalima buvo pasakyti 
apie šias rungtynes. Bendrai vi 
sas Neries penketukas ir vėl bu
vo judrus, greitas, tikslus taik
lus, gi Lituanicos eilėse buvo 
pastebimi šeštadienio šokių žing

Grina 0, Dirvianskis 32, Gaš
ka 10, Germanas 22, Kalvaitis 
3, Kaunas 2, Armstrongas 12, 
Kruzonas 0.

stalo teniso pirmenybės, vyk
domos Detroito LSK Kovo, į- 
vyks kovo 23 — 24 dienomis Ho 
ly Redeemer High Sehool spor-: 
to salėje, 5671 W. Vemor Hwy. 
Pirmenybių dienomis informaci 
ja bus teikiama Neringos kny
gyne, 1906 25th Str., telef. TA 
6-7134.

Visi apygardos sporto klubai,

DETROITO KOVO ŽINIOS
Vasario 23 — 24 d. vyrų ir 

smai, o kaikuriems dar turbūt jaunilJ krepšinio bei moterų tink
ir muzika grojo, liūliavo... Uni° komandos lankėsi Toronte numatę daylvauti pirmenybėse,

Žodžiu — jau pradžioje rung- ir Hamiltone. Pirmose rungty- pra§Omi skubiausiai registruoti 
tynių Neris užsiplėšia 14:10. nėse susitikta su Toronto Vyties | savo komandas sekančiu adre-
Septintoje minutėje Lituanica'mote5.ų tinklinio komanda. Nors

pradžioje aiški persvara buvo 
d*»tr.''tiečių pusėje, bet vienok 
teko pralaimėti daugiau patyri
mo turinčioms vytietėms. Run?;- 

norą įgauti persvara. tynęs baigtos 2:1 (16:14; 9:15;
Pirmąjį ketvirtį Neris laimi! 15:5b Vėliau sekė dvejos krep- 

22-17 šinio lungtynės, kurios taip pat
Puikiai žaidęs ir nepaprasta bai^tos torontiečių pergale. Auš 

savo energija bei agresyviu žai- ros .)aun’ai laimėjo 63.57 ir Vy 
dimu visus stebinęs Dirvianskis l,es vYrai 88.66. Abi Kovo krep

kviečiasi vietoje Grinos Arm
strongą, tačiau Neries puikūs 
kamuolio ėmimai nuo lentos gy
nime niekais verčia Lituanicos

su: A. Bražėnas, 1473 Junction 
Str.. Detroit 9, Mich.

Detroito LSK Kovo Valdyba

Mes turime tik vieną sielą. 
Jei ją išsaugome — viską iš- 
saugome, jei ją pražudome — 
pražudome viską. šv. Bosko

įsigykite, perskaitykite Lietuvoje 
premijuoti) istorini romanų dviejuo
se tomuose,

KRAŽIŲ SKERDYNĖS
Gražūs Žemaitijos gamtos vaizdai, 

gyvai pavaizduoti anų dienų papro 
čiai, Įdomi meiles intryga. vaizdūs 
dialogai atskleidžia anų dienų tik
rovės vaizdų. Jie parodo kaip dar 
Lietuvos nepriklausomybės priešauš
ryje maskoliai persekiojo mylinčius 
savo kraštų ir tikėjimų žemaičius ir 
jie liejo kraujų dėl savo šventovės.

Autorius — J. Marcinkevičius 
pats lankėsi Kražiuose, gerai susi
pažino su vietos aplinkuma, apklau- 
sinėjo gyvus Įvykių liudininkus ir 
panaudojo plačių archyvinę me- i 
džtagų.

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

Ethvard A. Ksiazek, R.Ph. 
"Mes paimame receptus,

|» rista tome vaistus”
Turime vist'kių reikmenų kūdi

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

REAL ESTATF

7343 S. MAPLEWOOD AVĖ.
5 kamb, mūrinis Georgian Stiliaus 
namas. Galimybė padidinti. 1% 
vonios. Žieminiai langai ir sieteliai. 
Alyva apšild. Kreiptis į sav. tel. 
RĖpublic 7-4251.

I tomas

(I tomas

318 pusi 

320 pusi.

Užsakymus su pinigais siųskite

“DRAUGAS” 
4545 VVest 63rd Street

CHICAGO 29, ILLINOIS

HKIGHTON P ARKI-::
Koinh. mūr. ,lluj 4 ir 6 puikūs 

kmb., dvigubus sklypas, garažas. 
Kuinu $19, ano.

Nuuj. mūr. i y, aukšt. 4 ir 5 kmb., 
eentr. aild.4 gražus.

M' d. 2 po T, pečiais Aild. $13,800.
Med. 3 butui po 4 kmb. $16,500.

GAGE PARKE:
MQr. 2 po 4, eentr. ftlid., 75 dol. 

puj., kuinu tik $15,000.
Mūr. 2 po 5 rtuujus, tuoj galima 

užimti.
Mūr. 6 kmb., t kmb. pastogėje Ir 

atsk. virtuve skleis-. $18,500.
MAKt/l 1-rrt'K PARKE:

Mūr. 5 Ir 4 kmb. naujas.
Mūr. 4 kmb. gal*- sklypo
Mūr. bung. 4 Ir 3 krnb. $21,000. 

KITCR:
Mūr. 8 kmb., eentr. Aild., garažas 

PAJAMV NAMAI:
Mūrinis 2 po 4 kamb., taverna su 

jreng. Ir 9 atsk. kmb. $658# dol. pa
jamų Į metus. Nebrangiai.

Mūr. kamp. 5 kmb. Ir maisto krau
tuvė.

Mūr. 7 butai, labai gera vieta.
Mūr. 4 butai, 2 po 4 ir 2 po 6.
Mūr. 5 kmb. ir taverna. Gage par

ke. *

SIMAITIS REALTY, I
. INCOME TAK u 

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

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL OONTRACTOK 

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

Namų tol. BIshop 7-3340 
2737 M'est 48rd Street

J. BREIVE and SON
OONSTRUCTION COMPANY

1442 S. 48th Ct., Cicero 50. 111 
Statome naujus namas ir garažas

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairina remonto darbas, skabiai, 
gerai ir pigiai.
Saukite DAnube 6-27*3 nuo • 

ryto Iki 7 vai. vakaro.
TeL OLympic 2-6121 nuo 6 vai 

vakaro Iki 11 vai. vakaro

vai

MARQUETTE PARKE
Mūrinis 2 po 5% kamb. ir 3 kamb. 

rūsy.
Geras 6 kamb. bungalow. Tile vo

nia ir virtuvė. $17,500.
50 pėdų sklypas.

BRIGHTON PARKE
Prie liet. mokyklos medinis su rū

siu ir šildym. 6 ir 5 kamb.
Kampinis mūrinis — 4 dideli butai. 
63-čia ir Kedzie Avė. Puikus mūri

nis — 2 po 5 kamb. ir 3 kamb. Cen-

$13,500 PILNA KAINA. 2-jų 
butų mūrinis 4 ir 4 kamb. Gazu
apšild. Apylinkėje 26th St. ir S. „
Homan Avė. Garažas. 35 p. skly- tml;šlld^m.as alyv.a'. Ga^8‘ 

kuiną $3 oo , pas. Uždari porčiai. Įmokėti $2,500.
SVOBODA, 3739 W. 26th Street 

kaina .... $3.00 LAvvndale 1-7038.

Gage Parke naujas mūrinis 2 po 5
kamb. $32,900; Įnešti $8,000.

L

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
Kuilders Gen. Contractors 

Atlieka planavimo ir staty
bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų ir viešųjų pastatų.

Namų Įkainavimas ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

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

Tel. PRospect 8-2013
6800 NO CAMPBELL AVĖ. 

Chicagt 29, III.

t
♦

(

antrame kėlinyje įpliumpina po
rą krepšių iš po lentos, tačiau 
Neries tolimųjų metimų specia
listai — Valaitis ir Prapuole
nis — sugeba išlaikyti pasekmę 
Neries naudai ir puslaikis bai
giamas 46:37 Neries naudai.

Antroje žaidimo pusėje pats 
žaidimo stilius nesikeičia, bet kei 
čiasi žaidėjai. Neries Andrijaus 
kas darosi baikštus, nes jau tu
ri keturias baudas. Gauna tiek 
pat baudų ir Lituanicos Kalvai
ti; todėl Neries Prapuolenis pro 
atsargiai žaidžiantį Kalvaitį ne- ( 
sulaikomai daro prasiveržimus. 
Valaitis vis retkarčiais užmeta 
ilgus, tačiau Lituanica nė negal
voja apie kapituliaciją. Studen
tai nepasiduoda nė tada, kada 
trečiame ketvirtyje sužeidžia
mas Dirvianskis. Jie net su
geba tada pasekmę išlyginti ir 
persverti 69:68 savo naudai! Ne
ris dar vis neatsilieka ir pasa
liau puikiai debiutavęs Gelbu- 
da išlygina pasekmę 73:73.

Tada ateina Prapuolenio eilė, 
ir pasekmė — 77:73 Neries nau 
dai. Bet, o tempora. o moresli 
Grįžta Neries siaubas Dirvians
kis, kuris tučtuojau pasekmę iš
lygina ii, likus vieną minutę žais 
ti, — pasekmė 77:77. Neries1 
Valaitis turi kamuolį ir išlaiko 
pusę minutės. Tada jo bandy-| 
r.ią prasiveržus mesti stebėtinai i 
gražiai užblokuoja Germanas, 
kuris pasuoja kamuolį Armstron 
gui, o pastarasis — Kalvaičiui, 
kuris buvo po krepšiu. Kamuo
lys ’šslvsta ir rungtynės baigia
mos lygiomis.

. Pratęsime Neris vėl laimin
ga, kaip kitada Chicagoo sporto 
šventėje.

Dirvianskis neišnaudoja bau
dos. Neris Valaičio metimu veda 
79:77. Vėl Dirvianskis gauna 
mesti ir vėl, atrodo dar vis po 
sužeidimo pritrenktas, neįmeta. 
Neris Gclbudos šūviu veda 81:

šinio komandos žaidė nepilnose 
sudėtyse. Sekančią dieną rung
tyniauta su bendravardžiais Ha 
miltono krepšininkais. Jauniai 
laimėjo 55:26, vyrai 87:35. Dėt 
roito LSK Kovas širdingai dė
koja Toronto ir Hamiltono spor-

KNYGA. KURI VISADA IDOMi 

IR NESENSTA 

Tai J uo*o ftvalstc

Šioje Knygoje gražios mUsų žmonlv 
pasakos, su paveikslais. Jas miela 
skaito ir suaugę ir jaunieji. Laba: 
tinka lietuvių kalbos pamokoms. I 
viso 73 pasakos. Kaina $2 6a Pis 
t ntojams didelė nuolaida 

Užsakymus kartu su pinigais siųskit*

* * d r a u e a s * *
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS

*****...... .
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LITHUANIAM RECIPE9
Kartoko JUZE DAU2VA&DIEB.
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Dėmesio!
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BERWYN. 6 kamb. mūrinis 
bungalovv. Karštu vand. alyva ap
šild. Garažas. Apylinkėje 16th ir 
Ridgeland Avė., $17,500, arba duo
kite pasiūlymą. SVOBODA, 6013 
Cermak Rd., BIshop 2-2161.

Mūr. 2 bt. šild., mūr. gar.—$17,000.
Mūr. 4 bt. 3 did. lot., įpėd., $25,500
Mūr. 3 augšt. 3 bt., prašo $27,000.
Mūr. 3 bt. ir kraut., prašo $28,500. 

t Mūr. 6 kb. bung., šild. gar., $17,900
Prie 63 g-vės ir Harlem 4 did. lo- 

i tai už $4,000.
Patikrinkite; yra sąrašas pigių ir 

gerų namų.

PIRKITE VILNONES IMPORTUOTAS IR VIETINES 
MEDŽIAGAS, PAMUŠALUS IR PRIEDUS SIŲSTI GI
MINĖMS, DRAUGAMS IR PAŠĮSTAMIEMS Į EUROPA, 
0 TAIP PAT IR SAVO ASMENINIAMS REIKALAMS

PIRKITE TEN, KUR PERKA JŪSŲ DRAUG AI 

IR KAIMYNAI.

Didžiausias pasirinkimas vilnonių impor
tuotų ir vietinių medžiagų!!! Moterų sukne
lėms, kostiumams ir paltams.

Aronson Brothers
IMPORT1NINKAI IR RANGOVAI

224 W. Van Buren Street, Telef. WEbster 9-2588
Atdara kasdien nuo 8:30 vai. ryto iki 5:45 vai. vak.

šeštad. nuo 8:30 vai. ryto iki 4:30 vai. vak.
Sekmad. uždaryta.

CHICAGO 7. ILLINOIS

BUDRECKAS Realty
1081 Archer avė., LAfayette 3-3384 i 

(prie Califomia g-vės)

VENTA
4409 SO. FAIRFIELD AVĖ.

LAf. 3-3881: LAI. 3-9027
efwwwwwwwwwwiifwwww,w>www wwwvry>TMo

MARQVETTE PARKF 
tiražus » m. senumo mūrinis, 2 po

4 kamb. Gazo šiluma, rūsys, naujas 
2 mašinų garažas. $23,700. A. Vaina.

5 kamb. mūrinis. Automatiškas 
gazo šildymas. Garažas. $17,000.

BRIGHTON PARKE. Milinis, 2 po 
4 kamb. Alyvos pečiaus šiluma. Ga
ražas. $12,500.

VARPAS Real Estate
Insuntncc, Notary Public 

5016 So. Weetern Avė.
PRosp. 8-2234 arba H Km. 4-7085

Namų statyba, Įvairūs ftataisymai
Ir pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namų, kuris būtų gerai iš
planuotas. patogus, gražus ir 
pirkite ar užsisakykite pus

V. ŠIMKUS

pigus,

Susitarti šaukite TKrniinal »-55:tl 
i nuo 5 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10-4 vai. Adresas: 515
Nolton, Will<rw Springs. III.

PROGOS — OPPOBTUNITIES

PARDUODAMA MAISTO KRAI - 
TT'Vfi lietuvių apylinkėje, prie baž
nyčios ir mokyklų. Geras biznis, gi
rai Įrengta, naujos mašinos. Prieina
ma kaina, nes sav. turi išeiti į ligo
ninę. Susitarimui skambinti T Ar«l.% 
7-4801.

BRIGHTON PARKE — Mūrinis, 
i 2 pu ū kiliui). 2 mitom, garažas. Vie
nas Imtas laisvas. 1128 S. Campbell 
Avė.

Beverly Shores, Ind. parduoda
nt i graži vila Jūratė ir apie hek
taras žemes.

Telefonas:
MICHIGAN CITV 
TRiangle 2-4911

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

• NOTARY PUBLIC
2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030 

PRospect 8-3579 (vak. ir semad.)

DRESS SHOP — LOCATIO.\
43rd ir Archer

I^abai žemas investmentas. Ypa
tingai parduodama Califomia salon 
fashions. Fabrikantas suteikia visas 
prekes, užmoka “t'r* iglit"-pi i vi žiuia. 
priima “niarkdovvns”, ir l. t. (b ra 
proga darbščiam asmeniui. Kreiptis 
Į sav. tol. CLifTsidc 4-2828, kiekvienų 
dienų.

VUSCELLANEOU8

Š ILDYM AS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

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

1546 S. 49th Court, Cicer<
Tel. OLympic 6-0775 nuo 8 vaL 

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

OLympic 2-6752

PIRKITE ir parduokite eevo ne
kilnojamą turtą per mano įetaigą. 
Naudokitės mano teisingu pataraa 
vintu

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpoblIo 7-9460

LIET. APDRAEDOS AGENTŪRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bės patvirtinos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
WAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
6108 S. Ashland Avė., Chicago 8A, UI.

M tisų pirmaujanėlo beletristo An-
Utno \ aiėiulalčio vienas iš Įdomiau
sių kurinių — romaus

VALENTINA

D. MONSTAVIČIUS
REAL ESTATE - 1658 W. 103 st 

Tel. BEVERLY 8-3S4S
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose ir 
vuldžios įstaigose.

INCOME TAX. Tas acotaintant

TAVERNA -— baigti geroj vieloje, 
įsteigta prieš 26 m. Yra 7a pėdu ba - 
rasi ir geri įrengimai. Gerai i inųs luz 
nis. Parduodama uėl senatvės ir silp
nos sveikatos.

2128 Indiana A*c.

Vlctory 2-6027

BRIGHTON PARKE.
Išnuom. veikiantis TAVERNOS 

biznis. Ukpakaly gyvenimui kam
bariai. Taippat išnuom. vasarvie
tė — summer resort Wisconsin 
Dale, gražioje vietoje prie upės. 
Pageidaujant išnuomuojama visa 
vasarvietė su visais įrengimais vie
nam sezonui. Kreiptis į savininką 
4358 S. Western Avė.

Parduodama TAVERNA su vi
sais įrengimais, ant kampo. Biz
nis išdirbtas to paties savininko 
per 17 mefų. Pardavimo priežas- 
tu liga. 658 \V. 35th St.

Skubiai |»urdu4Mlanui VALYKLA—
išeinu į naujų biznį. Skumliinkit
CAnul 6-5082.

KAPA IR KAM MOKAMOS

Pensijos ir Pašalpos
Šiame leidinyje ir 8 pusi. priede at
spausdinta JAV-btų Socialinio Drau
dimo (Sodai Sccurlty) Įstatymą.** su 
nau Jaustais 1656 imtų papildymais, 
būtent: 1) Oficlalės pensltu ir pašal
pų lentelės, 2) Moterims pensijų 
mokėjimas nuo 62 metų amžiaus, 8) 
Nedarbingiems asmenims pensijos 
mokėjimas nuo 50 metų amžiaus.

Be to. šiame leidinyje atspausdin
tas Nelaimingu atsitikimų Įstatymas 
(Worfcm<"n's <'oni|M'ii-*ati*>n), su len
telėmis, nurodant už kokius kūno su- 
slžeidimus kiek mokama pašalpos, 
laidinių kaina tik 80 centų.

Tai nepaprasta knyga Virt 300 r» 
eeptų grynai l'etuvlškų valgių ganu 
mmul anglų kalboje. Ponia Daužvar 
dlenė, kuri dažnai pasakodavo apl< 
lietuviškus valgius per Chicagos ra 
dijo ir televizijos stotis, surinko pa 
dus Įdomiausius lietuviškų valgių 
receptus Ir DRAUGAS Juos lšleldr 
labai parankioje formoje. Plrmg kar 
t« tokia knyga pasirodo knygų rin 
koje.

Gera dovana kitataučiams ar ana 
llškal skaitantiems lietuviams

Pinigus su užsakymais siųsti: 

“DRAUOAN”
4545 Weot 63rd Street 

Chicago 29, Illinois

Kaina — 82.00

Užsakymus kartu su pinigais siųskit* 

“DRAUGAM”

4545 VVest 63rd Street 
Chicago 29, Illinois

Ml' llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

NARIAI LltitVH 1111 IK
B-VIŲ LYGOS, KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki $10,000.80 
I R

Ppskolos Duodamos Namų įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS I LOAN ASSN.
6245 S. Westem Avė., Chicago 36, III

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

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

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

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

vėl gaunamas, nes yra išėjusi antra, 
pataisytoji laida. Romanas buvo pre
mijuotas ''Sakalo" leidyklos. Kaip 
visa Vaičiulaičio kūryba, šis roma
nas pat l aukia augšta stiliaus kultū
ra, rūpestingu menišku apipavidali
nimu. Vaičiulaitis yra davęs daugiau 
kaip 20 originalių ir verstinių vei
kalų ir šis romanas yra vienas Iš Jo 

į stipriausių kūrybos, nupasakojus vie
nos meigaltės meilę, Jos vidaus ko
vas. jos audringų, pabėgimų už vie
nuolyno mūrų. Romanas turi 141 
psl. Kaina $2.

DRAUGAS
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS

šioje nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant, JO- 
sų laukia greitas Ir teisingas patar 
nerimas

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2600 W. 5tth St. TeL Praepeot 0-5454

<00000000000000000000000000

Skelbtis •DRAUGE’ -tpaimofc* 
nes jie yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis
■ Mine yTe pi‘einama 
oooooooooooooooooooooooooo

HELP WANTED — MALĖ

«kelbUQv

ROCKWELL MANUFACTURING COMPANY 
Manufacturers of NORDSTROM valves, DELTA power 
tofils, water, gas and parking meters and other produets, 
is seeking ex{»ericnced:

INDUSTRIAL ENGINEERS
AND

HYDRAULIC ENGINEERS
To help operate the biggest little busineas in America, where 
many opportunitiea exist for ambitious men. Positions 
filled may call for traveling or relocation in another statė. 
Salary commensurate with abilities. Apply, ivrite or wire 
reaumes to:

PERSONNEL MANAiGER

Don

Rockwcll Manufacturing Company 
151 Barberton, Ohio

GRILL AND FOUNTAIN 
SERVICE

Prie kampo, gera proga prie šio 
biznio prijungti vuistinę ar panašiai 
Gerai einųs biznis. Havininku.s turi 
kitus interesus. 535 \V. G3rd Street, 
ENglcuood 4-6 138. Tikras burgenas. 
Parduoda arba išnuomoja.

IŠNUOMUOJAMA — FOR KENT

NAMŲ SAVININKAI!
Taipininkaujaine butų išnuoiiiavi 

inni. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Kcal Estate
5SI6 So. West«*rn. l’Rnsias-t 8-223 1

REAL ESTATE

Northside. Tvarkingas mūrinis dvi 
flatis. 2 x 5- Basernent*' dar I kamba
rys. Aut. šildymas karštu vand* itin 
alyva. Alium, langai Ir sieteliui. Ply
telių vonia. Geras pirkinys! Prašo 
tik $19.000. Apžiūrėti m-kaiiiiioja!

Namasl MOrinls, puikus ■unitas! :> 
kambariai. 37 pėdų lotas. 2 karų ga
ražas. Alyva autom, šildymus. Visai 
arti Murųuette Parko. $ls,5aa arba 
geriausias pasiūlymas. Skambinki! 
pamatykit, pirkit!

Income taksy pildymas
N LEONAS

OBAL ESTATB 
2785 West 71wt Street

VM telefonai: WAlbrook 5-6(115

'ykelhkitev "liraiiįe"1
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VIENINGAS DARBAS YRA SĖKMINGAS . (Pabraukti sakiniai buvo iš pamokų dirba. Pusę gaunamo giminių, stengiamasi juos ten

(A. E. Skyriaus, Los Angeles, Alto skyriaus pirmininko', kalba per 
■ radi jų /,9«57 m. vasario 23 d.)

Šiuo metu, kai visame pašau-, Los Angeleso miesto burmist-

kalbos išskirti ir nubraukti ra- atlyginimo jie atiduoda tos mi 
dijo valandėlės vadovybės, ku- sijos vadovybei, kuri jiems tau

lyje, kur tik gyvena didesnis 
būrelis lietuvių, minima Vasa
rio 16-ji diena, noriu trumpai 
radijo klausytojus supažindin
ti su Amerikos Lietuvių tary- 
.bos pasiektais rezultatais Lie
tuvos laisvinimo srityje.

ras jau ketvirti metai paskelbia 
Vasario 16-tą Lietuvių diena, o 
šiemet toks paskelbimas išgau
tas ir iš Kalifornijos guberna
toriaus. Tarybos pastangomis 
buvo gauti žymūs amerikiečiai 
kalbėtojai, kaip miesto burmis- 

farybaltras kongresmanas P. Hil*

rią, atrodo, jau kontroliuoja re
zistentai ar Talkos vadovybė. 
Esu atpratęs nuo Lietuvoj bu
vusių cenzūrų ir priešingas to
kiam pasielgimui.)

apgyvendinti iki jų vedybų ar
ba iki jie visiškai savarankiš-

lanko kolegiją, 
misijos.

padedami tos kurios jie nejautė nuo pat tėvų 
mirties.

Į pagalbą berniukams
Chicagioje yra speciali Gai

lestingumo Motinos misija pa
gelbėti berniukams. Ji yra įkur-

Amerikos Lietuvių Taryba l tras lr kongresmanas P. Hil- u lg8? metais o nuo 1906 me.
įsteigta 1910 m. rugpjūčio mėn. hngs. Buvo gautatelevizijos t už)ma dvejus namug n40 g
Pittsburghe, Pa., iš Lietuvos programa TELEFORUM Pabal jMkaon T#. Jnp/ M mptna vfl.
laisvės siekiančių organizacijų, rijo valstybių politiniams klau-
būtent, Amerikos Liet. R. K. fe- simams nagrinėti. Kasmet kartu
deracijos, socialdemokratų, san su latviais ir estais rengiama

Birželio liūdnųjų įvykių minėji-dariečių ir tautininkų (iš šių ke 
tūrių grupių išrinkta po septy- mai, sėkmingai buvo “piketuo- 
nis atstovus) ir iš dviejų didžiu jami” Rusijos raudonieji žurna- 
lių f rate malinių organizacijų— listai ir net prokomunistiški Ru 
Susivienijimo Lietuvių Amcri- sijos baptistų kunigužiai. 
koje ir L. R. K Susivienijimo Turiu pastebėti, kad šie įvy- 
Amerikoje po 3 atstovus. Tau- kiai buvo boikotuojami vienos 
tininkų grupė 1942 metais iš ta- lietuvių grupelės. Nemanau, kad 
rybos išstojo ir sudarė kitą Lie
tuvos laisvinimo vienetą, pasi
vadinusį Amerikos Lietuvių Mi
sija, kuri per kelis metus skal
dė ir sunkino vieningą tarybos 
veikimą. Tačiau vėliau A.L.M. 
vėl grįžo į Amerikos Lietuvių 

Daba

tai darė iš simpatijų komunis
tams, bet greičiausiai iš pavydo 
Tarybai.

Daugelis lietuvių dar nežino, 
kad ir San Francisco mieste jau 
seniai veikia ALT-o vienetas. 
Jis ir Balfo skyrius buvo įsteig 

een rmę -a 1945 metais. Pirmininkaistarybą, uabar
valdybą sudaro pirm. L. Simu-j ~ A‘. Skirtas','T
is, vicepirm . is, sc r. • 'Prany. ir kiti, o dabar pirmini. 

Gr.ga.tis .r izd. M. Valdyta. kauja kun dr v Pavalkis p>.
Amerikos Lietuvių taryba per minėsiu vieną keistenybę iš 

suvirs 16 metų daug pasiekė veiklos pirmaisiais metais. Te- 
Lietuvos laisvinimo srityje. Sa- i ko man rengti priėmimo banke- 
vo vizitais pas JAV prezidentą ' tą ALT-o delegacijai į steigia
ir savo Įtaką į kongreso bei se
nato narius gavo užtikrinimą, 
kad JAV nepripažins Lietuvos 
prijungimo prie Rusijos. To re
zultate pasiliko JAV veikti 
Lietuvos pasintuinybė ir konsu
latai. Kai nuo bolševikų išbė
gę lietuviai atsidūrė Vakarų Eu 
ropoję, taryba darė žygių, kad 
būtų pravestas DP įstatymas, 
Amerikon įsileidžiant tremti
nius. To įstatymo laikui išsibai
gus, vėl buvo išleistas kitas pa
našus įstatymas. ALT ilgokai 
dirbo ir spaudė Kongreso na
rius, kol buvo pravestas žymu
sis Kersteno įstatymas, apklau
sinė jęs apie rusų okupantų žiau

mąjį Jungtinių Tautų suvažiavi 
mą, kuris įvyko 1945 m. San 
Francisco mieste. Tarybos dele
gatais buvo adv. W. Laukaitis, 
pulk. K. Grinius, V. Kvetkus ir 
Marijona Kižytė, kuri per visus 
posėdžius dalyvavo kaip lietu
vių reporterė. San Francisco lie 
tuviai labai pasipiktino, kai čia 
atvyko dar dvi lietuvių delega
cijos — tai Amerikos Lietuvių 
Misijos ir Amerikos lietuvių ko
munistų deleghcijos. Kiekvienas 
galite suprasti, kokį įspūdį tai 
padarė amerikiečiams, tvarkan
tiems Jungtinių Tautų organi
zavimo reikalus, ir ar tos dvi 
įsikišusios delegacijos padarė

rumus Pabaltijo valstybėse. Tie naudos ar žalos, kai visos trys 
parodymai dabar yra įdėti į JA delegacijos sakėsi atstovaujan- 
V Kongreso knygas. Tarybos |čios visus Amerikos lietuvius, 
darbo ir propagandos dėka da- Nuo to laiko įsitikinau, kad tik 
bartiniu metu JAV KongreseI vieningas Lietuvos laisvinimo 
Vasario 16-tosios proga kalba darbas yra sėkingiausias; ir tie, 
virš 70 Kongreso narių Kongre- kurie nori suskaldyti, susmul- 
so sesijos metu Washingtone, o kinti šį vieningą ALT-o darbą, 
jų kalbos bei gautos rezoliuci- Alto sk. pirm., kalba per liet.
jos yra įtraukiamos į Kongreso — ......
knygas, iš kurių ištraukos kas-l
met tarybos išleidžiamos at-l 
skira knygele. ALT veiklos dė-i 
ka šimtai Amerikos miestų buri 
mistrų, ir gubernatorių kiekvie I 
nais metais oficialiai paskelbia!
Vasario 16-tąją LIETUVIŲ I 
DIENA.

Mieli klausyto jai, visa tai bu-1 
vo prieš 16 metų, prieš ALT-o 
įsisteigimą. Kasmet ALT, minė 
dama Vasario 16-tąją, daro rink 
liavą Lietuvos; laisvinimo reika- į 
lams. Aukotojų sąrašai viešai 
skelbiami, nes jie neina vienos 
partijos reikalams šelpti, o iš
leidžiamų pinigų apyskaitos at
spausdinamos suvažiavimų me
tu ir spaudoje paskelbiama. Iš 
ALT surinktų aukų finansuoja
ma Amerikos Lietuvių Infofma 
cijos Centras (LAIC) New Yor 
ke. Per eilę metų ši informaci
jų įstaiga leido anglų kalba 
“Lithuanian Bulletin” ir infor
macines knygas angliškai apie 
Lietuvą, jos istoriją, kalbą, li
teratūrą. Vyriausiasis Lietuvos 
Išlaisvinimo komitetas, veikiąs 
Europoje, irgi buvo ir tebėra fi 
nansuojamas ALT surinktais 
pinigais.

Negaliu baigti nepaminėjęs 
ALT-o veiklos Kalifornijoj. Los 
Angelyje ALT skyrius įsteigtas 
1942 m. Vienais iš steigėjų bu
vo K. Lukšys ir Bronė Starkie- 
nė; p. Lukšys pirmininkavęs, o 
B. Starkienė sekretoriavusi net 
per penkerius metus. Vėliau pir 
mininkais buvo P. Žilinskas, J.
Mileris, J. Uždavinys, gen. St.
Raštikis, teisėjas J. Petraitis 
(Peters). P. Lukšiui ir man te
ko du kartus pirmininkauti ir 
užimti kitas valdybos pareigas. ,
Tarybos valdybos pastangomis į

po. Tuose berniukų rūmuose 
yra sporto salė, žaidimų patal
pos ir teatras, kur jie ruošia 
vaidinimus. Jie rytais klauso 
šv. mišių tos misijos koplyčio
je, patys patarnauja. Vaka
rais jie turi grįžti 9 vai. 30 min.

Paprastai berniukai išeina iš 
šios misijos sulaukę 18 metų 
amžiaus. Jeigu jie turi artimų rie patys norėjo siekti mokslo,

Jackson. Jai per 22 metus va
dovauja prel. Edward Kelly. 
Per tą laiką jo globa pasinau
dojo apie 6,000 berniukų. Da
bartiniu metu tuose namuose 
yra 73 jaunuoliai nuo 14 iki 18 
m. amžiaus. Visi jie našlaičiai. 
Amžius jau jiems nebeleidžia 
būti prieglaudose, o su juos 
įsūnijusiais ar paėmusiais glo
boti kitais tėvais jie daugelis 
nesutaria. Dėl to juos į tuos 
misijų namus perdavė policija 
ar Traveler’s Aid organizacija.

Dauguma berniukų lanko Šv.' 
Patriko mokyklą. Kaikurie po

t
A. A.

IGNAS KVALITA
Gyveno 4142 S. Artesian Avė.

Mirė kovo 13 d., 1957, 12 v. 
dieną, sulaukęs pusės amžiaus. 
Gimė Lietuvoje: kilo iš Kauno 
apskr., Raudondvario parapi
jos, Pavijono vienkiemio.

Amerikoje išgyveno 42 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Mary (Pustei nikaitė), 
duktė Violet Spalgenas, žentas 
August, pusbrolis Antanas Ži- 
nauskas, jo žmona Kotryna ir 
jų šeima, du švogerlai: Vladas 
Pustelnik, jo žmona Paulina ir 
jų šeima ir Vincas Pustelnik, 
jo žmona Agota ir jų šeima, 
krikšto sūnus Dantei Pustelnik, 
krikšto duktė Irene Vander 
Mey, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Priklausė ŽagariečiŲ Klubui.
Kūnas pašarvotas Petro Bie

liūno koplyčioje, 4348 8. Cali
fornia Avė.

Laidotuvės Įvyks šeštadienį, 
kovo 16 d., iš koplyčios 9
vai. ryto bus atlydėtas Į Svenč. 
Panelės Nekalto Prasidėjimo 
parap. bažnyčių, kurioje Įvyks 
gedulingos pamaldos už velio- 
nies sielų. Po pamaldų, bus nu
lydėtas Į Šv. Kazimiero kapi
nes. ‘

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

Nuliūdę: žmona, duktė ir 
žentas.
laidotuvių direktorius Petras’ 

Bieliūnas. Telef. LAfayette 3- 
3572.

STASIUI BARANAUSKUI ir jo šeimai, 
jo brangiai motinai mirus, sunkioje valando
je nuoširdžiai užjaučia

Matusevičių šeima

Mokytojui dailininkui
A f A

JUOZUI KAMINSKUI mirus, 
žmonai, dukrelėms ir giminėms nuoširdžią 
užuojautą reiškia

Buvę Hanau gimnazijos mokytojai:
I. Bakšienė, J. Budrevičius, A. Eiviene,
S. Jonyniene, P. Kesiūnas, J. Ir P. Maldeikiai,
J. Milaknienė, St. Rūta, A. ir St. Sėmenai, 
F. Tarulienė, V. Urbonas.

H'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiininiiiHiimiiniiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiuiiK"

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

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai.

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

Telefonas — FRontier 6-1882

R OP H I
Geriausias prancūziškas konjakas

. . t . x. Misiją globojąs prel. Kelly Antrojo Pasaulinio karo me-kai galės įsikurti. Jeigu artimų, . u , .. ..... . . . .. .. sako, kad vaikų auklėjimui yra tu net 186 tos misijos buvusiųgimimų neturi, jie apgyvendi- j j .......narni antruose namuose, kur! dideliu nuostoliu tas faktas, jog aukletunų buvo kanų edese. Is 
turi kiekvienas sau atskirą > nustojo tėvų, tačiau misija W Jau yra iseiusių advokatų, 
kambarį. Čia jau jie gali lala- stengiasi jiems tėvus atstoti; Rodytojų ir kitų garbingų vy- 

viau vakarais grįžti, savo už- , daug čia padeda religinis auk-
darbį jie tvarkosi patys. Da- Įėjimas ir juose išugdoma at 
bartiniu metu trys berniukai, 
kurie pasirodė itin gabūs ir ku-

Niekas taip prie beprotybės 
stovybė Dievui. Vėliau mote-i nepriartėja, kaip pyktis, 
rystė jiems padeda rasti meilę, Į — Cicero

PENKIŲ METŲ MIRTIES PAMINĖJIMAS 
A. | A.

LIŪDfiSIO VALANDOJ

MAŽEIKA « EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

8845 80. Westera Ava. Air Conditioned koplyčia 
REpublio 7*8600 —- 7*8601 Automobiliams vieta

Tiems, kuris ryrsn* kitos* miesto dalyse: sausime 
koplyčia arčiau Jūsų namų.

GERTRUDE BENEŠIŪNAS
(PAGAL TĖVUS NAVICKAITE)

Mirė kovo 19, 1952 m., 5 vai. ryte, Miami, Floridoje, sulaukus 
70 metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Šiaulių apskr., Gruzdžių pa
rapijoje. Amerikoje išgyveno 47 metus. Palaidota Šv. Kazimiero 
kapinėse Chicagoje.

Paliko dideliame nuliūdime dukrelę Ona ir žentų Alphciusų 
Kaulakius, sesutę Emilijų Palionienę; pusbrolį Jurgį Močių; bro
lienes: Veronikų Vitkauskienę ir Gnu Kriščiunienę ir jų šeimas; 
svainis Ignas Benešiūnas ii- kitas gimines ir daug draugų ir pa
žįstamų.

Mūsų brangiausiai motinėlei prisiminti už jos sielų bus lai
komos šv. Mišios su egzekvijomis trečiadienį, kovo-March 20, 
1957, Šv. .luozajM) parapijos bažnyčioje S vai. ryte, So. Chicago. 
Taipgi antradienį, kovo-March 19 dienų, 7:30 vai. ryte bus laiko
mos šv. Mišios Šv. Mykolo parapijos bažnyčioje, 29-los Avė. ir 
Flagler St., Miami.

Kviečiame visus-sas gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. Gert
rūdos Benešiūnienės sielų.

Mes Tavęs, mūsų Brangiausioji, niekuomet neužmiršime. Esi 
visuomet su mumis mūsų mintyse, mūsų darbuose, musų maldose. 
Tu pas mus jau nebegrįši, bet mes anksčiau ar vėliau pas tave 
nueisime. Tebūna tau lengva šios šalies žemelė.

Nuliūdę lieka: duktė, žentas, sesuo ir kiti giminės

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM Į VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldy perkraustymas as

meny turinčiu ilgy patyrimą.

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avė.,Telef. Vlrginia 7-7097

PRANAS SALEMONAVIČIUS
• Paruošia paprastas ir sudėtingas (nuosa

vybių savininkų) mokesčių blankas.
• Paruošia algų lapus • Atlieka knygvedybą.
• Sutvarko užsilikusias knygas.

504 West 33rd Street (netoli Normai Avenue).
Valandos: Kasdien įskaitant šeštad. ir sekm. nuo 9 v. 

rvto iki 9 v. vak., bet svarbu, kad telefonu susitirtumėt laiką VIctory 
2-3486. 20 METŲ PATYRIMAS — ŽEMOS KAINOS

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Tel — CEdarcrest 3-6335

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

T0wnhall 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS IJETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna
vimas dieną ir nak- 

I tį. Reikale šaukite

Mes turime koplyčias 
visose Chicagos 
Roselando dalyse
tuojau patarnaujame

ir'
ir'

mus

PETRAS BIELIŪNAS
4348 8. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 8. LITUANICA AVĖ. Tel. Y Arda 7 3401

PETRAS P. GURSKIS
659 Weat 18th STREEET Tel. SEeley 3-5711

POVILAS J. RIDIKAS
3354 8. HAL8TED STREET Tel. Y Arda 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 8. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-222*

JURGIS F. RUDMIN
14319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-113w

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, UI Tel. OLympic 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK)
1646 M 46th STREET

ZUDYCKI
Y Arda 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpnblic 7-1213
2314 VA 23rd PLACK Vlrginia 7-667?

VANCE FUNERAL HOME
1424 8. 50th AVĖ. OLympic 2-5245 ir T0wnhaU 3-9687

Skaitykite ir platinkite dienraštį "Itrau^*',
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/ mus,
X Tautinių šokių šventės ko

miteto finansų komisija turėjo 
savo posėdį kovo mėn. 10 d. 
Lietuvių auditorijoje, kurių su
daro apie 30 asmenų. Komisi
jos pirmininkui John Pakel iš
vykus į Floridą, susirinkimą 
pravedė finansų komisijos iž
dininkas A. Gintneris, kuris nu
pasakojo minėtos šokių šven
tės tikslą ir atliktinus darbus. 
Kalbėjo pirmininkas Bruno Sho- 
tas ir plačiau nušvietė piniginių 
reikalų sąmatą, kurią turi 
įvykdyti finansų komisija. Pa
ti sąmata siekia iki $10,000. 
Nustatytas biletų kainas, ku- j 
rios siekia nuo $1 iki $5, finan- Į 
sų komisija patvirtino ir greitai 
biletai bus pardavinėjami dve
jose vietose. Plačiai buvo išaiš
kinti ir kiti reikalai susiję su 
tautinių šokių švente, nes įdo
miai kalbėjo inž. J. Jurkūnas, 
J. Spaitis, dr. J. Bajerčius, V. 
Samoška, kun. B. Sugintas, Br. 
Klemka, Alg. Pivariūnas, J. 
Paškauskas ir kiti finansų ko
misijos nariai. Nutarta atspaus
dinti aukų lapai ir tam reikalui 
parinkti aukų, nes tautinių šo
kių šventė, Jaunimo kongreso 
ir reprezentinės lietuvių daili
ninkų parodos surengimas pa
reikalaus didelių piniginių iš
laidų.

X Chicagos šaulių klubas tu
ri meno kuopelę, kuriai priklau
so apie 50 asmenų, kaip jauni
mo, taip ir suaugusių, kurie 
mėgsta teatrą ir nori dirbti 
toje srityje. Meno kuopelė jau 
pastatė 6 veikalus ir surengė 
porą kitų meniškos vertės pa
sirodymų. Kuopelei iki šiol jau 
vadovavo VI. Išganaitis ir J. Į 
Ulevičius, o režisavo T. ir Ign. 
Serapinai, Olšauskienė ir St. 
Pilka. Neseniai buvo pakvies
tas meno kuopelės vadovu adv. 
R. Skipitis, bet, jam atsisakius, 
kovo mėn. 6 d. Brino svetainė
je įvyko meno kuopelės narių 
susirinkimas, kuriame patys 
nariai išsirinko sau vadovą- 
šaulį V. Abramiką, o adm. pa
siliko šaulys J. Ulevičius.

X Tautinių šokių šventės ko
mitetas paskyrė stambesnę pi
nigų sumą vienkartinio leidinio 
apie lietuvių tautinius šokius 
išleidimui. Leidinys pasirodys 
tautinių šokių šventės išvaka
rėse ir kiekvienas jį galės įsi
gyti. Leidinyje be kelių išsa
mių straipsnių apie lietuvių 
tautinius šokius bus plati ir iš
sami kiekvienos lietuvių tauti
nių šokių gTupės veiklos apžval
ga. Leidinys bus gausiai iliust
ruotas. Tautinių šokių šventės 
komitetas paragino visas tau
tinių šokių grupes galimai grei
čiau grupės veiklos aprašymus 
ir nuotraukas siųsti leidinio re
daktoriui — J. Kreivėnas, 1602 
W. 48 et., Cicero, III.

X šv. Tomo Akviniečio mi- 
nėjimas. Šį sekmadienį, kovo 
mėn. 17 d., 3:30 vai. po pietų, 
Marijos Augšt. mokyklos So
čiai Room yra ruošiamas šv. 
Tomo Akviniečio minėjimas. 
Paskaitą skaitys kun. dr. P. 
Celiešius. Meninę programą 
išpildys sol. D. Stankaitytė, 
smuikininkas A. Matiukas, E. 
Blandytė ir prof. V. Jakubė- 
nas. Minėjimą rengia Chicagos 
stud. at-kų draugovė. Visuome
nė ir at-kai širdingai kviečiami 
didžiojo filosofo minėjime da
lyvauti.

X Lietuvos Ūkininko drau
gija kovo mėn. 24 d. 2 vai. p. p. 
Vyčių salėje rengia žaidimų va
karą. Įėjimas su pakvietimais. 
Bus dovanų. Užkandžiai nemo
kamai.

X Vaclovui Kamantauskui 
yra laiškas iš Lietuvos. Atsi
imti “Drauge”.

X Kilu arti Fandell, 10733
Prairie avv., buvo susirgęs ir 
trejetą savaičių išgulėjo ligoni
nėje. Šiuo metu sveiksta na
muose ir manoma, kad reikės 
dar 6 savaičių ligi galės grįžti 
į darbą. Fandell yra vedęs lie
tuvaitę Žemaitytę. Jis yra di
delis visuomenininkas, Šv. Var
do draugijos pirmininkas ir 
priklauso Visų Šventųjų para
pijos komitetui. Fandell taip 
pat nuoširdžiai dirba įvairiems, 
labdaros tikslams. Pažįstami 
prašomi šį lietuvių draugą ap
lankyti.

X Užgavėnių baliaus metu, 
kurį rengė Vyrų choras, svečiai 
laimėjo 74 įvairias dovanas. 
Stambesnius laimikius skyrė 
Vladas Civinskas, Gotautai ir 
Trinkauskai, Jadvyga Gribienė, 
J anų šaltis ir Mažeika, Jonas 
Karvelis, Justas Lieponis, Vy
tautas ir Aldona Raulinaičiai, 
Juozas Rimkus, E. Rudaitis, 
Juozas Sakalauskas, Alfonsas 
ir Stasė Semėnai, A. Stanevi
čius ir kiti.

X I^ooardas šimutis, jr., 
Chicago Teachers College mu
zikos instruktorius, nušvies 
moderniosios muzikos raidą 
Lietuvių Akademinio Alumnų 
klubo susirinkime kovo 17 d. 
4 vai. p. p. Paskaita bus pa
iliustruojama plokštelėmis. Taip 
pat bus rodoma trejetas trum
pų kultūrinių filmų. Susirinki
mas įvyks 1405 S. Central Avė., 
Cicero, 111. Kviečiami dalyvauti 
visi baigusieji augštąsias .mo
kyklas.

X Daugelis operos klausyto
jų, kurie kovo 30 ir 31 dienomis 
užsisakė kvietimus i “Rigolet- 
to” operos spektaklius pas pla
tintojus, jau juos atsiėmė. Ren
gėjai prašo ir tuos, kurie dar 
nesuskubo, bet yra užsisakę, 
nebedelsiant atsiimti. Didėjant 
kvietimų pareikalavimui, jie 
galėtų būti perleisti kitiems. 
Tad prašoma visus tuojau at
siimti operos kvietimus iš 
“Marginių”, Karvelio ir Savri- 
mavičiaus krautuvių.

X Siuntinių persiuntimo kon
torom Inturisto įstaiga prane
šė, kad jos nebepriiminėtų se
nų drabužių siuntimui i Lietu
vą ar į kitus kraštus. Šis raš
tas galioja nuo kovo 23 d. Jei
gu bus atgabenti siuntimui seni 
drabužiai, jie bus įkainuojami 
kaip nauji ir muitas reikės mo
kėti kaip už naujus.

X A. Jasaitytė ir I. Lozaity- 
tė moko at-kų tautinių šokių 
grupę Chicagoje. Grupę suor
ganizavo E. Orentas. Repetici
jos vyksta kiekvieną ketvirta
dienio vakarą, 6:30 vai. Šv. 
Kryžiaus parapijos salėje. No
rintieji šokti kviečiami atvykti 
i repeticiją ir užsiregistruoti.

X Ona Pnpaleigienė, kilusi 
nuo Karmėlavos, 1948 m. bir
želio mėn. 14 d. buvo išvežta į 
Sibirą; ji mirė ten 1952 ,m. va
sario 5 d. it palaidota Jakuti
joje, Oliokminsko kapinėse. Jos 
vyras Balys Pupaleigis gyvena 

' Chicagoje, 1906 So. Union Avė., 
Chicago 16, III.

X šv. Jurgio parapijoj mi
sijos vyks nuo kovo 17 d. iki 
24 d. Ves tėvas J. Borevičius 
S. J.

X J, Jasėnas paaukojo 25 
dol. Lietuviškos Knygos Klu
bui, norėdamas paremti origi
nalių raštų leidimą.

KANADOJ
— Gražinos (Merkelytės) Ir 

inž. II. Lapų sūnus Ričardas 
Donatas kovo 10 d. buvo pa
krikštytas šv. Jono bažnyčioje 
Toronte. Krikštijo kun. P. Ažu
balis. Kūmai buvo iš Chicagos 
Nijolė Semėnaitė ir Jonas Ku- 

i bilius. Taipgi buvo atvažiavusi 
ir inž. Lapo sesuo St. Semėnie
nė, “Draugo” skyriaus “Mote
rų Gyvenimas” redaktorė, kuri 
tarėsi su žurnalo “Moters” re
daktore St. Prapuolenyte ir ki
tomis Kanados moterų veikė
jomis.

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Hartford ateitininkai š. m.
gegužės mėn. 18—19 d. d. ren
gia metinę šventę. Šventė nu
matyta dviejų dalių: šeštadie
nio vakare — linksmavakaris- 
šokiai ir meninė programa, ku
rią išpildys iš įvairių miestų 
sukviesti studentai; sekmadie
nį bus šv. Mišios, bendra šv. 
Komunija ir iškilmingas posė
dis, kurio metu bus priimamos 
stud. priesaikos.

Kitos draugovės prašomos tą 
savaitgalį neruošti parengimų 
ir gausiai dalyvauti Hartford 
šventėje.

VOKIETIJOJE
— Geesthachtas-Spakenber- 

gas. Apie Nepriklausomybės 
šventės minėjimą labai gražiai 
atsiliepė vietos laikraštis 
“Geestchacht Stadt und Land” 
savo vasario 14 d. straipsnyje 
“Lietuvių šventė”.

vykęs toli į provinciją ir aplan
kė mažuose miesteliuose ir 
ūkiuose gyvenančius ir labai 
toli nuo vienas kito išsiblaškiu
sius lietuvius, kurie lietuvio ku
nigo niekada nemato ir labai 
džiaugiasi, jei kada koks iš 
kur atvyksta. Kun. Ausenka 
pas šiuos lietuvius ir ankstes
niais metais yra buvęs.

Šį kartą jis aplankė Angatu- 
bos ir Itapetiningos apylinkės!* 
gyvenančius lietuvius. Čia jis,ė
važinėdamas automobiliu, jo
damas raitas ir eidamas pės
čias, drauge gabendamasis kil
nojamąjį altorėlį, kasdieną gau
siai susirenkantiems vietos lie
tuviams ir svetimtaučiams lai
kė šv. mišias, klausė išpažin
čių, teikė šv. Komuniją bei lan
kė ligonius.

Vasario 27 d. kun. Ausenka 
buvo Itapetiningos mieste, kur 
susitiko savo gerą bičiulį bra
zilą dr. J. C. Salem. Išsikalbė
jus, kun. Ausenkai kilo mintis 

Straipsnyje buvo paminėtas per vjetos radiją paminėti Va
sario 16-tąją. Nors programa 
nebuvo iš anksto numatyta ir 
žinoma, bet, dr. J. C. Salem 
tarpininkaujant ir visur nuo
širdžiai padedant, tos pačios 
dienos vakare buvo gautas pus
valandis laiko radijo stotyje 
PRD-9; lietuviškas pusvalan
dis atliktas nuo 18,30 iki 19 v. 
Kun. Ausenka pasakė klausy
tojams trumpą prakalbą apie

Lietuvos valstybės įkūrimas 
13 šimtmetyje, jos kov-os ry
tuose, sulaikant veržimąsi rytų 
tautų į Pabaltiją ir Rytų Eu
ropą. Tačiau šioji Lietuvos mi
sija nebuvo tuolaikinės Euro
pos tautų suprasta ir 18 šimt
ine tyje Lietuva kartu su Len
kija savo tarpe pasidalyta.

— Konstanzoje . išeinantis 
“Suedkurier” kovo 2 d. mūsų 
tautiečio ir bendruomenės na-: Lietuvą, o paskui davė lietumis 
rio p. Varnos pastangų dėka ^ų dainų koncertą iš plokšte- 

16 proga išspausdinoVasario
platoką straipsnį antrašte 
“Įspėjantis Pabaltijo valstybių 
pavyzdys”. Straipsnyje dėsto
ma, kaip sovietai sulaužė visas 
sudarytas tarptautines sutartis 
ir reiškiamas įspėjimas vaka
rams kritiškai vertinant sovie
tų koegzistencinius taikos šū
kius.

BRAZILIJOJ
— Prof. kun. dr. Antanas 

Ausenka, O. S. B., gyvenąs 
Brazilijoje, Sao Paulyje, ir mo
kytojaująs vietinėje kolegijoje, 
pasinaudodamas trumpesnėmis 
atostogomis, vasario 23—28 
dienomis iš Sao Paulio buvo iš-

lių. Plokštelių jis buvo pasiė
męs su savimi iš Sao Paulio. 
Kadangi numatyto pusvalan
džio neužteko, radiofono direk
cija sutiko programą pratęsti 
kiek reikia, ir kun. Ausenka 
galėjo isgriežti visas savo tu
rėtas plokšteles.

Klausytojai programa buvo 
nepaprastai patenkinti ir di
rekcija pakvietė kun. Ausenką 
atvykti pas juos betkuriuo lai
ku — visada bus duodama lai
ko lietuviškai programai. Kai- 
kurios lietuvės, lietuviškų dai
nų negirdėjusios nuo pat sav-o 
išvykimo iš Lietuvos, klausy
damos programos, graudžiai 
ašarojo. — Ant. Bern.

CHICAGOS ŽINIOS
Sugavo žudiką

Septyniolikos metų pusber
nis Joseph Schvvartz, gyvenąs 
5207 S. Laflin, Chicagoje, pri
sipažino plaktuku užmušęs Al-

\1 STIEK NEMAŽA SUMA

Nors neatsakęs į visus klausimus Charles Doren nustojo 14,000 
dolerių, tačiau jis džiaugiasi televizijos programoj New Yorke laimė
jęs 129,000 dol. " . (INS)

Suvaržys privačius 
plaukimo baseinus

Chicagos Miesto tarybos Sta
tybos komitetas nutarė praves
ti nuostatą, kad privatūs mau
dymosi baseinai būtų apsupti 
5 pėdų tvora, juose tas pats 
vanduo nebūtų laikomas ilgiau 
kaip šešias valandas ir jie te
veiktų nuo birželio 1 iki rūgs. 
15 dienos.

Maudymosi baseinų statyto
jai prieš tai protestuoja, nes 
tokie reikalavimai padidintų 
baseinų statybos išlaidas kele
tą tūkstančių. Tas planas dar 
bus svarstomas.

Sužeidė 8 ugniagesius
Septyni ugniagesiai pritroš- 

ko ir aštuntas buvo sužeistas 
kovojant su gaisru A. Ziff & 
Sons bendrovės fabrike 4458 
Filmore str. Daugiausiai jie nu
kentėjo dėl sprogimo, kuris 
įvyko dėl laikomų tose patal
pose dažų ir lako. Nuostolių 
gaisras padarė apie $100,000.

Valdžia gali atidaryti seifus
Teismas patvirtino mokesčių 

rinkimo įstaigos teisę atidaryti 
seifus, kad galėtų paimti nesu
mokėtų mokesčių sumą. Byla 
kilo kai valdžios agentai atida- i 
rė seifą George Harrison bute 
4938 Michigan avė. ir William 
Lewis bute 6123 Langly avė. Jų

Chicagoj bus 8,000,000 
gyventojų

Chicagos universiteto geo
grafijos profesorius dr. H. W. 
Mayer, kalbėdamas pietinės 
Cook apskrities dalies mokyto
jų suvažiavime, įvykusiame 
Harvey priemiesty, pažymėjo, 
kad Chicagos srityje už 20 me
tų jau gyvens apie 8,000,000 
žmonių. Ypač gyventojų skai
čių pakels Šv. Lauryno upės ir 
didžiųjų ežerų paruošimas jū-
ros laivams ir Chicagos pada-

KAS KĄ IR KUR
— Moterų Sąjungos 55 kuopos 

susirinkimas įvyks šį sekmadienį, 
i kovo 17 d., 2 vai. popiet vice pir- 
, mininkės Juzefinos Klikunienės bu 
j te 7327 So. Campbell. Visos narės 
j prašomos dalyvauti.

Valdyba
— Kun. A. Upniūno moksleivių 

ateitininkų kuopos susirinkimas į- 
vyks šį sekmadienį, kovo 17 d. tė
vų Jėzuitų namuose. Mišios bus 
10 vai. ryto. Susirinkimo dienotvar 
kė bus įvairi ir įdomi. Visi nariai 
privalo dalyvauti ir atsinešti na-

| rio mokestį.
Valdyba

— Lietinių menininkui, kurie 
j norėtų dalyvauti religinės muzi
kos koncerto išpildytojiuns pagerb 

i ti ruošiamoje vakarienėje, kuri į- 
! vyks š.m. balandžio 7 d. 7 v.v. Lie
tuvių Menininkų klubo patalpose, 
prašomi iki kovo 31 d. apie tai 
pranešti tel. PR 6-4324 nuo 7 v.v.

L. M. klubas.

— Lieuvių Agronomų są-ga Chi
cagoje ir Lietuvių Profesorių drau
gija, kartu abi susidėjusios, ruo
šia viešą a. a. prof. agr. dr. Jur
gio Krikščiūno 10 metų mirties su- 

Ikaktuvių paminėjimą š.m. kovo m. 
24 d. (sekmadienį). Velionis bu
vęs Lietuvos Žemės Ūkio minist
ru, jis vadovavo Ž.Ū. Tyrimo Įstai
gai, buvo “Žemės Ūkio” redakto
riumi, Kooperatyvų S-gos “Linas” 
valdybos pirmininku, Ž.U. Akade
mijos Dotnuvoje ir Pabaltijo uni
versiteto tremtyje profesoriumi ir, 
be to, turėjo dar kitų pareigų. Ve- 
lionies veiklą žemės ūkio, koope
ratinėje ir akademinėje srityse 
nušviesti, taip pat pavaizduoti a- 
no meto aplinką, kurioje jam teko

rymas jūros uostu. Mokslinin
kas mano, kad per 20 metų 
Chicaga nusities nuo šiaurinės 
Milvvaukee dalies iki La Port,
Ind. Su jūrų uosto atidarymu 
Chicagoje atsiras nemažiau 
kaip 600,000 naujų darbų.

Areštavo 10 pusbernių
Gary policija areštavo 10 

pusbernių, priklaususių nepil
namečių mušeikų gaujoms. Ap
siginklavę guminėmis lazdomis, 
peiliais, švino vamdžiais, akme
nimis ir medinėmis lazdomis jie 
lakstė automobiliais po miestą.
Kad muštynėse pažintų savuo- buvo jaikornasi standartinio 
sius, jie buvo prisiklijavę bal-laiko net ir vasarą 
tus limpamos ,medžiao _ lopus
ant nosių. Jie buvo areštuoti, 
pirma negu suspėjo ką nors už-1

nelis ir agronomai: A, Indreika, 
K. Jočius ir Klevaitis.

Visuomenė maloniai kviečiama 
šiame paminėjime dalyvauti. Mi
nėjimas įvyks Lietuvių Auditorijo
je, 3137 S. Halsted St. (salė bus 
nurodyta vietoj). Minėjimo pradžia 
— 3 vai. p.p., ir jo programai ski
riama pusantros valandos laiko.

L. Agronomų s-gos ir 
L. Profesorių d r-jos 

vadybos

Traukiniai vasaros laiku
Pennsylvanijos ir New York 

Central geležinkelių linijos sa
vo traukinių sąrašus skelbs pa
gal naują, vasaros laiką. Anks
čiau visose geležinkelių stotyse

pulti.

Mirė dėl žibalo garų
Southtovvn ligoninėj mirė de

šimties mėnesių amžiaus kūdi- 
gyvenęs 
Vaikutis

pagriebė žibalo butelį ir užsi
pylė ant galvos. Apsvaigęs bu
vo

nuosavybė buvo konfiskuota, kis Michael Glover, 
5 kadangi jie nėra sumokėję dau- 5220 S. Marshfield.

giau kaip pusės miliono dolerių 
mokesčių.

Didysis lėktuvas
Trečiadienį O’Hare aerodro

me buvo nutūpęs greitasis

Moteris sustabdė 
traukinėlį

šeši žmonės buvo sužeisti,

Pakels algą
Gubernatorius Stratton pla

nuoja padidinti atlyginimą Illi
nois valstybės tarnautojams. 
Tuo pasinaudos 34,000 tarnau
tojų. Iš viso jų atlyginimo pa
didinimas pareikalaus $20,482,- 
000.

Brangsta susisiekimas
Nuo kovo mėn. 29 d. važma 

Chicago North Shore & Mil-
nugabentas į minėtą ligoni- į vvaukee geležinkelio linijoje pa- 

nę. Gydytojai sako, kad jisai brangs nuo 10% iki 20r' 
mirė nutroškintas žibalo garų.

sprausminis lėktuvas Boeing kai viena keleivė staiga sustab- 
707. Iš Baltimorės į Chicagą — dė požeminį traukinėlį Chica- 

viną Palemer, 17 metų jaunuo- 612 .mylių tiesiu oro keliu — jis goję. Ji pajuto kylančius dūmus 
lį. Savo auką jis pasirinkęs pa- atskrido per valandą ir 18 mi-» nuo perkaitusių stabdžių ir, ma
gai spalvą — nužudęs negrą. Jį 
puolė kada pamatė stovintį ir 
laukiantį autobuso vietoje, ku
rią jis laiko priklausančią bal
tiesiems. Jokios kitos priežas
ties žudymui jisai neturėjęs. Jį 
susekė policininkas Joseph T. 
Mildice. Iš liudininko jis žino
jo, kad užpuolėjas buvo jaunas, 
todėl spėjo, kad jisai gali būti 
žinomas apylinkės jaunuoliams. 
Jų jisai klausinėjo, palikęs sa
vo telefoną ir prašydamas pa
skambinti, jeigu jie ką tikres
nio žinos. Taip policininkas ir 
susilaukė poros anoniminių pa- 
skamibinimų, kurių dėka ir bu
vo susektas žudikas. Kaltinin
kas J. Schvvartz dirba prie San-

nučių. Chicagoje nusileisdamas 
panaudojo ilgiausią .taką, tu
rintį 8,000 pėdų. Skrido 32,000 
pėdų augštyje prieš vėją, pū- 
tusį 125 mylias per valandą. Iš 
Chicagos tas greituolis išskrido 
į Denverį. Nusileisdamas ir pa
kildamas padarė tiek triukšmo, 
kiek buvo tikimasi. Daugybė 
susirinkusių jo pažiūrėti žmo
nių sulaukė jo nutūpimo neuž- 
siėmę ausų.

Japonai Chicagoj
Antrojo Pasaulinio karo me

tu iškeltieji japonai iš Ramiojo 
vandenyno pakrančių apsigyve
no JAV krašto viduje. Apie 
13,000 jų dabar yra susitelkę

ta Fe geležinkelio linijos pre-1 Chicagoje ir artimosiose apy-
kių pervežimo.

Griežčiau baus už 
narkotikus

Illinois atstovų rūmuose 148 
balsais priimtas nuostatas, ku
riuo griežtesnėmis kalėjimo 
bausmėmis bus baudžiami as
menys, pas kuriuos bus rasti 
neteisėtai laikomi narkotikai. 
Prieš tokį potvarkį niekas iš at
stovų nebalsavo.

Rekordinė šilima
Trečiadienį popiet Chicagoje 

temperatūra pasiekė 70 laips
nių šilimos. Tai buvo rekordi
nė šilima kovo mėnesio 13 die
nai.

linkėse. Jų yra specialus socia
linės globos komitetas, kurio 
(adresas: 1110 N. La Šalie, Chi- 
ieagoje.

nydama, kad traukinėly kyla 
gaisras, patraukė atsarginį 
stabdį. Traukinėlis staiga su
stojo, durys atsidarė. Moteris 
pradėjo šaukti, kad gaisras ir 
šeši keleiviai buvo sužeisti kilus 
panikai ir visiems besiveržiant 
pro duris.

Pusės miliono gaisras
Chicagos priemiesty May- 

vvoode sudegė Western Supply 
& Furnace bendrovės patalpos. 
Nuostolių — apie pusė miliono. 
Ugnis prasidėjo pirmame augš- 
te apie 9 vai., o jau apie 10 v. 
liepsnos prasiveržė pro stogą.

139,500 skiepų
Bendradarbiaujant Washing- 

tono įstaigoms vakar Chicaga 
lėktuvu gavo 139,500 skiepų 
nuo polijo ligos; tai duoda ga
limybę visu skubumu tęsti vai
kų skiepijimo programą.

Plaukia mokesčiai
Nuo sausio mėn. 1 d. iki kovo 

mėn. 8 d. mokesčių rinkimo 
įstaiga Chicagoje jau buvo ga
vusi $175,724,018, taigi net 
puspenkto miliono dolerių dau
giau, kaip pernai šiuo .metu. Pa
skutinė diena sumokėti mokes
čius už 1956 m. yra balandžio 
mėn. 15 d.

BOKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI!

Įstodami į Liet. Knygų Klubą ii 
įmokėdami 5 dol metinio mokesčio 
mes įgaliname per vienerius metus 
pasirodyti kelioms naujoms gerai pa
rinktoms liet. knygoms ir tuo pačia 
uždirbame 2.50 dol., nes knygų pa
sirenkame už, 7.50 dol.

Lietuviškos Knygos Klubo na
riais — lietuvybės kalviais gali būti 
visi, pasiuntę 5 dol. šiuo adresu:

LIET. KNYGOS KLUBAS 
(Lith. Book Club)

4545 W. 63 St., Chicago 29, III.

KAS TURI GERA SKONĮ, VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ
Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo- 

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

Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

3222-24-26 So. Halsted Str. VIctory 2-4226
Pirm., Ketvirt. 9—9:30, Sekin. 10—5, Kitom dienoto 9--0

J

Marijos apsireiškimų Pūtimoje 
1917 metais aprašymas

128 pusi. Kaina $1.00 
Užsakymus kartu nu pinigais siuskite:

‘‘DRAUGAS’’ 
4545 West 63ril Street 

Chicago 29. Illinois 
,f,tH5<w«>nCKKKn>OMCiMDo<iorKH
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knyga.
Kokios pasirodo tik retais laikot ar 
pisis.

PREMI.IT1OTAH1H ORĄ IMKI 
ROMANAS

Didelė Lietuviškos buities knyga, 
iSrinkta iŠ daugelio kūrinių jury 
Komisijos ir nepaprastai pulankini 
sutikta skaitančios visuomenės.

Aplankas dail. J. Paukštienės 
Lietuviškos Knygos Klubo leidinys. 
434 jisl. Kaina $4 00.

Užsakymus ir pinigus siųskite

DRAUGAS
4545 Went 6Sr<l Street. 

Chicago 29, Illinois
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